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1. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στη Βουλή η
δίωξη κατά
Γεωργακόπουλου
Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, Βασίλη
ΚικΙλια. για την πειθαρχική δίωξη, από τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, του Πατρινού γιατρού,

πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΠΥ. Τάκη
Γεωργακόπουλου. κατέθεσαν βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ. μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός

Ανδρέας Ξανθός και οι βουλευτές Αχαίας. Σία
Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου
Σύμφωνα με τους βουλευτές, «η καταφανώς
παράνομη απόφαση του ΙΣΑ. εκκινούμενη από
καθαρά συντεχνιακή και εκδικητική λογική,
έχει ως μοναδικό στόχο να τρομοκρατήσει τον
κ. Γεωργακόπουλο αλλά και οποιοδήποτε γιατρό
βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση.
0 ΙΣΑ επί της ουσίας διατείνεται ότι οι γιατροί
πρέπει να είναι ανεξέλεγκτοι, να μην υπόκεινται

σε κανένα θεσμικό πλαίσιο ως προς τη

συνταγογράφηση και συνεπώς να χρεώνουν
κατά το δοκούν το δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα

Υγείας, χωρίς έγκυρα διαγνωστικά και
θεραπευτικά πρωτόκολλα, των οποίων η τήρηση
θα ελέγχεται αυστηρά».
Τα ερωτήματα που απευθύνουν στον κ. Κικίλια
είναι τα εξής:
-Είναι σε γνώση του η παραπάνω παράνομη
απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ για την πειθαρχική
δίωξη του κ. Γεωργακόπουλου:
-Πρόκειται να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση,
αποδεχόμενος την αίτηση θεραπείας που έχει
ασκήσει ενώπιον του ο κ. Γεωργακόπουλος:

-Θεωρεί ότι οι προσχηματικές πειθαρχικές
διώξεις εναντίον κρατικών λειτουργών για την
άσκηση των καθηκόντων τους προάγουν το
δημόσιο συμφέρον:
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Μέσο: . . . . . . . . . HEALTH DAILY
Ημ. Έκδοσης: . . .07/07/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/07/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 4

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΩΞΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ
Και πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ
Ερώιηση npos ιον Υπουργό Yyeias κατέθεσε χθε ο Avôpéas ïav6ôs ßoufteuins
Ρεθύμνου και ιομεάρχη Υγεία ins KO ίου ΣΥΡΙΖΑ και 38 βουλευτά ίου
ΣΥΡΙΖΑ σχειικά με ιην πειθαρχική δίωξη ίου ι Αντιπροέδρου ίου ΕΟΠΥΥ ιαιρού
Τάκη Γεωργακόπουλου από ιον Ιατρικό Σύλλογο A0nvas Oncos αναφέρεται
σιην ερώιηση ο Παναγιώτα Γεωργακόπουλθ5 laipôs πνευμονολόγοε
ενιαιικολόγο5 ίου ΕΣΥ οίο νοσοκομείο Ayios Avôpéas σιην Πάιρα υπηρέιησε
cos Ανιιπρόεδρο5 ίου ΕΟΠΥΥ από ίο 2015 écos ίο 2019 Ανάμεσα σία
καθήκονιά ίου ôncos αυιά ίου ανατέθηκαν από ίο ΔΣ ίου Οργανισμού ήιαν και
η επιβολή ποινών σε Yiaipoùs για υπέρβαση ίων συνιαγογραφικών ορίων που
είχαν ιεθεί νόμιμα ώσιε να προστατευτεί ίο δημόσιο συμφέρον από προκλητή
ζήιηση υπηρεσιών και αχρείασιεε χρεώσει Οι noivés auiés επιβάλλονταν
σύμφωνα με us κείμενε διατάξει και πάντοτε ύσιερα από εισήγηση ins
αρμόδια Διεύθυνση ίου ΕΟΠΥΥ
Το 2019 ίο Διοικητικό Συμβούλιο ίου Ιατρικού Συλλόγου ins A0m/as ΙΣΑ
αποφάσισε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο ενανιίον ίου κ Γεωργακόπουλου
όχι για κάποια ιατρική πράξη ή για παραβίαση ins laipims δεονιολογία5
αλλά επειδή καλούσε σε απολογία yiaipoùs μέλη ίου ΙΣΑ για υπέρβαση των
Η
ορίων ouviaYoypâcpnons για φάρμακα εξετάσει ή άλλε5 napoxés υγεία
καταφανώ παράνομη απόφαση του ΙΣΑ εκκινούμενη από καθαρά συντεχνιακή
και εκδικητική λογική έχει cûs μοναδικό στόχο να τρομοκρατήσει τον κ
Γεωργακόπουλο αλλά και οποιοδήποτε γιατρό βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση Ο
ΙΣΑ επί ms ouoias διατείνεται ότι οι γιατροί πρέπει να είναι ανεξέλεγκτοι να μην
υπόκεινται σε κανένα θεσμικό πλαίσιο cos npos τη συνταγογράφηση και συνεπώ5
να χρεώνουν κατά το δοκούν το δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα Υγεία5 xcopis
έγκυρα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα των οποίων η τήρηση θα

ελέγχεται αυστηρά
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10

10 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

γιωργος παυλακης

Θα ήταν ευχής έργο να συμπληρώνονταν οι εμβολιασμοί
όλων των Υγειονομικών εθελοντικά Δεν νοείται για μένα

κεντρικο προσωπο
Ερευνητής Διευθυντής του τμήματος
Ρετροϊών του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου
των Η ΠΑ

Γιώργος Παυλάκης

επιστημονικός εργάτης ή συνεργάτης στον τομέα της
υγείας που να αρνείται το εμβόλιο
20 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τζένη Περγιαλιώτου

Αφήνουμε πίσω μας μία από τις δυσκολότερες περιόδους
της χώρας μας όπου μαζί με όλο τον πλανήτη αντιμετωπίζουμε

μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση
24 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Ζωή Ράπτη
Έχουμε προβεί σε μια σειρά προσλήψεων στο χώρο της
υγείας που ελαφραίνουν το βάρος των ηρωικών στελεχών
των νοσοκομείων και των υπολοίπων δομών που
παλεύουν εδώ και έναν χρόνο κόντρα στον ύπουλο και
επικίνδυνο εχθρό την πανδημία

30 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

20
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΖΕΝΗ ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΟΥ
Πρόεδρος Prix Galien Greece και εκδότρια
του επιστημονικού περιοδικού The Doctor

Ζαχαρίας Ραγκούσης

Με στόχο να καλύψουμε την παγκόσμια ανάγκη για
εμβόλια καταφέραμε να αναβαθμίσουμε σημαντικά την
παραγωγική μας ικανότητα Pfizer και BioNTech θεωρούν
ότι η παραγωγή μέχρι το τέλος του 2021 θα φτάσει

τουλάχιστον

τις 2,5 δισ δόσεις του εμβολίου
36 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Γιώργος Πατούλης
Πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει άμεσα τις προϋποθέσεις
για να ενισχυθούν οι δημόσιας δομές υγείας Από
την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την ενίσχυση των δημόσιων
δομών υγείας με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό
Η

42 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Αισθητική Ιατρική
Οι θεραπευόμενοι δε θέλουν μόνο να έχουν καλή υγεία
θέλουν επίσης να απολαύσουν τη ζωή στο έπακρο να

είναι σε φόρμα και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις
της γήρανσης
50 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Θεόδωρος Τρύφων
Η ELPEN

συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια για την

αντιμετώπιση της πανδημίας χρηματοδοτώντας τη
της κλινικής μελέτης φάσης II που διερευνά την
διεξαγωγή

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
Υφυπουργός Υγείας αρμόδια για την Ψυχική
Υγεία Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια πρωτοποριακού
φαρμάκου
52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Maria Paola Chiesi

2021 is definitely a year characterised by a number of
projects confirming Chiesi as a constantly growing and

future-oriented company We have launched our new
Visual Identity inspired by the words and experiences of
patients
54 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Χρήστος Δάκας
Η

Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία Spinal Muscular Atrophy

SMA είναι μια σπάνια και ολέθρια γενετική νευρομυϊκή

ασθένεια που έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία και μη
αναστρέψιμη απώλεια των κινητικών νευρώνων στους
ασθενεί
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30
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ρτϊζθγ ΗθΙΙθϊ

56 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

επίκεντρο μιας επανάστασης στην μοριακή

Γιώργος Παναγάκης
Η νίθίπδ είναι μια νέα εταιρεία φροντίδας
υγείας που έχει ως αποστολή να βοηθήσει
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ώστε να είναι
πιο υγιείς σε κάθε στάδιο της ζωής τους

βιολογία
84 Μιχάλης Λιόντος
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός
καρκίνος μεταξύ των ανδρών στον δυτικό

νόσος διαγιγνώσκεται στις περισσότερες
περιπτώσεις σε τοπικό στάδιο

Η

κόσμο
57 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρπχ

ΰβΙίεη ΟΓθεεε

φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που είναι υποψήφια προς βράβευση
στα Ρπχ ΰθΐίεπ ΰΓεετε 2021
Τα 16

62 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Ελένη Περγάντου
Η αιμορροφιλία είναι σπάνια φυλοσύνδετη
διαταραχή του αίματος πιο συγκεκριμένα

87

Μαρία Σκόνδρα

καρκίνος του νεφρού αντιστοιχεί περίπου
στο 3,8 του συνόλου των κακοηθειών και
Ο

παρά τη σπανιότητά του βρίσκεται μέσα
στους 10 πιο συχνούς καρκίνους
90 Ευάγγελος Ντουβέλης

της αιμόστασης που μεταβιβάζεται μέσω
του χρωμοσώματος Χ από τη μητέρα φορέα

θεραπεία εκλογής στον μεταστατικό καρκίνο

36

στα άρρενα τέκνα της

της ουροδόχου κύστειος

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

66 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

92 Μαντώ Νικολαίδη

Ιωάννα Κεχριμπάρη

Ο

πλατινούχος χημειοθεραπεία θεωρείται η

από τη γλουτένη

επιθηλιακός καρκίνος των ωοθηκών ΕΟΟ
αντιπροσωπεύει το 90 του συνόλου του
καρκίνου των ωοθηκών και συνήθως
σε προχωρημένο στάδιο

70 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

95 Σοφία Λέββα

Βασίλειος Χ Μαστοροδήμος

Ο

χρόνια φλεγμονώδης νόσος του γαστρε
ντερικού συστήματος και πώς πυροδοτείται
Η

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης
Αττικής

Η

Η

Πολλαπλή Σκλήρυνση ΠΣ Μ5 αποτελεί

την κύρια αιτία αναπηρίας νευρολογικής
αρχής σε νέους ενήλικες μέσω ελλειμμάτων

της αισθητικότητας της κινητικότητας και
του συντονισμού

διαγιγνώσκεται

ορμονοθετικός ΗΕΚ2 αρνητικός μεταστατικός
καρκίνος του μαστού αντιπροσωπεύει τον

πιο κοινό διηθητικό καρκίνο στις γυναίκες

98 Θάλεια Λάλλα

καρκίνος του μαστού αφορά
5-20 των γυναικών με καρκίνο
μαστού και αποτελεί μια επιθετική μορφή
Ο ΗΕΚ2

το

73 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα ΖΑΡΙ
Μια νέα μεθοδολογία για κάθε ιό με στόχο
την ταχεία κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων

42
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

76 Έλενα Λινάρδου

εντέρου

μεταλλαγμένο μεταστατικό καρκίνο παχέος
ΚΠΕ

Η

θέση της ανοσοθεραπείας στην πρώτη
γραμμή του μεταστατικού μη μικροκυτταρι
κού καρκίνου του πνεύμονα νέες προκλήσεις
και αναπάντητα ερωτήματα

82 Ιωάννης Μούντζιος
Την
τελευταία δεκαετία η ογκολογία έχει γίνει το

ΡΟαΟΚ ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2021

Ζένια Σαριδάκη

όφελος και ελπίδα στους ασθενείς με ΒΚΑΕ

τοπίο του προχωρημένου μη μικρο
κυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα Ν5(ΙΙΧ

ΤΗΕ

101

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

80 Μαρία Λύκκα
Οι αναστολείς του ανοσοποιητικού σημείου
ελέγχου έχουν φέρει επανάσταση στο θεραπευτικό

6

της νόσου

Για πρώτη φορά μια θεραπευτική προσέγγιση
χωρίς χημειοθεραπεία έδωσε κλινικό

Ο ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ
ΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

περίπου

1

102 Σοφία Σταματοπούλου

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για

εξατομικευμένη

θεραπεία μάς οδήγησε να
αλλάξουμε την θεραπευτική προσέγγιση των
γυναικών με καρκίνου του μαστού

104 Πάνος Παπαναστασόπουλος

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25-30
ετών η μέση πρόγνωση του μεταστατικού
καρκίνου του παχέος εντέρου έχει εκτοξευθεί
από τους 9 μήνες σε μια μέση επιβίωση
περί των 2,5 ετών
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50

106 Γιώργος Ρηγάκος
Το πλακώδες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
Αντιπρόεδρος και Co CEO του ομίλου ELPEN Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

καρκίνωμα δέρματος είναι

η

μετά ίο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

στη σχετική λίστα μετά τα καρδιαγγειακά
νοσήματα και τα αγγειακά εγκεφαλικά

108 Στεφάνια Γκούρα

127

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι μια
κακοήθης νεοπλασία με μεγάλη επίπτωση
παγκοσμίως Σχετίζεται άμεσα με λοίμωξη
από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και C

Για πολλά χρόνια το άκουσμα και μόνο της
διάγνωσης μίας κακοήθειας στο μυαλό των

δεύτερη πιο συχνή κακοήθεια του δέρματος

Το

110Σταματίνα Δεμίρη
Η

Νικόλαος Κεντεποζίδης

περισσότερων ανθρώπων ισοδυναμούσε με

μία άσχημη κατάληξη
130 Νικόλαος Πισταμαλτζιάν
Ο έμετος και η ναυτία που επάγονται από τη

και αυτό περιορίζει την χορήγησή τους

χημειοθεραπεία CINV έχουν αναγνωριστεί
από την πλειοψηφία των ασθενών ως οι
ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν το

115 Γιώργος

μεγαλύτερο φόβο
132 Χάρης Αζακίδης
Τα nk κύτταρα αποτελούν μέρος του έμφυτου

ανοσοποιητικού συστήματος και έχουν

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
MARIA PAO LA CHIESI
Shared Value

μυελοκαταστολή αποτελεί συχνή παρενέργεια
πολλών χημικοθεραπευτικών σχημάτων

Λαϊνάκης
0 αγγλικός όρος Tumor Agnostic Therapy
αποτελεί πρακτικά μια εσφαλμένη επιστημονικά
απόδοση για έναν ευρύ όρο

52

χώρα μας τη συχνότερη αιτία θανάτου από
καρκίνο και έρχεται συνολικά μόλις τρίτος

Sustainability Head of the Chiesi Group

116

ως κύριο ρόλο να

Ο

μολυσμένα και καρκινικά κύτταρα

Νικόλαος Τσουκαλάς
καρκίνος συνδέεται με την θρόμβωση

Cancer Associated Thrombosis

καταστρέφουν ιογενή

CAT όπως

έχει αναφερθεί αρκετά χρόνια πριν από τον
Dr Armand Trousseau

134 Κωνσταντίνος Κουτσούκος
Τον Ιανουάριο του 2021 ο FDA ενέκρινε το

συνδυασμό Cabozantinib και Nivolumab ως
118 Δέσποινα Αποστολοπούλου

θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με

Κωνσταντίνος Αγιαννιτόπουλος
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία Αλληλού

μεταστατικό καρκίνωμα νεφρού

χησης Επόμενης Γενιάς NGS έχει μπει ενεργά

136 Χρήστος Καζάσης Δρ Ιωάννης Κα

στην κλινική πράξη παίζοντας ουσιώδη
ρόλο στην κατανόηση της γενετικής πολλών

ρυφύλλης

ασθενειών όπως του καρκίνου

Κύριο έργο της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου με όπλο

120 Γεώργιος Οικονομόπουλος

την χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας
σε έναν όγκο με όσο το δυνατόν μικρότερη

Ο

54
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΡ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΚΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Gene Therapies για την
Ελλάδα Κύπρο kol Μάλτα

καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη
κακοήθεια στον γυναικείο πληθυσμό

επιβάρυνση των γύρω φυσιολογικών ιστών

Κατηγοριοποιείται με βάσει την έκφραση
των ορμονικών υποδοχέων ER PR και την
υπερέκφραση του υποδοχέα Her-2

138 ΕΜΒΟΛΙΑ Αναστάσιος Τσιμτσιλιάκος

122 Σοφία Κοσμίδη

139 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

ακτινοθεραπεία αποτελεί έναν από τους
βασικούς θεραπευτικούς πυλώνες στην
αντιμετώπιση των κακοηθειών αλλά και
συγκεκριμένων καλοηθών παθήσεων

Ελευθέριος Βρουβάκης

Η

Παράπλευρη απώλεια της πανδημίας οι
παιδικοί εμβολιασμοί

Η

χρήση κορτικοειδών από το στόμα

συνδέεται

με αρκετές παρενέργειες όπως τύπου

II διαβήτης αυξημένο βάρος καταρράκτης
και οστεοπόρωση

124 Ιωάννης Σπηλιώτης
Η

χειρουργική ογκολογία είναι

η

εξειδίκευση

της χειρουργικής που αφορά την αντιμετώπιση
των κακοηθών όγκων αλλά και των

141 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Μιχάλης Βικελής

Χρόνιες και συχνές κεφαλαλγίες Ένα σημαντικό
αλλά υποτιμημένο πρόβλημα υγείας

νεοπλασμάτων γενικότερα
143 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
126 Αναστάσιος Μπούτης
Ο
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THE DOCTOR ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2021

καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί στη

Ευθύμιος Δαρδιώτης

Εμβολιασμοί COVID-19 και θεραπεία για την
Πολλαπλή Σκλήρυνση Τι πρέπει να προσέξουμε

