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Ν.Μπαϊµπάς: Το φάρµακο δεν είναι εµπορικό προϊόν αλλά κοινωνικό αγαθό
Η οικονοµική κρίση έχει γίνει αφορµή να θυµηθούµε ως κοινωνία το νόηµα της φιλανθρωπίας και της
προσφοράς στον συνάνθρωπο. Αφουγκραζόµενες τις ανάγκες των καιρών, πολλές εταιρείες δείχνουν το
ανθρώπινο πρόσωπό τους, βοηθώντας στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως το δικαίωµα στην υγεία και
την περίθαλψη. 

Το health.in.gr συνοµίλησε µε τον Νίκο Μπαϊµπά , Ιατρικό Διευθυντή και επικεφαλής του τµήµατος
Εταιρικών Υποθέσεων της Pfizer Hellas για την επιλογή της συγκεκριµένης εταιρείας να δωρίσει µια µεγάλη
ποσότητα φαρµάκων για την περίθαλψη ανασφάλιστων και απόρων συµπολιτών µας. 

Στις 29 Νοεµβριου η Pfizer Hellas παρέδωσε 70.000 συσκευασίες φαρµάκων στο Κοινωνικό Ιατρείο του ΙΣΑ
 
Προσφάτως η Pfizer ανακοίνωσε τη δωρεά 80.000 συσκευασιών φαρµάκων, αξίας 1 εκατοµµυρίου ευρώ,
στον Κοινωνικό Ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκ των οποίων την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου
παραδόθηκαν οι 70.000. Ποιο ήταν το κίνητρο της εταιρείας γι’ αυτή τη δωρεά και γιατί επιλέξατε το
Κοινωνικό Ιατρείο και όχι κάποια άλλη δοµή υγείας, όπως για παράδειγµα τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ ή
τα φαρµακεία των νοσοκοµείων που συχνά αντιµετωπίζουν προβλήµατα ελλείψεων;
 
Το κίνητρο αυτής της δωρεάς, που είναι η µεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στο χώρο µας, ήταν η κάλυψη
ανεκπλήρωτων φαρµακευτικών αναγκών χιλιάδων ανασφάλιστων συνανθρώπων µας.
Αυτή τη στιγµή, λόγω της πρωτόγνωρης οικονοµικής κρίσης, έχουµε στη πατρίδα µας το υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας που φθάνει το 27%. Μεγάλο ποσοστό των ανέργων είναι µακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι
είναι πλέον ανασφάλιστοι όπως και τα µέλη της οικογενείας τους. Υπολογίζεται ότι πάνω από 2
εκατοµµύρια συνάνθρωποί µας είναι ανασφάλιστοι και άρα δεν καλύπτονται τα φάρµακα που συχνά είναι
απαραίτητα για τη ζωή τους. 
Αντιλαµβανόµενοι λοιπόν τις δηµοσιονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Ελληνική Πολιτεία, αλλά κι
εκτιµώντας το έργο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, αποφασίσαµε στα πλαίσια του προγράµµατος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας µας, να κάνουµε µια αποτελεσµατική προσφορά στη δηµόσια
υγεία και να στηρίξουµε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αυτούς που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Επιλέξαµε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί είναι ένας διακεκριµένος ιατρικός σύλλογος, µε οργανωµένες
υποδοµές και εµπειρία στην παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών σε άπορους και ανασφάλιστους
ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες αλλά και οι εγκαταστάσεις του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής έχουν πιστοποιηθεί
από τον ΕΟΦ, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα φάρµακα που απαιτούν ειδικές συνθήκες φύλαξης.
Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι σχεδόν 400 ασθενείς λαµβάνουν τα φάρµακά τους
σε καθηµερινή βάση από το Κοινωνικό Φαρµακείο, ήταν οι λόγοι που µας οδήγησαν στην απόφαση
συνεργασίας µε τον ΙΣΑ.

Τι είδους φάρµακα περιλαµβάνει η δωρεά, πρωτότυπα ή γενόσηµα και ποιες κατηγορίες παθήσεων
αναµένεται να καλυφθούν;
 
Η δωρεά περιλαµβάνει την παράδοση 80.000 συσκευασιών πρωτοτύπων φαρµάκων για την αντιµετώπιση
πολλών παθήσεων όπως για την υπέρταση, την υπερχοληστερολαιµία, τον καρκίνο, τη νόσο Alzheimer, το
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νευροπαθητικό πόνο, την καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και εµβόλια, αντιβιοτικά και βιολογικές θεραπείες
για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα. 

Οι 80.000 συσκευασίες φαρµάκων είναι µεγάλος αριθµός. Εύλογα λοιπόν, αναρωτιέται κανείς από πού
εξοικονοµήθηκαν τόσα φάρµακα. Μήπως πρόκειται για σκευάσµατα που πρόκειται σύντοµα να λήξουν ή
είναι δεύτερης διαλογής; 

Η Pfizer Hellas δραστηριοποιείται εδώ και 53 χρόνια στη χώρα µας και έχει µια µακρά ιστορία στην
υποστήριξη των Ελλήνων ασθενών κυρίως προσφέροντας σε αυτούς πρωτοποριακά και ποιοτικά φάρµακα.
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα φάρµακα της συγκεκριµένης δωρεάς. Τα σκευάσµατα που δωρίσθηκαν
είναι από τις ίδιες παρτίδες µε αυτές που προµηθεύουµε τα φαρµακεία και τις φαρµακαποθήκες, υψηλής
ποιότητας και µε αρκετά έτη απόσταση από την ηµεροµηνία λήξης τους, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως ένα
φάρµακο δεν µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή.
Όσο για το πώς εξοικονοµήθηκε αυτή η ποσότητα φαρµάκων, να γνωρίζετε ότι την ενέργεια αυτή την
προετοιµάζουµε µήνες πριν και είχαµε µεριµνήσει, σε συνεργασία και µε τις µονάδες παραγωγής µας, ώστε
να εξασφαλισθεί επαρκές απόθεµα από όλα τα φάρµακα, για την υλοποίησή της. 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δωρεάς; Σκέφτεστε να την επαναλάβετε και το 2014;
 
Στις 31 Οκτωβρίου ανακοινώσαµε για πρώτη φορά την πρόθεσή µας να δωρίσουµε 80.000 σκευάσµατα για
τους ανασφάλιστους ασθενείς και ήδη παραδόθηκε η µεγαλύτερη ποσότητα αυτών. Πιο συγκεκριµένα, από
την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου, περισσότερα από 70.000 σκευάσµατα έχουν παραδοθεί στο Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής και είναι άµεσα διαθέσιµα για να καλύψουν φαρµακευτικές ανάγκες χιλιάδων
ανασφάλιστων συνανθρώπων µας.
Η δωρεά αυτή έγινε για να καλύψει σήµερα άµεσες ανάγκες ανασφάλιστων ασθενών. Θα συνεχίσουµε
πάντα να αξιολογούµε τους καλύτερους τρόπους ενίσχυσης των Ελλήνων ασθενών και δεν αποκλείουµε
την περίπτωση να επαναλάβουµε τη δράση αυτή στο µέλλον αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Τι περιµένετε ότι θα σας «φέρει» πίσω αυτή η ενέργεια; Θα ενισχύσει το προφίλ σας στην ελληνική
κοινωνία και θα αντιστρέψει τυχόν αρνητικές απόψεις που συνήθως έχουν οι πολίτες για τις
πολυεθνικές φαρµακοβιοµηχανίες; 

Η ενέργεια αυτή αποτελεί δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, βασίζεται στην έννοια της αλληλεγγύης
και ξέρετε σε κάθε πράξη αλληλεγγύης σηµασία έχει τι δίνεις και όχι τι παίρνεις.
Είµαστε και εµείς, οι 400 εργαζόµενοι της Pfizer Hellas, ζωντανό κοµµάτι αυτής της χώρας, ζούµε τις
κοινωνικές συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που περνά η πατρίδα µας, έχουµε
συγγενείς και φίλους µακροχρόνια άνεργους, χωρίς ασφάλιση και νιώθουµε υπερήφανοι που η εταιρία µας
φροντίζει για αυτούς.
Μεγαλύτερη για εµάς ανταµοιβή είναι πραγµατικά ότι µε αυτή την πρωτοβουλία περίπου 50.000
ανασφάλιστοι συνάνθρωποί µας, από την Αττική αλλά και από όλη την Ελλάδα, θα µπορέσουν να πάρουν
τα φάρµακα που είναι απαραίτητα για την υγεία τους.

Για τη Pfizer Hellas πόσο εύκολο να είναι να δραστηριοποιείται τη δεδοµένη χρονική συγκυρία στην
Ελλάδα; 

Όπως ανέφερα και νωρίτερα η Pfizer Hellas δραστηριοποιείται στη χώρα µας εδώ και 53 χρόνια, ένα
χρονικό διάστηµα που αναµφίβολα περιλάµβανε θετικές αλλά και αρνητικές καταστάσεις. Η τωρινή
συγκυρία είναι δίχως αµφισβήτηση αυτή µε τις µεγαλύτερες προκλήσεις αλλά αισθανόµαστε την ανάγκη
να είµαστε δίπλα στους ασθενείς και τους επαγγελµατίες υγείας και στις δύσκολες στιγµές.
Πραγµατικά πάντως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς η φαρµακευτική αγορά καλείται να
συρρικνωθεί για 5η συνεχόµενη χρονιά.

Η µητρική σας εταιρεία, σας έχει θέσει «κόκκινες γραµµές» (οικονοµικά και λειτουργικά) που αν τις
ξεπεράσετε, θα σηµάνει την αποχώρησή σας από την Ελλάδα ή την απόσυρση σκευασµάτων από την
αγορά;

Η εταιρία µας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δε λειτουργεί εκβιαστικά και µε κόκκινες γραµµές.
Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός ότι το φάρµακο δεν είναι ένα εµπορικό προϊόν αλλά ένα
κοινωνικό αγαθό άµεσα συνδεδεµένο µε την υγεία, το οποίο δεν µπορεί κανείς εύκολα να στερήσει από τον
ασθενή που το έχει ανάγκη.

Δεδοµένου ότι η Pfizer είναι από τους µεγάλους «παίκτες» της ελληνικής αγοράς φαρµάκου και
διαθέτει στελέχη µε πολυετή εµπειρία στο χώρο της Υγείας, έχετε υποβάλλει προτάσεις για το υπό
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διαµόρφωση τοπίο της συνταγογράφησης και γενικότερα της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα είναι αναγκασµένη να κοιτάξει σε βάθος το σύστηµα υγείας της και να βρει τον τρόπο να
παρέχει στους πολίτες της τις καλύτερες και πιο καινοτόµες θεραπευτικές επιλογές, κρατώντας
ταυτόχρονα υπό έλεγχο τις δαπάνες. Είναι κάτι που και άλλες χώρες οφείλουν να κάνουν αλλά ειδικά για
την Ελλάδα η πρόκληση αυτή είναι µεγάλη από τη στιγµή που η χώρα κλήθηκε µέσα σε 5 χρόνια, από το
2010 ως το 2014, να µειώσει κατά 60% τη φαρµακευτική δαπάνη. Σε αυτό το πλαίσιο και για να
διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καθιερωµένες αλλά και καινοτόµες
θεραπείες απαιτούνται ριζικές, θεµελιώδεις αλλαγές του συστήµατος υγείας.
Για να γίνει όµως αυτό απαιτείται να συνεργαστούµε όλοι, επαγγελµατίες υγείας, Πολιτεία και εταιρίες, µε
εποικοδοµητικό τρόπο και κυρίως σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης.

Η επιδιωκόµενη από το υπουργείο Υγείας µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης στα 2 δισ. ευρώ για το
2014, είναι ρεαλιστικός στόχος; Πιστεύετε ότι η επίτευξή του θα επηρεάσει (αρνητικά ή θετικά) τα
δίκτυα διανοµής του φαρµάκου (νοσοκοµεία, φαρµακαποθήκες, φαρµακεία, γιατρούς, ασθενείς); 

Η κυβέρνηση πραγµατικά έχει θέσει ασφυκτικούς στόχους και για τη δαπάνη του 2014. Τη φετινή χρονιά
για να πιάσουµε τον στόχο των €2,37 δισ. θα κληθούµε να πληρώσουµε ένα τεράστιο Clawback καθώς
σύµφωνα µε τους τελευταίους υπολογισµούς µας θα κλείσουµε περίπου στα €2,52 δισ. Ο στόχος των €2,0
δισ. για το 2014 υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα περαιτέρω προσαρµογής της αγοράς και βάζει σε
σηµαντικό κίνδυνο την ήδη εύθραυστη ισορροπία της. Καθώς οι απαραίτητες δοµικές µεταρρυθµίσεις για
τον εξορθολογισµό της δαπάνης έχουν καθυστερήσει και η χρονική πίεση είναι τεράστια, αν δεν
αναθεωρηθεί ο στόχος, ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία των ασθενών και στην οµαλή
λειτουργία της αγοράς είναι µεγάλος.

Το σηµερινό περιβάλλον ευνοεί την συνύπαρξη ελληνικών και ξένων φαρµακευτικών εταιριών στην
Ελλάδα; Εσείς έχετε συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες στην παραγωγή και διανοµή σκευασµάτων;
 
Η Pfizer Hellas έχει στρατηγικές συνεργασίες µε τρεις ελληνικές εταιρείες για την παραγωγή φαρµάκων
στη χώρα µας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι την περασµένη χρονιά περισσότερα από 5 εκατοµµύρια
τεµάχια παρήχθησαν εδώ, στην Ελλάδα, κάτι που αντιπροσωπεύει το 21% των συνολικών προµηθειών της
εταιρείας στη χώρα. Επίσης η εταιρία µας έχει συνάψει συνεργασίες µε ελληνικές φαρµακευτικές
εταιρείες και για την προώθηση κάποιων σκευασµάτων µε σκοπό να αυξηθεί η πρόσβαση των Ελλήνων
ασθενών σε αυτά.

Η Pfizer επενδύει εκτός από την παραγωγή και στην έρευνα επί ελληνικού εδάφους; Υπάρχουν σε
εξέλιξη κλινικές µελέτες και αν ναι, τι αριθµό ασθενών περιλαµβάνουν και µε ποια ερευνητικά κέντρα
συνεργάζεστε;

Την περασµένη χρονιά η Pfizer Hellas επένδυσε περίπου 1,9 εκατοµµύρια ευρώ σε 38 κλινικές µελέτες που
διεξήχθησαν στην Ελλάδα, µε τη συµµετοχή 468 επιστηµόνων και 1.504 ασθενών.

Τελικά, οι πολυεθνικές φαρµακευτικές εταιρείες µπορούν να βοηθήσουν τους έλληνες επιστήµονες να
µείνουν στην χώρα µας και να παράγουν επιστηµονική γνώση; Πιστεύετε ότι θα είχε αξία η
χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος υποτροφιών σε νέους επιστήµονες που θέλουν να εξειδικευθούν σε
παθήσεις, για τις οποίες η Pfizer διαθέτει φάρµακα αιχµής;

Το καλύτερο που µπορεί να κάνει κάθε εταιρία ή κλάδος ώστε οι έλληνες επιστήµονες να παραµένουν στη
χώρα είναι να προωθεί µε κάθε τρόπο έννοιες όπως η καινοτοµία που αποτελούν καταλύτες για την
αύξηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.
Για αυτό ακριβώς το λόγο ο κλάδος ο δικός µας, µέσω του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας (ΣΦΕΕ),πρόσφατα υλοποίησε ένα διαγωνισµό µε τίτλο INNOVATION PROJECT µε στόχο την
επιβράβευση της καινοτοµίας, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανάδειξη καινοτόµων
προτάσεων στο χώρο της Υγείας.
Φυσικά, η προσέλκυση κλινικών µελετών που ανατίθενται σε νοσοκοµειακά κέντρα στην Ελλάδα αποτελεί
κύριο µοχλό άµεσης εµπλοκής, στήριξης και ανάδειξης των Ελλήνων επιστηµόνων, ενώ παράλληλα οι
πολυεθνικές εταιρείες φαρµάκων υποστηρίζουν και την ανεξάρτητη έρευνα πολλών ερευνητικών κέντρων
και πανεπιστηµιακών προγραµµάτων συµβάλλοντας στην απρόσκοπτη υλοποίησή τους και στην
απασχόληση των συµµετεχόντων επιστηµόνων.
Τέλος δεν πρέπει να αµελούµε το γεγονός ότι χιλιάδες επιστήµονες εργάζονται καθηµερινά σε
φαρµακευτικές εταιρίες. Ενδεικτικά στη Pfizer Hellas απασχολούνται σήµερα περίπου 400 εργαζόµενοι οι
οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ανώτατης εκπαίδευσης. 
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Μαίρη Μπιµπή
Το health.in.gr συνοµίλησε µε τον Νίκο Μπαϊµπά , Ιατρικό Διευθυντή και επικεφαλής του τµήµατος
Εταιρικών Υποθέσεων της Pfizer Hellas για την επιλογή της συγκεκριµένης εταιρείας να δωρίσει µια µεγάλη
ποσότητα φαρµάκων για την περίθαλψη ανασφάλιστων και απόρων συµπολιτών µας. 

Στις 29 Νοεµβριου η Pfizer Hellas παρέδωσε 70.000 συσκευασίες φαρµάκων στο Κοινωνικό Ιατρείο του ΙΣΑ
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Όταν η κρίση γίνεται ευκαιρία
Οι σηµερινές δυσκολίες είναι δεδοµένες. Δεδοµένες όµως είναι και οι παλιές νοοτροπίες που διαχρονικά
κατέστησαν κλισέ χωρίς αντίκρισµα λέξεις όπως η «καινοτοµία» και η «δηµιουργικότητα». Οι
βραβευθέντες του διαγωνισµού Innovation Project του ΣΦΕΕ µιλούν για τη συνταγή που τους οδήγησε σε
καινοτόµες, υλοποιήσιµες ιδέες, εν προκειµένω στον χώρο της υγεία&sigmaf
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Όταν η κρίση γίνεται ευκαιρία
Οι σηµερινές δυσκολίες είναι δεδοµένες. Δεδοµένες όµως είναι και οι παλιές νοοτροπίες που διαχρονικά
κατέστησαν κλισέ χωρίς αντίκρισµα λέξεις όπως η «καινοτοµία» και η «δηµιουργικότητα». Οι
βραβευθέντες του διαγωνισµού Innovation Project του ΣΦΕΕ µιλούν για τη συνταγή που τους οδήγησε σε
καινοτόµες, υλοποιήσιµες ιδέες, εν προκειµένω στον χώρο της υγείας. 

Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Όταν η κρίση γίνεται ευκαιρία
Οι σηµερινές δυσκολίες είναι δεδοµένες. Δεδοµένες όµως είναι και οι παλιές νοοτροπίες που διαχρονικά
κατέστησαν κλισέ χωρίς αντίκρισµα λέξεις όπως η «καινοτοµία» και η «δηµιουργικότητα». Οι
βραβευθέντες του διαγωνισµού Innovation Project του ΣΦΕΕ µιλούν για τη συνταγή που τους οδήγησε σε
καινοτόµες, υλοποιήσιµες ιδέες, εν προκειµένω στον χώρο της υγείας.

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος διοργάνωσε τον διαγωνισµό επιχειρηµατικότητας και
καινοτοµίας στον χώρο της υγείας, Innovation Project. Από τις συνολικά 143 προτάσεις, διακρίθηκαν οι 10
(δείτε αναλυτικά http://www.sfee.gr/files/page/fact_sheet_A4.pdf ) και τελικά βραβεύτηκαν οι τρεις,
κερδίζοντας χρηµατικό έπαθλο αλλά και πρόγραµµα συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα στρατηγικής,
ανάπτυξης επιχειρήσεων, πρόσβασης σε κέντρα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, όπως και δικτύωσης
για µεταφορά τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.

Μέλος της οµάδας είναι η µεταδιδακτορική ερευνήτρια  Μοριακής Βιολογίας στο Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών Φωτεινή Χριστοδούλου, η οποία  µιλά  για
τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη σύνδεση της Ελλάδας µε την τεχνολογία  και την
έρευνα .

Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια στη σηµερινή Ελλάδα για την ανάδειξη πραγµατικά καινοτόµων
ιδεών; Ή αποτελεί το εγχείρηµα της οµάδας σας απλώς την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον
κανόνα στη χώρα, σε ό,τι αφορά στον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας;

«Η ανάδειξη της καινοτοµίας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έξοδο από την ύφεση, αφού πυρήνας του
οικονοµικού µοντέλου του µέλλοντος πρόκειται να είναι η τεχνολογία.

Βλέπω να γίνεται µια σοβαρή προσπάθεια για την ανάδειξη καινοτόµων ιδεών σε µια χώρα που
δοκιµάζεται κυρίως επειδή σπάνια επιβράβευσε την δηµιουργικότητα και την αριστεία αξιοκρατικά. Αυτό
φέρνει χαρά σ’ εµένα και τόσους νέους που αντί να παραλύσουν λόγω της κρίσης έγιναν υπερκινητικοί και
επινόησαν βιώσιµες λύσεις καριέρας σε ένα περιβάλλον τόσο ρευστό.

Δεν µας λείπουν ούτε οι σπουδές, ούτε η κριτική σκέψη, ούτε η εξοικείωση µε τις τεχνολογίες και η
εξωστρέφεια. Μας λείπει λίγο θάρρος. Και η επιβράβευση στα πρώτα βήµατα µιας νεοφυούς επιχείρησης
δίνει τεράστια δύναµη και τόλµη στην εκτέλεση της καινοτόµου ιδέας.
Και είναι τόσες οι καλές ιδέες που ξεπηδούν από ανθρώπους που σκέφτονται ελληνικά. Αναφέροµαι σε ένα
«κακό» κατά κάποιους ελληνικό στοιχείο που αφορά στην έντονη κριτική σκέψη και την έλλειψη σεβασµού
σε δόγµατα. Δυο απαραίτητα συστατικά στη χρυσή συνταγή που οδηγεί στην καινοτοµία. Υπάρχουν λοιπόν
τόσοι µε άναρχη σκέψη ικανοί να καινοτοµήσουν µε ιδέες καλύτερες της οµάδας mirOculus».

Θεωρείτε ότι δικαιολογηµένα οι νέοι επιστήµονες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να
εργάζονται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα; Τι λείπει σήµερα σε έναν ερευνητή στην
Ελλάδα;

«Είναι απαραίτητο να φύγουν οι νέοι επιστήµονες στο εξωτερικό, όπως και νέοι από άλλους κλάδους. Όχι
για πάντα αλλά για διάστηµα που θα προσφέρει εργασιακές και εκπαιδευτικές εµπειρίες αρκετές ώστε να
νιώσουν αυτόνοµοι και σίγουροι για τις ικανότητες τους. Έχοντας αναπτύξει και ένα δίκτυο που θα τους
στηρίξει στο µέλλον εντός και εκτός Ελλάδας.

Πώς γίνεται να καινοτοµήσεις αν δεν έχεις εκτεθεί σε όσο µεγαλύτερη ποικιλία τελευταίων τεχνολογιών,
ιδεών, προβληµάτων, εγκαταστάσεων, ανθρώπων, κανόνων αγοράς; Και το πιο σηµαντικό απ’ όλα: πώς
γίνεται να υλοποιήσεις µια καινοτόµο ιδέα χωρίς να έχεις βρει µια dream team; Πολλές φορές οι ειδικοί που
χρειαζόµαστε για την εκπλήρωση µιας ιδέας είναι άλλης εθνικότητας αλλά αυτό στην εποχή του internet
δεν αποτελεί πια πρόβληµα. Τα γεωγραφικά σύνορα δεν νοείται να περιορίζουν τις ιδέες µας. Αντιθέτως
στοίχηµα πρέπει να αποτελεί να τα ξεπεράσουµε και να σκεφτόµαστε ιδέες µε παγκόσµιες εφαρµογές.

Στην Ελλάδα γίνεται πολύ αξιόλογη έρευνα από κάποιες ερευνητικές οµάδες παρά την ανεπαρκή και
γραφειοκρατική χρηµατοδότηση. Αυτό που λείπει είναι η ύπαρξη technology transfer office σε κάθε
ερευνητικό κέντρο έτσι ώστε να αναδεικνύονται οι προοπτικές µιας καινοτόµου ιδέας. Βοηθώντας τον
ερευνητή στο επιχειρηµατικό κοµµάτι όπου συνήθως δεν έχει εµπειρία».

Υπάρχει προοπτική για την πρακτική αξιοποίηση της MIR.I.AM. Παρεµπιπτόντως, τι σηµαίνουν
τα αρχικά;

«Βεβαίως και υπάρχει. Η συσκευή MIR.I.AM “διαβάζει” τα µικρά RNA (miRNA/miR) του κάθε χρήστη και
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αντανακλά τη φυσιοπαθολογία του οργανισµού (εξού και MIR I AM- τα δικά µου µικρά RNA). Μια τέτοια
τεχνολογία µπορεί να επιτρέψει τον έγκαιρο εντοπισµό του καρκίνου, κάτι που όπως όλοι γνωρίζουµε
αυξάνει τις πιθανότητες διάσωσης του ασθενούς. Η οµάδα mirOculus είναι αποφασισµένη να συµβάλει
δυναµικά στον αγώνα κατά του καρκίνου και διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Έχουµε ήδη κερδίσει 3 διαγωνισµούς καινοτοµίας παγκοσµίως µε τελευταίο τον διαγωνισµό που
διοργάνωσε ο ΣΦΕΕ και ID-GC. Πρώτο µας µέληµα είναι να συγκεντρώσουµε ένα απαραίτητο κεφάλαιο που
θα επιτρέψει τη συνέχεια της έρευνας και ανάπτυξης. Σε δεύτερη φάση κλινικές έρευνες θα αναδείξουν
την κλινική αξιοπιστία της MIR.I.AM µε προοπτική την είσοδό της στην παγκόσµια αγορά».

Ο επικεφαλής της οµάδας Αντώνιος Κουρής κλήθηκε να  µοιραστεί την εµπειρία  του από το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα  αλλά  και το ευρύτερο περιβάλλον στον τοµέα  της έρευνας.

«Η εκπαίδευση δεν οργανώνει τους ανθρώπους ώστε να δηµιουργούν προϊόντα που έχουν αντίκρισµα στην
αγορά. Οι θεωρητικές σπουδές είναι ιδιαίτερα εκτεταµένες κι έτσι λείπει το µικρό αλλά ουσιαστικό
κοµµάτι που συνδέει τη διαδικασία µε αυτό που πρέπει τελικά κανείς να κάνει στην πράξη. Το εκπαιδευτικό
σύστηµα στην Ελλάδα είχε εστιάσει πολύ στο δηµόσιο και όχι στην πραγµατική επαγγελµατική
αποκατάσταση.

Το πανεπιστήµιο αντιδρά πολύ αργά σε αυτό το ζήτηµα και όποια βήµατα βλέπουµε να γίνονται έχουν να
κάνουν µε ατοµικές προσπάθειες των φοιτητών. Γι’ αυτό και εµείς αντιµετωπίσαµε µεγάλη αµφισβήτηση
µέχρι να κερδίσουµε τον διαγωνισµό και ακόµη και τώρα δυσκολευόµαστε πολύ να πείσουµε ότι θα τα
καταφέρουµε σε µία κοινωνία που δεν έχει µάθει να δηµιουργεί, να φτιάχνει πράγµατα. Μάλιστα,
δυσκολευόµαστε να επεκτείνουµε αυτήν την οµάδα, γιατί ενώ στην Ελλάδα περισσεύουν άνθρωποι µε
γνώσεις, τελικά λείπουν αυτοί που έχουν θάρρος και αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες.

Το αισιόδοξο είναι ότι οι ευκαιρίες που έχουµε σήµερα πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχαν στην Ελλάδα.
Υπάρχουν πολλές προσπάθειες οι οποίες προσφέρουν µικρά αλλά σηµαντικά εφόδια και συγχρόνως ξεκινά
κι εδώ σιγά σιγά η διαδικασία του mentoring. Επίσης εµφανίζονται συνεργατικοί χώροι, διατίθενται
κεφάλαια και απλοποιούνται οι διαδικασίες ίδρυσης µιας εταιρείας.

Στην Ελλάδα δεν µας έχουν µάθει να σκεφτόµαστε. Συναντά κανείς νέους ανθρώπους µε πολύ «σκληρά»
µυαλά. Επιπλέον, λείπει η υποστήριξη από θεσµικούς παράγοντες. Θα κέρδιζαν πολλά, αν εµπιστεύονταν
και υποστήριζαν πρωτοβουλίες όπως η δική µας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι το budget µιας µεγάλης
βιοµηχανίας για χριστουγεννιάτικα δώρα ισούται µε το budget της οµάδας µας για έναν χρόνο...
Σηµειωτέον, στατιστικά, οι περισσότερες εταιρείες πετυχαίνουν στον χώρο καταγωγής των ιδρυτών
τους».

Επικεφαλής της οµάδας είναι ο καθηγητής Πνευµονολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης Δηµοσθένης Μπούρος, ο οποίο µιλά για την ανάγκη διευκολύνσεων στην ερευνητική
δραστηριότητα.

«Η βράβευσή µας προσδίδει ιδιαίτερη τιµή  στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. Αντικατοπτρίζει  το πνεύµα αριστείαςστην Ιατρική µας Σχολή και,
παράλληλα, την εξωστρέφεια  στην καινοτοµία και τηνεπιχειρηµατικότητα που τόσο έχει ανάγκη, όχι
µόνον η ακριτική περιοχή της Θράκης, αλλά ολόκληρη χώρα. Προσδοκούµε η Αλεξανδρούπολη να
αποτελέσει κέντρο αριστείας διεθνούς ενδιαφέροντος για τη θεραπεία των σοβαρών νοσηµάτων του
αναπνευστικού συστήµατος µε πρωτοποριακές µεθόδους της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είναι αυτή για
την οποία βραβεύτηκε η ερευνητική µας οµάδα.
Ελπίζουµε στην σηµερινή Ελλάδα της κρίσης, που επηρρεάζει ειδικότερα την έρευνα, Υγεία και την
Παιδεία,  θα συνεχισθούν να αναδεικνύονται και να βραβεύονται καινοτόµες ιδέες, κάτι που θα συµβάλλει
καθοριστικά στην ανάσχεση της φυγής από την χώρα των αρίστων και στην ανάκαµψη της χώρας.

Πιστεύουµε ότι η πρόταξη της επιχορήγησης της ερευνητικής δραστηριότητας καθώς και η διοικητική και
γραφειοκρατική διευκόλυνση θα συµβάλλει αποφασιστικά στον σκοπό αυτό».

BAΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ - vkost@naftemporiki.gr
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"Ο κ. Γεωργιάδης θέλει να δείξει απολύσεις στην τρόικα"

Περιθώριο για διάλογο µέχρι την Τετάρτη δίνει ο υπουργός Υγείας στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι
παρατείνουν την απεργία τους µέχρι τις 13 Δεκεµβρίου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προειδοποιεί πως όσοι µείνουν εκτός της πρωτοβάθµιας υγείας δεν θα µπορούν να
συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ ως ιδιώτες.

"Μας έχει πετάξει στο τραπέζι 4-5 σχέδια, θέλει µόνο να κάνει ανθρωποθυσίες για να δείξει αριθµό
απολύσεων στην Τρόικα, είπε στον Αlpha 989, ο γ.γ. των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, Χάρης Μπονάνος.
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''KAΛΩ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ''...

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης µιλά στο naftemporiki.gr σε µία από τις πιο κρίσιµες και
ταυτόχρονα δύσκολες στιγµές για το δηµόσιο σύστηµα υγείας στη χώρα µας και µάλιστα λίγες µόνο ώρες
µετά την άκαρπη συνάντηση...
των γιατρών του ΕΟΠΥΥ µε τον υφυπουργό Υγείας Αντώνη Μπέζα  και τον πρόεδρο του Οργανισµού
Δηµήτρη Κοντό που είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ
να παρατείνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου ως και τις 13 Δεκεµβρίου.

Στο ερώτηµα αν επίκειται «ξαφνικός θάνατος» του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης απαντά µε ειλικρίνεια ότι ο
ίδιος και η κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συγκεκριµένη απόφαση, αλλά, όπως λέει
χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση µε την απεργία των γιατρών δεν µπορεί να µείνει
αµέτοχος.
Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη µεταρρύθµιση στην υγεία πραγµατική που έχει στόχο τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη της σπατάλης, καλεί εκ νέου τους γιατρούς -από το βήµα του
naftemporiki.gr- να σταµατήσουν την απεργία και να έρθουν στο γραφείο του να µιλήσουν, ενώ
αναφερόµενος στις επικρίσεις του πρώην υπουργού Yγείας µε τη Ν.Δ. και γιατρού Αθ. Γιαννόπουλου για τα
γενόσηµα σηµειώνει µε νόηµα ότι «καλό είναι να µην προκαλούµε σύγχυση στην κοινή γνώµη».
Τέλος, αντιπαρέρχεται των «κατηγοριών» ότι έχει συγκρουσιακές αντιλήψεις και θεωρεί απαραίτητη την
έκθεση στη δηµοσιότητα προκειµένου να εξηγεί όπως λέει ο ίδιος στον κόσµο τις επιλογές του.
Το πρώτο που θα  ήθελα  να  σας ρωτήσω είναι αν πρόκειται για  µια  πραγµατική
µεταρρύθµιση στον ευαίσθητο χώρο της υγείας ή απλά  µια  προσπάθεια  να  εξοικονοµηθούν
χρήµατα  για  να  βγουν οι αριθµοί;

Κάθε µεταρρύθµιση είναι πραγµατική. Αυτό που έχει σηµασία, είναι ο στόχος για τον οποίο γίνεται και
στην περίπτωσή µας δεν είναι η µείωση των δαπανών, αλλά η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και η
εξάλειψη της σπατάλης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο υπό ολοκλήρωση
αναπροσανατολισµός µικρών νοσοκοµείων και η δραστική µείωση τόσο της φαρµακευτικής δαπάνης, όσο
και των τιµών των φαρµάκων.
Η πρωτόγνωρη θύελλα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, µπορεί και πρέπει να µετατραπεί σε ευκαιρία,
καθώς αναµφισβήτητα σε τέτοιες δύσκολες περιόδους απαιτείται να γίνουν ριζικές αλλαγές. Αλλαγές που
θα έπρεπε να έχουν γίνει προ καιρού, καθώς κανένας δεν αµφισβητεί ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
αντιµετωπίζει χρόνια προβλήµατα. Προβλήµατα τα οποία δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιτρέψουµε να
συντηρούνται µε δανεικά.
Εν ολίγοις, οι µεταρρυθµίσεις γίνονται γιατί είναι σωστές και αναγκαίες για τη Δηµόσια Υγεία και όχι λόγω
των δανειακών µας υποχρεώσεων. Απλώς λόγω της δύσκολης δηµοσιονοµικής συγκυρίας, δεν έχουµε
πλέον το περιθώριο να µένουµε αµέτοχοι. Καλούµαστε να ασκούµε πολιτική και να έχουµε απτά
αποτελέσµατα.

Φαίνεται ότι και στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης υπάρχουν αντιρρήσεις, όπως
για  παράδειγµα  του πρώην υφυπουργού Υγείας και γιατρού Αθ. Γιαννόπουλου. Δεν σας
προβληµατίζουν αυτές οι φωνές;

Υποθέτω ότι αναφέρεστε στις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο κ. Γιαννόπουλος για τον έλεγχο των
γενοσήµων φαρµάκων. Πρώτα από όλα, πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουµε ότι τα γενόσηµα φάρµακα
είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, των οποίων έχει λήξει η πατέντα τους. Ο έλεγχός τους γίνεται
τόσο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων, όσο και από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς του
κάθε κράτους-µέλους. Οι δε έλεγχοι από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων έχουν αυξηθεί ώστε να είναι
απολύτως ασφαλή.
Από εκεί και πέρα ακούω και αξιολογώ κάθε σχετική άποψη. Πάντοτε επιδιώκω να πραγµατοποιείται
εξαντλητικός διάλογος µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, ώστε να καταλήγουµε στη βέλτιστη απόφαση. Από την
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ενηµέρωση λοιπόν που λαµβάνω, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και καλό είναι να µην προκαλούµε σύγχυση
στην κοινή γνώµη. Τα γενόσηµα είναι απολύτως ασφαλή και προσφέρουν µια τεράστια µείωση στην τιµή
των φαρµάκων, που αφορά άµεσα τον κάθε ασφαλισµένο.

Τελικά , αν επιµείνουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ στις απεργίες τους, κινδυνεύει πράγµατι ο
οργανισµός µε «ξαφνικό θάνατο»;

Καλώ  -και από το βήµα που µου δίνετε- τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να επιδείξουν σύνεση και να
σταµατήσουν την απεργία. Να έρθουν στο γραφείο µου, να µιλήσουµε για το τι επιδιώκουµε και να δούµε
µαζί το «πως». Η µεταρρύθµισή µας έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δηµιουργία ενός ισχυρού και
αξιόπιστου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Ένα στόχο
µε τον οποίο δεν πιστεύω ότι κάποιος µπορεί να διαφωνεί.
Αλλά για να γίνει αυτό, από τη στιγµή που έχει ήδη αποφασιστεί ότι ο ΕΟΠΥΥ θα είναι µόνο αγοραστής
υπηρεσιών υγείας, πρέπει οι γιατροί του Οργανισµού να µεταφερθούν στο ΕΣΥ µέσω του πιο γρήγορου
εργαλείου το οποίο έχουµε, δηλαδή δια της κινητικότητας. Δεν µπορούν λοιπόν να ζητούν να µην µπουν σε
αυτή τη διαδικασία. Η απεργία θεωρώ ότι αδικεί τους ίδιους και την προσφορά τους τόσα χρόνια.
Από την άλλη πλευρά, η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία αποτελεί συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµα. Και αν συνεχιστεί η απεργία, θα πρέπει να βρούµε τρόπο να τους
προστατεύσουµε. Πάντως να ξέρετε ότι δεν έχουµε ακόµη καταλήξει σε κάποια συγκεκριµένη απόφαση.
Όµως - επαναλαµβάνω - δεν µπορούµε να µένουµε αµέτοχοι. Εάν συνεχιστεί αυτή η απεργία, είµαστε
υποχρεωµένοι να δούµε εναλλακτικές.
Σας κατηγορούν για  συγκρουσιακές αντιλήψεις και υπερέκθεση στα  ΜΜΕ. Πιστεύετε πως
θα  µπορούσατε να  χειριστείτε µε διαφορετικό τρόπο ορισµένα  θέµατα;

Προβληµατικές και διαιωνιζόµενες καταστάσεις θα πρέπει να τερµατιστούν άµεσα. Καθήκον µας είναι το
καλύτερο για την υγεία και τον ασφαλιζόµενο και αυτό σηµαίνει να ερχόµαστε σε σύγκρουση µε τα
προβλήµατα.
Πιστεύω ότι ο διάλογος µε όλους τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς είναι βασικός. Από την
πρώτη στιγµή που ο Πρωθυπουργός µού ανέθεσε το κρίσιµο χαρτοφυλάκιο της υγείας, κάλεσα ο ίδιος τους
διαδηλωτές έξω από το υπουργείο για διάλογο και συζήτηση των θεµάτων τους. Κάτι που
επαναλαµβάνεται κάθε φορά που υπάρχει σχετικό αίτηµα από διαδηλωτές. Στο ίδιο πλαίσιο, του διαλόγου,
επιχείρησα και στο θέµα των φαρµάκων να ενηµερώσω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, προκειµένου να
αποφύγει ένα πολιτικό σφάλµα. Ανεπιτυχώς βέβαια.
Σχετικά µε την υπερέκθεση στα µέσα ενηµέρωσης, θα έλεγα ότι αυτή είναι η εύκολη ανάγνωση. Πεποίθησή
µου είναι ότι οι υπουργοί οφείλουν να εξηγούν τις επιλογές τους, να απαντούν και να µπαίνουν στο
διάλογο. Συνεπώς, όποτε κρίνεται απαραίτητο, για την αποφυγή δηµιουργίας λανθασµένων απόψεων στα
θέµατα της υγείας, προσπαθώ µε διάλογο µέσω του βήµατος των ΜΜΕ να αποτυπώνω τις θέσεις του
υπουργείου.
Οφείλουµε να κάνουµε το παν για να αλλάξει και να βελτιωθεί η ελληνική Δηµόσια Υγεία προς όφελος της
Ελλάδας και προπάντων των πολιτών της. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μόνο µε σκληρή εργασία,
ειλικρίνεια και οργάνωση µπορούµε να τα καταφέρουµε.

Αλήθεια  έχετε νοσηλευτεί ποτέ εσείς ή κάποιο οικείο σας πρόσωπο σε δηµόσιο νοσοκοµείο;
Οι συνθήκες είναι αντάξιες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους;

Είναι γνωστό ότι πριν χρόνια η οικογένειά µου αντιµετώπισε κάποια σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η επιλογή
µου ήταν τα δηµόσια νοσοκοµεία, το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης και νοσηλείας. Αλλά και προσωπικά
έχω χρησιµοποιήσει τις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, όπως για ιατρικές εξετάσεις. Είναι πεποίθησή µου ότι
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, χαρακτηρίζονται δε από πολύ
υψηλή κατάρτιση και επαγγελµατισµό. 
Προφανώς στο επίπεδο υποδοµών, απαιτούνται πολλές βελτιώσεις. Σε αυτές, µεταξύ άλλων, στοχεύουν
και οι µεταρρυθµίσεις που κάνουµε προκειµένου να έχουµε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων του
ΕΟΠΥΥ και να εξασφαλίσουµε χαµηλότερες τιµές για υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Μόνο έτσι µπορούµε
να βελτιώσουµε και να ελπίζουµε για ένα ακόµη καλύτερο και αποτελεσµατικότερο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Πηγή :  naftemporiki.gr
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[Γνώµη] Φτάνουν πια τα παιχνίδια µε τον έλληνα ασθενή
Είναι παράλογη η αλλαγή που επιχειρεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στον κρίσιµο τοµέα της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης; Καταφανώς όχι. Η ενοποίηση...
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Crash test το απόγευµα για Άδωνι! Συνεδριάζει ο τοµέας Υγείας της ΝΔ! Στα
κάγκελα γαλάζιοι συνδικαλιστές 

Θερµή υποδοχή φαίνεται ότι ετοιµάζουν το απόγευµα  στον υπουργό Υγείας Άδωνι
Γεωργιάδη γαλάζιοι συνδικαλιστές καθώς συνεδριάζει στις 18:00 ο τοµέας υγείας της ΝΔ για
τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ. 
 
Της Δήµητρας Ευθυµιάδου
 
Έξω από τα δόντια σκοπεύουν να του τα πουν οι γαλάζιοι συνδικαλιστές το απόγευµα στον Άδωνι κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης του τοµέα υγείας της ΝΔ. 
 
Στελέχη της υγείας από όλη τη χώρα αλλά και γαλάζιοι απεργοί γιατροί του ΕΟΠΥΥ θα συγκεντρωθούν
στη Συγγρού στα κεντρικά γραφεία του κόµµατος προκειµένου να τεθούν επί τάπητος όλες οι αλλαγές
στην Υγεία που σχεδιάζει ο υπουργός Υγείας.
 
Στη συνεδρίαση πολλά στελέχη ετοιµάζονται να τα ...ψάλλουν στο Άδωνι χωρίς βέβαια να αποκλείεται και
το γεγονός να τα ...κρατήσουν τελικά για τον εαυτό τους δεδοµένου ότι θα βρίσκονται στο χώρο του
κόµµατος όπου λίγα τετραγωνικά παραδίπλα είναι το γραφείο του Αντώνη Σαµαρά 
 
πάντως στη συνάντηση θα προσέλθουν εκτός από τους προέδρους των ιατρικών συλλόγων και τα στελέχη
του ΕΟΠΥΥ που έχουν πολλά ...ράµµατα για τη γούνα του Άδωνι καθώς απειλούνται ανοικτά µε απολύσεις. 
Ωστόσο οι δυο πλευρές θα καθίσουν σε διπλανές καρέκλες ελέω κόµµατος και θα επιχειρηθεί να βρεθεί η
χρυσή τοµή. 
 
Να σηµειωθεί ότι η συνεδρίαση είχε προγραµµατισθεί για την περασµένη εβδοµάδα αλλά αναβλήθηκε στην
κυριολεξία την τελευταία στιγµή καθώς ο υπουργός δήλωσε ότι είχε ανειληµµένη υποχρέωση.  
 
Στο µεταξύ εκτάκτως συνεδριάζουν τη Δευτέρα 9 Δεκεµβρίου οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, όπου και θα
αποφασίσουν το µέλλον των κινητοποιήσεών τους. 
 
Μέχρι στιγµής δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν για να αποτρέψουν τις σχεδιαζόµενες 2500 απολύσεις γιατρών
από τον οργανισµό. Βέβαια πλέον δε αποκλείουν να πάνε σε διάλογο µε τη διαµεσολάβηση του Δηµήτρη
Κρεµαστινού στη Βουλή και παρουσία όλων των κοµµάτων. Όχι όµως σε απ' ευθείας διάλογο µε τον
υπουργό καθώς θεωρούν ότι είναι χαµένος χρόνος. 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
 
Με διαδικασίες εξπρές οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ! Πότε ανακοινώνονται τα ονόµατα προς απόλυση
 
«Επιδροµές» αστυνοµίας σε µπαρ και εστιατόρια για το τσιγάρο! Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι
 
ΕΟΠΥΥ: Πως θα πάρουν τα φάρµακά τους όσοι «µπλοκαρίστηκαν» λόγω απεργίας
 
Προγράµµατα ΕΣΠΑ στα νοσοκοµεία για ανέργους µε 700 ευρώ το µήνα! Όλες οι πληροφορίες
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newsbomb.gr: Και οι «6» τα έβαλαν µε τον Υπουργό!
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«Αν δεν προσέλθουν σε διάλογο µέχρι την Τετάρτη, θα εφαρµοστεί το plan B»

Ρεπορτάζ: Ντίνα Καραµάνου

Μέχρι και την Τετάρτη δίνει περιθώριο στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να λύσουν την απεργία και να
προσέλθουν στο διάλογο ο υπουργός Υγείας.

Όπως διαµηνύει µέσω του newpost ο Άδωνις Γεωργιάδης, το plan B είναι ήδη έτοιµο προς εφαρµογή.

«Αν µετά και την Τετάρτη, που θα συνεδριάσει η ειδική επιτροπή της Βουλής, δεν λυθεί η απεργία και δεν
προσέλθουν στο διάλογο, τότε θα εφαρµοστεί το σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, µε δηλώσεις του στο
newpost.

Πάντως οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δείχνουν τη διάθεση να λύσουν την απεργία. Αντιθέτως, µόλις χθες,

Τετάρτη, αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους µέχρι και τις 13 Δεκεµβρίου, αντιδρώντας
στα σχέδια του υπουργείου για τη διαθεσιµότητα.

Οι ίδιοι ζητούν διάλογο «από µηδενική βάση» όπως λένε και χωρίς «απειλές και εκφοβισµούς στο τραπέζι
της διαµεσολάβησης».

Τι ακριβώς περιλαµβάνει το plan B που έχει ήδη καταρτίσει το υπουργείο Υγείας;

Την Τετάρτη από το βήµα της Βουλής, o υπουργός Υγείας παρουσίασε τις επόµενες κινήσεις του
υπουργείου που περιλαµβάνουν αύξηση του πλαφόν των µηνιαίων ραντεβού που µπορούν να κάνουν οι
συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ ιατροί από 200 σε 300 ραντεβού το µήνα και εφόσον υπάρξει ανάγκη ακόµη
και σε 400 µε σκοπό «να καλυφθούν και τα πρωινά ραντεβού».

«Θα υπάρξουν νέες συµβάσεις για συµβεβληµένους ιατρούς» σχολίασε σηµειώνοντας ότι οργανώνεται η
µεταφορά επειγόντων περιστατικών της πρωτοβάθµιας υγείας στα νοσοκοµεία.

Όσο για το ποια θα είναι η αντίδραση του υπουργείου αν οι γιατροί δεν ανταποκριθούν στο τελεσίγραφο
και δεν λύσουν την απεργία ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει στο newpost λακωνικά αλλά και µε σαφήνεια:

«Επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων»!
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«Δεν µπαίνει σε διάλογο το δικαίωµα των πολιτών στην υγεία»
Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε στους εργαζόµενους η υφυπουργός Υγείας Ζέτα
Μακρή, που αναφέρθηκε στα προβλήµατα...
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«Είναι ανοιχτό το ζήτηµα»
Την Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου ο  υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης µίλησε στους Μπάµπη
Παπαπαναγιώτου και Άρη Ραβανό για την απεργία του ΕΟΠΥΥ.
Συνέντευξη Αδ. Γεωργιάδη

Για  την απεργία  των γιατρών του ΕΟΠΥΥ

«Θέλω να είµαι πολύ σαφής. Αύριο θα πάρω το τελικό πόρισµα της επιτροπής αξιολόγησης. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι από µεθαύριο, σε συνεργασία µε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, θα µπορέσω να
κινήσω τη διαδικασία της κινητικότητας και της διαθεσιµότητας. Το αν αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει
σε κάποιους ανθρώπους που δεν θα µπορέσουν να ξαναµπούν στο σύστηµα, αυτό θα προκύψει από τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Δεν ξέρω αν θα γίνουν απολύσεις. Ούτε µπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα
γίνουν. Βεβαίως και είναι ανοιχτό το ζήτηµα.»
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«Θα πάρουν κόσµο στο λαιµό τους»

Ο Αδ. Γεωργιάδης καλεί τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να σταµατήσουν την απεργία τους άµεσα

Προειδοποίησε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να σταµατήσουν την απεργία τους ο Άδωνις Γεωργιάδης
µιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. 

«Αν δεν σταµατήσει η απεργία, θα πάρουν ανθρώπους στο λαιµό τους και το εγγυώµαι εγώ ότι θα γίνει»,
τόνισε ο υπουργός Υγείας. 

Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε επιπλέον οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να σταµατήσουν άµεσα την απεργία στα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

Σηµειώνεται ότι οι γιατροί έχουν εξαγγείλει απεργία και για την επόµενη εβδοµάδα. 

Ο υπουργός Υγείας έδωσε διορία στους γιατρούς του οργανισµού µέχρι την Τετάρτη, προκειµένου να
λήξουν την απεργία και να προσέλθουν στον διάλογο, διαφορετικά θα προχωρήσει στην επιτάχυνση της
µεταρρύθµισης στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
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«Κραχ στην Υγεία»
Νέα στοιχεία για την κατάσταση στα νοσοκοµεία της χώρας, µετά την κινητικότητα και την αλλαγή
χρήσης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, θα παρουσιάσει ο «Αθήνα 9.84» στην έρευνα για την Υγεία την
Παρασκευή 6 Δεκεµβρίου, από τις 9 το πρωί µέχρι την 1 µετά το µεσηµέρι, στην εκποµπή της Νόνης
Καραγιάννη.

Στο στούντιο θα παραβρεθεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερωτήµατα
ακροατών και γιατρών.

Ακόµα, καταθέτουν τους προβληµατισµούς και την εµπειρία τους, οι εκπρόσωποι του κινήµατος των νέων
γιατρών, Γιάννης Καλλιάτσος και Βίκυ Καψή, καθώς και ο συντονιστής του τµήµατος Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκοµείου Λαϊκό και µέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Μαρίνος.  

Συνεντεύξεις και ρεπορτάζ µε µαρτυρίες ασθενών και γιατρών από τα µεγαλύτερα νοσοκοµεία της χώρας
για την πορεία του ΕΣΥ. Ο Γολγοθάς των ανασφάλιστων που αναζητούν περίθαλψη στα κοινωνικά ιατρεία.

Το ρεπορτάζ έχουν επιµεληθεί η Νίνα Κοµνηνού και η Έλενα Μπρέγιαννη.
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Άδωνις: Δεν µπορώ να πω ότι δεν θα γίνουν απολύσεις γιατρών από τον
ΕΟΠΥΥ...

Σε fast track διαδικασία κινητικότητας - διαθεσιµότητας γιατρών και εργαζοµένων του Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), µε κλειστά τα πολυιατρεία του Οργανισµού, εξαιτίας της
συνεχιζόµενης πανελλαδικής απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, προχωρά από το Σάββατο 7 Δεκεµβρίου ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

 

Σύµφωνα µε όσα ανέφερε το πρωί της Πέµπτης 5 Δεκεµβρίου στον ραδιοφωνικό σταθµό "Βήµα FM" ο
υπουργός Υγείας, "αύριο θα πάρω το τελικό πόρισµα της επιτροπής αξιολόγησης. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι από
µεθαύριο, σε συνεργασία µε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, θα µπορέσω να κινήσω τη
διαδικασία της κινητικότητας και της διαθεσιµότητας. Το αν αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε κάποιους
ανθρώπους που δεν θα µπορέσουν να ξαναµπούν στο σύστηµα, αυτό θα προκύψει από τη διαδικασία της
αξιολόγησης. Δεν ξέρω αν θα γίνουν απολύσεις. Ούτε µπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα γίνουν. Βεβαίως και
είναι ανοιχτό το ζήτηµα"...



Site: http://ipaideia.gr/
Publication date: 05/12/2013 10:38

http://ipaideia.gr/erxetai-ksafnikos-thanatos-kai-gia-ton-eopii.7c49c68bfba54194cc109ccfd6ef61a1.htm

Έρχεται ξαφνικός θάνατος και για τον ΕΟΠΥΥ;
Νέα έκκληση στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να σταµατήσουν την απεργία απεύθυνε το πρωί της Πέµπτης ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.Σε ερώτηση για το αν θα προχωρήσει σε ξαφνικό θάνατο του ΕΟΠΥΥ,
ο υπουργός τόνισε στην "Ναυτεµπορική", πως ο ίδιος και η κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει
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Αδ. Γεωργιάδης στο naftemporiki.gr: Καλώ τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να
σταµατήσουν την απεργία

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης µιλά στο naftemporiki.gr σε µία από τις πιο κρίσιµες και
ταυτόχρονα δύσκολες στιγµές για το δηµόσιο σύστηµα υγείας στη χώρα µας και µάλιστα λίγες µόνο ώρες
µετά την άκαρπη συνάντηση των γιατρών του ΕΟΠΥΥ µε τον υφυπουργό Υγείας Αντώνη Μπέζα και τον
πρόεδρο του Οργανισµού Δηµήτρη Κοντό που είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση της Εκτελεστικής
Γραµµατείας της ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ να παρατείνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου ως και τις 13
Δεκεµβρίου.

Στο ερώτηµα αν επίκειται «ξαφνικός θάνατος» του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης απαντά µε ειλικρίνεια ότι ο
ίδιος και η κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συγκεκριµένη απόφαση, αλλά, όπως λέει
χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση µε την απεργία των γιατρών δεν µπορεί να µείνει
αµέτοχος.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη µεταρρύθµιση στην υγεία πραγµατική που έχει στόχο τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη της σπατάλης, καλεί εκ νέου τους γιατρούς -από το βήµα του
naftemporiki.gr- να σταµατήσουν την απεργία και να έρθουν στο γραφείο του να µιλήσουν, ενώ
αναφερόµενος στις επικρίσεις του πρώην υπουργού Yγείας µε τη Ν.Δ. και γιατρού Αθ. Γιαννόπουλου για τα
γενόσηµα σηµειώνει µε νόηµα ότι «καλό είναι να µην προκαλούµε σύγχυση στην κοινή γνώµη».

Τέλος, αντιπαρέρχεται των «κατηγοριών» ότι έχει συγκρουσιακές αντιλήψεις και θεωρεί απαραίτητη τη
δηµοσιότητα προκειµένου να εξηγεί όπως λέει ο ίδιος στον κόσµο τις επιλογές του.

Το πρώτο που θα  ήθελα  να  σας ρωτήσω είναι αν πρόκειται για  µια  πραγµατική
µεταρρύθµιση στον ευαίσθητο χώρο της υγείας ή απλά  µια  προσπάθεια  να  εξοικονοµηθούν
χρήµατα  για  να  βγουν οι αριθµοί;

Κάθε µεταρρύθµιση είναι πραγµατική. Αυτό που έχει σηµασία, είναι ο στόχος για τον οποίο γίνεται και
στην περίπτωσή µας δεν είναι η µείωση των δαπανών, αλλά η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και η
εξάλειψη της σπατάλης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν ο υπό ολοκλήρωση
αναπροσανατολισµός µικρών νοσοκοµείων και η δραστική µείωση τόσο της φαρµακευτικής δαπάνης, όσο
και των τιµών των φαρµάκων.

Η πρωτόγνωρη θύελλα που αντιµετωπίζει η χώρα µας, µπορεί και πρέπει να µετατραπεί σε ευκαιρία,
καθώς αναµφισβήτητα σε τέτοιες δύσκολες περιόδους απαιτείται να γίνουν ριζικές αλλαγές. Αλλαγές που
θα έπρεπε να έχουν γίνει προ καιρού, καθώς κανένας δεν αµφισβητεί ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας
αντιµετωπίζει χρόνια προβλήµατα. Προβλήµατα τα οποία δεν έχουµε την πολυτέλεια να επιτρέψουµε να
συντηρούνται µε δανεικά.

Εν ολίγοις, οι µεταρρυθµίσεις γίνονται γιατί είναι σωστές και αναγκαίες για τη Δηµόσια Υγεία και όχι λόγω
των δανειακών µας υποχρεώσεων. Απλώς λόγω της δύσκολης δηµοσιονοµικής συγκυρίας, δεν έχουµε
πλέον το περιθώριο να µένουµε αµέτοχοι. Καλούµαστε να ασκούµε πολιτική και να έχουµε απτά
αποτελέσµατα.

Φαίνεται ότι και στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης υπάρχουν αντιρρήσεις, όπως
για  παράδειγµα  του πρώην υφυπουργού Υγείας και γιατρού Αθ. Γιαννόπουλου. Δεν σας
προβληµατίζουν αυτές οι φωνές;

Υποθέτω ότι αναφέρεστε στις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο κ. Γιαννόπουλος για τον έλεγχο των
γενοσήµων φαρµάκων. Πρώτα από όλα, πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουµε ότι τα γενόσηµα φάρµακα
είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, των οποίων έχει λήξει η πατέντα τους. Ο έλεγχός τους γίνεται
τόσο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων, όσο και από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς του
κάθε κράτους-µέλους. Οι δε έλεγχοι από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων έχουν αυξηθεί ώστε να είναι
απολύτως ασφαλή.

Από εκεί και πέρα ακούω και αξιολογώ κάθε σχετική άποψη. Πάντοτε επιδιώκω να πραγµατοποιείται
εξαντλητικός διάλογος µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα, ώστε να καταλήγουµε στη βέλτιστη απόφαση. Από την
ενηµέρωση λοιπόν που λαµβάνω, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και καλό είναι να µην προκαλούµε σύγχυση
στην κοινή γνώµη. Τα γενόσηµα είναι απολύτως ασφαλή και προσφέρουν µια τεράστια µείωση στην τιµή
των φαρµάκων, που αφορά άµεσα τον κάθε ασφαλισµένο.

Τελικά , αν επιµείνουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ στις απεργίες τους, κινδυνεύει πράγµατι ο
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οργανισµός µε «ξαφνικό θάνατο»;

Καλώ  -και από το βήµα που µου δίνετε- τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να επιδείξουν σύνεση και να
σταµατήσουν την απεργία. Να έρθουν στο γραφείο µου, να µιλήσουµε για το τι επιδιώκουµε και να δούµε
µαζί το «πως». Η µεταρρύθµισή µας έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δηµιουργία ενός ισχυρού και
αξιόπιστου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Ένα στόχο
µε τον οποίο δεν πιστεύω ότι κάποιος µπορεί να διαφωνεί.

Αλλά για να γίνει αυτό, από τη στιγµή που έχει ήδη αποφασιστεί ότι ο ΕΟΠΥΥ θα είναι µόνο αγοραστής
υπηρεσιών υγείας, πρέπει οι γιατροί του Οργανισµού να µεταφερθούν στο ΕΣΥ µέσω του πιο γρήγορου
εργαλείου το οποίο έχουµε, δηλαδή δια της κινητικότητας. Δεν µπορούν λοιπόν να ζητούν να µην µπουν σε
αυτή τη διαδικασία. Η απεργία θεωρώ ότι αδικεί τους ίδιους και την προσφορά τους τόσα χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία αποτελεί συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµα. Και αν συνεχιστεί η απεργία, θα πρέπει να βρούµε τρόπο να τους
προστατεύσουµε. Πάντως να ξέρετε ότι δεν έχουµε ακόµη καταλήξει σε κάποια συγκεκριµένη απόφαση.
Όµως - επαναλαµβάνω - δεν µπορούµε να µένουµε αµέτοχοι. Εάν συνεχιστεί αυτή η απεργία, είµαστε
υποχρεωµένοι να δούµε εναλλακτικές.

Σας κατηγορούν για  συγκρουσιακές αντιλήψεις και υπερέκθεση στα  ΜΜΕ. Πιστεύετε πως
θα  µπορούσατε να  χειριστείτε µε διαφορετικό τρόπο ορισµένα  θέµατα;

Προβληµατικές και διαιωνιζόµενες καταστάσεις θα πρέπει να τερµατιστούν άµεσα. Καθήκον µας είναι το
καλύτερο για την υγεία και τον ασφαλιζόµενο και αυτό σηµαίνει να ερχόµαστε σε σύγκρουση µε τα
προβλήµατα.

Πιστεύω ότι ο διάλογος µε όλους τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς είναι βασικός. Από την
πρώτη στιγµή που ο Πρωθυπουργός µού ανέθεσε το κρίσιµο χαρτοφυλάκιο της υγείας, κάλεσα ο ίδιος τους
διαδηλωτές έξω από το υπουργείο για διάλογο και συζήτηση των θεµάτων τους. Κάτι που
επαναλαµβάνεται κάθε φορά που υπάρχει σχετικό αίτηµα από διαδηλωτές. Στο ίδιο πλαίσιο, του διαλόγου,
επιχείρησα και στο θέµα των φαρµάκων να ενηµερώσω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, προκειµένου να
αποφύγει ένα πολιτικό σφάλµα. Ανεπιτυχώς βέβαια.

Σχετικά µε την υπερέκθεση στα µέσα ενηµέρωσης, θα έλεγα ότι αυτή είναι η εύκολη ανάγνωση. Πεποίθησή
µου είναι ότι οι υπουργοί οφείλουν να εξηγούν τις επιλογές τους, να απαντούν και να µπαίνουν στο
διάλογο. Συνεπώς, όποτε κρίνεται απαραίτητο, για την αποφυγή δηµιουργίας λανθασµένων απόψεων στα
θέµατα της υγείας, προσπαθώ µε διάλογο µέσω του βήµατος των ΜΜΕ να αποτυπώνω τις θέσεις του
υπουργείου.

Οφείλουµε να κάνουµε το παν για να αλλάξει και να βελτιωθεί η ελληνική Δηµόσια Υγεία προς όφελος της
Ελλάδας και προπάντων των πολιτών της. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μόνο µε σκληρή εργασία,
ειλικρίνεια και οργάνωση µπορούµε να τα καταφέρουµε.

Αλήθεια  έχετε νοσηλευτεί ποτέ εσείς ή κάποιο οικείο σας πρόσωπο σε δηµόσιο νοσοκοµείο;
Οι συνθήκες είναι αντάξιες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους;

Είναι γνωστό ότι πριν χρόνια η οικογένειά µου αντιµετώπισε κάποια σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η επιλογή
µου ήταν τα δηµόσια νοσοκοµεία, το δηµόσιο σύστηµα περίθαλψης και νοσηλείας. Αλλά και προσωπικά
έχω χρησιµοποιήσει τις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, όπως για ιατρικές εξετάσεις. Είναι πεποίθησή µου ότι
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, χαρακτηρίζονται δε από πολύ
υψηλή κατάρτιση και επαγγελµατισµό.  

Προφανώς στο επίπεδο υποδοµών, απαιτούνται πολλές βελτιώσεις. Σε αυτές, µεταξύ άλλων, στοχεύουν
και οι µεταρρυθµίσεις που κάνουµε προκειµένου να έχουµε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση πόρων του
ΕΟΠΥΥ και να εξασφαλίσουµε χαµηλότερες τιµές για υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. Μόνο έτσι µπορούµε
να βελτιώσουµε και να ελπίζουµε για ένα ακόµη καλύτερο και αποτελεσµατικότερο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ
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Αδιέξοδο στην διαµάχη Γεωργιάδη µε τους γιατρούς ΕΟΠΥΥ
Σε κόντρα διαρκείας εξελίσσεται η διαµάχη του υπουργού Υγείας µε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που
συνεχίζουν την απεργία µέχρι τις 13 Δεκεµβρίου κόντρα στις απολύσεις γιατρών. Κρίσιµη ηµέρα για τις
εξελίξεις κρίνεται η Παρασκευή, καθώς αναµένεται να παραδοθεί στον υπουργό Υγείας το πόρισµα της
αξιολόγησης



Site: http://www.star.gr/Pages/Default.aspx
Publication date: 05/12/2013 12:25

Alexa ranking (Greece): 119
Alexa ranking (Cyprus): 218
Alexa ranking (UK): 28997

http://www.star.gr/Pages/Politiki_Oikonomia.aspx?art=206051&artTitle=akatascheti_aimorragia_stin_ygeia_kleinei_o_eopyy

Ακατάσχετη αιµορραγία στην Υγεία: Κλείνει ο ΕΟΠΥΥ;

 Νέα έκκληση στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να σταµατήσουν την απεργία απεύθυνε το πρωί της Πέµπτης ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σε ερώτηση για το αν θα προχωρήσει σε ξαφνικό θάνατο του
ΕΟΠΥΥ, ο υπουργός τόνισε στην "Ναυτεµπορική",  πως ο ίδιος και η κυβέρνηση δεν έχουν καταλήξει σε
κάποια συγκεκριµένη απόφαση, αλλά, όπως λέει χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση µε την
απεργία των γιατρών δεν µπορεί να µείνει αµέτοχος Ο κ.Γεωργιάδης έκανε λόγο για «πραγµατική»...
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Επιταχύνονται οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ

Επιταχύνονται οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ

Αξιολόγηση Χρήστη: 

 / 0 

Χειρότερο Καλύτερο Αξιολόγηση

Λεπτοµέρειες
Γονική Κατηγορία: Νέα
Δηµιουργηθηκε στις 05 Δεκεµβρίου 2013
Εµφανίσεις: 0

Γράφει:  Βασιλική Αγγουρίδη, 

Το δεδοµένο των κλειστών πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ, λόγω της απεργίας των ιατρών αναγκάζει το
Υπουργείο Υγείας να επιταχύνει τη διαδικασία της µεταρρύθµισης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας,
ξεκαθάρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καλώντας ακόµα µια φορά τους απεργούς σε διάλογο.

 

«Με εκπλήσσουν οι γιατροί µε το µέγεθος της αδιαφορίας τους», είπε ο Υπουργός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας
ότι αν θέλουν να απεργούν επ’ άπειρον η Αριστοτέλους δεν θέλει να ταλαιπωρείται ο κόσµος επ’ άπειρον. 
Ο Υπουργός Υγείας άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι οι Γιατροί του ΕΟΠΥΥ έχουν µέχρι Τετάρτη περιθώριο να
αναστείλουν τις κινητοποιήσεις και να προσέλθουν στο διάλογο, καθώς εκείνη την ηµέρα που συζητηθούν
οι αλλαγές στη Βουλή και θα ακολουθήσει ο σχεδιασµός του χρονοδιαγράµµατος. 
Μάλιστα, προειδοποίησε πως θα υπάρξουν και επιπτώσεις για τους απεργούς, αφού η αρχική πρόβλεψη
που ήθελε όσους γιατρούς µείνουν εκτός ΠΦΥ, λόγω αφαίρεσης της ειδικότητας τους, να συνεχίσουν να
συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ, αφαιρείται, αφού δεν σταµατούν τις κινητοποιήσεις. Αντίστοιχα, δεν θα τους
δίνεται η δυνατότητα µοριοδότησης για το ΕΣΥ, στις θέσεις που θα προκηρυχθούν µετά τις αλλαγές. 
Για την κάλυψη, πάντως των ασφαλισµένων, επανέλαβε πως θα λάβει ειδικά µέτρα. Αφενός, θα αυξήσει το
πλαφόν στους συµβεβληµένους ιδιώτες γιατρούς έως και τα 400 ραντεβού ανά µήνα από το Δεκέµβριο,
αφετέρου θα προχωρήσει στη σύναψη νέων συµβάσεων µε ελευθεροεπαγγελµατίες. 
Το πόρισµα της επιτροπής αξιολόγησης θα δοθεί στη δηµοσιότητα τη Δευτέρα και θα συζητηθεί στη
Βουλή την Τετάρτη. 
«Το Υπουργείο σήµερα να µας πουν να κάνουµε διάλογο είµαστε πρόθυµοι. Αλλά σε εκβιασµούς δεν
υποχωρούµε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας πως όλα τα κόµµατα στην επιτροπή κοινωνικών
υποθέσεων, δέχθηκαν πως οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν µπορούν να εξαιρεθούν της κινητικότητας, ενώ
αποδέχθηκαν και την ανάγκη για µια δοµή ΠΦΥ, µε επικεφαλής το κράτος και όχι τον ΕΟΠΥΥ. 
Ειδικά το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του Υπουργού για µη υπογραφή δήλωσης που θα λέει πως δεν θα
υπάρξουν απολύσεις, ενώ ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να καλέσει
στο διάλογο τους γιατρούς, ώστε να βρεθεί διέξοδος. 
«Τους εκλιπαρώ να σταµατήσουν απεργία σήµερα», είπε και εξέφρασε την εκτίµηση ότι µε τους γιατρούς
παρόντες θα γίνει πιο πολιτισµένα και πιο σωστά η µεταρρύθµιση. 
ζήτησα από τα κόµµατα ιδιαιτέρως από το ΠΑΣΟΚ να έχω ξεκάθαρη δήλωση για το εάν θα πρέπει να
υπογράψουµε τη δέσµευση που ζητούν, ότι δεν θα υπάρξει καµία κινητικότητα/απόλυση. Κανένας
βουλευτής από κανένα κόµµα δεν βρέθηκα να µας πει να το υπογράψουµε και µάλιστα το ΠΑΣΟΚ
ξεκάθαρα το είπε.
Στη διαδικασία διαπραγµάτευσης στον ΟΜΕΔ αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, Αν. Μπέζας, λέγοντας
πως έκαναν «την πρόταση για 1 µήνα ανακωχή και να συζητήσουµε µαζί για όλα τα ζητήµατα της
µεταρρύθµισης, χωρίς να δεχόµαστε να υπογράψουµε δήλωση ότι κανείς εργαζόµενος δεν θα µπει σε
κινητικότητα. Δεν είναι δυνατόν για το κοµµάτι της Υγείας που θα µεταφερθεί στο ΕΣΥ να µην υπάρξει
κινητικότητα». 
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Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη, οι γιατροί απάντησαν πως θα συνεχίσουν την απεργία επ’ άπειρον αν δεν
γίνει ο διάλογος από µηδενική βάση και µε δέσµευση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις.

 

http://www.virus.com.gr/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=1188:epitaxynontai-oi-allages-ston-
eopyy&Itemid=169
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Ζ. Μακρή: Η κυβέρνηση θα βάλει τέλος σε φαινόµενα διάλυσης και
αυταρχισµού

«Δεν µπαίνει σε διάλογο το δικαίωµα των πολιτών στην υγεία και την παιδεία. Κανένας συνδικαλιστής,
καµία συντεχνία, καµία επαγγελµατική οµάδα δεν έχουν δικαίωµα να θέτουν σε κίνδυνο βεβαιότητες που
αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική οµαλότητα και σταθερότητα» είπε η υφυπουργός, Υγείας
παρατηρώντας ότι, στη χώρα µας, «έχουµε µια πολύ κακή παράδοση στην ιδιοκτησιακή αντίληψη
δηµόσιων αγαθών και αυτό δεν αφορά µόνο σε πολιτικούς και σε κόµµατα, αλλά και στους επαγγελµατίες
φίλους του λαού που θεωρούν πως έχουν την εξουσία να ανεβοκατεβάζουν τους διακόπτες και να
ανοιγοκλείνουν το κράτος, ακόµη και το κράτος πρόνοιας».

«Αυτή η παράδοση δεν θα συνεχιστεί. Η κυβέρνηση έχει την καθαρή βούληση να βάλει τέλος σε
φαινόµενα διάλυσης και στις αυταρχικές επιλογές της µειοψηφίας» δήλωσε η κ. Μακρή και πρόσθεσε ότι
«οι ασθενείς δεν θα βλέπουν ειδήσεις για να µάθουν αν θα µπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Οι φοιτητές δεν
θα αγχώνονται αν και πότε θα δώσουν εξετάσεις, πότε θα πάρουν πτυχίο, πότε θα κάνουν µαθήµατα».

«Πολιτικοί και κόµµατα που ψάχνουν δηµοσκοπικά κέρδη, δηµιουργώντας χάος, προσβάλλουν την ελληνική
κοινωνία ακόµη και όταν καταφέρνουν να την εξαπατήσουν» ανέφερε η υφυπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις, που το τελευταίο διάστηµα, επικρατούν στην επικαιρότητα για τις «κρίσιµες
ψηφοφορίες και πιθανές διαφοροποιήσεις βουλευτών, για ανταρσίες, µεταγραφές και αποστασίες, εντός ή
εκτός εισαγωγικών, ανάλογα πως το βλέπει κανείς», είπε ότι «όλα αυτά µεγαλώνουν την ψυχική απόσταση
των πολιτών από τα κόµµατα και τους εκπροσώπους τους, ενθαρρύνουν τις ακραίες φωνές του
κοινοβουλευτισµού».

«Η συζήτηση είναι µια καλή ευκαιρία να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αντιπαρατεθούµε πολιτικά και
ιδεολογικά, χωρίς τραµπουκισµούς, χωρίς προσβολές, χωρίς κραυγές, χωρίς χουλιγκανικού τύπου
υπερβολές. Να αποδείξουµε ότι δεν παίζουµε για τα δελτία των 8, αλλά ότι δίνουµε πολιτικές µάχες για το
συλλογικό καλό» είπε η κ. Μακρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Και οι «6» τα έβαλαν µε τον Υπουργό!

Την κριτική πολλών βουλευτών της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης
κατά τη συζήτηση για την πρωτοβάθµια Υγεία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Αφορµή
αποτέλεσαν οι απόψεις που διατύπωσε ο υπουργός σχετικώς µε τους λόγους για τους οποίους απεργούν οι
γιατροί του ΕΟΠΥΥ.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι κ.κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής και Ανδρέας Ξανθός µίλησαν για τα
υποστελεχωµένα  νοσοκοµεία  και αναφέρθηκαν στα σχετικά δηµοσιεύµατα του Τύπου, δηλαδή στα
αναλυτικά ρεπορτάζ της NEWSBOMB.

Αµέσως µετά πήρε τον λόγο ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Γ. Λαµπρούλης, ο οποίος δήλωσε κάθετα
αντίθετος µε όσα προωθεί ο υπουργός. Σκληρή κριτική έκανε ο κ. Π. Μελάς από τους ΑΝ.ΕΛ. ενώ η κ.
Κ. Μάρκου της ΔΗΜΑΡ, επέρριψε ευθύνες στην πολιτική ηγεσία  για  το «µπάχαλο» στην Υγεία .

Από κοντά και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός και Γ. Κουτσούκος δήλωσαν
υπέρ της κινητικότητας αν δεν γίνουν απολύσεις στον ΕΟΠΥΥ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
Κινήµατος κ. Π. Ρήγας, πήγε να τηρήσει τα προσχήµατα αλλά τελικά η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να
κληθούν σε ακρόαση όλοι οι εµπλεκόµενοι στις 11 Δεκεµβρίου.

πηγή: εφηµερίδα  NEWSBOMB

Διαβάστε επίσης:

Ξεπούλησαν τον ΕΟΠΠΥ για  4,5 εκατ. ευρώ σε Γερµανούς

Η απεργία  στον ΕΟΠΥΥ αναγκάζει σε «υποχώρηση» τον Α. Γεωργιάδη

Γιαννόπουλος: Στον αέρα  η ποιότητα  και η ασφάλεια  των φαρµάκων

Η Ελλάδα  έχει την χειρότερη περίθαλψη στην Ευρώπη

Εκατοµµύρια  ασφαλισµένοι στο κενό από το γκρέµισµα  του ΕΟΠΥΥ

Και όµως... µπήκαµε - βγήκαµε ανενόχλητοι στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας

κ. Πρωθυπουργέ τι έχετε να  πείτε για  την πορεία  διάλυσης της Υγείας;

Ανεξέλεγκτα  βάσει πρωτοκόλλου τα  επικίνδυνα  ισραηλινά  φάρµακα  στην ΕΕ

Οργή λαού για  τα  γενόσηµα  αλλά  και την ακρίβεια  στα  φάρµακα  (Video)

Στην «κόκκινη» λίστα  ένα  ακόµα  ινδικό εργοστάσιο παραγωγής γενόσηµων

Αποκάλυψη: Το plan b των εκκαθαρίσεων στον ΕΟΠΥΥ 

Έπεσε σε κώµα  λόγω παρενεργειών φθηνού γενόσηµου

«Κατέβασαν» τα  νυστέρια  οι γιατροί στο νοσοκοµείο του Ρίου

Ξεκινούν οι 1000 πρώτες απολύσεις γιατρών του ΕΟΠΥΥ

Ο Σόρος-µέτοχος της TEVA- πίσω από την τροπολογία  για  τα  φάρµακα;

Δαγρές: Κινδυνεύει η ελληνική παραγωγή από ξένα  συµφέροντα  

Γεωργιάδης προς γιατρούς ΕΟΠΥΥ: Θα  πάρετε ανθρώπους στο λαιµό σας
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Κινδυνεύει η υγεία των ασφαλισµένων χωρίς πνευµονολόγους στην ΠΦΥ

Τον κώδωνα  του κινδύνου κρούουν οι Πνευµονολόγοι µπροστά  στο ενδεχόµενο να
απογυµνωθούν οι µονάδες υγείας από γιατρούς της ειδικότητας τους, δεδοµένου ότι την
περίοδο του χειµώνα το 70% των ασθενών που προσέρχονται στα ιατρεία, αφορούν παθήσεις του
αντικειµένου τους.

Με ανοικτή επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας, η Ένωση Πνευµονολόγων Ελλάδας τονίζει πως «η
παρουσία Πνευµονολόγων, είτε µε τη µορφή στελέχωσης δηµόσιων δοµών ή και µε τη µορφή συνεργασίας
ελεύθερων επαγγελµατιών, είναι επιβεβληµένη δεδοµένου ότι οι Λοιµώξεις του αναπνευστικού,
η Χρόνια  Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια  (Χ.Α.Π.), ο Καρκίνος του πνεύµονα  και η Φυµατίωση,
βρίσκονται ανάµεσα  στις 10 πρώτες κύριες αιτίες θανάτου, ενώ άλλες ασθένειες όπως το άσθµα
είναι απαραίτητο να αντιµετωπίζονται και να παρακολουθούνται από Πνευµονολόγους».

Η Ένωση τονίζει επίσης µεταξύ άλλων στην επιστολή της πως «ο Πνευµονολόγος λόγω της εµπειρίας του
και της εκπαίδευσής του, περιορίζει την άσκοπη χρήση φαρµάκων (αντιβιοτικά) πράγµα  που
αποτελεί κύριο στοιχείο στην ορθή οικονοµική πολιτική για  περιορισµό της φαρµακευτικής
δαπάνης, ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει τη σωστή θεραπευτική αγωγή».

Μπορείτε να  διαβάσετε την Επιστολή της Ένωσης Πνευµονολόγων Ελλάδος εδώ.

Tags: 
πνευµονολόγοι
µονάδες υγειας
χρήση φαρµάκων
δηµόσιες δοµές
φυµατίωση
λοιµώξεις
αναπνευστικό
Υπουργείο Υγείας
Αδωνις Γεωργιάδης
Ρεπορτάζ
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Μακρή: Τέλος στα φαινόµενα διάλυσης
Μακρή: Τέλος στα  φαινόµενα  διάλυσης

«Η κυβέρνηση έχει την καθαρή βούληση να βάλει τέλος σε φαινόµενα διάλυσης και στις αυταρχικές
επιλογές των µειοψηφιών» προειδοποίησε η υφυπουργός Υγείας, Ζέτα Μακρή, για τα προβλήµατα που
έχουν δηµιουργήσει στον χώρο της υγείας και της παιδείας οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων.

«Δεν µπαίνει σε διάλογο το δικαίωµα των πολιτών στην υγεία και την παιδεία. Κανένας συνδικαλιστής,
καµία συντεχνία, καµία επαγγελµατική οµάδα δεν έχουν δικαίωµα να θέτουν σε κίνδυνο βεβαιότητες που
αποτελούν προϋπόθεση για την κοινωνική οµαλότητα και σταθερότητα» είπε η υφυπουργός, Υγείας
παρατηρώντας ότι, στη χώρα µας, «έχουµε µια πολύ κακή παράδοση στην ιδιοκτησιακή αντίληψη
δηµόσιων αγαθών και αυτό δεν αφορά µόνο σε πολιτικούς και σε κόµµατα, αλλά και στους επαγγελµατίες
φίλους του λαού που θεωρούν πως έχουν την εξουσία να ανεβοκατεβάζουν τους διακόπτες και να
ανοιγοκλείνουν το κράτος, ακόµη και το κράτος πρόνοιας».

«Αυτή η παράδοση δεν θα συνεχιστεί. Η κυβέρνηση έχει την καθαρή βούληση να βάλει τέλος σε
φαινόµενα διάλυσης και στις αυταρχικές επιλογές της µειοψηφίας» δήλωσε η κ. Μακρή και πρόσθεσε ότι
«οι ασθενείς δεν θα βλέπουν ειδήσεις για να µάθουν αν θα µπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Οι φοιτητές δεν
θα αγχώνονται αν και πότε θα δώσουν εξετάσεις, πότε θα πάρουν πτυχίο, πότε θα κάνουν µαθήµατα».

«Πολιτικοί και κόµµατα που ψάχνουν δηµοσκοπικά κέρδη, δηµιουργώντας χάος, προσβάλλουν την ελληνική
κοινωνία ακόµη και όταν καταφέρνουν να την εξαπατήσουν» ανέφερε η υφυπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις, που το τελευταίο διάστηµα, επικρατούν στην επικαιρότητα για τις «κρίσιµες
ψηφοφορίες και πιθανές διαφοροποιήσεις βουλευτών, για ανταρσίες, µεταγραφές και αποστασίες, εντός ή
εκτός εισαγωγικών, ανάλογα πως το βλέπει κανείς», είπε ότι «όλα αυτά µεγαλώνουν την ψυχική απόσταση
των πολιτών από τα κόµµατα και τους εκπροσώπους τους, ενθαρρύνουν τις ακραίες φωνές του
κοινοβουλευτισµού».

«Η συζήτηση είναι µια καλή ευκαιρία να αποδείξουµε ότι µπορούµε να αντιπαρατεθούµε πολιτικά και
ιδεολογικά, χωρίς τραµπουκισµούς, χωρίς προσβολές, χωρίς κραυγές, χωρίς χουλιγκανικού τύπου
υπερβολές. Να αποδείξουµε ότι δεν παίζουµε για τα δελτία των 8, αλλά ότι δίνουµε πολιτικές µάχες για το
συλλογικό καλό» είπε η κ. Μακρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με διαδικασίες εξπρές οι αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ! Πότε ανακοινώνονται τα
ονόµατα προς απόλυση

Συνεχίζεται ο πόλεµος µεταξύ κυβέρνησης και γιατρών για  τις αλλαγές στο ΕΟΠΥΥ, τις
απολύσεις και τα  λουκέτα

Της Δήµητρας Ευθυµιάδου
 
Μπορεί και οι δύο πλευρές να δηλώνουν ότι µένουν αµετακίνητες στα θέσεις τους στη σκληρή κόντρα που
ξέσπασε για τον ΕΟΠΥΥ, ωστόσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και οι απεργοί γιατροί κάθονται σε
αναµµένα κάρβουνα. 
 
Οι εξελίξεις των επόµενων ηµερών άλλωστε είναι κρίσιµες για τα δύο µέτωπα. Από τη µία ο Άδωνις
Γεωργιάδης και η κυβέρνηση επιχειρούν να κλείσουν άρον άρον το θέµα ΕΟΠΥΥ τόσο για λόγους πίεσης
από την τρόικα, όσο και για να µην υπάρχουν περαιτέρω αντιδράσεις και ταλαιπωρίες που θα στιγµάτιζαν
περισσότερο το προφίλ της. 
 
Από την άλλη οι γιατροί είναι εγκλωβισµένοι καθώς µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. 
Στην περίπτωση που συνεχίσουν την απεργία τους το πιο πιθανό είναι να βρεθούν µπροστά σε απλές
ανακοινώσεις για απολύσεις και λουκέτα. Όµως και στην περίπτωση που προσέλθουν στο διάλογο και πάλι
θα πρέπει απλά οι ίδιοι να διαπραγµατευτούν τον τρόπο της απόλυσης. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις
θα βρεθούν χαµένοι. Εξ ου και σκληραίνουν τη στάση τους απεργώντας έως και τις 13 Δεκεµβρίου. 
 
Πάντως ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται ότι δίνει λίγες ηµέρες περιθώριο ακόµα καθώς την Παρασκευή 6
Δεκεµβρίου δηλώνει ότι θα παραλάβει επισήµως το πόρισµα της επιτροπής για τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ
ενώ τη Δευτέρα προτίθεται να ανακοινώσει τις λίστες µε τα άτοµα που θα πρέπει να αποµακρυνθούν από
τον ΕΟΠΥΥ ως …περισσευούµενα. 
 
Ο διάλογος βέβαια είναι ανοικτός καθώς την ερχόµενη Τετάρτη θα συζητηθεί το θέµα στη Βουλή ενώ θα
µεσολαβήσει και ο πρώην υπουργός Υγείας και πρόεδρος της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής
Δηµήτρης Κρεµαστινός µε την ελπίδα να έρθουν οι απεργοί στο διάλογο. 
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Στα άκρα η αντιπαράθεση Γεωργιάδη – γιατρών ΕΟΠΥΥ

Ο υπουργός Υγείας κατηγορεί τους γιατρούς ότι αδιαφορούν για τους
ασθενείς - Προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις για τους γιατρούς που
απεργούν - Σε ρόλο διαµεσολαβητή ο Δηµήτρης Κρεµαστινός

Νέο τελεσίγραφο έδωσε ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης προς τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, να
προσέλθουν για διάλογο για την µεταρρύθµιση στον Οργανισµό.

Ειδικότερα ο υπουργός Υγείας έδωσε στους απεργούς του ΕΟΠΥΥ διορία µέχρι την ερχόµενη Τετάρτη,
προκειµένου να λήξουν την απεργία και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.

Την συγκεκριµένη ηµέρα θα γίνει ενηµέρωση για τον ΕΟΠΥΥ στη Βουλή µε βάση και το πόρισµα της
αρµόδιας Επιτροπής που θα αξιολογήσει συνολικά τον Οργανισµό και θα εισηγηθεί προτάσεις για την
επόµενη ηµέρα του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την προθεσµία αυτή, ο υπουργός Υγείας, εµµέσως πλην σαφώς διαµήνυσε ότι θα ξεκινήσουν οι
διαδικασίες διαθεσιµότητας- κινητικότητας χωρίς µάλιστα να ισχύουν ευνοϊκές ρυθµίσεις πχ η
πριµοδότηση των ιατρών, για τους γιατρούς- απεργούς.

Τόνισε µάλιστα πως έχει εξασφαλίσει τη σύµφωνη γνώµη της Βουλής, και φυσικά του κυβερνητικού
εταίρου υποστηρίζοντας πως «όλα τα κόµµατα στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, δέχθηκαν πως οι
γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν µπορούν να εξαιρεθούν της κινητικότητας, ενώ αποδέχθηκαν και την ανάγκη για
µια δοµή ΠΦΥ, µε επικεφαλής το κράτος και όχι τον ΕΟΠΥΥ».

Η µεταβλητή των κλειστών Πολυιατρείων αλλάζει τα δεδοµένα της ούτως ή άλλως δύσκολης εξίσωσης
που καλείται να επιλύσει το υπουργείο Υγείας, σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη. «Το δεδοµένο των κλειστών
πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ µας αναγκάζει να επισπεύσουµε τη διαδικασία της µεταρρύθµισης στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» είπε ο υπουργός .

Κατηγορεί τους γιατρούς ότι αδιαφορούν για  τους ασθενείς

Μιλώντας την Τετάρτη σε δηµοσιογράφους ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε συγκλονισµένος από την εµµονή των
γιατρών µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ακόµη και σε αυτή τη φάση που τους έχουν δοθεί
διαβεβαιώσεις και εξηγήσεις για την κινητικότητα στον ΕΟΠΥΥ. «Με εκπλήσσει η στάση τους. Επιλέγουν οι
όποιες αποφάσεις να ληφθούν ερήµην τους, µονοµερώς. Αλλά µε εκπλήσσει και το µέγεθος της αδιαφορίας
τους. Δεν τους αφορά καθόλου ο κόσµος, οι ασφαλισµένοι που ταλαιπωρούνται!» είπε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Υγείας.

Ανέφερε µάλιστα ενδεικτικά την πρόταση που έγινε στους γιατρούς διά του υφυπουργού κ. Αντώνη
Μπέζα, να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους σε ό,τι αφορά τις Επιτροπές στα ΚΕΠΑ για τα άτοµα µε
αναπηρία: «αντί να σεβαστούν την ιδιαίτερη αυτή οµάδα ασφαλισµένων,δήλωσαν µε περηφάνια ότι το
ποσοστό συµµετοχής στην απεργία για τα ΚΕΠΑ φτάνει το 70% και ότι θα το κάνουν 100%» είπε.

Θα  υπάρχουν επιπτώσεις για  τους γιατρούς που απεργούν

Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως θα υπάρξουν επιπτώσεις για τους απεργούς στην επόµενη φάση της
µεταρρύθµισης. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά για τις συµβάσεις µε τους 633 γιατρούς που διακόπηκαν -
«ότι χάνεται, δεν επιστρέφεται» ήταν η αποστροφή του για το θέµα- έτσι και σήµερα ανέφερε πως οι
γιατροί που απεργούν χάνουν τη δυνατότητα µοριοδότησης για το ΕΣΥ και για τις θέσεις που
προκηρύσσονται µετά τις αλλαγές.

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό προβλεπόταν όσοι γιατροί µείνουν εκτός Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, λόγω αφαίρεσης της ειδικότητας τους, να συνεχίσουν να συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ. Πλέον όµως
όλα είναι στον αέρα για τους γιατρούς του Οργανισµού.

Αντίθετα ο υπουργός δεσµεύτηκε ότι όλοι οι νοσηλευτές και οι διοικητικοί υπάλληλοι θα µείνουν σε
διαθεσιµότητα περίπου για ένα µήνα και στη συνέχεια θα επαναπροσληφθούν στον Οργανισµό  
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Σε ρόλο διαµεσολαβητή ο κ. Κρεµαστινός

Ο πρόεδρος της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κύριος Δηµήτρης Κρεµαστινός «χρεώθηκε»
την ανάληψη πρωτοβουλίας για διάλογο του υπουργείου Υγείας και των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη, η παρουσίαση του βασικού σχεδίου για τη µεταρρύθµιση στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, ήταν πολύ
σηµαντική, διότι υπήρξε οµοφωνία ως προς τη δοµή που θα έχει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ κανείς δε συµφώνησε να
εξαιρεθούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από το καθεστώς κινητικότητας-διαθεσιµότητας που ισχύει για όλους
τους δηµοσίους υπαλλήλους . Οι γιατροί έχουν απορρίψει κάθε έκκληση του Υπουργείου για διάλογο
απαιτώντας γραπτή δέσµευση ότι δεν θα υπάρξει καµία απόλυση. Ο κ. Γεωργιάδης αρνήθηκε να
υπογράψει τέτοιο έγγραφο αναφέροντας µάλιστα ότι ανάλογη θέση διατύπωσαν ρητά όλα τα κόµµα της
Βουλής.
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Περισσότερες µέρες ζωής, λιγότερες µέρες νοσηλείας χάριν στα καινοτόµα
φάρµακα

Την αύξηση του προσδόκιµου ζωής και τη µείωση των ηµερών νοσηλείας επέφερε η χρήση
των καινοτόµων φαρµάκων στη χώρα  µας, σύµφωνα µε σχετική µελέτη που παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά σήµερα, στο πλαίσιο του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για  τη Διοίκηση, τα  Οικονοµικά
και τις Πολιτικές της Υγείας που διοργανώνει κάθε χρόνο η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας.

Η µελέτη που για πρώτη φορά εξετάζει τον αντίκτυπο της χρήσης των καινοτόµων φαρµάκων σε
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο στη χώρα  µας, αξιοποιώντας στοιχεία από διεθνείς οργανισµούς,
αλλά και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία εκπονήθηκε από τον καθηγητή Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου
της Columbia, κ. Frank Lichtenberg, στα πλαίσια ανεξάρτητου ερευνητικού προγράµµατος που
χρηµατοδοτήθηκε από την MSD Ελλάδος. 

Τα συµπεράσµατα της µελέτης τα οποία παρουσιάστηκαν στην Στρογγυλή Τράπεζα µε θέµα «Προοπτικές
και προκλήσεις για  ένα  βιώσιµο σύστηµα  Υγείας» προκάλεσαν αίσθηση γιατί µεταξύ άλλων
κατέδειξαν ότι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά  2 χρόνια  που σηµειώθηκε στη χώρα  µας
οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση των καινοτόµων φαρµάκων, ενώ η τάση µείωσης
εισαγωγής νέων σκευασµάτων λόγω και της οικονοµικής κρίσης που σηµειώνεται από το 2011 και µετά
ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο µέλλον.

Ενδεικτικό είναι ότι όπως προκύπτει από τη µελέτη, η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα επηρέασε σηµαντικά
τον αριθµό των καινοτόµων φαρµάκων που εισήχθησαν στην αγορά, καθώς ενώ το 2009 και το 2010
εισήχθησαν 16 καινοτόµα φάρµακα ετησίως, το 2011 και το 2012 ο αριθµός µειώθηκε σε 9 και 2 αντίστοιχα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ό κ. Lichtenberg κατά την παρουσίαση της µελέτης του: «Ο αριθµός των
νέων φαρµάκων που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά  µειώθηκε δραµατικά  τα  τελευταία
χρόνια . Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα  µειώσει την αύξηση του προσδόκιµου
ζωής και θα  αυξήσει τις µέρες νοσηλείας στο άµεσο µέλλον».         

Η µελέτη

Η εξεταζόµενη περίοδος της µελέτης είναι από το 1995 έως το 2010 και λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των
καινοτόµων φαρµάκων που εισήχθησαν στην Ελλάδα και παγκοσµίως, τις βασικές αιτίες θανάτου στη
χώρα µας, τις µέρες νοσηλείας κατά την εξεταζόµενη περίοδο και µέσω της χρήσης µαθηµατικών
µοντέλων καταγράφει τον αντίκτυπο της φαρµακευτικής καινοτοµίας στο προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων
και τις µέρες νοσηλείας.

Ειδικότερα, κατά  την περίοδο 1990 - 2010 εισάγονταν στην ελληνική αγορά  κατά  µέσο όρο 21
καινοτόµα  φάρµακα  ετησίως.

Συνολικά από το 1995 έως το 2010 το προσδόκιµο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε ακριβώς κατά 2 χρόνια,
από τα 74,7 έτη στα 76,7.  Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κατά 44% στην εισαγωγή καινοτόµων φαρµάκων
την ίδια περίοδο. Με άλλα  λόγια , η φαρµακευτική καινοτοµία  αύξησε το προσδόκιµο ζωής κατά
0,87 χρόνια  την περίοδο 1995- 2010.

Πιο συγκριµένα, εξετάζοντας τις 4 βασικές αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, η µελέτη καταδεικνύει ότι από το
1995 έως το 2010 σηµειώθηκε αύξηση στο µέσο χρόνο αποβίωσης των ασθενών. Και συγκεκριµένα, για την
αγγειοεγκεφαλική νόσο η µέση ηλικία αποβίωσης αυξήθηκε στα 82 χρόνια το 2010, από 80,5 χρόνια το
1995, για τις ασθένειες της πνευµονικής κυκλοφορίας και άλλες καρδιακές παθήσεις στα 83,1 από 81,4, για
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την ισχαιµική καρδιακή νόσο (εµφράγµατα) από τα 73,5 στα 74 και για την κακοήθη νεοπλασία των
οργάνων του πεπτικού συστήµατος και του περιτοναίου από τα 72,5 στα 74,8 χρόνια ζωής.

Όσον αφορά τις µέρες νοσηλείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2000-2008 η χρήση
καινοτόµων φαρµάκων µείωσε τις µέρες παραµονής στα  νοσοκοµεία  µε µέσο ετήσιο ρυθµό
2,2%.

Το τρίτο σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι ότι αυτή η αύξηση της επιβίωσης στην Ελλάδα  λόγω
της εισαγωγής νέων φαρµάκων έγινε µε χαµηλό κόστος. Πιο συγκεκριµένα, αν υποθέσουµε ότι όλη
η αύξηση της κατά κεφαλής δαπάνης της φαρµακευτικής περίθαλψης µεταξύ 2000-2007 η οποία ήταν
11,1% ετησίως οφείλονταν µόνο στην εισαγωγή νέων φαρµάκων τότε το κόστος ανά έτος ζωής που
κερδίζαµε θα ήταν $11,011, ποσό πολύ χαµηλότερο από αυτό που θεωρείται αποδεκτό ως αποδοτικό από
τους διεθνείς οργανισµούς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας. Αν µόνο 6,7% αυτής της αύξησης
οφείλεται στα νέα φάρµακα τότε το κόστος ανά έτος ζωής που κερδίσαµε ήταν αρνητικό, δηλαδή τα νέα
χρόνια ζωής συνδυάζονται και µε µείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας.

Καταλήγοντας, από τη µελέτη προκύπτει ότι οι χώρες που εισήγαγαν µε πιο γρήγορους ρυθµούς
τα  καινοτόµα  φάρµακα  στην αγορά  τους την περίοδο 2000- 2009 πέτυχαν και µεγαλύτερη
αύξηση του προσδόκιµου ζωής. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα εισήγαγε πιο άµεσα νέα φάρµακα και
πέτυχε αύξηση του προσδόκιµου ζωής µεγαλύτερη του µέσου όρου.
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Πιθανή µείωση στο προσδόκιµο ζωής δείχνει νέα µελέτη
Μείωση στο προσδόκιµο ζωής στη χώρα µας και αύξηση των ηµερών νοσηλείας ενδέχεται να φέρει η
οικονοµική κρίση τόνισε ο κ. Frank Lichtenberg καθηγητής Οικονοµικών του Πανεπιστηµίου της Columbia,
σήµερα Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου στο πλαίσιο του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονοµικά
και τις Πολιτικές της Υγείας που διοργανώνει κάθε χρόνο η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ό κ. Lichtenberg κατά την παρουσίαση της µελέτης του στην Στρογγυλή
Τράπεζα µε θέµα «Προοπτικές και προκλήσεις για ένα βιώσιµο σύστηµα Υγείας»: «Ο αριθµός των νέων
φαρµάκων που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά µειώθηκε δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός
αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα µειώσει την αύξηση του προσδόκιµου ζωής και θα αυξήσει τις µέρες
νοσηλείας στο άµεσο µέλλον».

Σύµφωνα µε την µελέτη το προσδόκιµο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2 χρόνια την περίοδο από το
1995 έως το 2010 και µειώθηκαν οι µέρες νοσηλείας κυρίως χάρη στη χρήση των καινοτόµων φαρµάκων
στη χώρα µας, όµως η τάση µείωσης εισαγωγής νέων σκευασµάτων στην Ελλάδα λόγω της οικονοµικής
κρίσης που σηµειώνεται από το 2011 και µετά ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο µέλλον για
το προσδόκιµο ζωής.

Ενδεικτικό είναι ότι όπως προκύπτει από τη µελέτη, η οικονοµική ύφεση επηρέασε σηµαντικά τον αριθµό
των καινοτόµων φαρµάκων που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά, καθώς ενώ το 2009 και το 2010
εισήχθησαν 16 καινοτόµα φάρµακα ετησίως, το 2011 και το 2012 ο αριθµός µειώθηκε σε 9 και 2 αντίστοιχα.

 

Η µελέτη που για πρώτη φορά εξετάζει τον αντίκτυπο της χρήσης των καινοτόµων φαρµάκων σε
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο στη χώρα µας, εκπονήθηκε από τον καθηγητή Οικονοµικών του
Πανεπιστηµίου της Columbia, κ. Frank Lichtenberg, αξιοποιώντας στοιχεία από διεθνείς οργανισµούς, αλλά
και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία , στo πλαίσιo ανεξάρτητου ερευνητικού προγράµµατος που
χρηµατοδοτήθηκε από την MSD Ελλάδος.

 

Η µελέτη
Η εξεταζόµενη περίοδος της µελέτης είναι από το 1995 έως το 2010 και λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των
καινοτόµων φαρµάκων που εισήχθησαν στην Ελλάδα και παγκοσµίως, τις βασικές αιτίες θανάτου στη
χώρα µας, τις µέρες νοσηλείας κατά την εξεταζόµενη περίοδο και µέσω της χρήσης µαθηµατικών
µοντέλων καταγράφει τον αντίκτυπο της φαρµακευτικής καινοτοµίας στο προσδόκιµο ζωής των Ελλήνων
και τις µέρες νοσηλείας.Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1990 - 2010 εισάγονταν στην ελληνική αγορά κατά
µέσο όρο 21 καινοτόµα φάρµακα ετησίως.

Συνολικά από το 1995 έως το 2010 το προσδόκιµο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε ακριβώς κατά 2 χρόνια,
από τα 74,7 έτη στα 76,7. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κατά 44% στην εισαγωγή καινοτόµων φαρµάκων
την ίδια περίοδο. Με άλλα λόγια, η φαρµακευτική καινοτοµία αύξησε το προσδόκιµο ζωής κατά 0,87
χρόνια την περίοδο 1995- 2010.

Πιο συγκριµένα, εξετάζοντας τις 4 βασικές αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, η µελέτη καταδεικνύει ότι από το
1995 έως το 2010 σηµειώθηκε αύξηση στο µέσο χρόνο αποβίωσης των ασθενών. Και συγκεκριµένα, για την
αγγειοεγκεφαλική νόσο η µέση ηλικία αποβίωσης αυξήθηκε στα 82 χρόνια το 2010, από 80,5 χρόνια το
1995, για τις ασθένειες της πνευµονικής κυκλοφορίας και άλλες καρδιακές παθήσεις στα 83,1 από 81,4, για
την ισχαιµική καρδιακή νόσο (εµφράγµατα) από τα 73,5 στα 74 και για την κακοήθη νεοπλασία των
οργάνων του πεπτικού συστήµατος και του περιτοναίου από τα 72,5 στα 74,8 χρόνια ζωής.

Όσον αφορά τις µέρες νοσηλείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 2000-2008 η χρήση καινοτόµων
φαρµάκων µείωσε τις µέρες παραµονής στα νοσοκοµεία µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,2%.

Το τρίτο σηµαντικό εύρηµα της µελέτης είναι ότι αυτή η αύξηση της επιβίωσης στην Ελλάδα λόγω της
εισαγωγής νέων φαρµάκων έγινε µε χαµηλό κόστος. Πιο συγκεκριµένα, αν υποθέσουµε ότι όλη η αύξηση



Site: http://www.ygeia360.gr/
Publication date: 05/12/2013 21:57

http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/7891-pithanh-meiwsh-sto-prosdokimo-zwhs-deixnei-nea-meleth

της κατά κεφαλής δαπάνης της φαρµακευτικής περίθαλψης µεταξύ 2000-2007 η οποία ήταν 11,1% ετησίως
οφείλονταν µόνο στην εισαγωγή νέων φαρµάκων τότε το κόστος ανά έτος ζωής που κερδίζαµε θα ήταν
$11,011, ποσό πολύ χαµηλότερο από αυτό που θεωρείται αποδεκτό ως αποδοτικό από τους διεθνείς
οργανισµούς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας. Αν µόνο 6,7% αυτής της αύξησης οφείλεται στα νέα
φάρµακα τότε το κόστος ανά έτος ζωής που κερδίσαµε ήταν αρνητικό, δηλαδή τα νέα χρόνια ζωής
συνδυάζονται και µε µείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης υγείας.

Καταλήγοντας, από τη µελέτη προκύπτει ότι οι χώρες που εισήγαγαν µε πιο γρήγορους ρυθµούς τα
καινοτόµα φάρµακα στην αγορά τους την περίοδο 2000- 2009 πέτυχαν και µεγαλύτερη αύξηση του
προσδόκιµου ζωής. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα εισήγαγε πιο άµεσα νέα φάρµακα και πέτυχε αύξηση του
προσδόκιµου ζωής µεγαλύτερη του µέσου όρου.
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Ένταση, αψιµαχίες και αποχωρήσεις διέκοψαν οµιλία του Άδωνι στα γραφεία
της Ν.Δ.

Πρωτοφανείς σκηνές, µε κεντρικούς συνδικαλιστές γιατρούς της Ν.Δ. να πιάνονται στα χέρια, µε
αποδοκιµασίες και πρωτόγνωρο πανδαιµόνιο, προκάλεσε αργά το απόγευµα της Πέµπτης 5 Δεκεµβρίου η
προσπάθεια του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να απευθύνει οµιλία για την αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στη χώρα µας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τοµέα Υγείας της Ν.Δ.,
στα κεντρικά γραφεία του κόµµατος, στην Αθήνα.
Έτσι, ενώ είχαν ολοκληρώσει τις οµιλίες τους τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Πανελληνίας
Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ) - ΕΟΠΥΥ Αθανάσιος
Αποστολόπουλος (πρόεδρος), Γιάννης Χρονόπουλος (αντιπρόεδρος) και Χαράλαµπος Μπονάνος (γενικός
γραµµατέας), αλλά και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος, ο
Άδωνις Γεωργιάδης υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να διακόψει άρον - άρον την οµιλία του και να
αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, ενώ είχε αποχωρήσει προηγουµένως από την αίθουσα µεγάλο µέρος των
παρευρισκοµένων συνδικαλιστών γιατρών της Ν.Δ.!
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το ygeia360.gr παρουσιάζει τις µειώσεις τιµών του προσεχούς
Δελτίου Τιµών Φαρµάκων

Σύµφωνα µε πολύ καλά πληροφορηµένες πηγές του ygeia360.gr, πέραν των 'αυτοµάτων" µειώσεων στις
τιµές 40 φαρµάκων, οι οποίες προκύπτουν ευθέως από την εφαρµογή της τροπολογίας του υπουργού
Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η οποία ψηφίσθηκε πρόσφατα από την ολοµέλεια της Βουλής, πολύ καλά
πληροφορηµένες πηγές του ygeia360.gr κάνουν λόγο για απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη να προχωρήσει
στις εξής µειώσεις τιµών µε το προσεχές Δελτίο Τιµών Φαρµάκων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η ή
την 15η Ιανουαρίου 2014:

 

* Στα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τιµή έως 6 ευρώ, η µείωση της τιµής τους θα είναι της τάξης του
2,5%.

 

* Στα φαρµακευτικά σκευάσµατα µε τιµή από 6 - 12 ευρώ, η µείωση της τιµής τους θα είναι της τάξης του
5%.

 

* Στα φαρµακευτικά σκευάσµστα µε τιµή άνω των 12 ευρώ, η µείωση της τιµής τους θα είναι της τάξης
του 10%.


