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Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α.

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε 
ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φω-
τογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φω-
τογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.
gr με την ένδειξη «Για το περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α.». Το κείμενο που αποστέλλεται 
πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει 
τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυν-
ση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Σύντομη περίληψη, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνα-
κες – Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι εικόνων. Προσοχή: 
Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται. 
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην εξής διεύθυνση: 
ΠΡΟΣ: Περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α. Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα, 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ 

Η ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το θέμα της επαναφοράς της λίστας φαρμάκων, η οποία ίσχυε μέ-

χρι το 2006, ήρθε στο προσκήνιο από τη νέα κυβέρνηση. H νέα λί-

στα φαρμάκων, ο ηλεκτρονικός έλεγχος των συνταγογραφήσεων και 

οι κεντρικές, ενιαίες παραγγελίες φαρμάκων για τα νοσοκομεία, μέσω 

διαγωνισμών, είναι μερικά από τα νέα μέτρα στα οποία προσανατο-

λίζονται τα συναρμόδια υπουργεία Yγείας, Aπασχόλησης και Oικο-

νομικών. Στόχος των επερχόμενων αλλαγών είναι να ελεγχθεί η διακί-

νηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, να μεταβληθεί το τοπίο 

τιμών και με τον τρόπο αυτό να μπει φρένο στα ολοένα και αυξανό-

μενα χρέη λόγω αλόγιστης συνταγογράφησης και διακίνησης φαρ-

μακευτικών σκευασμάτων. 

Καίριο θέμα για το υπουργείο Υγείας είναι η ενίσχυση των γενοσή-

μων φαρμάκων (αντίγραφα). Μέχρι σήμερα τα φάρμακα αυτά κο-

στολογούνται στο 80% της τιμής των πρωτότυπων φαρμάκων. Με 

τις νέες ρυθμίσεις, η κοστολόγηση τους θα γίνεται όπως των πρωτο-

τύπων δηλαδή με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών 

της Ε.Ε. Το υπουργείο ελπίζει με τον τρόπο αυτό να ελαττωθούν οι τι-

μές τους και να αυξηθεί έτσι η διείσδυση τους στην αγορά. 

Βασικός προβληματισμός του Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρού εί-

ναι μέσα από τις αλλαγές αυτές να προασπιστεί πρωτίστως το συμ-

φέρον του πολίτη και να μη στερηθεί ο Έλληνας ασθενής το σωστό 

και ποιοτικό φάρμακο. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να κινηθεί προς 

το στόχο αυτό με συνέπεια και προτεραιότητα την προάσπιση του 

ασθενούς και πάντα σε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και 

επαγγελματίες Υγείας.

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
για ένα ευτυχισμένο 2010 

Γιώργος Πατούλης, 
Eκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α. 

ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΑ
ΤΕΥχΟΣ 27 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Editorial

5 ΕDitOrial

6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ

10 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ε.ΕΛ.Ι.Α.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14  Kυστικοί όγκοι του παγκρέατος: 

Διαγνωστική και θεραπευτική  
προσέγγιση

23  Θρομβοπενία από ηπαρίνη:  
αντιμετώπιση με fondaparinux

26  Οξεία απώλεια όρασης:  
Συνήθη αίτια και αντιμετώπιση

32  Συστάσεις και αποφυγή λαθών  
στην αντιμετώπιση λοιμώξεων  
του Ουροποιητικού Συστήματος

38  Χρόνια Λοίμωξη από τον ιό της  
ηπατίτιδας C

46 EiΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

48 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
  Συνέντευξη του κ. Αθανασίου 

Γ. Παπαβασιλείου για τη βράβευσή του

49 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

50 MEDical HuMOr
 Αφιέρωμα στον Ανδρέα Πετρουλάκη


