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Ανακοινωθέν Τύπου 

Η Ελλάδα καηαηάζζεηαι 23
η
 ζηον Νέο Ευρωπαϊκό Δείκηη 

Καηαναλωηών για ηην Περίθαλψη Καρδιακών Παθήζεων 
 

Βπςξέλλερ, 3 Ιοςλίος 2008 
Καηά ηην παποςζίαζη ηος Ππώηος Εςπυπαφκού Δείκηη Καηαναλυηών για ηην Πεπίθαλτη 

Καπδιακών Παθήζευν ζηιρ Βπςξέλλερ ζήμεπα, η απόδοζη ηηρ Ελλάδαρ καηαηάσθηκε 

ζηην 23η θέζη μεηαξύ ηυν 29 ζςμμεηεσόνηυν. Το Λοςξεμβούπγο βπέθηκε ζηην κοπςθή 

ηος δείκηη ζςγκενηπώνονηαρ 836 βαθμούρ, ακολοςθούμενο από ηη Γαλλία, ηη Νοπβηγία 

και ηην Ελβεηία. 

Ο Δείκηηρ Πεπίθαλτηρ Καπδιακών Παθήζευν ζςγκπίνει ηα ζςζηήμαηα 

ιαηποθαπμακεςηικήρ πεπίθαλτήρ ζε όλη ηην Εςπώπη από ηην οπηική γυνία ηος 

καηαναλυηή. Σε πένηε καηηγοπίερ,  πος καλύπηοςν 28 δείκηερ επίδοζηρ, η Ελλάδα 

ζςγκένηπυζε 576 βαθμούρ ζε ζύνολο 1.000. 

«Η Ειιάδα παξέρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε ζηνπο αζζελείο θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο 

επηινγήο γηα ηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο. Ίζσο λα πξόθεηηαη γηα κία από ηηο πνιύ ιίγεο ρώξεο όπνπ 

γίλεηαη θαηάρξεζε θάπνησλ ζύγρξνλσλ νπζηώλ;», δειώλεη ν Dr. Arne Björnberg, Δηεπζπληήο 

Έξεπλαο γηα ηνλ Δείθηε Πεξίζαιςεο Καξδηαθώλ Παζήζεσλ. 

 

Τι άλλο μποπεί να κάνει η Ελλάδα; 

«Αδπλακία απνηειεί ε έιιεηςε δηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  Η πξόζβαζε ζηελ θαξδηαθή 

πεξίζαιςε είλαη από ηηο ρεηξόηεξεο ζηελ Επξώπε. Καη ζηηο δηαδηθαζίεο όκσο ππάξρεη πεξηζώξην 

βειηηώζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάζεζε απηληδσηώλ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο.» δειώλεη 

Πξόεδξνο ηεο Health Consumer Powerhouse, Mr. Johan Hjertqvist, αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ Δείθηε γηα ηελ Ειιάδα.  

  

Σσεηικά με ηον Δείκηη Πεπίθαλτηρ Καπδιακών Παθήζευν 

Ο Επξσπατθόο Δείθηεο Καηαλαισηώλ γηα ηελ Πεξίζαιςε Καξδηαθώλ Παζήζεσλ θαηαηάζζεη ηα 

επξσπατθά ζπζηήκαηα πεξίζαιςεο θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ κε βάζε πέληε βαζηθνύο ηνκείο γηα 

ηνλ θαηαλαισηή: πιεξνθόξεζε, δηθαηώκαηα θαη επηινγή θαηαλαισηή, πξόζβαζε, πξόιεςε, 

δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα. Ο Δείθηεο Πεξίζαιςεο  Καξδηαθώλ Παζήζεσλ δηακνξθώλεηαη βάζεη 

δεκόζησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αλεμάξηεηεο έξεπλαο. Ο αξκόδηνο θνξέαο αλάπηπμεο ηνπ 

Δείθηε Πεξίζαιςεο  Καξδηαθώλ Παζήζεσλ είλαη ε νξγάλσζε αλάιπζεο θαη πιεξνθνξηώλ Health 

Consumer Powerhouse. Όπσο ζε όινπο ηνπο Δείθηεο πνπ αλαπηύζζεη, ε HCP ηνπνζεηείηαη κε 

επίθεληξν ηνλ θαηαλαισηή. Ο Δείθηεο Πεξίζαιςεο  Καξδηαθώλ Παζήζεσλ αλαπηύζζεηαη κε ηε 

βνήζεηα απεξηόξηζηεο επηρνξήγεζεο από ηελ Pfizer Inc. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και ηην επεξηγημαηική έκθεζη βλέπε: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Σρεηηθά κε ηελ Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Υπεύζπλε ηεο Health Consumer Powerhouse: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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