Περιεχόμενα
1. ΕΤΗΣΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
2. Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
3. ΧΩΡΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ...
4. ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΕΩΝΕ ΒΡΕΦΗ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΛΟΙΠΟΝ 10/01/2019 σελ.42
HEALTH DAILY 08/01/2019 σελ.1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 08/01/2019 σελ.2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 08/01/2019 σελ.1,3

1. ΕΤΗΣΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Μέσο: . . . . . . . . . ΛΟΙΠΟΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/01/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/01/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 42

ΚΟΣΜΙΚΑ
Κι ôpciis ήταν

και το ΛΟΙΠΟΝ εκεί
Ο δικός aas t
προσκεκλημένο5
που είδε άκουσε
και aas παρουσιάζει
τα πιο ίη events
στην Ελλάδα και
1

στον κόσμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ετήσιο φιλανθρωπικό δείπνο
φιλόξενη αίθουσα τελετών της ΛΑΕΔ Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

η

πρόεδροβ

Στη
και τα μέλη του ΔΣ ins ελληνικήβ Εταιρεία Μαστολογίαβ διοργάνωσαν το ετήσιο χριστουγεννιάτικο

φιλανθρωπικό δείπνο υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Η πρόεδροε της ΕΕΜ
καθ κ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα αναφέρθηκε στο χαιρετισμό xns συνοπτικά στο έργο τηε Εταιρεί
as η οποία συμπληρώνει 40 χρόνια προσφορά Em'ons ανακοίνωσε την ανάθεση στην ίδια με την
ιδιότητα της προέδρου του 21ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μαστολογίαε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο
του 2020 Η βραδιά κορυφώθηκε με τη βράβευση δύο από tous πρωτεργάτεε διασώστεβ ins κατα
στροφική5 πυρκαγιάε ins 23ns Ιουλίου στο Μάτι της Αττικήε tous κ κ Παναγιώτη Ράμφο και Γιώργο
Μαυραγάνη που με αυτοθυσία και τόλμη ρίχτηκαν στη μάχη με Tis φλόγε5 και διέσωσαν πολλά
άτομα Στα highlights της εκδήλωσηε η ελαφρά ορχήστρα του Πολεμικού Ναυτικού που χάρισε
ευχάριστε5 voies otous καλεσμένου5
Ziions Μπουκουβάλα Άλκηστη Πρίνου
Tiawns Αλεβίζος Oavaans Σκούροι

I
Αννα Παπανδρέου Παναγιώτα
Γρηγοροπούλου Ιωάννα Ασημάκη
Κατιάνα Σουρή Μαρία Βλαχογιάννη
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Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Και ζητά διαφάνεια
και έήεγχο
Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά
με επίορκο γιατρό που ζήιησε από
ασθενή φακελάκι ο laipiKôs iLiflfloyos
Αθηνών καιαδικάζει ίο φακελάκι
και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει ιην
αυσιηρόιηιά ίου απένανιι σία μέλη
ίου ιατρικού σώματοε που επιδίδονται
σε auiÉs us απαράδεκτεε πρακτικέε
Ειδικότερα σιη σχειική ανακοίνωση
ίου ΙΣΑ επισημαίνονται ία εξήε Οι
ιατροί ίου ΕΣΥ με μειωμένε anoôoxés
και εξαντλητικά ωράρια παρέχουν
us υπηρεσίε5 raus με αυταπάρνηση

οτον πολίιη aums ins xcbpas
παραμένονια5 σία δύσκολα χρόνια ins
οικονομική5 Kpions προσηλωμένοι
οίο καθήκον raus Ωσιόσο ο ΙΣΑ
καταδικάζει φαινόμενα χρηματισμού
και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την
αυστηρότητά του απέναντι στα μέλη
του ιατρικού σώματο5 που επιδίδονται
σε αυτέ5 i\s απαράδεκτε πρακτικέε
Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και
έλεγχο5 και τιμωρία των παραβατών
μέσα από τη διασταύρωση των
οικονομικών raus στοιχείων Καλούμε
raus πολίτε5 να καταγγέλλουν oi\s
appôôiES apxés κάθε προσπάθεια
χρηματισμού Σχολιάζοντα5 το θέμα
ο πρόεδρο5 του ΙΣΑ Γ Πατούλη
τόνισε τα εξήβ Υπερασπιζόμαστε το
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του
ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή
εμπορευματικήΞ βειτουργΐαε του
πολύ δε περισσότερο os παράνομεε

αμοιβέΞ-φακεή'άκια Διευκρινίζουμε
ωστόσο ότι θα εξαντλήσουμε την
αυστηρότητα pas απέναντι σε μέλη μα5
που δεν τιμούν το ιατρικό λειτούργημα
Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε
ώστε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για
ôrious mus no/î/res και ειδικά για rous

οικονομικά ασθενέστεροι ασθενεί
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Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ
Και ζητά διαφάνεια
και έήεγχο
Με αφορμή δημοσίευμα σχειικά
με επίορκο γιατρό που ζήιησε από
ασθενή φακελάκι ο laipiKôs lùflfloyos
Αθηνών καιαδικάζει ίο φακελάκι
και διευκρινίζει όχι θα εξαντλήσει ιην
αυσιηρόιηιά ίου απένανιι σία μέλη
ίου ιατρικού σώμαιοε που επιδίδονται
σε auiés us απαράδεκτα npaKiiKës
Ειδικότερα σιη σχετική ανακοίνωση
ίου ΙΣΑ επισημαίνονται ία εξήε Οι
ιατροί ίου ΕΣΥ με μειωμένε anoôoxés
και εξαντλητικά ωράρια παρέχουν
us υπηρεσίε5 raus με αυταπάρνηση
οίον πολίιη auiiis ins xcbpas
παραμένονια5 σία δύσκολα χρόνια ins

οικονομική5 Kpions προσηλωμένοι
στο καθήκον ious Ωσιόσο ο ΙΣΑ
καιαδικάζει φαινόμενα χρημαιισμού
και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την
αυστηρότητά του απέναντι στα μέλη

του ιατρικού σώματο5 που επιδίδονται
σε αυτέ5 i\s απαράδεκτε5 npaKUKés
Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και
έλεγχο5 και τιμωρία των παραβατών
μέσα από τη διασταύρωση των
οικονομικών raus στοιχείων Καλούμε
raus πολίτε5 να καταγγέλλουν oi\s
appôôiES apxés κάθε προσπάθεια
χρηματισμού Σχολιάζοντα5 το θέμα
ο πρόεδρο5 του ΙΣΑ Γ Πατούλη5

τόνισε τα εξήβ Υπερασπιζόμαστε το
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του
ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή
εμπορευματικέ λειτουργίαε του
πολύ δε περισσότερο os παράνομεε

αμοιβέε-φακελάκια Διευκρινίζουμε
ωστόσο ότι θα εξαντλήσουμε την
αυστηρότητα pas απέναντι σε μέλη μαε
που δεν τιμούν το ιατρικό λειτούργημα
Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε
ώστε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για
όλουε το υs πολίτεε και ειδικά για mus
οικονομικά ασθενέστεροι ασθενείε
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Χώρα γερόντων
η Ελλάδα μετά
τη μετανάστευση
των νέων
Χώρα γερόντων χαρακτηρίζει την Ελλάδα
η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt
η οποία επικαλείται έκθεση του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΚΕ

σύμφωνα με την οποία μετά τη μεγάλη
νέων στην Ελλάδα σε 50 χρόνια
μετανάστευες

θα ζουν μόνο ηλικιωμένοι
Από την έναρξη της κρίσης και λόγω
της παρατεταμένης ύφεσης της υψηλότατης
ανεργίας και της δραστικής μείωσης
κατά ένα τρίτο των μισθών και κατά
40 των περιουσιών των Ελλήνων πάνω

από 360.000 συμπατριώτες μας εγκατέλειψαν
την Ελλάδα ως επί το πλείστον άτομα
υψηλού μορφωτικού επιπέδου
Σύμφωνα μεστοιχείατου Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών από το 2010 περίπου 18.000
γιατροί αναζήτησαν καλύτερη τύχη στο
εξωτερικό κυρίως στη Βρετανία τη Γερμανία
και τις χώρες του Κόλπου
Η μετανάστευση είναι ένας από τους λόγους
της μείωσης του ποσοστού των
ενώ ο έτερος βασικός είναι η
γεννήσεων

οικονομική

ανασφάλεια που οδηγεί πολλά
ζευγάρια στο να αποφεύγουν την τεκνοποιία
τονίζει η Handelsblatt επισημαίνοντας
ότι προ κρίσης το 2008 οι γεννήσεις
έφθασαν τις 140.000 στη χώρα μας και πέρυσι
τις 80.000 με αποτέλεσμα η Ελλάδα
να βρίσκεται στην προτελευταία θέση
το 2017 με 8,2 γεννήσεις ανά

πανευρωπαϊκά

χίλιους κατοίκους τη στιγμή που ο μέσος
όρος στη Γηραιά Ήπειρο κυμαινόταν στις
9,9 γεννήσεις
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο πληθυσμός
της Ελλάδας έφθανε τα 11,123 εκ κατοίκους
το 2011 και το 201 8 τα 10,741 εκ όσο
δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 1990

Την ερχόμενη δωδεκαετία ο πληθυσμός
αναμένεται να συρρικνωθεί κατά άλλους
770.000 κατοίκους αν το ποσοστό των
γεννήσεων παραμείνει στα ίδια επίπεδα
όπως προβλέπει το ΕΚΚΕ και το αργότερα
σε πέντε δεκαετίες θα έχει μειωθεί στο μισό
πράγμα που σημαίνει ότι το όριο
θα πρέπει να αυξηθεί από τα
67 στα 73 έτη σύμφωνα με υπολογισμούς
των καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου
Σάββα Ρομπόλη και Βασίλη Μπέτση

συνταξιοδότησης

Στην έρευνά τους προβλέπουν ακόμη
ότι ο αριθμός των απασχολουμένων από

4,7 εκ σήμερα θα πέσει στα 3 εκ το 2070
ενώ οι άνω των 65 που αποτελούν σήμερα
το 21
του πληθυσμού θα αυξηθούν στο
33,3

το 2050
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Μαιευτήρας χρέωνε
βρέφη με το κιΠό
πανεπιστημιακός

ΧΥΔΑΙΟΣ

από την Πάτρα

προσδιορισμός
ταρίφας για
γεννήσεις και
μάλιστα σε
δημόσιο
νοσοκομείο

προκαλεί σάλο
με την επώνυμη
καταγγελία
του κατά
γυναικολόγου

Κιλό και χιλιάρικο Πρωτοφανές
παραμάγαζο σε
νοσοκομείο του κέντρου

αποκαλύπτει πατρινός
πανεπιστημιακός με
του που έκανε
τον γύρο της χώρας με
αφορμή εκμυστήρευση
καταγγελία

ζευγαριού
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Καταγγελία του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρου
Αναγνωστόπουλου αποκαλύπτει την περίπτωση μαιευτήρα γυναικολόγου των Αθηνών που υπολογίζει το φακελάκι που θα
πάρει ανάλογα με τα κιλά του μωρού

Το

φακελάκι προέβλεπε
κιλό και 1.000 ευρώ

γύρο της χώρας έκανε η
καταγγελία του ομότιμου
του Τμήματος Πολιτικών
Τον Μηχανικών του Πανεπιστημίου
καθηγητή

Πατρών Σταύρου
για την περίπτωση
μαιευτήρα γυναικολόγου των
Αναγνωστόπουλου

Αθηνών που υπολογίζει το

φακελάκι

που θα πάρει ανάλογα
με τα κιλά του μωρού Ζητά
προκαταβολικά

1.000 ευρώ και στην
000 ευρώ για κάθε κιλό

συνέχεια 1
του μωρού

Ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος
την εμπειρία του μέσω
καταγγελίας που δημοσίευσε

καταθέτει

επιστολής

στην εφημερίδα
Παράλληλα την

Καθημερινή

καθηγητής έκανε καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου ενώ θέτει στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών
όλα τα σχετικά στοιχεία
Ο

κοινοποίησε

Πάμε καλά

στη διοίκηση του νοσοκομείου
ενώ επισημαίνει ότι όλα
τα στοιχέια έιναι στη διάθεση του

Ενώ γινόταν η σχετική συζήτηση Βλέπω τον κ Χ και τη γυναικαδελφή του να σηκώνονται και να αρχίζουν να
συνομιλούν με αγωνία με κάποιον ο οποίος μόλις είχε εμφανιστεί στο σαλονάκι αναμονής Ο ίδιος άκουσα τον
κύριο αυτό να λέει στον κ Χ Πάμε καλά η γυναίκα σου θα Βγει από την Εντατική Ο κ Χ μίλησε χαμηλόφωνα
και δεν μπόρεσα να ακούσω τι είπε Μόλις απομακρύνθηκε ο εν λόγω γιατρός ο κ Χ επέστρεψε στο κάθισμα
πλάι μου και μου λέει Τον Βλέπετε Αυτός είναι ο γιατρός που ενώ ποτέ δεν τον Βρίσκεις τα Σάββατα σήμερα
ήρθε και με αναζήτησε για να εισπράξει Του είπα ότι δεν κατάφερα να συγκεντρώσω το ποσό επειδή ήταν μεγάλο
αλλά σε 2-3 ημέρες θα το έχω να του το δώσω και ο γιατρός συμφώνησε και έφυγε
Η δημοσίευση της καταγγελίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο οποίος με
ανακοίνωσή του καταδίκασε το περιστατικό Ωστόσο αυτό δεν αρκεί Απομένουν οι αντιδράσεις της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας αλλά και της δικαιοσύνης

Εισαγγελέα
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπως περιγράφει ο καθηγητής
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου περίπου
12 το μεσημέρι Βρίσκομαι
στο σαλονάκι του 4ου ορόφου

κρατικού νοσοκομείου περιμένοντας
με την αδελφή μου κάποια
αποτελέσματα εξετάσεων Πλάι
μου κάθεται ένας φτωχός μερο
καματιάρης άνθρωπος από την
επαρχία ο οποίος ήταν εκεί με
τη γυναικαδέλφη του αγωνιώντας
για τη γυναίκα του που βρισκόταν
στην Εντατική έπειτα από σοβαρότατη
επιπλοκή τοκετού αφαίρεση
μήτρας Τον ρώτησα από
περιέργεια τι συνέβη και πώς Και
μου διηγήθηκε την εξής απίστευτη
ιστορία η οποία με εξόργισε
με έκανε να νιώσω ντροπή για τη
συμπεριφορά ορισμένων γιατρών
προς απλούς συμπολίτες μας και

με οδήγησε στην απόφαση ότι η
ιστορία αυτή έπρεπε να δημοσιοποιηθεί

πε ήταν ότι ο γιατρός τού ζήτησε

προκαταβολικά 1.000 ευρώ για
την εισαγωγή και μετά τον τοκετό
ένα ποσό ίσο με τα κιλά του
Εμεινα εμβρόντητος
από τον ομολογουμένως πρωτότυπο
τρόπο καθορισμού του ποσού
για το φακελάκι Το μωρό
γεννήθηκε 2,1 κιλά και ο κ
Χ ήταν μάλλον ευχαριστημένος
θεωρώντας ότι το επιπλέον
θα του κόστιζε 2x100
200 ευρώ μέχρι που ο γιατρός
νεογέννητου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Συνεχίζοντας την περιγραφή του
ο καθηγητής αναφέρει Ο
αυτός κ Χ από επαρχιακή
πόλη αναζήτησε νοσοκομείο
και γιατρό στην Αθήνα για
να γεννήσει η γυναίκα του που
Η

άνθρωπος

αντιμετώπιζε προβλήματα εγκυμοσύνης
Εκείνο όμως που μου εί¬

φακελάκι

τού έκανε σαφές ότι δεν παίζει με
πενταροδεκάρες και εννοούσε το
βάρος του μωρού σε χιλιάρικα

2.000 ευρώ
Ο καθηγητής προσπάθησε να τον
πείσει να καταγγείλει το συμβάν
στην αστυνομία αλλά ο κ Χ ούτε
που το συζήτησε φοβούμενος
για τυχόν επιπτώσεις στη φροντίδα
της συζύγου του μιας και συνεχίζονταν
η νοσηλεία του και στο
νεογέννητο που είχε μπει στη
θερμοκοιτίδα

