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του Στέφανου Κοτζαμάνη 
 

Στα όριά του βρίσκεται το σύστημα υγείας, καθώς ο ΕΟΠΠΥ αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις του, σε μια περίοδο που οι 

ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» από πλευράς 
ρευστότητας.  

 
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου των νεφροπαθών, πως 

εδώ και 4-5 μήνες βρίσκονται σε καθημερινή αγωνία, καθώς ο ΕΟΠΥΥ 
αγωνίζεται την τελευταία στιγμή να βρει –έστω κατά προτεραιότητα και σε 

βάρος των άλλων προμηθευτών-χρήματα για να αγοραστούν τα 
απαιτούμενα φίλτρα…  

 

Αν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι αγοράζουν 
κατά καιρούς τα φάρμακα και πληρώνουν τις ιατρικές επισκέψεις 

μετρητοίς και πως ανάλογη στάση πιθανολογείται να ακολουθήσουν και οι 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=869189738010864887
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ιδιωτικές κλινικές, τότε αντιλαμβάνεται κάποιος το μέγεθος του 

προβλήματος…  

 
Πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν διαφωνήσει με την ιδέα δημιουργίας του 

ΕΟΠΥΥ, δηλαδή ενός μεγάλου Οργανισμού που θα αναλάμβανε τους 
κλάδους υγείας των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, Δημόσιο, 

ΟΑΕΕ, τοπική αυτοδιοίκηση, ΟΓΑ, κ.ά), με προοπτική να απορροφήσει και 
άλλα ταμεία στο μέλλον.  

 
 

Πρώτα απ’ όλα επειδή με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούνταν ισχυρές 
οικονομίες κλίμακας προς όφελος των δημόσιων οικονομικών. 

 
Και δεύτερον, γιατί δινόταν προοπτικές προσφοράς ικανοποιητικής 

περίθαλψης και μάλιστα με λογικότατες τιμές για το κράτος. Πώς θα 
γινόταν αυτό; Δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να 

επισκέπτονται όλες τις ιδιωτικές κλινικές χωρίς να χρεώνονται παραπάνω, 

ή έστω καταβάλλοντας το 10% του τιμήματος.  
 

 
Και πώς θα διασφαλιζόταν το χαμηλό τίμημα; Θα ήταν το ίδιο με το οποίο 

τα ασφαλιστικά ταμεία αποζημιώνουν τα κρατικά νοσοκομεία και παρόλα 
αυτά τα τελευταία μπαίνουν μέσα χοντρά, εδώ και τόσα χρόνια…  

 
Με άλλα λόγια, αν το Δημόσιο έκλεινε μέρος των ιδιαίτερα ζημιογόνων 

μονάδων του, θα μπορούσε να προσφέρει στους ασφαλισμένους -μέσω 
του ιδιωτικού τομέα- καλύτερες υπηρεσίες και με πολύ χαμηλότερο (για το 

δημόσιο) τίμημα.  
 

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να γίνει 
εξοικονόμησηδισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουν, 

ότι ιδιωτικές κλινικές εισπράττουν για τους ψυχικά ασθενείς ημερήσιο 

νοσήλιο γύρω στα 40 ευρώ, όταν π.χ. στο Δαφνί το συνολικό κόστος του 
δημοσίου είναι πολλαπλάσιο και μάλιστα κατά πολλές-πολλές φορές.  

 
Κλινικάρχης από την Έδεσσα δηλώνει πως μια ιδιωτική κλινική νοσηλεύει 

ασθενείς μόλις με 35 ευρώ και από αυτά πρέπει να πληρώσει ΦΠΑ, 
άμεσους φόρους, κρατήσεις, έκτακτες εισφορές, χαράτσια και τόκους εξ’ 

αιτίας των χρημάτων που της οφείλει το δημόσιο, κ.λπ. Τα κρατικά 
νοσοκομεία δεν επιβαρύνονται με όλα αυτά και όμως μπαίνουν μέσα…  

 
Το ζήτημα είναι πως αν τώρα περάσει η πρόσφατη πρόταση του ΕΟΠΥΥ 

που μειώνει τα νοσήλια των ιδιωτικών κλινικών κατά ένα ακόμη 40% (και 
για τους αγρότες κατά 80%!) τότε προφανώς, μεγάλο τμήμα των ασθενών 

θα αναγκαστεί να κατευθυνθεί προς τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι 
ιδιωτικές κλινικές θα τους ζητήσουν τη διαφορά «στο χέρι». Τα δημόσια 
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νοσοκομεία όμως είναι εκείνα που λειτουργούν με πολύ μεγαλύτερο 

κόστος σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα…  

 
Οι πέντε κυβερνητικές γκάφες  

 
Ο θεσμός του ΕΟΠΥΥ λοιπόν αποτελεί λοιπόν μια πολύ καλή σύλληψη, 

αλλά στη θεωρία… Γιατί όταν στην Ελλάδα πάμε στην πράξη, 
αποδεικνύεται πως -σχεδόν πάντα- ξεκινάμε μια πολύ καλή ιδέα και 

καταλήγουμε σε ένα έκτρωμα.  
 

Γκάφα Νο1: Ξεκίνησε λοιπόν το εγχείρημα του ΕΟΠΥΥ στις αρχές του 
2012 με προϋπολογισμό… τσουρούτικο. Φαινόταν δηλαδή από την αρχή 

πως ο Οργανισμός δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην αποστολή του 
το 2012.  

 
Γκάφα Νο2: Καταγγέλλεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε κάπου μέσα στην 

άνοιξη να περικόψει δραστικά τον ήδη χαμηλό προϋπολογισμό, με 

αποτέλεσμα το χάσμα πλέον να μην… παλεύεται.  
 

Γκάφα Νο3: Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι αρμόδιοι φρόντισαν να 
επιβαρύνουν τον νεοσύστατο ΕΟΠΥΥ και με τα ελλείμματα των 

νοσοκομείων Ωνάσειο, Ερρίκος Ντυνάν και Παπανικολάουστη 
Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν είναι ιδιωτικά…  

 
Γκάφα Νο4: Το ελληνικό Δημόσιο δεν φρόντισε καν το αυτονόητο: να 

εξασφαλίσει ο ΕΟΠΥΥ τα έσοδα που του αναλογούν. Δηλαδή, αντί οι 
κρατήσεις των ασφαλισμένων να πηγαίνουν απευθείας στον Οργανισμό, 

κάποιος… εγκέφαλος σκέφτηκε τα χρήματα αυτά να περνάνε πρώτα από 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα ασφαλιστικά ταμεία να 

παρακρατούν μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων για να καλύψουν 
δικές τους «τρύπες» και ένας θεός ξέρει, αν και με πόση καθυστέρηση τα 

κονδύλια αυτά φτάνουν στον τελικό τους προορισμό (ΕΟΠΥΥ).  

 
Κλίμα καχυποψίας  

 
Το χειρότερο ίσως όλων είναι πέρα από το ταμειακό πρόβλημα των 

ιδιωτικών κλινικών, υπάρχει και μια έντονη καχυποψία σχετικά με τις 
προθέσεις του ελληνικού Δημοσίου.  

 
Ο μεγάλος φόβος των κλινικών, των φαρμακείων και άλλων φορέων της 

ιδιωτικής υγείας είναι ότι το ελληνικό δημόσιο μεθοδεύει 
σταδιακά «γενναίο» κούρεμα στις υποχρεώσεις του. «Μα τι να 

κουρέψουμε; Τα νοσήλια που έχουν μείνει στάσιμα από το 1991; Τα 
φάρμακα που τιμολογούνται από το ίδιο το κράτος, ή τα νοσοκομειακά 

που προκύπτουν μέσω παρατηρητήριου τιμών», αναρωτιούνται.  
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Μια δεύτερη πηγή τριβών μεταξύ κλινικών και δημοσίου είναι η άρνηση 

του τελευταίου να συμψηφίζει τις υποχρεώσεις των κλινικών προς το 

δημόσιο (ΦΠΑ, φόροι, κ.λπ.), προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις 
εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων τους, προς τη ΔΕΗ και τονΟΤΕ, 

κ.λπ.).  
 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εξηγείται το πώς η κόντρα μεταξύ κλινικών 
και ΕΟΠΥΥ έχει φουντώσει και πως μέσα στις σκέψεις των κλινικών είναι 

να εξετάσουν τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη εναντίον του ΔΣ 
του ΕΟΠΥΥ.  

 
EURO2DAY.GR 

 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=85
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=298
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Ρεπορτάζ: Νατάσσα Ν. Σπαγαδώρου 

 
 

Σε πλήρη κατάρρευση οδηγείται πλέον η υγεία στη χώρα μας, καθώς τα 
χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τις κλινικές και τις φαρμακοβιομηχανίες έχουν 

συσσωρευθεί επικίνδυνα, οδηγώντας σε επίσης επικίνδυνες ατραπούς 
ασθενείς και επιχειρήσεις. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως το 

έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ στο τέλος του χρόνου είναι πιθανό να φθάσει τα 3 
δισ. ευρώ. Οι εκπρόσωποι των κλινικών υπογραμμίζουν πως εάν δεν 

πληρωθούν μέχρις τις 30 Σεπτεμβρίου, τότε θα αναστείλουν τις επί 
πιστώσει νοσηλείες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στις κλινικές, στις 

μονάδες τεχνητού νεφρού και στις μονάδες εντατικής θεραπείας των 
κλινικών, αφού δηλώνουν αδυναμία για την προμήθεια βασικών 

αναλωσίμων. 

 
Παράλληλα ετοιμάζουν και αγωγές για το κεφάλαιο και τις νόμιμες 

προσαυξήσεις που αφορούν στις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις επιχειρήσεις. 
Οι επικεφαλής των κλινικών επιθυμούν να κινηθούν γρήγορα προς την 

κατεύθυνση αυτή, διότι φοβούνται πως τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να 
σηματοδοτήσει παραγραφή των οφειλών τους. 

 
Εν τω μεταξύ, σε συνάντηση που είχαν χθες οι εκπρόσωποι των 

Πανελλήνιας Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών με τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας κ. Μάριο Σαλμά, ο τελευταίος τους έκανε σαφές, πως μέχρι τέλος 

του χρόνου θα πληρώσει 100 εκατ. ευρώ στις κλινικές και 900 εκατ. ευρώ 
στους φαρμακοποιούς, από το σύνολο του ενός δισ. ευρώ με το οποίο θα 

τονώσει τον ΕΟΠΥΥ. 
 

 

Εξάλλου, χθες, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών μετά την έκτακτη 
γενική συνέλευση της Δευτέρας, επέδωσαν ψήφισμα στα γραφεία του 

ΕΟΠΥΥ. Το ψήφισμα που ψήφισαν ομόφωνα οι 160 εκπρόσωποι των 
ιδιωτικών κλινικών όλης της χώρας αναφέρει τα εξής:  

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4119.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4119.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4119.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4119.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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- Απαιτούν την άμεση καταβολή της προκαταβολής νοσηλίων Μαΐου και 

Ιουνίου που είναι ήδη ληξιπρόθεσμες και σαφές δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα πληρωμών έως το τέλος του έτους των προκαταβολών 

νοσηλίων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012. 
 

- Ζητούν την άμεση υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την 
αποπληρωμή του χρέους των 800 εκατομμυρίων ευρώ της πενταετίας 

2007-2011, χωρίς καμία περικοπή, έκπτωση ή haircut. 
 

- Δεν συμμετέχουν σε διαπραγμάτευση για αλλαγή των οικονομικών όρων 
της συνεργασίας τους με τον ΕΟΠΥΥ και τροποποίηση της υφιστάμενης 

σύμβασης νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει υπογραφεί με τριετή 
διάρκεια. 

 
- Απαιτούν ίδια αποζημίωση ΚΕΝ (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια) και 

ημερήσιου νοσηλίου, χωρίς καμία συμμετοχή ή επιβάρυνση των 

ασφαλισμένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 
 

- Ζητούν να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τις υποβολές νοσηλίων και τις 
πληρωμές των παρόχων έως την 31/08/12. 

 
- Ζητούν τη συμμετοχή εκπροσώπου τους στην επιτροπή κατάρτισης του 

προϋπολογισμού του 2013, στην επιτροπή παρακολούθησης της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2013 και στο διοικητικό συμβούλιο του 

ΕΟΠΥΥ. 
 

- Ζητούν τον συμψηφισμό όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και υπουργείο 

Οικονομικών, όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός. 
 

- Ζητούν από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα την άμεση έκτακτη 

επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ με 2 δισ. ευρώ για την πληρωμή των 
οφειλομένων του 2012 προς όλους τους παρόχους. 

 
 

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι φαρμακοβιομήχανοι 
 

Οι εκπρόσωποι των φαρμακοβιομηχανιών ζητούν άμεση συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι «σε αυτήν, δεν θα 

θέσουν κανένα εκβιαστικό δίλημμα». Την ίδια ώρα, μεγάλος είναι ο φόβος 
εξόδου από τη χώρα πολλών πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και στο 

ζήτημα αυτό ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
υπογραμμίζει ότι «πριν από την αποχώρηση οι επιχειρήσεις θα έχουν ήδη 

καταρρεύσει, εάν δεν πληρωθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο». 
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Ο ΣΦΕΕ σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου θύμησε πως το κράτος οφείλει 

σήμερα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τελευταία 

φορά που καταβλήθηκαν χρήματα στην φαρμακοβιομηχανία ήταν το 
2006. Εκτοτε, συσσωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται όπως 

προβλέπει ο νόμος. Επίσης, η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-
2009 οδήγησε τελικά σε κούρεμα των ομολόγων και ζημιά ενός δισ. ευρώ 

για τις επιχειρήσεις για την οποία οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ζητούν 
αποκατάσταση. 

 
Αναφορικά με το clawback (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών) που 

ζητεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από τις επιχειρήσεις, το οποίο 
ανέρχεται σε 152 εκατ. ευρώ, οι επικεφαλής των εταιρειών έχουν 

προσφύγει ήδη στο ΣτΕ. «Το σημερινό clawback παρακινεί την κυβέρνηση 
να μην λάβει κανένα άλλο μέτρο», τόνισε το προεδρείο του ΣΦΕΕ. 

 
Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κων. Φρουζής τάχθηκε κατά των οριζόντιων 

μέτρων, αλλά υπέρ των δομικών μεταρρυθμίσεων, υπέρ του συστήματος 

αποζημίωσης (με ασφαλιστική τιμή και brand name) και υπέρ ενός 
Συμφώνου Σταθερότητας 2012-2014 το οποίο θα περιλαμβάνει τα θέματα: 

Του συμψηφισμού όλων των εκκρεμών χρεών του Δημοσίου προς τις 
επιχειρήσεις εντός των ερχόμενων 2-4 εβδομάδων, συμψηφισμό του 

μηνιαίου ΦΠΑ που οφείλεται μέχρι του ποσού του ΦΠΑ που εμπεριέχεται 
στο κούρεμα του 53,5%, επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 

αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα τιμολόγησης και έκδοση άμεσα δελτίου 
τιμών που θα περιλαμβάνει όλα τα νέα φάρμακα. Ζητεί, τέλος, 

διαβούλευση με την κυβέρνηση για σταδιακή αποζημίωση νέων φαρμάκων 
που λαμβάνουν τιμή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.  

 
ΚΕΡΔΟΣ 
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Τίτλος : 
Μείωση πωλήσεων 13,5% κατέγραψε η φαρμακευτική 
αγορά το 2012  

 
Μέσο :  
http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/135-

2012.html#axzz27cCab56D 

 

Μείωση κατά 13,5% σε αξία και κατά 11,2% σε όγκο παρουσίασαν 
κατά το πρώτο επτάμηνο του 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην 

εγχώρια, εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών 
επί μακρό χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης των 

φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της 

εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, τα οποία 
αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών 

προς τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την 
περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2012. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό 
επίπεδο, ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση 

εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους 
αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 

 
Σύμφωνα με την IMS, το πρώτο επτάμηνο του 2012 σημειώθηκε μείωση 

του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 11,2% στις 213,2 εκατομμύρια 
φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών 

εσόδων των 367 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 13,5% στα 1,94 δισ. 
ευρώ. 

 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι 
επιχειρήσεις: 

1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 168,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 16,7%. 

 
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 154,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,0%. 

3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 141,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,4%. 
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 109,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 

12,5%. 
5. Βιανέξ με 5,1% και έσοδα 99,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6%. 

 
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 95,9 

εκατ. ευρώ, -5,1%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,1% 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/135-2012.html%23axzz27cCab56D
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/135-2012.html%23axzz27cCab56D
http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/135-2012.html%23axzz27cCab56D
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και έσοδα 80,5 εκατ. ευρώ, +3,7%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ 

(3,7% και έσοδα 72,0 εκατ. ευρώ, -17,6%), στην ένατη από τη 

Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 61,8 εκατ. ευρώ, +6,3%) και στη 
δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 60,7 εκατ. ευρώ, -

19,5%). 
 

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η 
Abbott με μερίδιο 2,6% (έσοδα 51,3 εκατ. ευρώ, -19,5%), στη 12η η 

Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,3% και έσοδα 45,2 εκατ. ευρώ, -19,5%), 
στη 13η η Roche Pharma (μερίδιο 2,2% και έσοδα 42,4 εκατ. ευρώ, -

37,4%), στη 14η η Menarini (1,9% και έσοδα 37,7 εκατ. ευρώ, +5,3%), 
στη 15η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 35,6 εκατ. ευρώ, -30,5%), στη 

16η η Servier (1,7% και έσοδα 32,6 εκατ. ευρώ, +8,1%), στη 17η η 
Galenica (1,4% και έσοδα 27,4 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 18η η Bayer 

Health Care (1,4% και έσοδα 26,5 εκατ. ευρώ, -17,3%), στη 19η η 
Lundbeck (1,2% και έσοδα 23,6 εκατ. ευρώ, -10,3%) και στην εικοστή 

θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 22,9 εκατ. ευρώ, -9,9%). 

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 
1,39 δισ. ευρώ, οι «20» συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,6% της 

συνολικής εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής αγοράς, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη επτάμηνη περίοδο Ιανουαρίου - 

Iουλίου 2012 μειώθηκε κατά 13,5% (-6,7% το πρώτο τρίμηνο του 2012), 
υποχωρώντας στο επίπεδο των 1,94 δισ. ευρώ. 

Οι υπόλοιπες πωλήσεις ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ (28,4% των 
συνολικών) πραγματοποιήθηκαν από 347 άλλες επιχειρήσεις. 

 
Τα στοιχεία της IMS, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιλαμβάνουν τις 

πωλήσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς τα νοσοκομεία. 
 

Όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων φαρμάκων στα φαρμακεία και τις 
φαρμακαποθήκες, η κατάταξη των επιχειρήσεων διαφοροποιείται, με την 

Pfizer να βρίσκεται στην πρώτη θέση (με μερίδιο 8,2% και όγκο 

πωλήσεων 17,57 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, μειωμένο κατά 
11,7%), ακολουθούμενη από τη Sanofi (7,3% και 15,55 εκατ. 

συσκευασίες, -9,2%), τη GlaxoSmithKline (6,9% και 14,66 εκατ. 
συσκευασίες, -8,2%), τη Novartis (6,7% και 14,30 εκατ. συσκευασίες, -

11,8%), τη Bristol Myers Squibb (5,6% και 11,97 εκατ. συσκευασίες, -
6,1%), τη Uni Pharma (4,9% και 10,48 εκατ. συσκευασίες, -15,9%), την 

AstraZeneca (4,2% και 8,91 εκατ. συσκευασίες, -8,8%), τη Βιανέξ (3,8% 
και 8,06 εκατ. συσκευασίες, -10,2%), τη Boehringer Ingelheim (3,5% και 

7,52 εκατ. συσκευασίες, -13,3%) και την Eλπέν (3,4% και 7,15 εκατ. 
συσκευασίες, +4,5%). 

Αυτές είναι οι δέκα πρώτες φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τον όγκο 
(τεμάχια/συσκευασίες) πωλήσεων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες 

της χώρας το πρώτο επτάμηνο του 2012. 
 

Την πρώτη εικοσάδα των εταιρειών με κριτήριο τον όγκο των πωλήσεων 
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συμπληρώνουν οι εταιρείες Abbott (2,1% και 4,41 εκατ. συσκευασίες, -

11,9%), Bayer Health Care (2,0% και 4,24 εκατ. συσκευασίες, -12,3%), 

Πετσιάβας (1,9% και 4,10 εκατ. συσκευασίες, -10,0%), Galenica (1,9% 
και 4,05 εκατ. συσκευασίες, -13,8%), Merck Sharp Dohme (1,8% και 

3,94 εκατ. συσκευασίες, -16,3%), Roche Pharma (1,8% και 3,93 εκατ. 
συσκευασίες, -11,9%), Servier (1,7% και 3,61 εκατ. συσκευασίες, -

4,7%), Johnson & Johnson (1,3% και 2,84 εκατ. συσκευασίες, -22,3%), 
Menarini (1,3% και 2,81 εκατ. συσκευασίες, +5,2%) και Alcon (1,3% και 

2,73 εκατ. συσκευασίες, -7,5%). 
 

Με πωλήσεις στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες που ανήλθαν σε 
152,83 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες, οι 20 αυτές επιχειρήσεις το 

πρώτο επτάμηνο του 2012 συγκέντρωσαν αθροιστικά μερίδιο 71,7% του 
συνολικού όγκου πωλήσεων της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 

αγοράς, ο οποίος μειώθηκε κατά 11,2%, στο επίπεδο των 213,2 εκατ. 
φαρμακοτεχνικών συσκευασιών. Οι λοιπές πωλήσεις ύψους περίπου 60,36 

εκατ. φαρμακοτεχνικών συσκευασιών (28,3% των συνολικών) 

πραγματοποιήθηκαν από τις υπόλοιπες 347 επιχειρήσεις. 
 

Χ.Κ. 
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ 
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Θεματολογία:  
Για παράνομη προώθηση φαρμάκων προφυλακίστηκε 
Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός 

Μέσο: 

http://nosfar.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7432.html 

 

Προφυλακίστηκε φαρμακοποιός του Θεαγένειου αντικαρκινικού 
νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται ότι δεχόταν 

χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να προωθεί τα 

φαρμακευτικά τους σκευάσματα. 
 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η φαρμακοποιός φέρεται ότι τα τελευταία 
χρόνια πραγματοποιούσε μυστικές συμφωνίες με τους πωλητές των 

εταιρειών, οι οποίοι της έδιναν χρήματα για τη διευκόλυνση που τους 
παρείχε. 

 
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία, ενώ μετά 

την απολογία της κρίθηκε προφυλακιστέα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή 
και εισαγγελέα. 

 
Πηγή  

 
http://www.skai.gr/news/greece/article/213224/profulakistike-

farmakopoios-gia-paranomi-proothisi-farmakon/

http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7432.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7432.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7432.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7432.html
http://www.skai.gr/news/greece/article/213224/profulakistike-farmakopoios-gia-paranomi-proothisi-farmakon/
http://www.skai.gr/news/greece/article/213224/profulakistike-farmakopoios-gia-paranomi-proothisi-farmakon/


 

[12] 
 

Θεματολογία:  
Σε «Πανελλαδικό Μέτωπο Υγείας» καλεί ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθηνών 

 

Μέσο: 

http://www.tsantiri.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tsantiri.gr/koinonia-kinimata/se-%C2%ABpanelladiko-

metopo-igias%C2%BB-kali-o-iatrikos-sillogos-athinon.html 

 

Να τεθεί επικεφαλής μιας «πανστρατιάς» για ένα πανελλαδικό 
μέτωπο χρηστών και παρόχων υγείας καλούν τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο οι γιατροί της Αθήνας. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που έχει ήδη προχωρήσει με άλλους 
ιατρικούς συλλόγους, υγειονομικούς φορείς και χρήστες υγείας σε μια 

πρώτη συγκρότηση του «Μετώπου», σημειώνει την ανάγκη ενότητας 

παρόχων και χρηστών υγείας, με στόχο να τεθούν «κόκκινες γραμμές», 
τόσο για την ποιότητα ζωής των πολιτών, όσο και για τη διεκδίκηση «της 

αξιοπρέπειας των λειτουργών υγείας», τονίζει το ΑΠΕ. 

Μάλιστα, ο ΙΣΑ καλεί με σχετική επιστολή του τον πρόεδρο του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλη Βλασταράκο να ηγηθεί της 

σχετικής προσπάθειας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμεριστούν 
«μικροκομματικές, παραταξιακές ή άλλες πικρίες του παρελθόντος» μέσα 

στους ιατρικούς συλλόγους. 

Τέλος, στην επιστολή σημειώνεται ότι στην προσπάθεια οφείλει να 

συμμετέχει και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. 

http://www.tsantiri.gr/koinonia-kinimata/se-%C2%ABpanelladiko-metopo-igias%C2%BB-kali-o-iatrikos-sillogos-athinon.html
http://www.tsantiri.gr/koinonia-kinimata/se-%C2%ABpanelladiko-metopo-igias%C2%BB-kali-o-iatrikos-sillogos-athinon.html
http://www.tsantiri.gr/koinonia-kinimata/se-%C2%ABpanelladiko-metopo-igias%C2%BB-kali-o-iatrikos-sillogos-athinon.html
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Θεματολογία:  
«Κοκορομαχίες» πάνω απ' τα πτώματα - «Αρένα» το 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης  
 

Μέσο: 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5100.html 

 
 
 
Γράφει ο Στρατής Σαμιώτης/ εφημερίδα Τα ΝΕΑ της Λέσβου 

Μόνο "στα χέρια" δεν ήρθαν οι εκπρόσωποι δυο γραφείων κηδειών 

πρόσφατα για τη σορό ενός τουρίστα... 

«Καθίστε στη σειρά να φωνάξουμε τους συγγενείς του νεκρού για να 

διαλέξουν», ήταν η σολομώντεια πρόταση υπαλλήλων του Νοσοκομείου!- 
Γραπτή αναφορά και συνάντηση με τον διοικητή Δημήτρη Κατσιφαράκη 

ζήτησε ιδιοκτήτης γραφείου τελετών εκτός Λέσβου, ο οποίος κάνει λόγο 
για προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένου επαγγελματία 

 
Κωμικοτραγικές καταστάσεις (οι οποίες πέραν του ότι προσβάλλουν σε 

κάποιες περιπτώσεις τη μνήμη των νεκρών επιπλέον δείχνουν ότι κάτι 
περίεργο συμβαίνει στο Νοσοκομείο) εκτυλίσσονται συχνά μεταξύ 

ιδιοκτητών γραφείων τελετών για τις λεγόμενες "εργολαβίες" του 
νεκροτομείου. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το παραπάνω πρόβλημα 

έγινε αντιληπτό από το πρώτο διάστημα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο 
σημερινός διοικητής Δημήτρης Κατσιφαράκης, ο οποίος ήταν εκείνος που 

έλαβε μέτρα επιχειρώντας να "ξεκαθαρίσει την κατάσταση". Ο κ. 

Κατσιφαράκης απαγόρευσε την είσοδο εκπροσώπων γραφείων τελετών 
ακόμα και στην αυλή του Βοστάνειουβάζοντας τέλος και στην χρήση του 

νεκροτομείου για το στολισμό των νεκρών, καθώς τα γραφεία τελετών 
υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τις σορούς και να τις μεταφέρουν σε 

δικό τους χώρο για τα περαιτέρω.Φαίνεται ωστόσο ότι θα πρέπει να 
ληφθούν από πλευράς Νοσοκομείου επιπλέον μέτρα ελέγχου εφόσον το 

πρόβλημα συνεχίζεται ακόμα. 
 

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ συγκεκριμένων (όχι όλων) γραφείων 
τελετών της περιοχής μας έχει ως συνέπεια τον συχνό διαγκωνισμό μεταξύ 

των υπευθύνων τους για το ποιος θα πάρει "τις δουλειές" και δυστυχώς 
αυτές οι καταστάσεις έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της ευπρέπειας. 

 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5100.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5100.html
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Παρέμβαση Κατσιφαράκη 

 

Ήδη ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών που δραστηριοποιείται εκτός 
Μυτιλήνης έχει ζητήσει γραπτώς συνάντηση με τον κ. Κατσιφαράκη, 

καταθέτοντας ταυτόχρονα και γραπτή αναφορά, κάτι που προκάλεσε την 
άμεση παρέμβαση του διοικητή ο οποίος διέταξε τη διερεύνηση της 

υπόθεσης. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης γραφείου τελετών ζήτησε 
συνάντηση με τον κ. Κατσιφαράκη προκειμένου να θέσει στη διάθεσή του 

αξιόλογα στοιχεία περί "προνομιακής μεταχείρισης" συγκεκριμένων 
γραφείων τελετών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο εν λόγω επαγγελματίας 

δεν έχει ουδεμία σχέση με τις "δουλειές" του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι 
το γραφείο του βρίσκεται σε απόσταση από την πρωτεύουσα. Βρέθηκε 

όμως σε δύσκολη θέση όταν πρόσφατα μετέβη στο νεκροτομείο του 
Νοσοκομείου για να παραλάβει τη σορό αλλοδαπού τουρίστα (που πέθανε 

από παθολογικά αίτια κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Λέσβο), 
διαπιστώνοντας ότι τον νεκρό τον διεκδικούσε κι άλλο γραφείο! 

 

Παραλίγο πασαρέλα! 
 

Ο επαγγελματίας που μετέβη από περιοχή εκτός Λέσβου στη Μυτιλήνη 
προκειμένου να παραλάβει τη σορό του τουρίστα (που είχε πεθάνει στην 

περιοχή όπου διατηρεί το γραφείο του) για να την προωθήσει στο 
εξωτερικό με εξουσιοδότηση της συζύγου του εκλιπόντος, βρέθηκε προ 

εκπλήξεως, καθώς ένας άλλος συνάδελφός του από τη Μυτιλήνη 
παρουσίαζε και εκείνος εξουσιοδότηση με την οποία διεκδικούσε τη 

"δουλειά". Οι δυο πλευρές αντιπαρατέθηκαν με φόντο τη σορό του 
τουρίστα, σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε να παρέμβουν κάποιοι υπάλληλοι 

του Νοσοκομείου οι οποίοι πρότειναν το εξής απίστευτο: «Καθίστε στη 
σειρά να φωνάξουμε τους συγγενείς του νεκρού για να διαλέξουν» 

(σ.σ.!!!). 
 

Κάτω από αυτήν την εξέλιξη, ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών που 

δραστηριοποιείται όπως σημειώσαμε εκτός Μυτιλήνης, εγκατέλειψε 
οικειοθελώς το νεκροτομείο θεωρώντας ότι αυτές οι συμπεριφορές 

προσβάλλουν τη μνήμη του νεκρού. Προέβη ωστόσο σε γραπτή αναφορά 
προς τον διοικητή υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα για συνάντηση με 

τον κ. Κατσιφαράκη. Επιπλέον ζητά την εξουσιοδότηση της συζύγου που 
επέδειξε το άλλο γραφείο τελετών, επιφυλασσόμενος για προσφυγή στη 

Δικαιοσύνη μια και αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα του εγγράφου. 
 

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών 
"πιάνονται στα χέρια" πάνω από σορούς νεκρών στο Νοσοκομείο, με 

αποκορύφωμα το περιστατικό που είχε συγκλονίσει πριν από μερικά 
χρόνια όταν αποκαλύφθηκε ότι οι ιδιοκτήτες δύο γραφείων κυριολεκτικά 

τραβούσαν το πτώμα στην προσπάθειά τους να κηδέψουν το νεκρό! 
 

Οι εξουσιοδοτήσεις 
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Να σημειώσουμε ότι όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που πρέπει να 

μεταφερθούν στο εξωτερικό, τα τοπικά γραφεία τελετών θα πρέπει να 
προσκομίζουν στο Βοστάνειο εξουσιοδότηση από μεγάλο γραφείο των 

Αθηνών, που αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει τέτοιες υποθέσεις διαθέτοντας 
τον προβλεπόμενο μηχανισμό, οπότε τα τοπικά γραφεία εμφανίζονται ως 

συνεργάτες του. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, συγκεκριμένο γραφείο 
τελετών που παίρνει και τις περισσότερες "δουλειές" από το νεκροτομείο 

(και οι οποίες αφορούν μεταφορά στο εξωτερικό), εμφανίζει 
εξουσιοδοτήσεις οι οποίες δεν είναι υπογεγραμμένες και δεν είναι 

επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, την ώρα που το τελευταίο 
αποτελεί προϋπόθεση για τους υπόλοιπους (όπως πρέπει να ισχύει 

άλλωστε). 
 

Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα που καταγγέλλεται. Όπως αναφέρθηκε 
στην εφημερίδα μας από ενδιαφερόμενους, σε περιπτώσεις θανάτων στο 

Νοσοκομείο υπάρχει προνομιακή διοχέτευση της "πληροφορίας" προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ενώ υποτίθεται ότι αυτά τα στοιχεία θα 
πρέπει να παραμένουν απόρρητα και οι συγγενείς να φροντίζουν για το 

ποιος θα αναλάβει την κηδεία του ανθρώπου τους. Κάποιοι εκτιμούν ότι 
ορισμένοι επαγγελματίες που διατηρούν γραφεία τελετών προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την πληροφόρηση,παρέχουν 
"φιλοδωρήματα" σε υπαλλήλους του Νοσοκομείου ώστε μόλις 

αντιληφθούν κάποιον θάνατο να τους ειδοποιήσουν τηλεφωνικά! Πάντως 
στους διαδρόμους του Ιδρύματος πολλά είναι αυτά που ψιθυρίζονται 

ακόμα και για "ταρίφα" των 200 ευρώ, δύσκολο όμως να αποδειχθούν 
στην πράξη. 

 
Ένα χρήσιμο ωστόσο εργαλείο για όποια περαιτέρω έρευνα σε βάθος από 

πλευράς Νοσοκομείου, μπορεί να αποτελέσει το σχετικό βιβλίο στο οποίο 
καταγράφονται οι παραλαβές των σορών, στο οποίο εύκολα θα 

διαπιστώσει κανείς ότι κάποια γραφεία έχουν κυριολεκτικά το μονοπώλιο! 
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