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Q	MΕ ΤΑΧΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΓΙΑΤΡΩΝ 
Δηλώσεις Β. Κοντοζαμάνη στη Βουλή

Προσλήψεις με επιτάχυνση διαδικασιών ειδικευόμενων και ειδικευμένων 
γιατρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τον κορονοϊό, προβλέπει 
η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία βρίσκεται σε διαδικασία 
ψήφισης από τη Βουλή. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο χρόνος απασχόλησης 
των τοποθετούμενων ιατρών προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, 
για την οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με την εκ 
μέρους τους παροχή υπηρεσιών στο νοσοκομείο. Ο προσμετρώμενος χρόνος 
στην ειδίκευση απομειώνει ισομερώς τον εναπομείναντα χρόνο εκπαίδευσης σε 
κάθε επιμέρους αντικείμενο εκπαίδευσης κατά την ειδίκευση. Οι τελούντες υπό 
διαδικασία πρόσληψης ειδικευόμενοι ιατροί δύνανται να προσέλθουν άμεσα προς 
σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διοίκηση 
του νοσοκομείου, στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση πρόσληψης. Η σύμβαση είναι 
ανώτατης διάρκειας τεσσάρων μηνών, με τοποθέτηση στην ίδια οργανική θέση 
για την οποία εκκρεμεί η τοποθέτησή τους. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, γιατροί που τελούν σε παράταση της 
εξειδίκευσής τους δύνανται, ενόσω τελούν στην παράταση αυτή, κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως επικουρικό 
προσωπικό χωρίς να καθίσταται αναγκαία η προηγούμενη υποβολή παραίτησης. 
Σε περίπτωση πρόσληψής τους ως επικουρικών, λύεται αυτοδικαίως η σύμβασή 
τους ως εξειδικευομένων.
Μιλώντας χθες στη Βουλή για τις προσλήψεις, ο Β. Κοντοζαμάνης ανέφερε, 
μεταξύ άλλων: «Σε λίγες μέρες, το ΕΣΥ κατάφερε να γίνουν όσα δεν έγιναν τόσα 
χρόνια. Καταφέραμε να διορθώσουμε στρεβλώσεις, ελλείψεις του παρελθόντος 
και να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και 
βεβαίως, την επόμενη ημέρα να έχουμε βάλει τη βάση για ένα πιο σύγχρονο, 
πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό σύστημα υγείας, που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες όλων των πολιτών. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ΕΣΥ κατάφερε να 
λειτουργήσει 75 νέες κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας. Μέσα σε λίγες μέρες, 
το ΕΣΥ κατάφερε να εγκρίνει περισσότερες από 4200 προσλήψεις ιατρικού και 
λοιπού επικουρικού προσωπικού και αυτή τη στιγμή, περισσότερες από 2000 
θέσεις ήδη έχουν πληρωθεί. Ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχουμε πει και σε 
επίκαιρες ερωτήσεις που έχουμε απαντήσει και στο παρελθόν, ότι θα είμαστε σε 
θέση σταδιακά να μετατρέψουμε τις θέσεις του επικουρικού προσωπικού σε θέσεις 
επιμελητών Β', δηλαδή σε μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, που τόσο έχουμε ανάγκη. 
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός τόνισε, ότι το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό θα 
παραμείνει στη θέση του και μετά την κρίση, διότι οι ανάγκες του συστήματος 
υγείας είναι πολλές. 
Έχουμε πάρει και άλλα μέτρα για το προσωπικό. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι 
προχωράει η διαδικασία κρίσεως και διορισμού των 950 θέσεων επιμελητών 
Β’ στο ΕΣΥ. Όπου υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος θα προσληφθεί άμεσα και 
οι άλλοι υποψήφιοι που δεν υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε θέσεις επικουρικού 
προσωπικού, μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΥ ως επικουρικό προσωπικό. Επίσης, 
προχωράμε στην αύξηση του ορίου σε ό,τι αφορά την υπέρβαση των εφημεριών 
στα δημόσια νοσοκομεία, από το 9% στο 15% για τους επόμενους τέσσερις 
μήνες, για να ανταμείψουμε τους μαχητές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
αυτής της μάχης.».

Q	ΤΣΙΟΔΡΑΣ: ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ 59.000 
ΘΑΝΑΤΟΙ
Λόγω περιοριστικών μέτρων  
σε διάφορες χώρες

Τα περιοριστικά μέτρα που παίρνουν οι 
περισσότερες χώρες για την περιορισμό 
της διασποράς του νέου κορονοϊού έχουν 
αποτρέψει έως και 59.000 θανάτους μέχρι 
σήμερα, δήλωσε στη χθεσινή ενημέρωση 
του υπουργείου Υγείας, ο λοιμωξιολόγος 
Σωτήρης Τσιόδρας. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με μαθηματικές εκτιμήσεις που 
αφορούν 11 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, 
Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία Νορβηγία, 
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο 
Βασίλειο), υπολογίζεται πως έως και τις 
28 Μαρτίου έχουν μολυνθεί μεταξύ 7 και 
43 εκατομμύρια ανθρώπων. Τα δε μέτρα, 
εκτιμάται πως έχουν αποτρέψει μέχρι τις 31 
Μαρτίου 59.000 θανάτους. «Οι συνάδελφοί 
μου επιστήμονες από το κολέγιο Imperial 
του Λονδίνου, εκτιμούν πως πολλοί 
περισσότεροι θάνατοι θα αποφευχθούν 
εάν τα μέτρα παραμείνουν σε ισχύ και πως 
αυτή τη στιγμή είναι κριτικής σημασίας 
να παραμείνουν τα μέτρα σε ισχύ και να 
καταγράψουμε προσεκτικά τους θανάτους 
και τις εξελίξεις στις στάσεις της επιδημίας τις 
επόμενες μέρες και εβδομάδες», σημείωσε 
ο κ Τσιόδρας. Αναφορικά με την πορεία της 
πανδημίας στη χώρα μας, ανακοίνωσε 82 
νέα κρούσματα, ενώ όπως είπε, επιπλέον 
έχουν ανιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα, που 
αφορούν επιδημική έξαρση κρουσμάτων σε 
πλήρωμα κρουαζιερόπλοιου. Ο συνολικός 
αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων 
στη χώρα μας είναι 1.314. 85 συμπολίτες 
μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με 
μέση ηλικία τα 66 έτη. Εξ αυτών, 17 είναι 
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, 57% 
έχουν υποκείμενο νόσημα. Τέλος, έχουμε 6 
νέους καταγεγραμμένους θανάτους δηλαδή 
σύνολο 49 θανάτων στη χώρα. Η μέση 
ηλικία των θανόντων ήταν τα 72 έτη, με 
37 άνδρες και 12 γυναίκες. Το 96% έχουν 
κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 
ετών και άνω.
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Χορηγίες: Χρυσούλα Κορδούλη, T: +30 210 661 7777 (εσωτ.204), E: ckordouli@boussias.com
Πληροφορίες: Βάσω Κατέρου, T: +30 6938 376 393, E: vasokaterou@gmail.com

ΔΡΆΣΕΙΣ
ΣΎΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΏΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
 2019/2020

Η ειδική έκδοση με τίτλο «2019/2020: Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδας», η οποία έτυχε ευ-
ρύτατης αποδοχής από τους συλλόγους ασθενών όλης της χώρας, το Υπουργείο Υγείας, τους 
επαγγελματίες υγείας, τους συλλογικούς φορείς του κλάδου, αλλά κυρίως από τους απλούς 
πολίτες, θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2020 για 5η συνεχόμενη φορά από το 
Health Daily και τη Boussias Communications.

Φέτος συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι σύλλογοι, 
ενώσεις, ομοσπονδίες και συλλογικότητες από όλη 
τη χώρα. Επιπλέον, η φετινή έκδοση θα πλαισιώνε-
ται από κείμενα σημαντικών προσωπικοτήτων στο 
χώρο της Υγείας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
τα οποία θα έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή. 

Ο Οδηγός Συλλόγων Ασθενών αναμένεται να κυκλο-
φορήσει τον Ιούνιο 2020 και θα διανεμηθεί σε όλους 
τους φορείς υγείας, στα Συνέδρια που διοργανώνει 
το Health Daily, ενώ θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αναγνω-
ρίσει τη μεγάλη αξία του οδηγού «Δράσεις Συλλόγων 
Ασθενών». Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημά-
των» ζήτησε και έλαβε την άδεια από το Health Daily 
να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο του οδηγού στο 
διδακτικό υλικό του εν λόγω Προγράμματος.

Ο εν λόγω οδηγός αποτελεί:

   έναν κατάλογο με τα στοιχεία των σημα-
ντικότερων οργανώσεων, κοινοτήτων και 
συλλογικοτήτων ασθενών που δραστη-
ριοποιούνται στη χώρα μας,

   ένα δυναμικό μέσο με το οποίο οι Σύλλο-
γοι Ασθενών μπορούν να διαδώσουν το 
έργο τους και για να προσελκύσουν νέα 
μέλη και εθελοντές,

   έναν χάρτη πληροφοριών στα χέρια των 
ασθενών χρονίων παθήσεων που θέλουν 
να μάθουν περισσότερα και να συναντή-
σουν επαγγελματίες υγείας, φορείς και 
ασθενείς με την ίδια πάθηση

   ένα χρήσιμο εργαλείο για τον επαγγελμα-
τία Υγείας που χρειάζεται ενημέρωση και 
πληροφόρηση για τις δράσεις συλλόγων 
ασθενών αναφορικά με συγκεκριμένες 
θεραπευτικές κατηγορίες.
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Q	ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ στην Καστοριά

Ακόμα μεγαλύτεροι περιορισμοί στις μετακινήσεις τίθενται για ορισμένους δήμους 
της Καστοριάς, μετά τον αυξανόμενο κίνδυνο για διασπορά της νόσου. Με εντολή 
του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ο Υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ μετέβη χθες 
στην Καστοριά, ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη αποστείλει ειδικό κλιμάκιο 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για αξιολόγηση των επιδημιολογικών 
δεδομένων. Αναφορικά με το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, στις τριάντα τρεις 
(33) καλυμμένες θέσεις του ιατρικού προσωπικού προστέθηκαν με μετακίνηση 
και έχουν αναλάβει υπηρεσία: ένας Διευθυντής Καρδιολογίας, ένας Επιμελητής Α' 
Γενικής Ιατρικής, μία Διευθύντρια Παθολογίας, ένας Επιμελητής Β' Γενικής Ιατρικής, 
ένας Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικής, ένας ιατρός Βιοπαθολόγος, ένας επιμελητής 
Α' Μικροβιολογίας, 10 Αγροτικοί Γιατροί, 7 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, 2 
εργαζόμενοι Ιατρικών Εργαστηριών, μία εργαζόμενη για Βοηθητικό-Υγειονομικό 
προσωπικό, ένας εργαζόμενος Καθαριότητας. Παράλληλα έχουν ήδη αποσταλεί 
τα εξής Μέσα Ατομικής Προστασίας: πάνω από 6.500 μάσκες όλων των 
ειδών, 1.000 γάντια, 550 μπλούζες για χειρουργείο, 50 ποδιές ολόσωμες, 600 
ποδονάρια, 100 σκούφοι και 24 ειδικά γυαλιά. Εκτός του Νοσοκομείου, στην 
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Καστοριάς συμμετέχουν ενεργά τόσο το 
Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού σε ολοήμερη λειτουργία και εφημερίες με πέντε 
(5) Γενικούς Ιατρούς, ένα (1) Παιδίατρο, ένα (1) Ακτινολόγο, δύο (2) Οδοντιάτρους 
και δυο (2) ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, όσο και το Κέντρο Υγείας Καστοριάς 
για κάλυψη συνταγογραφικών και άλλων αναγκών με ένα (1) Παθολόγο, ένα (1) 
καρδιολόγο, ένα (1) Οδοντίατρο, ένα (1) οφθαλμίατρο.

Q	ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΜΥ
Τροπολογία κατατέθηκε  
στη Βουλή

Τη μισθολογική εξομοίωση των 
γιατρών που εργάζονται υπό 
οποιαδήποτε έννομη σχέση στην 
ΑΕΜΥ Α.Ε. με τους ιατρούς του 
υπολοίπου δημοσίου τομέα προτείνει 
τροπολογία που κατέθεσαν στη βουλή 
οι βουλευτές Α. Ξανθός, Π. Πολάκης, 
Α. Μιχαηλίδης και Ν. Συρμαλένιος. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην 
τροπολογία, παραμένει εκκρεμές το 
ζήτημα της μισθολογικής εξομοίωσης 
των ιατρών της ΑΕΜΥ προς τους 
υπολοίπους ιατρούς του δημοσίου 
τομέα, διότι ανεξαρτήτως του 
νομικού καθεστώτος της ΑΕΜΥ οι 
ανωτέρω ιατροί έχουν έναν κρίσιμο 
ρόλο στην στελέχωση σημαντικών 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων 
δημόσιων δομών υγείας, που από 
άποψη της παρεχόμενης εργασίας δεν 
διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους 
εργαζομένους του δημοσίου 
τομέα. Σήμερα πολλοί γιατροί και 
εργαζόμενοι αμείβονται με πολύ 
χαμηλότερες αποδοχές από αυτές που 
ισχύουν για το υπόλοιπο ΕΣΥ. 
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HealthDaily
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
Eπισκόπηση της νόσου και αντιμετώπιση
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1949, Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

SPECIAL REPORT

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com 
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com

Q	COVID-19 & CYSTIC FIBROSIS
«Δώστε μας τα όπλα να πολεμήσουμε»

 Σε μια τόσο σοβαρή απειλή της παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19, οι ασθενείς με 
Κυστική Ίνωση είναι από τις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν άμεσα. Όσοι ασθενείς 
με Κ.Ι. βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με χαμηλή αναπνευστική λειτουργία, είναι 
πολύ πιθανό να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο ισχυρό ιό. Στην Ελλάδα, 
τις τελευταίες 60 ημέρες, χάθηκαν 2 νέοι ασθενείς με Κυστική Ίνωση, 18 και 35 ετών, 
προτού εμφανιστεί ο κορονοϊός στην χώρα μας. Οι ασθενείς αυτοί, σύμφωνα με τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο για την Κυστική Ίνωση, θα μπορούσαν να έχουν πρώιμη πρόσβαση 
στην επαναστατική θεραπεία «Trikafta» (η εμπορική ονομασία στην Αμερική). Πρόκειται 
για τον νέο 3πλό συνδυασμό της φαρμακευτικής εταιρείας Vertex, που εγκρίθηκε η 
κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2019 από τον Αμερικανικό Οργανισμό φαρμάκου 
(FDA). Έχει θεαματικά αποτελέσματα και αφορά το 90% των ασθενών με Κ.Ι. παγκοσμίως. 
Μέχρι να εγκριθεί η κυκλοφορία του και στην Ευρώπη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκου (ΕΜΑ) που αναμένεται φθινόπωρο του 2020, θα μπορούσε να υπάρχει η 
δυνατότητα πρώιμης πρόσβασης σε ορισμένους ασθενείς, στα πλαίσια «παρηγορητικής 
χρήσης». Πρόκειται για μια ηθική πρακτική κατά την οποία δίνεται ένα φάρμακο πριν την 
έγκρισή κυκλοφορίας του, στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχει 
άλλη θεραπεία. Η πρώιμη πρόσβαση του 3πλού συνδυασμού «Trikafta» σε ασθενείς 
από αρκετές χώρες της Ευρώπης, έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2019 και 
συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι ασθενείς μας δεν έχουν πρώιμη 
πρόσβαση στο «Trikafta», παρότι η χώρα μας αποζημιώνει και τους 3 προηγούμενους 
συνδυασμούς της ίδιας εταιρείας (Kalydeco, Orkambi, Symkevi), ενώ βρίσκεται και σε 
εξέλιξη η διαπραγμάτευσή του. Είναι κομβικής σημασίας για την επιβίωση των ασθενών 
με Κ.Ι. - ιδιαιτέρως σε μια τόσο σοβαρή απειλή εξαιτίας του κορονοϊού - να δοθεί σε 
όσο περισσότερους ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ή χαμηλή αναπνευστική 
λειτουργία. Σε κάθε χώρα, χωρίς διακρίσεις. 

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ENDEAVOR GREECE ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Η εταιρεία Vivante Health επιλέχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Πάνελ Επιλογής που 
για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο του 1ου Διαδικτυακού 
Διεθνούς Πάνελ Επιλογής (ISP) στο οποίο επιλέχθηκαν 6 επιχειρηματίες από 6 
διαφορετικές χώρες για να ενταχθούν στο διεθνές δίκτυο της Endeavor. Όσον αφορά την 
Ελλάδα, ο Κίμων Αγγελίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Vivante 
Health, επιλέχθηκε ως ο 31ος Endeavor Entrepreneur του οργανισμού στη χώρα μας. Η 
Vivante Health είναι μία καινοτόμος ψηφιακή εταιρεία στον τομέα της υγείας, η οποία έχει 
επανεφεύρει τον τρόπο αντιμετώπισης των χρόνιων παθήσεων, με πρώτο το έντερο. 

Q	ΝΟΣ. ΣΥΡΟΥ: 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Για χρέωση του τεστ  
για κορονοϊό

Σύμφωνα με καταγγελία του σωματείου 
εργαζομένων του νοσοκομείου 
Σύρου, ο διοικητής του Ιδρύματος 
τους ενημέρωσε ότι όποιος πολίτης 
κάνει τεστ για κορονοϊό και το δείγμα 
είναι αρνητικό θα χρεώνεται από το 
νοσοκομείο με το ποσό των 70 ευρώ.  
Ο διοικητής επικαλέστηκε σχετικές 
οδηγίες του ινστιτούτου Παστέρ, 
σύμφωνα με τις οποίες για να 
λαμβάνεται δείγμα δίχως χρέωση θα 
πρέπει πρώτα ο ασθενής να έχει πάρει 
το «πράσινο φως» από τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ο 
οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να 
έχει ενημερώσει τόσο το νοσοκομείο 
στο οποίο θα γίνει η εξέταση, όσο και το 
ισντιτούτο Παστέρ.
Απαντώντας στα παραπάνω, η 
διοίκηση του νοσοκομείου προέβη σε 
ανακοίνωση δηλώντας τα εξής: «Το 
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ουδέποτε 
χρέωνε και δεν χρεώνει (ή προτίθεται 
να καταλογίσει) σε ασθενείς το κόστος 
για την εξέταση δείγματος. Η διοίκηση 
του Νοσοκομείου ασφαλώς και 
ενημερώνει πλήρως και με σαφήνεια 
κάθε ασθενή (ή συνοδό) για τα όσα 
ορίζονται στα ισχύοντα έγγραφα των 
Υγειονομικών Αρχών. Είναι κρίσιμο 
σε αυτές τις ώρες κρίσης ο καθένας να 
λαμβάνει ορθή και ολοκληρωμένη 
ενημέρωση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό 
Νοσοκομείο Σύρου δεν εμπλέκεται 
στην κοστολόγηση-τιμολόγηση-πιθανή 
είσπραξη του εξεταστικού κόστους». 
Παράλληλα, η διοίκηση του Ιδρύματος, 
ενημέρωσε ότι όλα τα τεστ για κορονοϊo 
ήταν αρνητικά.
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Q	ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:  
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Απαιτείται κεντρική διαχείριση νοσοκομείων και κέντρων 
αιμοδοσίας

Έκκληση στους πολίτες για εθελοντική αιμοδοσία, απευθύνει η Ένωση Ασθενών 
Ελλάδος, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο της πανδημίας. Όπως αναφέρεται, τα 
περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου 
κορονοϊού, ωστόσο έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση τουλάχιστον κατά 40% στις 
μονάδες αίματος που συλλέγονται, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. 
Ως αποτέλεσμα, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή πολλών συμπολιτών μας 
και κυρίως χρόνιων ασθενών που έχουν συνεχή ανάγκη για μετάγγιση, όπως τα 
άτομα με θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο ή ογκολογικοί ασθενείς. Σε αυτούς 
προστίθενται και όλες οι έκτακτες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και παθολογικά 
και παιδιατρικά περιστατικά. Η Ένωση σημειώνει ότι το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ 
έχουν εκδώσει ειδικές οδηγίες για την αιμοεπαγρύπνηση, ορίζοντας ότι η συνέχιση 
της ροής της αιμοδοσίας όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι αναγκαία. Απαιτείται 
ωστόσο μία κεντρική διαχείριση των νοσοκομείων, των κέντρων αιμοδοσίας και 
των αντίστοιχων αναγκών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ούτε ένας πολίτης δεν θα 
μείνει χωρίς το πολύτιμο αυτό αγαθό. Τέλος, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί την 
Πολιτική Προστασία να συμπεριλάβει για συμβολικούς και ουσιαστικούς λόγους 
στη βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών τη διατύπωση «Mετάβαση 
σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό ή επίσκεψη σε αίθουσα αιμοληψίας προς 
εθελοντική αιμοδότηση για τις ανάγκες του Συστήματος Υγείας».

Q	ROBOT PEPPER: 
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από τη Headline Health και 
τα Mimo Labs

Η πανδημία του κορονοϊού επισημαίνει 
την ανάγκη ελαχιστοποίησης της 
ανθρώπινης επαφής λόγω υψηλής 
μεταδοτικότητας του ιού. Η HEADLINE 
HEALTH σε συνεργασία με τα MIMO 
labs επιστράτευσε μια ασφαλή 
διαδραστική τεχνολογική λύση, που 
θα διευκολύνει σημαντικά όσους 
προσέρχονται στους χώρους υγείας 
τις ημέρες αυτές. Το ανθρωποειδές 
ρομπότ Pepper μπορεί να τοποθετηθεί 
σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια και 
διαγνωστικά κέντρα με στόχο να 
παρέχει ανέπαφα και με απόλυτη 
ασφάλεια, πληροφορίες ή οδηγίες 
και ενημέρωση για τον COVID - 
19, στους πελάτες τους. Επιπλέον, 
στην ενσωματωμένη οθόνη του οι 
χώροι υγείας έχουν τη δυνατότητα 
να προβάλουν βίντεο, φωτογραφίες 
ή και αναλυτικές γραπτές οδηγίες. 
Όλο το απαραίτητο περιεχόμενο 
πληροφόρησης, παραμετροποιείται 
πλήρως σύμφωνα με τις ανάγκες του 
χώρου. 

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: ΔΩΡΕΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Με στόχο τη στήριξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας,
η εταιρεία Groupama Ασφαλιστική 
δωρίζει μέρος του απαραίτητου 
τεχνολογικού εξοπλισμού προς 
υποστήριξη της νέας Κλινικής Λοιμώξεως 
από τον κορονοϊό του Νοσοκομείου «Η 
Σωτηρία». Ο εξοπλισμός θα εξασφαλίσει 
την καλύτερη δυνατή περίθαλψη 
των ασθενών και τη μέγιστη δυνατή 
προστασία του προσωπικού της κλινικής, 
συνολικής δυναμικότητας 40 κλινών. 
Με αίσθημα ευγνωμοσύνης για το έργο 
των γιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, αλλά και με ευαισθησία 
απέναντι σε όλους τους πολίτες, η 
Groupama Ασφαλιστική παραμένει 
αρωγός κάθε προσπάθειας της Πολιτείας 
σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία. 

Q	ΠΑΣΙΔΙΚ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Μετά την ένταξη στους ΚΑΔ πληττομένων κλάδων

Σημαντικά προβλήματα επισημαίνει η ΠΑΣΙΔΙΚ σε σχέση με τα μέτρα στήριξης 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, μετά την ένταξη στους ΚΑΔ 
πληττόμενων κλάδων, καθώς παρέχεται μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές 
για την περίοδο απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου, εφόσον 
καταβληθούν εμπροθέσμως. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ΠΝΠ ή ΚΥΑ που 
να διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ δεν 
έχουν τέτοια δυνατότητα. Χθες έληξε η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή 
τους και τα διαγνωστικά κέντρα ουσιαστικά θα στερηθούν του ευεργετήματος 
εξαιτίας της καθυστέρησης του κρατικού μηχανισμού στην εφαρμογή των μέτρων, 
καθώς προϋπόθεση για την καταβολή των δεδουλευμένων του κλάδου, από τον 
ΕΟΠΥΥ είναι η ασφαλιστική ενημερότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κλάδου. Πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ 
δεν έχουν προβεί σε οριστικοποιήσεις των υποβολών των διαγνωστικών κέντρων 
ώστε να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ τις αμοιβές που οφείλει σε αυτά. Η διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ μέχρι τώρα τηρεί σιγή σχετικά με το εάν που και πως θα εφαρμοστούν οι 
προβλέψεις της ΚΥΑ Οικονομικών και Υγείας 1542/ 11.3.2020 που προβλέπει 
προκαταβολή του 80% σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης η ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπει 
την αναστολή των παρακρατήσεων Rebate και Clawback πλην όμως τίποτα από τα 
προβλεπόμενα δεν έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί. 
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Q	ΕΜΑ: ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Για ταχεία ανάπτυξη και έγκριση πιθανών θεραπειών για την 
COVID-19

Παραίνεση στην ερευνητική κοινότητα της ΕΕ να θέσει σε προτεραιότητα μεγάλες 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, διότι αυτές είναι πιθανότερο να παράξουν την 
αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση που απαιτείται για την έναρξη της ταχείας ανάπτυξης 
και έγκρισης πιθανών θεραπειών για την COVID-19, κάνει η Επιτροπή Ανθρώπινων 
Φαρμάκων (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ). Η εν λόγω 
δήλωση προωθεί μία εναρμονισμένη προσέγγιση συλλογής δεδομένων και μία 
ισχυρή μεθοδολογία κλινικών δοκιμών για την COVID-19 σε όλη την ΕΕ, ώστε 
να γίνει καλύτερη χρήση των διαθέσιμων ερευνητικών πόρων. Δίνει, επίσης, 
έμφαση στην ανάγκη να συμπεριληφθούν σε αυτές τις μελέτες όλες οι χώρες 
της ΕΕ. Σημειώνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα για 
προστασία ή θεραπεία από την COVID-19. Η CHMP έχει συζητήσει για την υπό 
εξέλιξη επιδημία και δίνει έμφαση στην κρίσιμη ανάγκη για ισχυρά δεδομένα, 
που θα καθορίσουν ποια πειραματικά ή εγκεκριμένα φάρμακα σε επαναστόχευση 
θα μπορούσαν να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά έναντι της COVID-19. Η 
Επιτροπή Ανθρώπινων Φαρμάκων ανησυχεί ότι κλινικές δοκιμές με μικρό αριθμό 
συμμετεχόντων ή προγράμματα παρηγορητικής θεραπείας ενδεχομένως να μην 
παράξουν τα δεδομένα που απαιτούνται για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα 
σχετικά με τις δράσεις συγκεκριμένων φαρμάκων και κατάλληλες οδηγίες 
προς επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Ο EMA, επί του παρόντος, συζητά με 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία μπορούν περαιτέρω να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών για την COVID-19 σε όλη την Ευρώπη.

LIVE WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών παρουσιάζει το πρώτο live 
webinar με θέμα: «Η οστεοπόρωση με απλά λόγια στους καιρούς του COVID-19», 
την Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 και ώρα 17.00. Το webinar μπορεί να παρακολουθήσει 
κάποιος από το facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών 
και από το Livemedia https://www.livemedia.gr/e
emmo1. Στο live webinar θα μιλήσει ο Ενδοκρινολόγος και Πρόεδρος της ΕΕΜΜΟ, κ. 
Πολυζώης Μάκρας. Θα υπάρχει ανοιχτό chat για ερωτήσεις στη διάρκεια της ζωντανής 
μετάδοσης. Το webinar θα παραμείνει αποθηκευμένο για on demand παρακολούθηση 
στους παραπάνω συνδέσμους.

Q	ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  
ΤΟΥ SARS-CoV-2
Δημιουργία χάρτη  
της προεξέχουσας  
πρωτεΐνης του ιού

Επιστήμονες στις ΗΠΑ δημιούργησαν 
έναν τρισδιάστατο χάρτη της 
προεξέχουσας πρωτεΐνης, την οποία 
διαθέτει ο νέος κορονοϊός SARS-CoV-2 
για να προσδένεται στα ανθρώπινα 
κύτταρα και να μολύνει τον οργανισμό. 
Η μελέτη του βιολογικού μηχανισμού 
λοίμωξης ελπίζεται ότι θα επιτρέψει 
την αποτελεσματικότερη φαρμακευτική 
αντιμετώπιση του ιού που προκαλεί 
την πανδημική νόσο Covid-19.
Μία βασική διαπίστωση είναι 
ότι η πρωτεΐνη-άγκιστρο του ιού 
«γραπώνεται» στα κύτταρα των 
ασθενών με περίπου τετραπλάσια ισχύ 
σε σχέση με εκείνη του προηγούμενου 
κορονοϊού που προκάλεσε τη νόσο 
SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό 
Σύνδρομο) το 2002-03. Αυτή η έξτρα 
δύναμη του νέου ιού, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, σημαίνει ότι 
τα σωματίδια του νέου κορονοϊού, 
τα οποία εισπνέονται από τη μύτη 
ή το στόμα των ανθρώπων μέσω 
των σταγονιδίων που εκτινάσσει 
ένας ασθενής, έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα και ικανότητα να 
προσαρτηθούν στα κύτταρα του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. 
Συνεπώς, εκτιμάται ότι χρειάζονται 
σχετικά λιγότερα σωματίδια του ιού  
για να προκληθεί μία νέα λοίμωξη,  
από ό,τι συνέβαινε στην περίπτωση  
της νόσου SARS.

HealthDaily
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η συμβολή της τεχνολογίας και οι νέες ανακαλύψεις
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στo τεύχος 1953, Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

SPECIAL REPORT

Πληροφορίες: Ανθή Αγγελοπούλου, Τ: 6944 299 867, E: anthiangelopoulou@gmail.com 
Υπεύθυνη Διαφήμισης: Χρυσούλα Κορδούλη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 204), E: ckordouli@boussias.com
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Q	NOVARTIS: ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ COVID-19
Προσφορά εξοπλισμών ΜΕΘ

Σειρά πρωτοβουλιών για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, 
ανακοινώνει η Novartis Hellas. 
Αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου 
Απόκρισης στον COVID-19 που έχει 
συσταθεί από τη μητρική εταιρία, η 
Novartis Hellas σε συνεργασία με το 
συντονιστικό τμήμα του Υπουργείου 
Υγείας προχωράει σε αγορά ιατρικού 
και τεχνολογικού εξοπλισμού που θα 
καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες των 
δημόσιων νοσοκομείων αναφοράς, και 
του Ινστιτούτου Παστέρ. Συγκεκριμένα: 
3 κλίνες ΜΕΘ με τον απαραίτητο ιατρικό 
και τεχνολογικό εξοπλισμό για την 
υποστήριξη και παρακολούθηση των 
ασθενών σε δημόσια νοσοκομεία. 5 
οθόνες για την παρακολούθηση ζωτικών 
λειτουργιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 
Προσφορά 4.000 ιατρικών μασκών και 
γαντιών μιας χρήσης για το προσωπικό 
των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. 
Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού προς 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για την 
υποστήριξη της τηλε-εργασίας των 
εργαζομένων του. Πέραν των παραπάνω, 
η Novartis έχει ήδη προχωρήσει σε 
δωρεά 2 αναπνευστήρων, απαντώντας 
στη σχετική πρωτοβουλία του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ). Τέλος, η εταιρεία εστιάζει στην 
απρόσκοπτη διάθεση των θεραπειών 
της στους Έλληνες ασθενείς καθώς 
και στην προστασία της υγείας των 
εργαζομένων της και των επαγγελματιών 
υγείας με την υιοθέτηση ψηφιακών 
εργαλείων τηλε-εργασίας. Προκειμένου 
να βοηθήσει τους ανθρώπους της να 
αντεπεξέλθουν στην απαιτητική συγκυρία, 
η Novartis εφοδίασε όλα τα εταιρικά 
κινητά και ipads με ειδική εφαρμογή, 
που παρέχει συμβουλές σε θέματα 
άσκησης, διατροφής, πνευματικής 
και ψυχολογικής ισορροπίας καθώς 
και 50 δωρεάν συνεδρίες coaching. 
Παράλληλα επέκτεινε και στις οικογένειές 
των εργαζομένων τη δωρεάν πρόσβαση 
στις ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης 
Coursera και Κhan Academy (για παιδιά 
σχολικής ηλικίας). 

Q	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΑΡΟΛΟΥΤΑΜΙΔΗ ΤΗΣ BAYER
Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε την κυκλοφορία της 
δαρολουταμίδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έναν από του στόματος αναστολέα 
υποδοχέων ανδρογόνων (ARi). Η δαρολουταμίδη, η οποία αναπτύσσεται από 
κοινού από την Bayer και την Orion Corporation, μια Φινλανδική φαρμακευτική 
εταιρεία που λειτουργεί παγκοσμίως, ενδείκνυται για τη θεραπεία ανδρών με 
μη μεταστατικό, ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (nmCRPC), οι οποίοι 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης μεταστατικής νόσου. Η Bayer είναι 
υπεύθυνη για την εμπορική διάθεση σε όλο τον κόσμο, ενώ θα συν-προωθεί το 
σκεύασμα με την Orion Corporation σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές, π.χ. στη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σκανδιναβία 
και τη Φινλανδία. Η δαρολουταμίδη έχει μια ξεχωριστή χημική δομή που 
αναστέλλει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του προστάτη ενώ περιορίζει 
τις επιπτώσεις των ανεπιθύμητων ενεργειών στην καθημερινή ζωή των ασθενών. 
Η έγκριση του ΕΜΑ βασίζεται στα βασικά δεδομένα της μελέτης ARAMIS, μιας 
μελέτης Φάσης ΙΙΙ, όπου αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της 
συνδυαστικής θεραπείας δαρολουταμίδης και αντιανδρογόνων (ADT) σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο συν ADT. Τα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετικά σημαντική 
βελτίωση στο πρωτεύον τελικό σημείο αποτελεσματικότητας, το οποίο ήταν το 
διάστημα επιβίωσης ελεύθερο μεταστάσεων (Metastasis – Free Survival / MFS), με 
μέση τιμή 40,4 μηνών για το συνδυασμό δαρολουταμίδης και αντιανδρογόνου, 
έναντι 18,4 μηνών για το εικονικό φάρμακο συν ADT (p<0,0001), που 
συνοδεύεται από ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας. Η δαρολουταμίδη έχει λάβει 
ήδη έγκριση στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, ενώ η διαδικασία 
έγκρισής του και σε άλλες χώρες, βρίσκεται σε εξέλιξη ή έχει προγραμματιστεί. 

Q	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Παραδόθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Παραδόθηκαν χθες από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης δέκα χιλιάδες 
ασπίδες προσώπου και μάσκες στα μέλη του αλλά και σε νοσοκομεία 
της Θεσσαλονίκης (ΑΧΕΠΑ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ). Με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Νίκο Νίτσα, μέλη του ΔΣ, εθελοντές γιατροί κι 
εργαζόμενοι του συλλόγου διένειμαν το υλικό κάτω από τα γραφεία του ΙΣΘ. 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ύστερα από επαναλαμβανόμενα αιτήματα 
μελών να παρέμβει στο υπουργείο υγείας για τις ελλείψεις σε Μέτρα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) – Personal Protective Equipment (PPE), ανέλαβε σειρά 
πρωτοβουλιών κι επαφών τόσο για την ενημέρωση της πολιτείας όσο και για την 
κάλυψη των αναγκών -γιατρών του ιδιωτικού τομέα αλλά κι όσων συναδέλφων 
τους εργάζονται σε δημόσιες δομές- από ίδιους πόρους. Με τη συνδρομή της 
εθελοντικής δράσης COVID-19 Response Greece, ο ΙΣΘ στράφηκε στην εγχώρια 
αγορά και σε συνεργασία με βιοτεχνίες αγόρασε αρχικά 5000 ασπίδες προσώπου 
και στη συνέχεια 5000 υφασμάτινες μάσκες δύο επιπέδων.
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Νέλλη Καψή, εσωτ. 204, E: nellykapsi@yahoo.com

ΣΥΝΤΑΞΗ/ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βασιλική Κατέρου, E: vasokaterou@gmail.com

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣXEΔΙΑΣΜΟΣ: Παναγιώτης Κουρεμένος, E: pkouremenos@boussias.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Χρυσούλα Κορδούλη, εσωτ. 204, E: ckordouli@boussias.com

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Αμαλία Ψιλούδη, εσωτ. 231, E: apsiloudi@boussias.com  
Δημήτρης Φαραός, εσωτ. 102, E: farao@boussias.com

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Βoussias Communications  
T: 210 6617777, F: 210 6617778, Δ: Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Δημήτρης Κορδεράς

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Αντωνία Κατσουλιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ: 
Νικόλας Κονδάκης

Η Boussias Communications με αίσθημα ευθύνης προς τους ανθρώπους της και την κοινωνία, στηρίζει την καμπάνια του Υπουργείου 
Υγείας #MένουμεΣπίτι. Μέσω τηλεργασίας παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω email. Μένουμε σπίτι για ένα καλύτερο αύριο!

Q	JOHNSON & JOHNSON:  
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19  
ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Τα πρώτα αποτελέσματα μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η εταιρεία Johnson & Johnson, ανακοίνωσε ότι οι πρώτες δοκιμές σε 
ανθρώπους εμβολίου Covid-19 θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, ενώ αναμένονται 
κλινικά δεδομένα για τα αποτελέσματά του, μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Εάν το εμβόλιο λειτουργήσει καλά, η εταιρεία ενημέρωσε ότι θα μπορούσε να 
είναι έτοιμο για χρήση στις αρχές 2021. 
 «Ο κόσμος αντιμετωπίζει μία έκτακτη κρίση δημόσιας υγείας και εμείς 
δεσμευόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο Covid-19 διαθέσιμο και προσιτό 
παγκοσμίως όσο το δυνατόν γρηγορότερα», δήλωσε ο Alex Gorsky, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Johnson & Johnson.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΕ

Ως «αυταρχική και αντιδραστική», χαρακτηρίζει την ενέργεια της κυβέρνησης να 
διακόψει τη παροχή ρεύματος στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ (Θεσσαλονίκη), ο ΓΓ της 
ΟΕΝΓΕ, Νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, τονίζοντας ότι τελεί ενάντια σε κάθε 
υγειονομική λογική. 
Στην ανακοίνωσή του, ο κ Παπανικολάου, αναφέρει τα εξής: «Το εργοστάσιο της 
ΒΙΟΜΕ εδώ και χρόνια λειτουργεί συνεταιριστικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους 
και παράγει διάφορα είδη σαπουνιών και υγρά καθαρισμού σε προσιτές τιμές, κάτι που 
τόσο χρειάζεται ο λαός μας ιδιαίτερα τώρα με την επιδημία.
Τη Δευτέρα 30/3 νωρίς τα ξημερώματα αστυνομική δύναμη με ΜΑΤ διέκοψε την 
παροχή ρεύματος στο εργοστάσιο με πρόσχημα παλιά απλήρωτα χρέη του παλιού 
ιδιοκτήτη με τα οποία καμία απολύτως σχέση δεν έχουν οι εργαζόμενοι που τα 
τελευταία χρόνια λειτουργούν συνεταιριστικά το εργοστάσιο. Κι’ αυτό την ίδια στιγμή 
που σε επιχειρηματίες μεγαλοεργοδότες γίνονται διάφορες «διευκολύνσεις» στο όνομα 
της επιδημίας και στην παραγωγή και στο εμπόριο υγρών σαπουνιών, καθαριστικών 
και αντισηπτικών υπάρχει αχαλίνωτη κερδοσκοπία με χαρακτηριστικά ‘μαύρης αγοράς’ 
σε καιρό επιδημίας». Ο ΓΓ της ΟΕΝΓΕ καλεί την κυβέρνηση να αναιρέσει αυτήν την 
«απαράδεκτη και προκλητική» ενέργεια όπως τη χαρακτηρίζει. 

Q	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Ερώτηση κατατέθηκε  
στη Βουλή

Η επείγουσα ανάγκη στήριξης του 
Γηροκομείου Αθηνών για να ανταπεξέλθει 
στην πανδημία επισημαίνεται σε ερώτηση 
που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως 
αναφέρεται, το Γηροκομείο έχει περιέλθει 
σε τραγική οικονομική κατάσταση, 
παρότι διαθέτει 900 τουλάχιστον ακίνητα 
αντικειμενικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, 
55 στρέμματα τεράστιας αξίας στο Ψυχικό 
και 11 κτίρια δυναμικότητας 650 κλινών 
που μένουν ανεκμετάλλευτα. Μεσούσης 
της πανδημίας του κορονοϊού το ίδρυμα 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε υγειονομική 
βόμβα και να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές 
τόσο των φιλοξενουμένων όσο και 
των εργαζομένων. Διότι εκ των 140 
φιλοξενουμένων, οι 61 είναι κλινήρεις και 29 
άτομα χρειάζονται αναπνευστικές συσκευές. 
Τα κτίρια λειτουργούν με ελάχιστη θέρμανση 
και για την παρασκευή του φαγητού 
απαιτούνται δωρεές υλικών. Πολλοί από 
τους εργαζόμενους δεν έχουν ιατρική κάλυψη 
εξ αιτίας της μη πληρωμής ασφαλιστικών 
εισφορών. Στους υπερήλικες δεν έχουν γίνει 
οι αναγκαίοι υγειονομικοί έλεγχοι, παρότι 
τα άτομα αυτά συγκαταλέγονται στις πιο 
ευπαθείς ομάδες κατά την πανδημία.  
Μόνη λύση η εκταμίευση έκτακτης 
επιχορήγησης  για να καλυφθούν όλες 
οι λειτουργικές δαπάνες του ιδρύματος 
και τα δεδουλευμένα των  εργαζομένων, 
ενώ παράλληλα απαραίτητοι κρίνονται οι 
διαγνωστικοί έλεγχοι σε εργαζομένους και 
φιλοξενουμένους για τον κορωνοϊό.

http://www.linkedin.com/groups/HealthDaily-Boussias-Communications-4110524?trk=my_groups-b-grp-v
https://www.facebook.com/HealthDailyGr/
http://www.youtube.com/boussiascomm
https://twitter.com/HealthDaily_GR

