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Γπν ιόγηα από ηνλ Πξόεδξν
Η δέζκεπζε ηεο ΑΙΜ ζηελ ππεξάζπηζε ησλ αμηώλ καο θαη ηεο πξόζβαζεο όισλ ζηελ
θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή πξνζηαζία, κε βάζε ηελ Αιιειεγγύε θαη ηνλ Με- θεξδνζθνπηθό
ραξαθηήξα καο, έρεη γίλεη αθόκε πην ζεκηηή θαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο.
« - Η Κνηλσληθή θαη ε Υγεηνλνκηθή πξνζηαζία απνηεινύλ γηα εκάο ζθνπό ύπαξμεο.
Πξάγκαηη, είκαζηε απόιπηα πεπεηζκέλνη πσο ε πξνζβαζηκόηεηα γηα όινπο ζε κηα πςειήο
πνηόηεηαο, πξνζηηή θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή πξνζηαζία είλαη έλα ζεκειηώδεο αλζξώπηλν
δηθαίσκα.»
Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε καο δείρλεη όηη ε θνηλσληθή θαη
πγεηνλνκηθή πξνζηαζία πξνζηαηεύνπλ θαη θαζεζπράδνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη δηαηεξνύλ
έλαλ θξίζηκν θνηλσληθό ζύλδεζκν πνπ είλαη ην „ηζηκέλην‟ πνπ θξαηά ελσκέλεο ηηο
νξγαλώζεηο καο. Απηό είλαη επέλδπζε θαη όρη απιά θόζηνο γηα ηελ θνηλσλία, θαηαιπηηθόο
παξάγνληαο ζηηο επελδύζεηο κε ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ωζηόζν, παξόηη
πξνθαλήο θαη θαζηεξσκέλε, απεηιείηαη ζήκεξα από ηνπο θεξδνζθόπνπο, ηε
λενθηιειεύζεξε ηδενινγία θαη ηηο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηηο
θπβεξλήζεηο κεηά ηελ θξίζε ηνπ ρξένπο, πνπ ζεκαίλεη „ηξάβεγκα‟ ηεο θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο πξνο ηα θάησ. Σν γεγνλόο απηό επεξεάδεη όιεο ηηο επείξνπο ζηελ Δπξώπε,
ηε Λαηηληθή θαη ηε Βόξεηα Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Όιν απηό, θάλεη ηε
δέζκεπζή καο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αμηώλ θαη ηνπ έξγνπ καο, αθόκε πην αλαγθαία θαη
ζεκηηή, θαη, θόληξα ζηηο αληημνόηεηεο, ηώξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ ρξεηαδόκαζηε κηα
ηζρπξόηεξε, πην ελσκέλε θαη πην δηεζλή AIM.

Η 29ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΑΙΜ εγθξίλεη ηηο
πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ πεξίνδν 2012 – 2014
Γεληθόο ζηόρνο ηεο AIM είλαη «λα αλαπηύμεη θαη λα ππεξαζπηζηεί ηελ θαζνιηθή πξόζβαζε ζε πςειήο
πνηόηεηαο, νηθνλνκηθά πξνζηηή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή πξνζηαζία, ζηε βάζε ησλ αξρώλ ηεο
Αιιειεγγύεο θαη ηεο Δεκνθξαηίαο». ε απηό ην πλεύκα, ε 29ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο AIM ελέθξηλε νκόθσλα
ηηο πποηεπαιόηηηερ ηηρ ΑΙΜ για ηην πεπίοδο 2012-2014, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ. Οη πξνηεξαηόηεηεο απηέο
αθνξνύλ ζηε βειηίσζε ηνπ κέιινληνο ηεο AIM καθξνπξόζεζκα, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία, καδί
κε ηα ζέκαηα πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα νπνία νη ηξεηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο AIM ζα εξγαζζνύλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο. Πξώηε, ε πεξηνρή ηεο Δπξώπεο έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ήδε ηα ζέκαηα
πξνηεξαηόηεηαο καδί κε έλα πιάλν δξάζεσλ, πάλσ ζην νπνίν ζα εξγαζζεί ε θάζε Οκάδα Δξγαζίαο. Οη
πεξηθέξεηεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο/Μέζεο Αλαηνιήο ζα νινθιεξώζνπλ, επίζεο, ζύληνκα ηηο
δηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο.

Η νηθνγέλεηα ηεο ΑΙΜ κεγαιώλεη… Όιεο νη εθδειώζεηο δηεμήρζεζαλ
νκαιά θαη κε επηηπρία, ράξε ζηελ
FNMF

εο

Οη αληηπξόζσπνη ηεο 29 Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο ΑΙΜ ελέθξηλαλ ηελ έληαμε ηνπ
Αζθαιηζηηθνύ Σακείνπ Τγείαο ηεο Δζζνλίαο „Eesti
Haigekassa‟ (ζηελ ΑΙΜ, σο εηαηξηθνύ ζπλεξγάηε.
Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο „Eesti Haigekassa‟ είλαη
ν θ. Hannes DANILOV.

Η αληαπόθξηζε
ησλ κειώλ
επηβεβαίσζε ηελ
πνιύ θαιή
νξγάλσζε θαη ηε θηινμελία ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ζην Παξίζη. Η FNMF
θαισζόξηζε πεξηζζόηεξνπο από 250
ζπκκεηέρνληεο ζηo Γηεζλέο πλέδξην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο MGEN
ζηηο 14/11, ελώ πεξηζζόηεξα από εθαηό
άηνκα παξαθνινύζεζαλ ηηο ζπλεδξηάζεηο
ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ ηεο Έλσζεο πνπ
δηεμήρζεζαλ ζηελ έδξα ηεο FNMF.

ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΟ ΚΟΚΣΔΙΛ ΤΠΟΓΟΥΗ πνπ
παξαηέζεθε ζην Εζληθό Μνπζείν ηνπ Μεζαίσλα,
επραξίζηεζε ηδηαίηεξα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ράξε
ηόζν ζηε πνιηηηζηηθή, όζν θαη ζηε γαζηξνλνκηθή
πξνζέγγηζε ηεο εθδήισζεο. Δθθξάδνπκε ζηελ
FNMF ηηο ζεξκόηεξεο επραξηζηίεο καο.
© National Museum Middle Ages - RMN

Βαζηθά ζεκεία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 14εο θαη 15εο Ννεκβξίνπ 2011
14η Νοεμβρίοσ: Καηαζηαηικό για ηα
Εσρφπαχκά Α.Τ.Υ. και Μακροτρόνια
Περίθαλυη

Η ύπαπξη κι εθαπμογή ενόρ
Καηαζηαηικού για ηα Δςπυπαφκά Α.Τ.Υ.
είναι ζήμεπα πιο αναγκαία από ποηέ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηνπ Γηεζλνύο
ε
πλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 14
Ννεκβξίνπ ζρεηηθά κε ην Καηαζηαηηθό ησλ
Δπξσπατθώλ Α.Σ.Τ., ν Πξόεδξνο ηεο ΑΙΜ
ππελζύκηζε ηε ζεξκή ππνζηήημε εθ κέξνπο ηεο ΑΙΜ
αλαθνξηθά κε ηε «κειέηε γηα ην ξόιν ησλ Α.Τ.Υ.
ν
ηνλ 21 αηώλα», πνπ δεκνζηεύζεθε από ην
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην ηνλ Ινύιην ηνπ 2011, ε
νπνία επηβεβαηώλεη ηε ζεκαζία ηνπ
απηνδηαρεηξηδόκελνπ κνληέινπ θαη δηάθεηηαη ππέξ
ηεο δεκηνπξγίαο Καηαζηαηηθνύ γηα ηνπο
Δπξσπατθνύο Μνπηνπαιηζηηθνύο Φνξείο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ο θ. Pedro Bleck da
Silva (UMP, PT), Πξόεδξνο ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηα
Α.Σ.Τ., ηόληζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα ηέηνην
ελαιιαθηηθό Καηαζηαηηθό είλαη αλαγθαίν θαη επηηάζζεη ηε
ζπλέρηζε ηεο κειέηεο κε θαηάξηηζε λέαο από ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηα Α.Σ.Τ. Δπξώπεο, ε νπνία
ζα ζπκπιεξώζεη ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ
Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Ο θ. Απόζηνινο Ισαθεηκίδεο
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή) © FNMF - Apostolos Ioakimidis, CE
επεζήκαλε ηνλ ζεκαληηθό
ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ
νη κνπηνπαιηζηηθνί θνξείο
ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνύ
κνληέινπ ζηελ Δπξώπε.
Τπνγξάκκηζε ην γεγνλόο όηη ε βνήζεηα από
πιεπξάο ησλ κνπηνπαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ
πνπ αλήθνπλ ζηελ ΑΙΜ, ήηαλ αθξηβώο απηό
πνπ αλαδεηνύζε ε Κνκηζηόλ, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξώζεη ηε κειέηε θαη λα ζέζεη ζέκαηα
πξνο πξνβιεκαηηζκό ππέξ ηνπ Δπξσπατθνύ
Καηαζηαηηθνύ ησλ Α.Σ.Τ. Ο θ. Jean Hermesse
(ANMC, BE) ζύκηζε πσο, πέξαλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ,
ε αλαγλώξηζε ηνπ κνπηνπαιηζηηθνύ κνληέινπ θαη ε
ζεκαζία ηνπ, απνηειεί επίζεο νπζηώδεο δήηεκα.
© Rachelle Kaye, Maccabi HC-

ηίζεηαη επηπιένλ θαη ην δήηεκα ηεο πξόιεςεο θαη ηεο
ελεξγνύ γήξαλζεο. Η αλαγθαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα
αληαπνθξηζνύλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ρξνλίσλ παζήζεσλ
θαη ηεο καθξνρξόληαο πεξίζαιςεο, απνηειεί έλα αθόκε
θξίζηκν δήηεκα. Ο θ. Pierre Alain de Malleray, MD ηεο
MutRe (FNMF, FR) πεξηέγξαςε ηεο πξνθιήζεηο ηεο
Μαθξνρξόληαο Πεξίζαιςεο ζηε Γαιιία θαη ηε δέζκεπζε
ησλ Α.Σ.Τ. ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Ο θ. Gaetan
Lafortune, εθπξόζσπνο ηνπ ΟΟΑ, αλέιπζε ηελ νπηηθή
ηνπ Οξγαληζκνύ ζε ζρέζε κε ηε Μ.Π. θαη ηελ
πξννπηηθή ελόο ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ζα
εμαζθαιίζεη κείσζε ησλ δαπαλώλ. Σόληζε,
ραξαθηεξηζηηθά, ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα
ζπλεξγαζία κέζα από θαη κεηαμύ ησλ πζηεκάησλ
Τγείαο θαη Μαθξνρξόληαο Πεξίζαιςεο. Σα κέιε ηνπ
πάλει, ν θ. Etienne Caniard (Πξόεδξνο ηεο FNMF, FR), ν
θ. Pieter Hasekamp (Γ/λσλ ύκβνπινο
ηεο Zorgverzekeraars, NL), ν θ.
Jόrgen Hohnl (Γ/ληήο ηεο IKK e.V.
DE) θαη ε θα Διέλε παλνπνύινπ
(Πξόεδξνο ηεο OATYE, GR),
παξνπζίαζαλ ηνλ νπζηώδε ξόιν ησλ
Απηνδηαρεηξηδόκελσλ Αζθαιηζηηθώλ
Σακείσλ Τγείαο ζηε Μαθξνρξόληα
Πεξίζαιςε, αιιά θαη ηηο αλαδπόκελεο
πξνθιήζεηο πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ.
© Etienne Caniard, President, FNMF

15η Νοεμβρίοσ: Επιηροπή
Εσρφπαχκών Υποθέζεφν
Δνδςνάμυζη ηηρ Αλληλεγγύηρ και αποδοηικόηηηα,
με ζκοπό ηον έλεγσο ηηρ επίδπαζηρ ηηρ
οικονομικήρ και σπημαηοπιζηυηικήρ κπίζηρ ζηα
ζςζηήμαηα κοινυνικήρ πποζηαζίαρ Οη αμίεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηα Α.Σ.Τ. θαη νη κε-θεξδνζθνπηθνί
αζθαιηζηηθνί θνξείο, ζηε βάζε ηεο αιιειεγγύεο, είλαη
ζήκεξα πην επίθαηξεο από πνηέ, όπσο αλέθεξε ν
θαζεγεηήο Euzuby (Παλ/κην Grenoble)
Η πξνζαξκνγή γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ηεο θξίζεο, κέζσ ηεο πησηηθήο ηάζεο

Services

Μακποσπόνια Πεπίθαλτη Υγείαρ:
μια ππόκληζη για ηο ζύνολο ηηρ
κοινυνίαρ και ένα ζημανηικό θέμα
για ηα Α.Τ.Υ. ην πλέδξην κε ηίηιν :
«Η αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη νη
πξνθιήζεηο γηα ηε καθξνρξόληα
πεξίζαιςε: ε νπηηθή ησλ
Aπηνδηαρεηξηδόκεσλ Tακείσλ Yγείαο», ε θα Rachelle
Kaye, Πξόεδξνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο ΑΙΜ γηα
ηε Μαθξνρξόληα Πεξίζαιςε Τγείαο, επεζήκαλε όηη,
εθηόο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νξγαλσηηθήο
παξακέηξνπ ηεο Μαθξνρξόληαο Πεξίζαιςεο,

ζηελ θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή
θάιπςε, απνηειεί θίλεηξν γηα
© Christian Zahn, vdek ηελ ππεξάζπηζε ηεο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, σο ζεκειηώδνπο
δηθαηώκαηνο θαη σο κέζνπ
απνξξόθεζεο κέξνπο ησλ επηπηώζεσλ ηεο
θξίζεο. Απηό ζεκαίλεη πσο ε βειηίσζε ηεο
απνδνηηθόηεηαο είλαη επίζεο αλαγθαία ζήκεξα
πεξηζζόηεξν από πνηέ. Απηή ήηαλ ε ζέζε πνπ
αλέδεημαλ ε θα Διέλε παλνπνύινπ (ΟΑΣΤΔ,
GR) θαη νη θ.θ. Christian Zahn (vdek, DE) θαη Marc
Zamichiei (FNMF, FR) ζε ζπδήηεζε ζε ζηξνγγπιό
ηξαπέδη ηεο νπνίαο πξνήδξεπζε ν θ. Wout Dekker
(ZN, NL).
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Γημιοςπγία Ομάδαρ Γπάζηρ ηηρ ΑΙΜ για ηην
«Καηαπολέμηζη ηηρ Απάηηρ»
Ο θ. Hans-Jόrgen Faust, (Knappschaft, DE) θάιεζε
ηα κέιε ηεο ΑΙΜ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε λέα απηή
Οκάδα Γξάζεο ελάληηα ζηελ απάηε.

Ανάγκη για ηην καηάπηιζη ζςγκεκπιμένος
πλαιζίος - μονηέλος καινοηόμος
πεπίθαλτηρ και σπημαηοδόηηζηρ για ηιρ
σπόνιερ παθήζειρ

Ο Dr Jan Van Emelen,
(MLOZ, BE), Πξόεδξνο ηεο Οκάδαο Γξάζεο ηεο ΑΙΜ γηα
ηε Γηαρείξηζε Αζζελεηώλ θαη
Πληποθόπηζη ππορ αζθενείρ για
ηελ Σειεκαηηθή, ππνγξάκκηζε
ηη ζςνηαγογπάθηζη θαπμάκυν
ηελ αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε
Η θα Angelika Kiewel,
ζρεηηθνύ πιαηζίνπ ζε
(IKK e.V., DE)
Δπξσπατθό επίπεδν,
θαη ε θα Laure
δίλνληαο πνιύ ζπγθεθξηκέλα
Lechertier,
παξαδείγκαηα. Πξόηεηλε
(FNMF, FR),
επίζεο ηελ αλάπηπμε
δύν ελεξγά κέιε
κηαο ππεξεζηαθήο δνκήο ζην
ηεο Οκάδαο Φαξκάθσλ πιαίζην ηεο ΑΙΜ, ηθαλήο λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο λέεο,
ηεο ΑΙΜ, έθαλαλ κία εηζαγσγή ζηηο λέεο λνκνζεηηθέο
θαηλνηόκεο ππεξεζίεο, ζηνλ ηνκέα ησλ ρξνλίσλ
πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ
παζήζεσλ. Σέινο, ηόληζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ
πιεξνθόξεζε πξνο αζζελείο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε
επηζθέςεσλ εξγαζίαο ζε ρώξεο κε ππνδνκέο ρξνλίσλ
θαξκάθσλ. ύκθσλα κε ηηο δύν εηδηθνύο, παξόηη νη λέεο παζήζεσλ (CDM), ηειεταηξηθήο θαη ειεθηξνληθήο πγείαο,
πξνηάζεηο ηεο Κνκηζηόλ έρνπλ βειηησζεί ζε ζρέζε κε ηηο νη νπνίεο δηεμάγνληαη δύν θνξέο ην ρξόλν, ζε ζπλεξγαζία
αξρηθέο, δελ έρνπλ αθόκε πξνθαιέζεη ην ηδηαίηεξν
κε ηελ EHTEL.
ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ.

15ε Ννεκβξίνπ 2011: πλεδξίαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη 29ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζην Παξίζη
Η 29η Έκηακηη Γενική Σσνέλεσζη ενέκρινε ηην αναθεώρηζη ηοσ Καηαζηαηικού
ηης Ένφζης, ζσμπεριλαμβανομένης προζθήκης ενός Ανηιπροέδροσ για ηην
Αθρική / Μέζη Αναηολή και ενός Ανηιπροέδροσ για ηη Λαηινική Αμερική
Η επίζεκε αλαγλώξηζε ησλ δύν λέσλ Αληηπξνέδξσλ
επηθπξώλεη ην δηαρσξηζκό ηεο ΑΙΜ ζε ηξεηο
γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο είλαη: ε
Επξσπατθή πεξηθέξεηα, κε επηθεθαιήο ηνλ θ.
Christian Zahn (vdek, DE), ε πεξηθέξεηα Αθξηθήο/Μέζεο
Αλαηνιήο, κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Abdelmoula
Abdelmoumni (MGPAP, MA) θαη ε πεξηθέξεηα
Λαηηληθήο Ακεξηθήο, κε επηθεθαιήο ηνλ Δξα Jose Marλa
Garriga (FAMSA, AR)
© Abdelmoula Abdelmoumni

Αλλαγή ζηο πποζυπικό ηηρ ΑΙΜ
Η Magdalena Machalska, ε νπνία
εξγάδεηαη σο junior project manager από
ην Ννέκβξην ηνπ 2010, απνρσξεί από ηελ
ΑΙΜ ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2011. Η
Magdalena ζα ζπλερίζεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ζηελ
AEIP (Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Φνξέσλ
Ιζόηεηαο), σο Τπεύζπλε Τπνζέζεσλ Τγείαο
θαη Μαθξνρξόληαο Πεξίζαιςεο. Η Magdalena
ππήξμε αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο Οκάδαο
ηεο ΑΙΜ, πάληνηε πξόζραξε, κε πάζνο θαη
αθνζίσζε γηα ηηο Δπξσπατθέο ππνζέζεηο. Θα
ζέιακε λα ηεο εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο
επραξηζηίεο γηα ηε δέζκεπζή ηεο ζηηο εξγαζίεο
ηεο ΑΙΜ θαη λα ηεο επρεζνύκε θάζε επηηπρία
ζηα λέα ηεο θαζήθνληα.

© Josη Marλa Garriga

Βεληιώνονηαρ ηην επικοινυνιακή πολιηική ηηρ ΑΙΜ
Απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ ΑΙΜ, όπσο
ππνγξάκκηζε ε θα Διέλε παλνπνύινπ (Πξόεδξνο ηεο
OATYE, GR), ε νπνία, εθ κέξνπο ηνπ Πξνεδξείνπ, έρεη
αλαιάβεη θαζήθνληα επηθεθαιήο ζρεδηαζκνύ θαη
ζηξαηεγηθήο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο.
ηόρνο είλαη ε βειηίσζε ησλ εξγαιείσλ θαη θαλαιηώλ
επηθνηλσλίαο ηεο ΑΙΜ, ηδηαίηεξα αλαβαζκίδνληαο ηελ
ηζηνζειίδα θαη ην κεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Flash.
Δίλαη νπζηαζηηθή, επίζεο, ε αλάπηπμε ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθόξεζεο
πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηόζν ησλ κειώλ ηεο ΑΙΜ,
όζν θαη ησλ κειώλ ησλ κειώλ-νξγαλώζεσλ απηήο.
Σέινο, θξίλεηαη ηδηαίηεξα νπζηώδεο ε θαηαγξαθή
ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ κειώλ σο πξνο ηελ
πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξεη ε ΑΙΜ, κε ηε
δεκηνπξγία ελόο κεραληζκνύ θη ελόο ζπζηήκαηνο
εηήζηαο αμηνιόγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ κειώλ
ηεο.
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Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ «Δλεξγό Γήξαλζε»
Καζώο ην 2012 έρεη αλαθεξπρζεί σο Δςπυπαφκό Έηορ για ηην Δνεπγό
Γήπανζη και ηην Αλληλεγγύη Μεηαξύ ηυν Γενεών, ην Γ.. ζπκθώλεζε
ζηε δηνξγάλσζε ζρεηηθνύ Γηεζλνύο πλεδξίνπ γηα ην Φζηλόπσξν. Θα είλαη
πξάγκαηη ζεκαληηθό λα πξνβιεζνύλ νη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη
θαη εθαξκόδνπλ ηα Α.Σ.Τ. ζηνλ ηνκέα απηόλ θαη λα ζπδεηεζνύλ λέα,
θαηλνηόκα θαη απνδνηηθά πξνγξάκκαηα πγείαο γηα ηελ Σξίηε Ηιηθία.
© FNMF

Δθδειώζεηο ζην Παξίζη:
επθαηξία γηα ζπλάληεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο ηεο ΑΙΜ

από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά: νη θ.θ. Michel Schmitz (LU) θαη Willi Budde (DE), Επίηηκνη Πξόεδξνη ηεο AIM
θέληξν:

ν θ. Jean-Philippe Huchet (FR), ν Πξόεδξνο ηεο ΑΙΜ,

από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά: νη θ.θ. Maurice Duranton (FR) θαη Ueli Mόller (CH), Επίηηκνη Πξόεδξνη ηεο AIM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩΝ ΣΗ ΑΙΜ
• Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηα Α.Σ.Τ. (Βξπμέιιεο, 11/01/ 2012)
• Οκάδα Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ (Βξπμέιιεο, 12/01/2012)
• Δπίζθεςε κειέηεο ζηελ Τπεξεζία Σειεταηξηθήο ηεο θσηίαο NHS 24 (Δδηκβνύξγν, 19-20/01/2012)
• Οκάδα Δηδηθώλ γηα ηα Φάξκαθα (Βξπμέιιεο, 10/02/2012)
• Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απάηεο (Βξπμέιιεο, 16/02/2012)
εο

• πλεδξηάζεηο ηεο XXX Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ.. ηεο ΑΙΜ (Βξπμέιιεο, 31/05 θαη 01/06/2012)

Οη παξνπζηάζεηο όισλ ησλ εξγαζηώλ ηεο
14εο and 15εο Ννεκβξίνπ 2011 είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΑΙΜ www.aim-mutual.org
Password: aim
Login: aimmut50
Click ζην event  θαη κεηά “ see past events ”

Μηθξ.: Ρνδαιία Πηπέξε,
Γξακκαηεία Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
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