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A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

1 Πρωινά Νέα Ιωαννίνων 07.12.2016 Έκκληση ασθενών για μείωση της τιμής των φαρμάκων 4

2 Free Sunday 11.12.2016
Ουραγός η Ελλάδα στη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C λόγω 

πολιτικής αδράνειας
62

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

3 Health Daily 07.12.2016 Πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες θεραπείες 4

4 Daily Pharma News 09.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; 1,3

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

5 ΑΠΕ Ραδιόφωνο 11.12.2016
Συνέντευξη Γιώργου Καλαμίτση - Πρόσβαση ασθενών στις Νέες 

Θεραπείες, με την Τάνια Ματουβάλου
27'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

6 ΣΚΑΙ 13.12.2016 Εκπομπή "Αταίριαστοι" - Ρεπορτάζ για την ομάδα Hepaction 2'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

7 in.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1500119339

8 iatro.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://iatro.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

9 karkinaki.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://karkinaki.gr/news/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-astheonon-me-ipatitida-c/

10 medispin.blogspot.gr 06.12.2016
Η «παγωμένη» διαπραγμάτευση «καίει» τους ασθενείς με Ηπατίτιδα 

C 
http://medispin.blogspot.com/2016/12/c.html#main

11 news247.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/prosvash-sth-therapeia-ths-hpatitidas-c-zhtoun-astheneis-kai-giatroi.4420360.html

12 stogiatro.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://stogiatro.gr/nea/43361-efikti-i-ekrizosi-tis-ipatitidas-c-apokleismos-asthenon-apo-tis-nees-therapeies

13 virus.com.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://virus.com.gr/pagomeni-diapragmatefsi-kei-tous-asthenis-ipatitida-c/

14 briefingnews.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.briefingnews.gr/ygeia/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

15 capital.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.capital.gr/health/3175109/ekklisi-gia-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

16 dikaiologitika.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/133488/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

17 healthellas.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://healthellas.gr/?p=2983

18 ethnos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ekklisi_gia_amesi_prosbasi_ton_asthenon_me_ipatitida_c_stis_nees_therapeies-64738884/

19 kathimerini.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.kathimerini.gr/886794/article/epikairothta/ellada/ekklhsh-as8enwn-gia-meiwsh-ths-timhs-twn-farmakwn-gia-thn-

hpatitida-c

20 eumedline.eu 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.eumedline.eu/post/EKKLHSH-GIA-AMESH-PROSVASH-TWN-ASTHENWN-ME-HPATITIDA-C-STIS-NEES-THERAPEIES

21 healthpost.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthpost.gr/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

22 healthupdate.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthupdate.gr/teleftaies-ekselikseis/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

23 healthview.gr 07.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.healthview.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CE%A

C%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/13969/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-c-

24 iatronea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatronea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapies/

25 iatronet.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/38779/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-twn-asthenwn-me-

ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapeies.html

26 iatropedia.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatropedia.gr/eidiseis/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapeies/70320/

27 imerisia.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=114315098

28 dailypharmanews.gr 08.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; http://dailypharmanews.gr/site/post/5835/Poios-apofasizei-gia-tis-zoes-ton-asthenon-me-Ipatitida-C;

29 newspad.gr 08.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί …
newspad.gr/index2.php?item=1bab66b25a9946c461d9f632a615fa08&cat=1

30 patient.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://patient.gr/2016/12/08/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5/

31 liberal.gr 08.12.2016
Διακρίσεις στην πρόσβαση στις θεραπείες για την ηπατίτιδα C, 

καταγγέλουν οι ίδιοι οι ασθενείς

http://health.liberal.gr/arthro/99331/ygeia/politiki-ygeias/diakriseis-stin-prosbasi-stis-therapeies-gia-tin-ipatitida-C-kataggeloun-oi-

idioi-oi-astheneis.html

32 farmakeutikoskosmos.gr 07.12.2016
Η Ηπατίτιδα C θα μπορούσε να εξαλειφθεί με τις καινοτόμες 

θεραπείες
http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-f/h-hpatitida-c-9a-mporoyse-na-exaleif9ei-/18088

33 ekirikas.com 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.ekirikas.com/e%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD/

34 iatros4u.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatros4u.gr/index.php/sinenteykseis/3887-hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-as8eneiwn

35 tempo24.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.tempo24.gr/eidisi/102326/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

36 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://v.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

37 ygeia-news.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.ygeia-news.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-

as8eneiwn&catid=1:arthra&Itemid=2

38 oenet.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.oenet.gr/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-

%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1/item/47974-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-asthenon-

me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

39 lifestyle2day.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://lifestyle2day.gr/2016/12/06/%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%cf%8e

40 praktoreio-ygeias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/3378/Ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-Ipatitida-C-stis-nees--therapeies

41 insider.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/30424/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

42 eleftheriaonline.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/ygeia/item/110612-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

therapeies

43
biologikaorganikaproiont

a.com
06.12.2016

Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://biologikaorganikaproionta.com/health/260321/

44 foxsix.gr 07.12.2016 Πρόσβαση σε νέα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C

http://foxsix.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-

%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%b7%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%af/

45 infowoman.gr 06.12.2016

Επιτακτική η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η διεύρυνση των 

κριτηρίων πρόσβασης στις νέες θεραπείες για τους ασθενείς με 

Ηπατίτιδα C 

http://www.infowoman.gr/epitaktiki-i-meiosi-ton-timon-ton-farm/

46 ipiros24.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.ipiros24.gr/ellada-eiropi-kosmos/eidiseografia/ellada-kosmos/prosbasi-sti-therapeia-tis-ipatitidas-c-zitoun-astheneis-

kai-giatroi-igeia

47 newmoney.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/310831-ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

apotelesmatikes-therapeies

48 newsitamea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.newsitamea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

49 onmed.gr 07.12.2016
Επιτακτική ανάγκη για άμεση πρόσβαση των ασθενών με Ηπατίτιδα 

C στις νέες θεραπείες 

http://www.onmed.gr/farmako/story/350220/epitaktiki-anagki-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies

50 taxydromos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.taxydromos.gr/Υγεία/244061-Ταχυδρόμος.html

51 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

52 zoomnews.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.zoomnews.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

53 iator.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iator.gr/2016/12/08/hepactionekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapies/

54 news.makedonias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://news.makedonias.gr/2016/12/1038452/

55 mynews.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mynews.gr/10/9523247/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-

56 mykosmos.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/greece/4304427/hepaction-ekklhsh-gia-prosbash-twn-asthenwn-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies.htm
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πολιτικής αδράνειας
62

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

3 Health Daily 07.12.2016 Πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες θεραπείες 4

4 Daily Pharma News 09.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; 1,3

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

5 ΑΠΕ Ραδιόφωνο 11.12.2016
Συνέντευξη Γιώργου Καλαμίτση - Πρόσβαση ασθενών στις Νέες 

Θεραπείες, με την Τάνια Ματουβάλου
27'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

6 ΣΚΑΙ 13.12.2016 Εκπομπή "Αταίριαστοι" - Ρεπορτάζ για την ομάδα Hepaction 2'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

7 in.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1500119339

8 iatro.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://iatro.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

9 karkinaki.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://karkinaki.gr/news/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-astheonon-me-ipatitida-c/

10 medispin.blogspot.gr 06.12.2016
Η «παγωμένη» διαπραγμάτευση «καίει» τους ασθενείς με Ηπατίτιδα 

C 
http://medispin.blogspot.com/2016/12/c.html#main

11 news247.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/prosvash-sth-therapeia-ths-hpatitidas-c-zhtoun-astheneis-kai-giatroi.4420360.html

12 stogiatro.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://stogiatro.gr/nea/43361-efikti-i-ekrizosi-tis-ipatitidas-c-apokleismos-asthenon-apo-tis-nees-therapeies

13 virus.com.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://virus.com.gr/pagomeni-diapragmatefsi-kei-tous-asthenis-ipatitida-c/

14 briefingnews.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.briefingnews.gr/ygeia/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

15 capital.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.capital.gr/health/3175109/ekklisi-gia-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

16 dikaiologitika.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/133488/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

17 healthellas.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://healthellas.gr/?p=2983

18 ethnos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ekklisi_gia_amesi_prosbasi_ton_asthenon_me_ipatitida_c_stis_nees_therapeies-64738884/

19 kathimerini.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.kathimerini.gr/886794/article/epikairothta/ellada/ekklhsh-as8enwn-gia-meiwsh-ths-timhs-twn-farmakwn-gia-thn-

hpatitida-c

20 eumedline.eu 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.eumedline.eu/post/EKKLHSH-GIA-AMESH-PROSVASH-TWN-ASTHENWN-ME-HPATITIDA-C-STIS-NEES-THERAPEIES

21 healthpost.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthpost.gr/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

22 healthupdate.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthupdate.gr/teleftaies-ekselikseis/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

23 healthview.gr 07.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.healthview.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CE%A

C%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/13969/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-c-

24 iatronea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatronea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapies/

25 iatronet.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/38779/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-twn-asthenwn-me-

ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapeies.html

26 iatropedia.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatropedia.gr/eidiseis/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapeies/70320/

27 imerisia.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=114315098

28 dailypharmanews.gr 08.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; http://dailypharmanews.gr/site/post/5835/Poios-apofasizei-gia-tis-zoes-ton-asthenon-me-Ipatitida-C;

29 newspad.gr 08.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί …
newspad.gr/index2.php?item=1bab66b25a9946c461d9f632a615fa08&cat=1

30 patient.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://patient.gr/2016/12/08/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5/

31 liberal.gr 08.12.2016
Διακρίσεις στην πρόσβαση στις θεραπείες για την ηπατίτιδα C, 

καταγγέλουν οι ίδιοι οι ασθενείς

http://health.liberal.gr/arthro/99331/ygeia/politiki-ygeias/diakriseis-stin-prosbasi-stis-therapeies-gia-tin-ipatitida-C-kataggeloun-oi-

idioi-oi-astheneis.html

32 farmakeutikoskosmos.gr 07.12.2016
Η Ηπατίτιδα C θα μπορούσε να εξαλειφθεί με τις καινοτόμες 

θεραπείες
http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-f/h-hpatitida-c-9a-mporoyse-na-exaleif9ei-/18088

33 ekirikas.com 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.ekirikas.com/e%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD/

34 iatros4u.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatros4u.gr/index.php/sinenteykseis/3887-hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-as8eneiwn

35 tempo24.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.tempo24.gr/eidisi/102326/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

36 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://v.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

37 ygeia-news.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.ygeia-news.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-

as8eneiwn&catid=1:arthra&Itemid=2

38 oenet.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.oenet.gr/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-

%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1/item/47974-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-asthenon-

me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

39 lifestyle2day.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://lifestyle2day.gr/2016/12/06/%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%cf%8e

40 praktoreio-ygeias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/3378/Ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-Ipatitida-C-stis-nees--therapeies

41 insider.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/30424/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

42 eleftheriaonline.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/ygeia/item/110612-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

therapeies

43
biologikaorganikaproiont

a.com
06.12.2016

Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://biologikaorganikaproionta.com/health/260321/

44 foxsix.gr 07.12.2016 Πρόσβαση σε νέα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C

http://foxsix.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-

%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%b7%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%af/

45 infowoman.gr 06.12.2016
Επιτακτική η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η διεύρυνση των 

κριτηρίων πρόσβασης στις νέες θεραπείες για τους ασθενείς με 

Ηπατίτιδα C 

http://www.infowoman.gr/epitaktiki-i-meiosi-ton-timon-ton-farm/

46 ipiros24.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.ipiros24.gr/ellada-eiropi-kosmos/eidiseografia/ellada-kosmos/prosbasi-sti-therapeia-tis-ipatitidas-c-zitoun-astheneis-

kai-giatroi-igeia

47 newmoney.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/310831-ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

apotelesmatikes-therapeies

48 newsitamea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.newsitamea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

49 onmed.gr 07.12.2016
Επιτακτική ανάγκη για άμεση πρόσβαση των ασθενών με Ηπατίτιδα 

C στις νέες θεραπείες 

http://www.onmed.gr/farmako/story/350220/epitaktiki-anagki-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies

50 taxydromos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.taxydromos.gr/Υγεία/244061-Ταχυδρόμος.html

51 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

52 zoomnews.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.zoomnews.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

53 iator.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iator.gr/2016/12/08/hepactionekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapies/

54 news.makedonias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://news.makedonias.gr/2016/12/1038452/

55 mynews.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mynews.gr/10/9523247/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-

56 mykosmos.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/greece/4304427/hepaction-ekklhsh-gia-prosbash-twn-asthenwn-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies.htm
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A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

1 Πρωινά Νέα Ιωαννίνων 07.12.2016 Έκκληση ασθενών για μείωση της τιμής των φαρμάκων 4

2 Free Sunday 11.12.2016
Ουραγός η Ελλάδα στη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C λόγω 

πολιτικής αδράνειας
62

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

3 Health Daily 07.12.2016 Πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες θεραπείες 4

4 Daily Pharma News 09.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; 1,3

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

5 ΑΠΕ Ραδιόφωνο 11.12.2016
Συνέντευξη Γιώργου Καλαμίτση - Πρόσβαση ασθενών στις Νέες 

Θεραπείες, με την Τάνια Ματουβάλου
27'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Διάρκεια

6 ΣΚΑΙ 13.12.2016 Εκπομπή "Αταίριαστοι" - Ρεπορτάζ για την ομάδα Hepaction 2'

A/A Μέσο Ημερομηνία Τίτλος Σελίδα

7 in.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1500119339

8 iatro.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://iatro.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

9 karkinaki.gr 06.12.2016
Έκκληση για πρόσβαση όλων των ασθενών με Ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://karkinaki.gr/news/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-astheonon-me-ipatitida-c/

10 medispin.blogspot.gr 06.12.2016
Η «παγωμένη» διαπραγμάτευση «καίει» τους ασθενείς με Ηπατίτιδα 

C 
http://medispin.blogspot.com/2016/12/c.html#main

11 news247.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/prosvash-sth-therapeia-ths-hpatitidas-c-zhtoun-astheneis-kai-giatroi.4420360.html

12 stogiatro.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://stogiatro.gr/nea/43361-efikti-i-ekrizosi-tis-ipatitidas-c-apokleismos-asthenon-apo-tis-nees-therapeies

13 virus.com.gr 06.12.2016
Εφικτή η εκρίζωση της ηπατίτιδας C – Έκληση των ασθενών για 

πρόσβαση στις θεραπείες
http://virus.com.gr/pagomeni-diapragmatefsi-kei-tous-asthenis-ipatitida-c/

14 briefingnews.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.briefingnews.gr/ygeia/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

15 capital.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.capital.gr/health/3175109/ekklisi-gia-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

16 dikaiologitika.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ygeia/133488/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

17 healthellas.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://healthellas.gr/?p=2983

18 ethnos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/ekklisi_gia_amesi_prosbasi_ton_asthenon_me_ipatitida_c_stis_nees_therapeies-64738884/

19 kathimerini.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.kathimerini.gr/886794/article/epikairothta/ellada/ekklhsh-as8enwn-gia-meiwsh-ths-timhs-twn-farmakwn-gia-thn-

hpatitida-c

20 eumedline.eu 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.eumedline.eu/post/EKKLHSH-GIA-AMESH-PROSVASH-TWN-ASTHENWN-ME-HPATITIDA-C-STIS-NEES-THERAPEIES

21 healthpost.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthpost.gr/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

22 healthupdate.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.healthupdate.gr/teleftaies-ekselikseis/hepaction-%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5/

23 healthview.gr 07.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.healthview.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/%CE%A

C%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/13969/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82-c-

24 iatronea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatronea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapies/

25 iatronet.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/38779/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-twn-asthenwn-me-

ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapeies.html

26 iatropedia.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iatropedia.gr/eidiseis/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapeies/70320/

27 imerisia.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=114315098

28 dailypharmanews.gr 08.12.2016 Ποιος αποφασίζει για τις ζωές των ασθενών με Ηπατίτιδα C; http://dailypharmanews.gr/site/post/5835/Poios-apofasizei-gia-tis-zoes-ton-asthenon-me-Ipatitida-C;

29 newspad.gr 08.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί …
newspad.gr/index2.php?item=1bab66b25a9946c461d9f632a615fa08&cat=1

30 patient.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://patient.gr/2016/12/08/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5/

31 liberal.gr 08.12.2016
Διακρίσεις στην πρόσβαση στις θεραπείες για την ηπατίτιδα C, 

καταγγέλουν οι ίδιοι οι ασθενείς

http://health.liberal.gr/arthro/99331/ygeia/politiki-ygeias/diakriseis-stin-prosbasi-stis-therapeies-gia-tin-ipatitida-C-kataggeloun-oi-

idioi-oi-astheneis.html

32 farmakeutikoskosmos.gr 07.12.2016
Η Ηπατίτιδα C θα μπορούσε να εξαλειφθεί με τις καινοτόμες 

θεραπείες
http://www.farmakeutikoskosmos.gr/article-f/h-hpatitida-c-9a-mporoyse-na-exaleif9ei-/18088

33 ekirikas.com 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.ekirikas.com/e%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD/

34 iatros4u.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.iatros4u.gr/index.php/sinenteykseis/3887-hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-as8eneiwn

35 tempo24.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.tempo24.gr/eidisi/102326/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

36 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://v.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

37 ygeia-news.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.ygeia-news.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:hepaction-ekklhsh-gia-amesh-prosvash-twn-

as8eneiwn&catid=1:arthra&Itemid=2

38 oenet.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.oenet.gr/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-

%ce%bd%ce%ad%ce%b1/%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1/item/47974-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-asthenon-

me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

39 lifestyle2day.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://lifestyle2day.gr/2016/12/06/%ce%ad%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%cf%8e

40 praktoreio-ygeias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/3378/Ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-Ipatitida-C-stis-nees--therapeies

41 insider.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.insider.gr/eidiseis/ellada/30424/ekklisi-gia-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-therapeies

42 eleftheriaonline.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/ygeia/item/110612-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

therapeies

43
biologikaorganikaproiont

a.com
06.12.2016

Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://biologikaorganikaproionta.com/health/260321/

44 foxsix.gr 07.12.2016 Πρόσβαση σε νέα φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C

http://foxsix.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-

%cf%86%ce%ac%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-

%ce%b7%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%af/

45 infowoman.gr 06.12.2016

Επιτακτική η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η διεύρυνση των 

κριτηρίων πρόσβασης στις νέες θεραπείες για τους ασθενείς με 

Ηπατίτιδα C 

http://www.infowoman.gr/epitaktiki-i-meiosi-ton-timon-ton-farm/

46 ipiros24.gr 06.12.2016
Πρόσβαση στη θεραπεία της Ηπατίτιδας C ζητούν ασθενείς και 

γιατροί

http://www.ipiros24.gr/ellada-eiropi-kosmos/eidiseografia/ellada-kosmos/prosbasi-sti-therapeia-tis-ipatitidas-c-zitoun-astheneis-

kai-giatroi-igeia

47 newmoney.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/310831-ekklisi-gia-amesi-prosbasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-

apotelesmatikes-therapeies

48 newsitamea.gr 07.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες
http://www.newsitamea.gr/hepaction-ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

49 onmed.gr 07.12.2016
Επιτακτική ανάγκη για άμεση πρόσβαση των ασθενών με Ηπατίτιδα 

C στις νέες θεραπείες 

http://www.onmed.gr/farmako/story/350220/epitaktiki-anagki-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies

50 taxydromos.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.taxydromos.gr/Υγεία/244061-Ταχυδρόμος.html

51 thebest.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/419241

52 zoomnews.gr 07.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://www.zoomnews.gr/ekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-therapies/

53 iator.gr 08.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.iator.gr/2016/12/08/hepactionekklisi-gia-amesi-prosvasi-ton-asthenon-me-ipatitida-c-stis-nees-apotelesmatikes-

therapies/

54 news.makedonias.gr 06.12.2016
Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες 

θεραπείες
http://news.makedonias.gr/2016/12/1038452/

55 mynews.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mynews.gr/10/9523247/hepaction-%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-

56 mykosmos.gr 06.12.2016
HEPACTION: Έκκληση για άμεση πρόσβαση των ασθενών με 

Ηπατίτιδα C στις νέες, αποτελεσματικές θεραπείες

http://www.mykosmos.gr/loc_mk/news/greece/4304427/hepaction-ekklhsh-gia-prosbash-twn-asthenwn-me-hpatitida-c-stis-nees-

therapeies.htm
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