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Η Υγεία
οτην εντατική
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Με
τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή να

παραδέχεται από το Βήμα του συνεδρίου Shapmg
the future of Healthcare m Greece πως στη

χτυπημένη από την ανθρωπιστική πλέον κρίση
Ελλάδα υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι

οι οποίοι είναι αποκομμένοι από την περίθαλψη η εικόνα

της δημόσιας υγείας μπορεί να παρομοιαστεί με αυτήν ασθενή

που χαροπαλεύει στην εντατική 0 κ Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός δεσμεύτηκαν για
την αντιμετώπιση της καυτής πατάτας των ανασφάλιστων με

υπουργική απόφαση το προσεχές διάστημα επισημαίνοντας πως
είναι ζήτημα δημοκρατίας και κοινωνικής συνοχής Στις ομιλίες
τους στο συνέδριο Shapmg the future of Healthcare in Greece

ανέφεραν πως αχίλλειος πτέρνα του συστήματος υγείας στην

πατρίδα μας είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην οποία πρέπει

να γίνει και η δραστικότερη διορθωτική και διαρθρωτική
παρέμβαση με οικογενειακό γιατρό ιατρεία γειτονιάς και ολιστική

φροντίδα του αρρώστου ώστε να παταχθούν οι υπάρχουσες

στρεβλώσεις δηλαδή η γραφειοκρατία η αναποτελεσματικότητα

και τα φαινόμενα διαφθοράς και προκλητής ζήτησης

φαρμάκων και εξετάσεων Μιλώντας σε αριστερή ιδεολογικά
και σημειολογικά γλώσσα οι εκπρόσωποι της πολιτείας ξεκαθάρισαν

πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό

δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο φυσικά δεν μπορεί

να αντεπεξέλθει στις τεράστιες ανάγκες της χώρας οπότε

επιβάλλεται να συμπληρώνεται από έναν υγιή ιδιωτικό τομέα
υγείας χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος

ξ J
Manifest r 4s—y SANOFI

Η χρηματοδότηση του συστήματος είναι Βέβαια κομβικής
σημασίας καθώς το 4,5 του Βαθύτατα υφεσιακού ΑΕΠ για
τη δημόσια δαπάνη υγείας δεν αρκεί όπως άλλωστε τόνισε

στο συνέδριο ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος Ο κ Ξανθός υπογράμμισε

την ανάγκη να βρεθούν Βιώσιμοι πόροι χρηματοδότησης

του ανεκτίμητου αγαθού που λέγεται δημόσια υγεία
προκειμένου να μπν καταρρεύσει ολόκληρο το υγειονομικό

οικοδόμημα δίνοντας και μια μελανή εικόνα του χρηματοδοτικού

κενού που αντιμετωπίζει ο.ΕΟΠΥΥ ο οποίος από τα 1,1

δισ ευρώ που θα έπρεπε να έχει πάρει έχει περιοριστεί στα

526 εκατ ευρώ
Απευθυνόμενος στη φαρμακοβιομηχανία ο υπουργός κ

Κουρουμπλής ζήτησε να μην αντιμετωπίζει τη χώρα μόνο σαν

καταναλωτή φαρμάκου αλλά να κάνει και επενδύσεις και τόνισε

πως στην κατεύθυνση αυτή οι θυγατρικές πολυεθνικές επιχειρήσεις

πρέπει να ξεκινήσουν την παραγωγή φαρμάκων
επί ελληνικού εδάφους

Απαντώντας σε όσα ειπώθηκαν οι φαρμακοΒιομήχανοι διά

στόματος του νέου προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ Άκη Αποστολίδη ζήτησαν το

αυτονόητο δηλαδή την ισότιμη μεταχείριση σε ό,τι αφορά την

πληρωμή των παρόχων ώστε να μπορούν οι φαρμακευτικές
εταιρείες να προβλέψουν και να υλοποιήσουν τις επενδύσεις
τις οποίες χρειάζεται η πατρίδα μας για να βγει από τη δίνη της

ύφεσης 0 νέος πρόεδρος του ΣΦΕΕ επιβεβαίωσε με τη σύντομη
αλλά καίρια παρέμβαση του τον ενωτικό θεσμικό του ρόλο λέ¬

γοντας πως οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν διαχωρίζονται σε

ελληνικές και θυγατρικές είναι όλες ελληνικές αφού δραστηριοποιούνται

εδώ και αποδίδουν φόρους στο κράτος Στη συνέχεια

ο κ Αποστολίδης που σε αντίθεση με τους κυβερνώντες
αποφεύγει την πολυλογία και τη δημιουργική ασάφεια ζήτησε

ορθολογική διαχείριση όλου του προϋπολογισμού να δοθούν

κίνητρα για την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων έμμεσα ή μέσω
εισφορών να εισάγονται χωρίς καθυστερήσεις οι νέες θεραπείες

στην εγχώρια φαρέτρα και να αποκτήσουν απρόσκοπτη

πρόσβαση στη θεραπεία οι ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού
και οι ανασφάλιστοι Επισήμανε επίσης πως πρέπει να ληφθούν
κατόπιν διαλόγου βιώσιμα μέτρα που δεν θα τιμωρούν την καινοτομία

ώστε η κοσμογονία που αναμένεται τα επόμενα χρόνια

στις καινοτόμες θεραπείες να μη γίνει πολυτέλεια των λίγων
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης

Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων επισήμανε πως
το σύστημα δοκιμάζει τις ανοχές και τις αντοχές των πολιτών

πως το κράτος πτώχευσε και η πολιτεία έχει περιοριστεί στη

διαχείριση της κρίσης λαμβάνοντας ορυμαγδό μέτρων εκ των
οποίων τα περισσότερα είναι οριζόντια που οδήγησαν στη

δραματική αύξηση της συμμετοχής των ασθενών στο κόστος

της φαρμακευτικής τους αγωγής Και κατέληξε επισημαίνοντας

πως πρέπει να σταματήσουν τα ολέθρια οριζόντια μέτρα
και στη θέση τους να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές και πως η

ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να καλύψει το 70 των

φαρμάκων που απαιτούνται για την πρωτοβάθμια περίθαλψη
σε χαμηλές τιμές
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Η Υγεία μπήκε στην Εντατική
Σια

βράχια οδεύει ο KOI I ΥΥ και ônms

φαίνπαι,θα παρασύρει μαζί tou ta νοσοκομεία

us κλινικέβ ια διαγνωστικά
κέντρα ία φαρμακεία και ια ιδιωτικά ια

ipt'iu lu χρέη ιου Οργανισμού oious napôxous
υγείαβ έχουν γιγανιωθεί έχοντας φιάοει πια οιο

δυσθεώρητο ποσό του 1.1 διο.ευρώ από ιην αρχή

ιου έιοιιν xa>pis βεβαία us λnξιιιpόθεaμεs οφειλές

οι ιο ιην περίοδο 20 1 0 20 1 1 που ξεπερνούν
κι 100 εκαι ευρώ

lu προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί πλέον

oious napôxous uγείas είναι ιεράοπα ενώάμε
οη είναι και η επίιπωοη npos ious αοφαλιομέ
vous/I Ιδη οε πολλέ5 περιπιώοεΐ5 έχουν βάλει ιο

χέρι οιην σέπτι ious ενώ opaiôs είναι πλέον ο κίν
δuvos για έλλειψη φαρμάκων ιδιαίιερα ιων ευ

παθών ομάδων εάν ο ΚΟΠΥΥ δεν εξοφλήσει us

pi ι λέ s npos ious ipappaKonoioùs

ΦεσωμένοΒ και ο ΕΟΠΥΥ

Κόνιρα έχει ξεσπάσει μειαξύ ιου υπουργού
Υγείτκ I Ιαναγιώιη Κουρουμπλή και ιου Οργανιομού

Ο uuoupYôs Yγείus διαβεβαιώνει nojs ο

ΕΟΠΥΥ έχει πληρωθεί κανονικά για ιον μήνα
Μάριιο περίπου 43 εκαιομμύρια ευρώ ιην ίδια

ώρα ôpais που από ιον ΕΟΙ ΙΥΥ ιονίζουν όιι έχουν

λάβει προκαιαβολή ύι|κ^30εκαιομμυρίωνευ
ώ Σιη διαφωνία αυιή πάνιακ οι πάροχοι υγεί

asuιιuvιoύv«εμάs δεν μus νοιάζει η δική ious κόνιρα

Τα λεφιά pus θέλουμε γιαιί βουλιάζουμε
Oikds αναφέρει μάλιοια χαρακιηριοιικά ο

πρόεδρος ιου Ιΐανελλήνιου Συνδέσμου Ιαιρικών
Διαγνωστικών Κένιρων I laipYos Bouyioùkos η

καιάσιαοη είναι πλέον δραμαιική
Οι συσσωρευμένες oφειλέs μα5 έχουν βάλει

μέοα και πλέον πολλοί επιχειρημαυ δηλώνουν

ξεκάθαρα πωςσελίγοθα βάλουν λουκέιο
I Ιδη αναφέρει ο κ Bouyioùkus αρκειά κένιρα
οιαμάιηοαναπό ιη μέοη ιου μήνα να δέχονιαι πα

αιιεμπιικά με αιιοιέλεσμα ο ασφαλισμένος να

ψάχνει άλλο διαγνα>οιικό ή να πληρώνει εξ ολοκλήρου

ιην εξέταση από ιην ιοέπη ιου
I Ιροκαιαβολή μόνο γιο ιο μήνα Ιανουάριο

έχουν πληρωθεί οι ιδιωτικές kXivikfs Για ious
υπόλοιπους μήνες δεν έχουν πάρει ιίποια ούμ
φωνα με ιον πρόεδρο ins Πανελλήνιας Ενω
ons Ιδιωιικών Κλινικών Ιρηγορη Σαραφιανό

Σε noXXés περιπιώσε 01 ασφαλισμένοι πληρώνουν από την τσέπη

tous opaios ο kîvôuvos για έλλειψη φαρμάκων ευπαθών ομάδων

με αιιοιέλεσμα να μην καιοβύλλειαι ιακιικά η

μιοθοδοοία ιου προσωπικού καθώς και οι προ

μηθευτές
Στην καλύιερη περίπιωση ιο προοιυπικό

είναι απλήρωιο 4-5 μήνες ενώ υπάρχουν και κλινικές

όπου είναι μέσα 1 2 μήνε5 αναφέρει ο κ

Σαραφιανός Τα χρέη ιου ΚΟΠΥΥ npos us 170
κλινικέπ ms χώρας αγγίζουν συνολικά από ιο 20 1 2

ια 600 εκαιομμύρια ευρώ Όπως είναι αυιονόη
ιο η οικονομική ασφυξία ιων κλινικών δημιουργεί
συνθήκες αηοκλετομού ιων ασθενών

Εάνουνεχισιεί αυιή η καιάσιαοη θα επιβαρύνουμε

αναγκαοιικά ιον ασφαλισμένο οιην αναβάθμιση

θέσης ιου Εάν δηλαδή δεν θέλει να νο

οηλευιεί σε ιειράκλινο δωμάπο που προβλέπει ο

ΕΟΠΥΥ επισημαίνει ο κ Σαραφιανός

Γιατροί
Σε αναμμένα κάρβουνα όμως κάθονται και οι

γιαιροί Με επισιολέ5 tous οιον υπουργό Υγείας
οι Σύλλογοι αναφέρουν ιην δεινή καιάσιαοη οιην
οποία βρίσκονται αφού είναι απλήρωιοι για μήνες

και επιοημαίνουν η οιωπή ms διοίκησης ιου

Οργανισμού ous eiiipovt s ερωιήοεις ιων θεσμικών

και συνδικαλισιικών φορέων επιβεβαιώνουν
όιι επέρχεται ιο χείριοιο δυναιό σενάριο Την πορεία

npos m δυνηιική χρεοκοπία επιδείνωσε η μη
καιαβολή ms κραιικήςχρημαιοδόιηοης ιων €87

εκαι για ious μήνες Φεβρουάριο και Μάριιο Υπενθυμίζουμε

όιι για ιο 201 5 η κραιική επιχορήγηση
είναι €526 εκαι μεκομένη καιά 1 07 εκαι σε

οχέοη με ιο 20 1 4 Είναι πλέον ειιιβεβλημένη η κα

ιεπείγουσα λήψη μέτρων για m σιήριξη και ενίσχυση

ιηςρευοιόιηιας ιου ΕΟΠΥΥ ώστε να αποφευχθεί

η πλήpnsaπo-üaφάλlon ιου πληθυσμού
και η επέκιαοη ms ανθρωπιοιικής xpions Τον

κώδωνα ιου κινδύνου κρούουν από ιη μεριά ious
και οι φαρμακοποιοί Παρόλο που ο ΕΟΠΥΥ σχεδιάζει

να αποπληρώσει ίο 50 ιων ληξιπρόθεσμων

οφειλών συνολικά ανέρχονται οε περίπου
€ 1 50 εκαι μέχρι ιο τέλος ιου μήνα η εξέλιξη
αυιή δεν ικανοποιεί ιον κλάδο Οι υποχρεώσει
μας είναι συγκεκριμένες καιόχι ιμημαιικές,Τα χρονικά

περιθώρια εκπνέουν Φοβυμααιε nais εάν δεν

εξοφληθούν ια χρέη ιο αποιέλι ομα θα είναι ιερα
OTies ελλείψει φαρμάκων και εκτεταμένες πιω
χεύσεΐ5 οε ολόκληρη ιην αλυσίδα διανομής με πρώ
ια θύμαια ια φαρμακεία και us φαρμακαποθήκες
αναφέρουν οι φαρμακοποιοί που ζηιούν άμεση
ουνάνιηση με ιον πρωθυπουργό Αλέξη Τοίπρα

TéXos οι προμήθεια σια νοσοκομεία
Σήμα

κινδύνου εκπέμπουν οι σύλλογοι προμηθευιών ιων νοσοκομείων

καθώς όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση ious εξαιτίας ιων

καθυστερήσεων ιων πληρωμών θα σιαμαιήσουν να προμηθεύουν ια νοσοκομεία

με υλικά Συγκεκριμένα επισημαίνουν από ιον Δεκέμβριο ιου
2014 ta νοσοκομεία του ΕΣΥ προχώρησαν σε πλήρη διακοπή ιων πληρωμών

npos tous προμηθευτές με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν συσσωρευτεί

οφειλές νοσοκομείων με συνολικά 14-16 μήνες καθυστέρηση
ενώ και οι ιδιωηκές κλιντκές έχουν περάσει σε μια ιδιότυπη στάση

πληρωμών Παράλληλα δε σημειώνουν ότι οι παράμετροι μεγέθυν
ons του προβλήμαιο5 έχουν να κάνουν με το κούρεμα Ομολόγων Ελληνικού

Δημοσίου ιο 20 1 2 ιο οποίο πρακτικά έθεσε εκτός αγοράς πολύ

μεγάλο αριθμό προμηθευτών και όσοι προμηθευτές παρέμειναν αντιμετωπίζουν

τρομερά προβλήματα ρευστότητας ανάμεσα στα οποία την

προπληρωμή του εμπορεύμαιο5 που απαιτούν οι οίκοι ιου εξωιερικού
και την πληρωμή ΦΠΑ ο onoios είναι ανείσπρακτος Επιπλέον οι σύλλογοι

προειδοποιούν όπ θα αναγκαστούν να διακόψουν ιην προμήθεια
των ειδών που εμπορεύονται npos τα νοσοκομεία αν αυιά δεν προχωρήσουν

άμεσα οε πληρωμές npos tous προμηθευτές Την ανακοίνωση

υπογράφουν ο Σύνδεσμο5 Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοιεχνολογι

κών Προϊόντων ΣΕΙ Β ο Πανελλήνΐ05 Σύλλογο5 Προμηθευιών Εμφυιεύ
οιμου Ορθοπεδικού και Τραυματολογικού Υλικού ΠΑΣΥ I ΙΟΥ ο Πανελλήνιος

Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών ΠΑΣΥΙΙΙΕ και ο Πανελ

λήνΐ05 Σύλλογθ5 Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού ΠΑΣΠΥΤΕΝ
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Συγγενείς σε ρόλο νοσοκόμων
Ακραίες καταστάσεις
σι,ο Π Ν Λάρισας
με τους ασθενείς
να οδηγούνται στο
χειρουργείο χωρίς
τη βοήθεια του
προσωπικού

Της ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΝΟΥ

d.pananou@realnews.gr

Η
κατάντια και η παρακμή των δημόσιων
νοσοκομείωναποτυπώνονται περίτρανα

στις καθημερινές ιστορίεςτων ασθενών

που αναγκάζονται εκτόςαπό την ασθένειά
τους να παλέψουν με τις δραματικές ελλείψεις
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τηςΛάρισας
συγγενείς ασθενών καλούνται να παίξουν τον

ρόλο του νοσηλευτή αναλαμβάνοντας ακόμη
και την προεγχειρητική διαδικασία των δικών
τους ανθρώπων υπό τις υποδείξεις του ελάχιστου

προσωπικού Χαρακτηριστική είναι η

περίπτωση καρδιοπαθούςηλικιω
μένης γυναίκας η οποία εισήχθη
στο νοσοκομείο πριν από μία εβδομάδα

για να υποβληθείσεχει ρου ρ
γική επέμβαση αλλαγής βαλβίδας
Οπως περιγράφει στη Realnews π

κόρη τηςΕ.Π έμεινε άναυδη όταν
τηςείπανότι θα έπρεπε να ξυρίσει
τη μητέρα της και να κάνει τιςαπα
ραίτητες πλύσεις με αντισηπτικό

Ντροπή και αίσχος λέει και

ξαναλέει οργισμένη με την κατάσταση

που επικρατεί Κάναμε εισαγωγή

στο Καρδιοχειρουργικό
και λίγο πριν από το χειρουργείο
ήρθε η νοσοκόμα και μας είπε ότι
θα έπρεπε να κάνουμε μπάνιο τη

μαμά μου να την ξυρίσουμε και
να περιποιηθούμε καλά με αντισηπτικό

τις ευαίσθητες περιοχές
Δηλαδή να την ετοιμάσουμε για
το χειρουργείο Επαθα σοκ Τη

ρώτησα Εγώ θα πρέπει να το
κάνω αυτό Δεν πήρα καμία
απάντηση Με φόβο ψυχής το έκανα και μην
ξέροντας βεβαίως αν το έκανα σωστά

Τη διαδικασία μάλιστα αυτή καλείται να

ξανακάνει για ακόμα μία φορά η Ε.Π αφού η

μητέρα τηςδεν χειρουργήθηκε εκείνη την ημέρα

Μας είπαν ότι το προηγούμενο χειρουργείο

παρουσίασε επιπλοκές και καθυστέρησε

ΔΕΛΤΙΑ παραγγελιών μετατρέπονται

σε φακελάκια
για φάρμακα με τη βοήθεια

ε vos συρραπακου

με αποτέλεσμα να αναβληθεί το δικό μας χωρίς να γνωρίζουμε

πότε τελικά θα χειρουργηθεί Η ίδια αποκαλύπτει

τις«χειροτεχνίες στις οποίες είναι αναγκασμένο να καταφεύγει

στον ελεύθερο χρόνο του το νοσηλευτικό προσωπικό

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Η χορήγηση
των φαρμάκων στους ασθενείς γίνεται με την το

ποθέτησή τους σε χάρτινη κατασκευή από παλιά δελτία

παραγγελιών φαρμακευτικού υλικού που με περισσή

μαεστρία και τη βοήθεια συρραπτικού μετατρέπονται

σε φακελάκια Δεν θα σταθούμε στο πόσο

υγιεινό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο μιας που μιλά

με για τριπλότυπα τύπου καρμπόν προφανώς
με τις ανάλογες χρωστικές και χημικά παρά μόνο

θα θυμίσουμε πως βρισκόμαστε στην Ελλάδα
τού 2015 και όχι σε κάποια μπανανιά περασμένων εποχών
Ετσι γράφει το ημερολόγιο τουλάχιστον Την ίδια στιγμή τραυματιοφορείς

του νοσοκομείου περιγράφουν την επίσκεψη σε
αυτό ως πολιτισμικό σοκ κάνοντας λόγο για τεράστιες ελλείψεις

τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικά Γνωστή μου χρειάζεται

να υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση και λόγω
έλλειψης του κατάλληλου υλικού τής έδωσαν ημερομηνία χειρουργείου

έπειτα από πέντε μήνες Πασάρουν τους ασθενείς

Ελλειπτικό Σύστημα Υγείας

g.houdalakts realnews.gr

η απσψη
nu ΠΟΡΤΟΥ

ΧΟΥΛΑΛΑΚΗ

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Σύστημα Υγείας συστηματικές είναι
οι ελλείψεις σε φάρμακα αναλώσιμα και προσωπικό
Γιατροί και νοσηλευτές αδυνατούν να κάνουν παραπάνω

από ό,τι ήδη με υπερπροσπάθεια προσφέρουν
Συγγενείς και οικείοι παλεύουν να βρουν όσα λείπουν
και προσπαθούν να υποκαταστήσουν τραυματιοφορείς

ή νοσοκόμους Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
της Λάρισας η κόρη καρδιοπαθούς κόντεψε να πάθει

και η ίδια έμφραγμα όταν κλήθηκε να ξυρίσει και
να απολυμάνει τη μητέρα της πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο

Και σαν να μην έφτανε αυτό το χειρουργείο
ανεβλήθη και το ξύρισμα επαναλήφθηκε Ακόμα και η

αναμονή μπορεί να σε αρρωστήσει Το άμεσο και το
επείγον παραπέμπεται μήνες μετά Κρεβάτι εντατικής
δεν βρίσκεται ούτε για δείγμα Τα χειρουργεία είναι
κλεισμένα για μήνες Τα ιατρικά μηχανήματα λειτουργούν

στο κόκκινο και η πληρότητα ξεπερνά κατά πολύ
το 100 Οι συστηματικές ελλείψεις στο ΕΣΥ οδηγούν
συστηματικά όσους μπορούν στην ιδιωτική υγεία Οι
υπόλοιποι ελπίζουν στον θεό Στο ΕΣΥ Ελλειπτικό Σύστημα

Υγείας η σημαντικότερη έλλειψη είναι ότι δεν
έχει τον θεό του
ΥΓ Η ελευθερία και η υγεία μοιάζουν με το οξυγόνο
Αισθάνεσαι την αξία τους όταν λείπουν

στα ιδιωτικά νοσοκομεία και τις κλινικές που

θησαυρίζουν χρεώνοντας χιλιάδες ευρώ ακόμη

και απλές επεμβάσεις αναφέρει τραυματιοφορέας

ο οποίος φοβάται να αποκαλυφτεί
το όνομά του

Ασψυξία
Σύμφωνα με τον ίδιο η Παιδιατρική κλινική βρίσκεται

στο έλεος του Θεού ενώ η Παθολογική
δεν μπορεί να δεχτείτον τεράστιο όγκο των

ασθενών Αναγκαζόμαστε να κάνουμε διασπορά

τα παθολογικά περιστατικά στην Οφθαλμολογική

κλινική βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία
των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί Η Καρδιολογική

και η Πνευμονολογική έχουν γεμίσει ρά
ντζα Στο Ακτινολογικό εδώ και δύο μήνες λειτουργεί

μόνο ο έναςθάλαμος ενώ τα ασανσέρ
λόγω έλλειψης συντήρησης υπολειτουργούν Τις
προάλλες είχα κλειστεί στο ασανσέρ με ασθενή

που είχε υποστεί έμφραγμα και κινδύνευε η

ζωή του Εχεις λεφτά θα ζήσεις αλλιώς θα πεθάνεις

αναφέρει ο τραυματιοφορέας
Οπως αποκαλύπτει ο πρόεδροςτων εργαζομένων

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Λάρισας Κώστας Λαρίσης τέσσερα χειρουργικά

κρεβάτια και τέσσερα κρεβάτια στη ΜΕΘ

παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού
και αναισθησιολόγων Ολεςοι κλινικές παρουσιάζουν

πληρότητα που φτάνει ακόμη και
το 1 30 Την ίδια στιγμή οι βάρδιες βγαίνουν
οριακά Το βράδυ δύο νοσηλευτές καλύπτουν
τις ανάγκες 30 και πλέον ασθενών εξηγείο Κ

Λαρίσης Παράλληλα ο ιατρικός εξοπλισμός
όπως αναφέρει καταρρέει Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι ακτινοθεραπείες 1,5 εκατ
ασθενών που γίνονται μετ εμποδίων Οι κεφαλές

στα μηχανήματα είναι παμπάλαιες και λειτουργούν

στο κόκκινο εκτός των προδιαγραφών
που έχουν τεθεί Το βιο και οι αξονικοί Δυστυχώς

κανείς δεν ενδιαφέρεται
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ΠΟ ΑΤΉΚΟΝ

Ελλείψεις αντιρετροϊκών φαρμάκων καταγγέλλει η θετική Φωνή
Για μία ακόμα φορά το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Χαϊδαρίου

Αττικόν αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες σε αντιρετροϊκά
φάρμακα των οροθετικών ασθενών οι οποίοι παρακολουθούνται
από τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου Από τις
αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις στα σκευάσματα
Eviplera και StribUd ενώ την Πέμπτη 30 Απριλίου εξαντλήθηκε
το απόθεμα των φαρμάκων Norvir Prezista και Truvada

Αυτό καταγγέλλει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Οροθετικών
Ελλάδας θετική Φωνή και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τα εξής

Η συνεχής καταγραφή αντίστοιχων περιστατικών καταδεικνύει

πως π παραγγελία των σχετικών σκευασμάτων από τα νο¬

σοκομεία της χώρας θα πρέπει να γίνεται ανά μήνα και όχι ανά

εβδομάδα όπως συμβαίνει στην πράξη τα τελευταία χρόνια Με
αυτό τον τρόπο και σε συνδυασμό με τη δημιουργία αποθέματος
θα αντιμετωπιστεί οριστικά το φαινόμενο των περιστασιακών ή

περιοδικών ελλείψεων αντιρετροϊκών Εξάλλου το μέτρο της ανά

μήνα παραγγελίας ενέχει μόνο διαχειριστικές προκλήσεις και
όχι οικονομικό κόστος ενώ η αύξηση του αποθέματος έχει μεν
εφάπαξ κόστος η ωφέλειά του ωστόσο κρίνεται πολλαπλάσια

Η θετική Φωνή καλεί τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας
να παρέμβει άμεσα στο θέμα και να θέσει τη διοίκηση του νοσοκομείου

Αττικόν προ των ευθυνών της προωθώντας παράλληλα

μία συνολική λύση για το πρόβλημα
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Σε δημόσια διαβούλευση η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων
Αναρτήθηκε την περασμένη Πέμπτη 30 Απριλίου

στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση το
σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ με θέμα

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των
ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας Η διαδικασία

της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί
το μεσημέρι της Δευτέρας 1 1 Μαΐου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου

Υγείας με την ως άνω ΚΥΑ προωθείται ένα σύστημα

χορήγησης Βιβλιαρίων Υγείας Ανασφάλιστων
ΒΥΑ σε όλους τους ανασφάλιστους χωρίς εισοδηματικό

κριτήριο Με το ΒΥΑ όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν

δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές
υγείας

Θεσπίζεται ένα νέο σύστημα με το οποίο οι αιτήσεις

και τα δικαιολογητικά των οποίων ο αριθμός
μειώνεται θα κατατίθενται στα ΚΕΠ Από τα ΚΕΠ θα
προμηθεύονται οι δικαιούχοι και το Βιβλιάριο Υγείας

Ανασφάλιστου
Στην κατηγορία των δικαιούχων εντάσσονται κα¬

τηγορίες πληθυσμού που είτε αποκλείονταν από το
Σύστημα Υγείας είτε αντιμετώπιζαν προβλήματα
προσβασιμότητας

Παράλληλα εντείνονται οι προσπάθειες για στελέχωση

του Δημόσιου Συστήματος Υγείας έτσι ώστε
αφενός η νέα ρύθμιση να είναι άμεσα υλοποιήσιμη
και χωρίς να προκαλεί χρόνους αναμονής και αφετέρου

προκειμένου το κόστος το οποίο θα συνεπάγεται

η αυξημένη ζήτηση να απορροφηθεί από τον ευρύτερο

σχεδιασμό για την ενίσχυση του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας

Υπενθυμίζεται τέλος ότι το σχετικό πόρισμα της
ομάδας εργασίας του υπουργείου Υγείας για την κατάρτιση

νέου θεσμικού πλαισίου για την πλήρη ιατροφαρμακευτική

και νοσοκομειακή κάλυψη των ανασφάλιστων

της χώρας μας δεν συνυπέγραψαν η Ομοσπονδία

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

ΟΕΝΓΕ και το Συντονιστικό των Κοινωνικών

Ιατρείων της χώρας μας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Δωρεάν
και πλήρεις παροχές

περίθαλψης αποκτούν οι ανα
σφαλιστοι πολίτες Με βάση

ειδικό μητρώο που δημιουργείται και
ανεξαρτητα από εισοδηματικά κριτήρια

το υπουργείο Υγείας θα τους χο
ρηγείειδικόβιβλιαριο ανασφαλίστου
Με αυτό θα έχουν φαρμακευτική
οδοντιατρική περίθαλψη και πρόσβαση

σε όλες τις δημόοιες δομές Υγείας
και αποκατάατασης όπως έχουν σήμερα

οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΎ

ακόμη και σε ιδιωτικές όταν δεν είναι
δυνατή n αντιμετώπισή τους στο Δπ

μοοιο
Τα παραπάνω προβλέπονται μεταξύ

αλλων σε Κοινή Υπουργική
Απόφαση την οποία έθεσε σε δημόοια
διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός Η διαβούλευση

θα διαρκέσει έως τις 1 1

Μαΐου και Θα ακολουθήσει n εφαρμογή

όσων προβλέπονται στην απόφαση

Οι αναοφαλιστοι αποκτούν δικαίωμα

περίθαλψης στα δημόσια και
πανεπιστημιακά νοσοκομεία στις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας στα Κέντρα
Υγείας και στις δομές του Πρωτοβάθμιου

Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ
Δικαιούχοι νοσηλευτικής και

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης είναι όσοι
δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα
από οποιονδήπστε ασφαλιστικό φορέα

διαμένουν νόμιμα στη χώρα και
διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα
διαμονής

Σε περίπτωση ύπαρξας ασφαλισης
Υγείας μπορεί παράλλπλα να χορη
γοθεί βιβλιάριο Υγείας ανασφαλίστου
μόνον εφόσον υηαρχει πρόβλημα
υγείας που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής

ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης ή εγκυμοσύνη και εφόσον

αυτό δεν καλύπτεται από την
υπαρχσυσα ασφαλιση τηρουμένων
και των λοιπών προϋποθέσεων

Πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεοι'ες
έχσυν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και
δικαιούχοι επικουρικής προσταοι'ας
όσοι δεν έχοαν ιθαγένεια και τα μέλη
των οικογενειών τους σήζυγος και
αναλικα ή ηροστστευόμενα τέκνα

Δικαιούχοι παροχών είναι όσοι είναι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών

ταμείων και τα προστατευόμενα

μέλη αλλά δεν δικαιούνται πα

Δωρεάν περίθαλψη για
ανασφάλιστους πολίτες
Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα νοσοκομειακής φαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης

σε όλες τις δομές Υγείας και αποκατάστασης Ποιες είναι οι κατηγορίες δικαιούχων

▲ Ol ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ αποκτούν δικαίωμα περίθαλψης στα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία στις Μονάδε5
Ψυχικής Υγείας στα Κέντρα Υγείας και στις δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ

ροχές από αυτά λόγω χρεών καθώς
και παιδιά έως 1 8 ετών εφόσον είναι
ανασφαλιστα ή δεν δικαιούνται παροχές

Καλύπτονται επίσης ανάπηροι
που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων

Κοινωνικής Πρόνοιας άτομα
με αναπηρία 67 και άνω και άτομα
που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές
κοινότητες για απεξαρτηση

Το βιβλιάριο θα χορηγείται σε μέλη

του Επιμελητηρίου Εικαστικών
Τεχνών Ελλάδας σε λογοτέχνες μου
οικούς και στα μέλη των οικογενειών
τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας σε
Ελληνες μονσχούς και μονσχούς και
λαϊκούς της Ιεράς Μονής Σινά και
κληρικούς των Πατριαρχείων αγωνιστές

της Εθνικής Αντίστασης και τραυματίες

πολέμου Για την έκδοσή του
μπορεί να διενεργείται κοινωνική
έρεανα με τη συνδρομή της Υπηρεοι
as Πρόνοιας του οικείου δήμου Στο
αλαίοιοτης κοινωνικής έρευνας μπορεί

να ζητηθεί οποιοδήποτε στοιχείο
κριθεί αναγκαίο

Οι κάτοχοι του βιβλιαρίου δικαιούνται

πλήρη νοσηλεία σε κλίνες γ θέσης

χορήγηση εξωνοσοκομειακής
φαρμακεστικής περίθαλψης για την
αντιμετώπιση ή θεραπε ία των χρόνιων
παθήσεων

Δικαιούνται επίσης παροχές μαιευτικής

περίθαλψης ιατρικώς υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής πράξεις
αποκατάστασης φυσικοθεραπείες
λογοθεραπείες εργοθεραπείες ψυχοθεραπείες

διακομιδή με πλωτά
εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα
του EKAB ιατρικά βοηθήματα και ανα
λώοιμα και μετάβαση για νοσηλεία ή
θεραπεία στο εξωτερικό
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Βιβλιάριο υγείαε και
για ανασφάλιστοι
Βιβλιάριο

υγείας και δωρεάν πρόσβαση σε
όλες τις δημόσιες δομές Υγείας μπορούν
να έχουν οι ανασφάλιστοι πολίτες σύμφωνα

με την υπουργική απόφαση του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού η οποία
τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση

Στην απόφαση με τίτλο Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση

της πρόσβασης των ανασφάλιστων
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας θεσπίζεται νέο
σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου

ΒΥΑ με το οποίο διασφαλίζονται η δωρεάν
πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής
υπηρεσιών Υγείας και η νοσηλευτική και

ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη Το ΒΥΑ θα χορηγείται
ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου

Στους δικαιούχους εντάσσονται πολλές κατηγορίες

πληθυσμού που δεν έχουν ιατρική ασφάλιση
Μεταξύ αυτών όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα

μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των
οικογενειών τους αλλά δεν δικαιούνται παροχές
Υγείας από αυτά λόγω χρεών Επίσης άτομα με
αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων

Κοινωνικής Πρόνοιας εφόσον είναι ανασφάλιστα

άτομα με αναπηρία 67 και άνω και
άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί
νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω χρόνιων
ανίατων ή σπάνιων ασθενειών

Επιπλέον ΒΥΑ δικαιούνται άτομα που
φιλοξενούνται

σε θεραπευτικές κοινότητες για
απεξάρτηση η.χ ΟΚΑΝΑ όσοι διαμένουν
στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής
για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους

μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδας οι λογοτέχνες
οι Ελληνες μουσικοί τραγουδιστές και
εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που

εργάζονται

περιστασιακά οι κρατούμενοι

στις φυλακές
οι Ελληνες μοναχοί και
λαϊκοί της Ιεράς Mo
νής Σινά και κληρικοί
των Πατριαρχείων
κ ά Οι δικαιούχοι

□ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στα
ΚΕΠ καθώς αυτά ορίζονται ως η αρμόδια υπηρεσία

για την έκδοση των ΒΥΑ Τα γενικά δικαιολογητικά

που απαιτούνται είναι αίτηση σε έντυπο
που χορηγείται από την υπηρεσία μαζί με δύο
φωτογραφίες και φωτοαντίγραφο ταυτότητας
ή διαβατηρίου Επίσης υπεύθυνη δήλωση στην
οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι είναι ανασφάλιστος
Ειδικά δικαιολογητικά απαιτούνται για ορισμένες
κατηγορίες δικαιούχων τις οποίες μπορεί όποιος
θέλει να δει στην απόφαση όπως είναι αναρτημένη

στο OpenGov Μόλις κατατεθούν τα δικαι

Διασφαλίζονται η δωρεάν
πρόσβαση σε όλε5 us
δημόσιε5 ôopés Υγείας και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ολογητικά στο ΚΕΠ ακολουθεί έλεγχός τους και
κατόπιν διαβίβασή τους στπν Υπηρεσία Πρόνοιας
του δήμου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος προς
εξέταση του αιτήματος Από τη στιγμή που γίνει
δεκτό μπορεί ο αιτών να παραλάβει το βιβλιά

ριό του από τα ΚΕΠ Τα ΒΥΑ έχουν
ισχύ για ένα έτος με δυνατότητα
ανανέωσης Παράλληλα δημιουργείται

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων

στην ΗΔΙΚΑ το οποίο
και θα συνδέεται με το σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας

Η δημόσια διαβούλευση ισχύει
μέχρι τις 1 1 Μαΐου

ενώ το Βιβλιάριο
Ανασφάλιστου θα

παρουσιαστεί
την προσεχή

Δευτέρα
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΪΟΥ 2015 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 46

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Κλαδική σύμβαση
με μείωση μισθών
υπέγραψαν ΟΜΕΔ
και υπ Εργασίαβ

1 l I

nantir ι

•ni/nu
κ μμιμμ μι ηιττΌπη umiui tot o.w a

ι·""*·™ ut un/tM

I M*euA mm IMku•«Τι 0"».e rarrM SM

Κ Μ»<0(Λ»ης πίΐαης ν,ο μΰκ«ι ι
àrtow ikeoiuc η«νΑο*<τ*Λννο ™ Τ ΓΜΟψΤ των unifrawv

Οίκους τω υπτ^καών qutuv
λτ,ΜΛ οηι
πρίηίι να

CIVCT-Uev W Την UVtJO ΧΓ fvjnovwv
βαούνιι v την rtiViuw

Κ ooo-JAwuww Oi c.on.v.v ont Awrct
fc«™ M m ouo»™ λ τ „

™ ονΛτ,ών m Wo„

30.00 ϊϋρώ fvWlTv ν
ι ης

VrvvjTTvoviwv 700,00 α*ύ tlAmcwrwTMtoiv

Κλαδική
σύμβαση με μειώσεις

μισθών που προσγειώνουν
τις βασικές αποδοχές των

εργαζομένων ως τα 61 6 ευρώ με περικοπές

που φτάνουν και το 1 1 22
καθόρισε για όλο το προσωπικό των
ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών

κέντρων της χώρας ο Οργανισμός

Μεσολάβησης και Διαιτησίας
ΟΜΕΔ καταρρίπτοντας το μύθο

που καλλιεργεί το υπουργείο Εργασίας

ότι π πλήρης επαναφορά των
αρμοδιοτήτων της Διαιτησίας θα προφυλάξει

τους εργαζόμενους από νέες
μισθολογικές απώλειες Η σύμβαση

D ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

μέσω ΟΜΕΔ την οποία αποκαλύπτει
ο Ε.Τ υπογράφτηκε τον Μάρτιο του
201 5 και το περιεχόμενό της έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τη ρητορική
που αναπτύσσεται για επικοινωνιακούς
και μόνο σκοπούς από το υπουργείο
Εργασίας ότι θα μπει φρένο σε νέες
περικοπές μισθών με την επαναφορά
και τον επανασχεδιασμό του ΟΜΕΔ
στο σχέδιο νόμου για τις συλλογικές
συμβάσεις 0 ρόλος του ΟΜΕΔ είναι
συγκεκριμένος καθώς έχει και σήμερα

τη δικαιοδοσία να καθορίζει συλλογικές

συμβάσεις όταν διαφωνούν εργαζόμενοι

και εργοδότες αλλά αυτό
που δεν λέει το υπουργείο είναι ότι
οι συμβάσεις του ΟΜΕΔ έχουν και
μειώσεις μισθών προκειμένου να

γεφυρώνεται

η απόσταση που χωρίζει
τις δυο πλευρές

Στην κλαδική σύμβαση των εργαζομένων

στις ιδιωτικές κλινικές και τα
διαγνωστικά κέντρα η Διαιτησία αποδέχτηκε

μειώσεις μισθών τις οποίες
μάλιστα ενέκρινε και το υπουργείο
Εργασίας θέτοντας σε ισχύ και συνυπογράφοντας

τη συμφωνία του

Η απόφαση
του ΟΜΕΔ για
μειώσεις μισθών
και περικοπές
που ενέκρινε
και ο υπουργός
Εργασίας Πάνος
Γκουρλέτης

™™»βγ Ιων ο,τ,τηκό Λχμ™ ουνθηκΛ του Hôfci „„,„

00 Vnopnxov 700,00 „p ΗΑΟπνχΜκυτ Mtouv 650,00

ΟΜΕΔ Ως κατώτατο όριο αποδοχών
θεσπίζονται τα 61 6 ευρώ αντί 591 86
ευρώ που ζητούσε η πλευρά των

εργοδοτών

Παρά ταύτα τα 61 6 ευρώ
απέχουν κατά πολύ από τα 650 και τα
751 ευρώ που πιστεύει ότι μπορεί να
νομοθετήσει το υπουργείο Εργασίας
παρά τις διαφωνίες της εργοδοτικής

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΕΔ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2015

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΦΟΡΑ
σε ποσοστό

Ιατρικό προσωπικό 750 750 0 0
Νοσηλευτικό προσωπικό 616 616 0 0

Λογιστές 761,2 720 41,2 5,41

Βοηθοί λογιστών 699,6 660 39,6 5,66

Υπάλληλοι γραφείων Διαιτολόγοι 721,6 680 41,6 5,76

Υπομηχανικοί 743,6 700 43,6 5,86

Ηλεκτρονικοί Μέσων Σχολών 682 650 32 4,69

Ηλεκτρονικοί Ανωτέρων Σχολών 748 700 48 6,41

Συντηρητές ιατρικών μηχανημάτων 946 890 56 5,91

Φυσιοθεραπευτές 726 685 41 5,64

Χειριστές αξονικών μαγνητικών τομογράφων 704 675 29 4,11

Χειριστές ακτινοθεραπευτικών ακτινολογικών μηχανή ϋάτων 704 625 79 11,22

Παρασκευαστές και βοηθοί εργαστηρίων 682 670 12 1,75

Βιοχημικοί βιολόγοι κλινικοί χημικοί 792 780 12 1,51

Οδηγοί ασθενοφόρων 616 616 0 0

Θυρωροί κλητήρες φύλακες νυχτοφύλακες 642 616 26 4,04

Καθαρίστριες αποστειρωτές
Υδραυλικοί τεχνίτες

616
809,6

616
770

0
39,6

0
4,89

Ξυλουργοί οικοδόμοι ελαιοχρωματιστές 792 750 42 5,3

Μισθοί με διαιτητική απόφαση ΟΜΕΔ
Μισθοί με νέα κατόπιν έφεσης διαιτητική απόφαση ΟΜΕΔ
Διατηρούνται αμετάβλητα για όλους τα επιδόματα 5 επί του μισθού για κάθε τριετία σπουδών τέκνων awUVIêlVnÇ epvOOlÛÇ

Διατηρούνται και τα επιδόματα 12%-30 που λαμβάνουν ορισμένες ειδικότητες

πλευράς Με την απόφαση του ΟΜΕΔ
για όλες σχεδόν τις ειδικότητες των
εργαζομένων όπως φαίνεται στο
σχετικό πίνακα προβλέπονται μειώσεις

των βασικών τους αποδοχών που

ξεκινούν από 1,51 και φτάνουν και
1 1 22 Οι απώλειες ξεκινούν από τα
1 2 ευρώ το μήνα και φτάνουν ως και
τα 79 ευρώ το μήνα

Για παράδειγμα
•J Ο βασικός μισθός των χειριστών
ακτινολογικών μηχανημάτων από 704
ευρώ που είχε καθοριστεί πάλι με απόφαση

του ΟΜΕΔ τον Δεκέμβριο του
201 4 πέφτει στα 625 ευρώ το μήνα
με τη νέα απόφαση του Μαρτίου του
201 5 Η μείωση είναι 79 ευρώ το μήνα
ή 1 1 22

0 βασικός μισθός των κλινικών χημικών

διαμορφώνεται στα 780 ευρώ
από 792 ευρώ μείωση 1 2 ευρώ ή
κατά 1,51

0 βασικός μισθός για τους συντηρητές

ιατρικών μηχανημάτων μειώνεται
στα 890 ευρώ από 946 ευρώ μείωση

κατά 56 ευρώ το μήνα ή κατά
5,91

Κλητήρες θυρωροί και φύλακες πέφτουν

στα 61 6 ευρώ από 642 ευρώ
μείωση 4,04

Αντίβαρο στις μειώσεις αποτελούν
τα επιδόματα τριετιών τέκνων σπουδών

και ανθυγιεινό που διατηρούνται
για όλες τις ειδικότητες ενώ για ορισμένες

κατηγορίες τα επιδόματα φτάνουν

ως και 30 επί των αποδοχών

π.χ για τους χειριστές τομογράφων
κ.ά
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Μειώνεται
η συμμετοχή
σε 40 εξετάσεις
του ΕΟΠΥΥ
Φέσι στους ασφαλισμένους 50 εκατ την τριετία 2012-2014

ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

του Αιμίλιου Νεγκη
anegisigme.com

Εντός

της επόμενης εβδομάδας
αναμένεται σημαντική ανακούφιση

χιλιάδων ασφαλισμένων
Κατόπιν εισήγησης της διοίκησης

του ΕΟΠΥΥ ο υπουργός Υγείας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π Κου
ρουμπλής ενέκρινε τον υπολογισμό του
ποσοστού συμμετοχής των ασθενών σε
πολλές δημοφιλείς εξετάσεις επί της ασφαλιστικής

τιμής και όχι επί της τιμής ΦΕΚ
Το μέτρο αφορά 40 διαγνωστικές και βιοχημικές

εξετάσεις οι οποίες απεικονίζονται
στον πίνακα Ανά

I ιυι«1 Vytrr ΣχεΜααμαύ Λ ΛΛοττυξης

ννιτη r H--1H

ΤρήρΗ Ιυντονκτμί'ύ ΔιιΛϋου Πρωτοβάθμιας
Φροντ^χκ Υγείας

I I Ν ΚιτΟιας
I ι 2Ι0-6Ι7Ι7Μ Fh 210*171
1er Vwi Λ kiwi-nu Ii 123 Μαρούσι
Γ —ί iITIÎihi I II I II

TV tm ΕΟΠΥΥ ι ΦΙ k m'M I I I

ι'αριβμ 970πύ*αση π ΙΙ*-ι74-Ι2-20Ι2 LuvtiplaoT tc
uwigw miblS.ll.20U lcW Έτη ΕΟΠΥΥ

απ 0 1 20 1 j jmmé tmw εοπυυ

ίίΗυτημΛτων για τη ovji μι.-ti rc
âx και τον νκρλιτγιαμίι tnv αηυΟμΕ

Jiiomnun βυμβεβλημΐηιν κώροχτον uyOnç οκ^ημίιχπ τ αχό η

μεσά τους και ιδιαίτερα

ακριβές απεικονιστικές

εξετάσεις

όπως αξονική

μαγνητική
και triplex υπερηχογράφημα

Τον Δεκέμβριο
του 2012 με απόφαση

του τότε
αρμόδιου

αναπληρωτή
υπουργού Υγείας
Μ Σαλμά επήλθε

σημαντική μείωση

στις τιμές πολλών

εξετάσεων Ετσι

η μαγνητική
τομογραφία για
παράδειγμα που
μέχρι τότε στοίχιζε
στον ΕΟΠΥΥ
236,95 ευρώ μειώθηκε

στα 130 έως
180 ευρώ ανάλογα
με τα Tesla κάθε
μηχανήματος Το
ίδιο συνέβη με την
τιμή της αξονικής
που μειώθηκε από τα 71,11 ευρώ σε 40 έως
65 ευρώ ανάλογα με τις τομές κάθε μηχανήματος

Ειρήσθω εν παρόδω αυτή η διακύμανση

των τιμών αποτελεί παγκόσμια
πρωτοτυπία και προφανώς ευνοεί εκείνους
που έχουν πιο ακριβά μηχανήματα Ως γνωστόν

με τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ όλοι οι
ασφαλισμένοι απέκτησαν πρόσβαση σε όλα
τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε ιδιωτικές

κλινικές καθώς και σε μικροβιολογικά
εργαστήρια Μέχρι τότε υπήρχε περιορισμός
για ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ και δευτερευόντως για
τον ΟΠΑΔ Δημόσιο Παράλληλα όμως
καθιερώθηκε ποσοστό συμμετοχής ύψους
15 στην τιμή κάθε διαγνωστικής και πα

ρακλινικής εξέτασης Ενώ λοιπόν με την
απόφαση Σαλμά μειώθηκαν οι τιμές με τις
οποίες αποζημίωνε ο ΕΟΠΥΥ όλους τους
παρόχους το ποοοοτό συμμετοχής των ασθενών

εξακολουθούσε να υπολογίζεται επί

ΛΝΛΠΙΓΓΜ CTO ΛΙΛΛΙΚΤΎΟ

ΕΟΠΥΥ

ι

w Η απόφαση του πρώην προέδρου του
ΕΟΠΥΥ Λ Παπαγεωργόπουπου για ιη συμμετοχή

των ασφαλισμένων στην εκτέλεση παρα
κπΊνικών εξετάσεων με ημερομηνία 1/2/2013

των αρχικών τιμών ΦΕΚ και όχι επί των νέων
μειωμένων τιμών αποζημίωσης

Για του λόγου το αληθές δημοσιεύουμε
σήμερα απόφαση του τότε προέδρου του
ΕΟΠΥΥ Λ Παπαγεωργόπουλου με ημερομηνία

1/2/2013 η οποία διευκρινίζει επί
λέξει Οι συμβεβλημένοι πάροχοι θα υπολογίζουν

και θα παρακρατούν τη συμμετοχή
των ασφαλισμένων στο κρατικό τιμολόγιο

Το τελικό αιτούμενο ποσό των παροχών

υγείας προς αποζημίωση από τον
ΕΟΠΥΥ θα προκύπτει από την αφαίρεση του
δεκαπέντε επί τοις εκατό 15 από την
ασφαλιστική τιμή Πρόκειται για κατάφωρα
άδικη απόφαση η οποία είχε αποτέλεσμα
επί τρία χρόνια οι ασφαλισμένοι να επιβαρύνονται

σημαντικά
προς όφελος

των ιδιωτών παροχών

Πόσο μεγάλη
είναι αυτή η επιβάρυνση

Αναλυτικά
στοιχεία για το
σύνολο της τριετίας

και των εξετάσεων

δεν υπάρχουν
Ωστόσο ενδεικτικά

μπορεί
να αναφερθεί τι
συνέβη το 2014 με
τις μαγνητικές τομογραφίες

Συνολικά

λοιπόν την
περσινή χρονιά ο
ΕΟΠΥΥ χρεώθηκε
από τον ιδιωτικό
τομέα 536.794 μαγνητικές

τομογραφίες
Κάθε ασθενής

δηλαδή πλήρωνε

συμμετοχή
35,55 ευρώ ενώ
θα έπρεπε να πληρώνει

συμμετοχή
20,25 ή 24,75 ή 27

ευρώ ανάλογα με την ένταση του μαγνητικού
πεδίου του μηχανήματος

Αν κάνουμε τους υπολογισμούς στο σύνολο

των μαγνητικών τομογραφιών βλέπουμε

ότι οι ασφαλισμένοι πλήρωσαν επιπλέον

περίπου 6,5 εκατ ευρώ Και το ποσό
αυτό αφορά μόνο μία από τις τρεις χρονιές
και μόνο μία εξέταση Με έναν πρόχειρο
υπολογισμό για το σύνολο της τριετίας και
όλες τις εξετάσεις το ποσό πρέπει να αγγίζει

τα 45-50 εκατ ευρώ
Στο μεταξύ ο κ Π Κουρουμπλής έχει

προαναγγείλει γενική ανατιμολόγηση όλων
των διαγνωστικών εξετάσεων Το πιο πιθανό

σενάριο είναι ότι θα έχουμε μείωση της
ασήίαλιστικής τιμής των απεικονιστικών εξετάσεων

μαγνητική αξονική triplex
κ.λη και αύξηση σε εξετάσεις όπως η απλή
ακτινογραφία Μέτρο με το οποίο προφανώς

διαφωνούν πολλοί πάροχοι

ΤΙΜΕΣ
ΦΕΚ(αε£

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Αξονική
Τομογραφία
όλοι οι κωδικοί

εξετάσεων

71,11 Αξονικές τομογραφίες

ανάλογα
με τις τομές

1-2 τομές 40
4-8 τομές 45

16-32 τομές 50
64 τομές 65

ΜΤ Μαγνητική Τομογραφία
όλοι οι κωδικοί εξετάσεων

236,95
Μαγνητικές τομογραφίες

ανάλογα
με την ένταση του
μαγνητικού πεδίου

ως ακολούθως

0,5Τ 135
1.0Τ 165

1.5Τ 180
Εξαιρούνται οι

ανοικτού τύπου
με τιμή 180

TRIPLEX Υπερηχογράφημα καρδίας
με έγχρωμο υπερηχογράφο

73,37 60

TRIPLEX Υπερηχητική αρτηριογραφία
καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών έγχρωμη 73,37 60
TRIPLEX Υπερηχητική αρτηριογραφία
αορτής έγχρωμη 52,82 44
TRIPLEX Υπερηχητική αρτηριογραφία
λαγονίων αρτηριών έγχρωμη 52,82 44
TRIPLEX Υπερηχητική αγγειογραφία
νεφρικών αγγείων έγχρωμη 52,82 44
TRIPLEX Υπερηχητική αρτηριογραφία
άνω άκρων έγχρωμη Εγχρωμη υπερηχητική
αγγειογραφία αρτηριών 52,82 44
TRIPLEX Υπερηχητική αρτηριογραφία
κάτω άκρων έγχρωμη Εγχρωμη
υπερηχητική αγγειογραφία αρτηριών 52,82 44
TRIPLEX Υπερηχητική φλεβογραφία κάτω άκρων
έγχρωμη Εγχρωμη υπερηχητική αγγειογραφία φλε3ών

73,37 60

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΘΩ
ΡΑΚΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2-ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ M-MODE DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ

70 58

TRIPLEX Υπερηχητική φλεβογραφία
άνω άκρων έγχρωμη Εγχρωμη
υπερηχητική αγγειογραφία φλεβών

52,82 44

Ζ llPJtJrlr'L'l rfWnrnP AlmAI U2.rl£ ΓΊ YUKAKtitUY
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ SPECT ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΚΟΠΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

260 195

Μέτρηοη οοτικής πυκνότητας με διπλή
φωτονιακή απορροφησιομέτρηση DPA ΜΟΠ 52,82 43
Αλκαλική φωσφατάση αίματος ALP 5,02 4
VGT 5,02 4
Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη SGPT-SGOT 4 49 Χ 4Q

Τριγλυκερίδια αίματος TG 4,49 3,49
Προσδιορισμός ουρίας αίματος UR 2,26 2

Προσδιορισμός σακχάρου αίματος γλυκόζης CL 2,26 2

Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος UA 2,88 m

Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου Ca 4,05 3

Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης TOTAL CHOL 2,88 2,2
Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης
κρεατινίνης CR 4 05 3,8

Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na
καλίου Κ ανόργανου και οργανικού φωσφόρου Ρ 5,22 4

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbAlC 7,16 6,16

Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας
λιποπρωτεϊνών HDL-CHOLESTEROL 4,75 4
Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας
λιποπρωτεϊνών LDL-CHOLESTEROL 4,75 4
Γαλακτική αφυδρογονάση LDH 4,75 4
Φερριτίνη ορού FERRITIN 9,51 8,2
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH RIA
Λ ΜΤΙΤίΎΙϋΙ ΛΤΛ Ι^ΑΥΆ TUT TCL1 A klYI TCL1 U TC 1 ADCAN 1 lilJMAI A ΚΑΙ A Ι H2 1 an AN 1 l-l bH H 1 bl AOS
RIA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH TSI RIA
TSH RECEPTOR AUTO AB H aSI ABS RIA

12,38 11

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ RT3 RIA 11,89 8,28
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ FT4 20,54 12

ΤΡΙΙΩΔΙΟΘΥΡΟΝΙΝΗ RU Τ3 12,38 8,28
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ RT3 11,89 8,28
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΚΑΤ ΤΗΣ TSH ANTI-TSH Ή TSI ABS
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ TSH TSI
TSH RECEPTOR AUTO AB Η TSI ABS

12,38 Μ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH ΠΡΟ
ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ TRH TRH TEST ΓΙΑ TSH 12,38 11

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ TRH TRH TEST ΓΙΑ TSH 12,38 11

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH ΠΡΟ
ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ TRH TRH TEST ΓΙΑ TSH RIA 12,38 11

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ TSH ΜΕΤΑ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ TRH TRH TEST ΠΑ TSH RIA 12,38 η
το ποοοοτό συμμετοχής 1554 9ο υπολογίζεται ηλίον επί της οοφαλκπκης τιμής αι ο πί της τιμής ΦΕΚ
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Αυτό που δεν κατάφερε

να κάνει η λίστα
του ΟΟΣΑ μάλλον θα το
κάνει πολύ πιο γρήγορα
ο ΕΟΠΥΥ Ο λόγος για
τον κλάδο των φαρμακείων

κυρίως οικογενειακές

επιχειρήσεις Αν
ο ΕΟΠΥΥ προχωρήσει
σε στάση πληρωμών
τότε θα δούμε στα Πρω¬

τοδικεία της Ελλάδας το
παράδοξο φαινόμενο να
πτωχεύουν φαρμακεία
Οι εκπρόσωποι των φορέων

του κλάδου εκφράζουν

την αγωνία τους
για την περίπτωση που
ο ΕΟΠΥΥ δεν θα μπορέσει

να προχωρήσει σε
εξόφληση των παροχών

Το αποτέλεσμα θα
είναι σύμφωνα με τους
ίδιους τεράστιες ελλείψεις

φαρμάκων που θα
πλήξουν κυρίως τις ευαίσθητες

ομάδες του
πληθυσμού και εκτεταμένες

πτωχεύσεις σε
ολόκληρη την αλυσίδα
διανομής πρωτίστως σε
φαρμακεία και φαρμακαποθήκες

Το πρόβλη¬

μα θα ενταθεί ακόμη περισσότερο

επειδή οι
φαρμακευτικές εταιρείες

λόγω έλλειψης ρευστότητας

δεν θα μπορούν

να τηρήσουν τα
αποθέματα ασφαλείας
για την ελληνική αγορά
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ελλείψεις παντού
Το ελληνικό κράτοβ βρίσκεται σε
οριακό σημείο Τα νοσοκομεία
λειτουργούν με τρομακτικέβ ελλείψει

που γίνονται επικίνδυνεε
για tous πολίτεβ Η Πυροσβεστική
και άλλα αντίστοιχα Σώματα αντιμετωπίζουν

πολύ μεγάλεβ ελλείψει

και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν

στην αποστολή
tous Η μέθοδοβ ins μη πληρωμήε
υποχρεώσεων από την πλευρά
του Δημοσίου δεν μπορεί να συνεχισθεί

για πολύ γιατί θα μετατρέψει

τη χώρα σε αποτυχημένο
KpôTOS Η συνέχιση xns μεθό
δευσηβ auras στο όνομα ras με
γάληε διαπραγμάτευση περικλείει

πολύ μεγάλου5 kivôùvous
του5 onoious κανείε δεν μπορεί
πλέον να αγνοήσει
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Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
το βιβλιάριο σε ανασφάλιστους
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Βιβλιάριο υγείας για όλους τους
ανασφάλιστους Ελληνες και αλλοδαπούς

με νομιμοποιητικά έγγραφα

διαμονής με το οποίο θα
διασφαλίζεται ισότιμη σε σχέση
με τους ασφαλισμένους πρόσβαση

στην περίθαλψη τα φάρμακα
και τις διαγνωστικές εξετάσεις
προβλέπει σχέδιο απόφασης ταυ
υπουργείου Υγείας Το Βιβλιάριο
Υγείας Ανασφάλιστων θα χορηγείται

μέσω των ΚΕΠ θα είναι
διάρκειας ενός έτους και θα ανανεώνεται

κατόπιν αίτησης Το
σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

με τίτλο Ρυθμίσεις για
τη διασφάλιση της πρόσβασης
των ανασφάλιστων στο δημόσιο
σύστημα Υγείας αναρτήθηκε
προχθές στο opengov.gr για δημόσια

διαβούλευση και καλούνται
εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες
να υποβάλουν ώς τις 11 Μαΐου
2015 τις παρατηρήσεις τους

Με την προτεινόμενη ΚΥΑ
προωθείται ένα σύστημα χορήγησης

βιβλιαρίων υγείας σε όλους
τους ανασφάλιστους χωρίς τελικά

εισοδηματικό κριτήριο
Σύμφωνα με το σχέδιο της ΚΥΑ
δικαιούχοι του βιβλιαρίου είναι
ανασφάλιστοι Ελληνες πολίτες
ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς
και τα μέλη των οικογενειών
τους πολίτες κρατών-μελών της
Ε.Ε του ΕΚΧ και λοιπών τρίτων
χωρών και τα μέλη των οικογενειών

τους εφόσον διαμένουν
νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν
νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής

οι δικαιούχοι και οι αιτούντες
διεθνούς προστασίας και τα μέλη
των οικογενειών τους Δικαιούχοι
είναι επίσης όλα τα παιδιά έως
18 ετών και οι έγκυες γυναίκες
ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος

υπαγωγής τους
Οι παροχές αφορούν ιατρική

κλινική εξέταση χορήγηση φαρμακευτικής

αγωγής διενέργεια
παρακλινικών ή εργαστηριακών
εξετάσεων και πλήρη νοσηλεία
σε κλίνες Γ Θέσης σε δημόσιες
μονάδες υγείας εξωνοσοκομειακή
φαρμακευτική περίθαλψη διακομιδή

ασθενών μέσω του ΕΚΑΒ
ενώ τις ίδιες παροχές με τους

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ λαμβάνουν

οι κάτοχοι του βιβλιαρίου
Υγείας ανασφάλιστου σε ό,τι αφορά

την οδοντιατρική περίθαλψη
τη μαιευτική περίθαλψη συμπεριλαμβανομένης

και της ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
και τις πράξεις αποκατάστασης

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την έκδοση
του βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου

κατατίθενται στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών ωστόσο
την απόφαση για τη χορήγησή
του λαμβάνει n υπηρεσία πρόνοιας
του οικείου δήμου στην οποία
αποστέλλονται τα δικαιολογητικά
από τα ΚΕΠ

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
καταθέσει αίτηση με δύο φωτογραφίες

φωτοαντίγραφο ταυτό

Θα είναι διάρκειας ενός
έτους θα ανανεώνεται
κατόπιν αίτηοης
ενώ θα χορηγείται
μέσω των ΚΕΠ
τητας ή διαβατηρίου ή του
ισχύοντος νομιμοποιητικού εγγράφου

διαμονής του και υπεύθυνη

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται

ότι είναι ανασφάλιστος
δεν πρέπει να διαθέτει ούτε ιδιωτική

ασφάλιση Αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από τα ΚΕΠ το πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης

και βεβαίωση κατοικίας
από τον οικείο δήμο ή άλλο αποδεικτικό

μόνιμης κατοικίας λογαριασμός

παροχής υπηρεσιών
κοινής ωφελείας Σε περίπτωση
φιλοξενίας ζητείται υπεύθυνη δήλωση

τόσο του ενδιαφερομένου
όσο και του ατόμου που τον φιλοξενεί

ενώ οι άστεγοι εξαιρούνται
από την υποχρέωση υποβολής

αποδεικτικού κατοικίας η πιστοποίηση

γίνεται κατόπιν κοινωνικής

έρευνας Μέσω του συστήματος

ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε πιστοποιείται

η ασφαλιστική ικανότητα

του αιτούντος και των μελών

της οικογενείας του Στην
ΗΔΙΚΑ δημιουργείται Ηλεκτρονικό
Μητρώο Ανασφάλιστων
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Συνταγογράφηση
επώνυμων γενοσήμων

Επώνυμα γενόσημα μπορούν va
γράφουν πλέον οι γιατροί στις ηλεκτρονικές

συνταγές φαρμάκων Το

υπουργείο Υγείας έδωσε τη δυνατότητα

στους γιατρούς να προτείνουν

μέσω της ηλεκτρονικής συνταγής

γενόσημο φάρμακο με την
εμπορική του ονομασία υποχωρώντας

στην ουσία από την αυστηρά

υποχρεωτική και καθολική συνταγογράφηση

τις δραστικής ουσίας

που θεσπίστηκε το 2012 στο πλαίσιο
του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής της χώρας Σύμφωνα
με τον υπουργό Παναγιώτη Κου

ρουμπλή πρόκειται για μία έμμεση
βοήθεια στα γενόσημα η διείσδυση

των οποίων στην ελληνική αγορά
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα Η

χρήση τους δεν ξεπερνά το 20
όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης
φτάνει το 70%-80



17. ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .02/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Αύξηση εισφοράς
αλληλεγγύης για
υψηλά εισοδήματα
Νέοι συντελεστές νια όσους έχουν
ετήσιες αποδοχές άνω των 50.000 ευρώ

Την αύξηση ins έκτακτηε εισφοράε
αλληλεγγύη για εισοδήματα άνω
των 50.000 ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση

cos ένα από τα δημοσιονομικά
μέτρα που διαπραγματεύεται με
tous πιστωτέ5 Ετσι ο συντέλεσα
ras εισφορά5 θα διαμορφωθεί στο
3,15 από 2,1 για εισοδήματα
από 50.001 écos 100.000 ευρώ και
στο 4,2 από 2,8 για εισοδήματα
άνω των 100.000 ευρώ ετησίωε

Enions ο ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει
τουλάχιστον για péTOS αλλά εξετάζεται

να είναι μειωμένο κατά
10 ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσει

δεδομένων των εξαγγελιών

για κατάργησή του και αντικατάσταση

με φόρο μεγάλα ακί
vntns περιουσίαε

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια και για τον
ΦΠΑ Σελ 3
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Μόνο στην Ελλάδα
Kt ενώ το εξωτερικό αντιλαμβάνεται και
ξεχωρίζει την ελκυστική σχέση ποιότητας

και τιμής του ελληννκού φαρμάκου
και ολοένα περισσότερες χώρες ζητούν

και αγοράζουν φάρμακα παρασκευασμένα

σε ελληνικές

φαρμακοβιομηχανίες
να σημειωθεί

ότι μεταξύ των πρώτων

αγοραστριών
βρίσκονται η Γερμα
νία και η Αγγλία τυχαίο

στο εσωτερικό
η κατάσταση παραμένει

ως είχε Πώς είχε Θα
σας πω αμέσως πλέγμα πολυ

πλοκότερον του ιστού της αράχνης για
να κερδηθούν προκηρύξεις στα δημόσια
νοσοκομεία από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

και προτιμώνται με βλακώδεις

δικαιολογίες οι ξένες φίρμες Εγώ
απορώ πώς μας προτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε

ελληνικά γενόσημα ενώ ουσιαστικά

στην αγορά διατίθενται τα ξένα
σκευάσματα Και η κακομοίρα η ΠΕΦ
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας

πόσο να φωνάξει πια η άμοιρη
Και αν φωνάξει ακούει κανείς Δυστυχώς

όχι γιατί ως γνωστόν στου κουφού
την πόρτα όσο θέλεις βρόντα ή πάρε την
πόρτα και φύγε
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06ß/28 I κυριακάτικη δημοκρατία

E-maU Χαρδουβελη Οι 43
σελίδες που στοιχειώνουν

Tis διαπραγματεύσεις
Το πάγωμα και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σας κύριες συντάξεις η αύξηση

του ΦΠΑ και τα άλλα άγρια μέτρα ύψους 980.000.000 ευρώ για τα όποια ειχε δεσμευθεί
με την υπογραφή του τότε υπουργού Οικονομικών η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου

Από τον
Στέλιο ΚράλογΑον
skraloglou^dimokratianews.gr

Σκληρά

μνημονιακά μέτρα ôijious
980.000.000 ευρώ που οαφώβ θα
έκαναν την ύφεοη να ριζώσει ακόμα
ma βαθιά στην Ελλάδα περιελάμβανε

το περίφημο e-mail 43 σελίδων που απέστειλε

ο τέωβ unoupyôs Οικονομικών Γκΐκος
Χαρδούβεληβ τον περασμένο Νοέμβριο
στην τρόικα οε μια προσπάθειανα κλείσει τη
συμφωνία για την εκταμίευση των δόσεων
που ακόμα εκκρεμούν

Η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από
6,5 σε 13 το πάγωμα των ονομαστικών
συντάξεων το 2016 και το 2017 η σταδιακή
κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

με καταληκτική ημερομηνία την 1/1/2019
ήταν μέτρα που ήθελε να εφαρμοστούν ο τέ
ωβ πρωθυπουργόβ Avwovns Σαμαράς

Στο e-mail ο Dekas Χαρδούβεληβ δήλωνε
npoouuos να ξαναβάλει στον διάλογο us 100
δόσειβ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

npos την Εφορία και να επισπεύσει την
τροποποίηση του ΕΚΑΣ από το 2015 αντί του
2016 ômos αρχικά προβλεπόταν δίνοντας το
επίδομα σε aimnis που το έχουν πραγματικά
ανάγκη και διαχωρίζοντας το από us ασφαλι
στικέβ napoxés

Στην επιστολή του υπουργού περιγράφεται
με σαφήνεια που ξαφνιάζει ότι η κυβέρνηση
θα πάρει πίσω την ελάφρυνση κατά 30

ms Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύηβ και θα
επιβάλει επιπλέον cpôpous οε είδη πολυτελείας

καπνό και ποτά θεσπίζοντας παράλληλα
λαχειοφόρο αγορά για την αύξηση των

εσόδων από τον ΦΠΑ
Η κυβέρνηση είχε αποδεχθείτησυμμετοχή
του ΔΝΤ στην προληπτική γραμμή στήρι

ξηβ ms Ελλάδας και άφηνε ορθάνοιχτο παράθυρο

για κατάργηση ms μείωστκ των συντελεστών

ΦΠΑ κατά 30 στα νησιά του Αιγαίου

σε επόμενη φάση Δεσμευόταν δε για
επώδυνεβ αλλαγέβ στο Ασφαλιστικό μεταξύ
των οποίων ενοποιήοειβ Ταμείων και κατάργηση

των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδό
mons πριν από το 62ο ή το 67ο έτοβ με καταληκτική

ημερομηνία την 1/1/2019

Πρόσθετα έσοδα
Στην επιστολή τονιζόταν ότι μια σειρά από

αναδιαρθρώσεις σε βασικούς τομείς θα
μπορούσε να παράσχει πρόσθετα έσοδα
το 2015 Ενδεικτικά αναφέρονταν πέντε
περιπτώσεις που θα μπορούσαννα αποφέρουν

150.000.000 ευρώ
Αύξηση στα έσοδα κλινικών δοκιμών

με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την
έλλειψη εναρμόνισης διοικητικών διαδικασιών

50.000.000 ευρώ
Αύξηση στα τέλη που σχετίζονται με τις

αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
άδειος κυκλοφορίας κατάργησης ή

τροποποίησης

για φάρμακα κ,λπ 15.000.000
ευρώ

Επιβολή τελών τιμολογίου γ την
υγειονομική περίθαλψη ξένων πολιτών
25.000.000 ευρώ

Βραδινά ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομεία

ταυ ΕΣΥ 20.000.000 ευρώ
Πολιτιστική κληρονομιά αύξηση εισιτηρίων

στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
93.000.000 ευρώ

Η επιστολή κατέληγε a>s εξήβ Αυτή είναι

μια συνολική πρόταση Ακολουθώνταβ
την ισχυρή προτροπή του επικεφαλήβ του
Euroworking Group αποφασίσαμε να κάνουμε

μια συνολική πρόταση αντί για μια
σταδιακή διαπραγμάτευση Αναγνωρίζουμε
nos σε μερικούβ τομείβ δεν ικανοποιήσαμε
πλήρακ Tis ανηουχίεβ aas Ομωβ αντί αυτού
έχουμε οε άλλαπεδία καταθέσει πολύ mo φι
λόδοξκ προτάσειβ Τα ανωτέρω είναι το μάξιμουμ

που μπορούμε να προσφέρουμε σε μια
γνήσια προσπάθειανα προχωρήσουμε μπροστά

και να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση
με αξιόπιστο τρόπο

Περιμένοντας va oas συναντήσω στην
Αθήνα

Γκ îkus Α Χαρδούβελιτ5

Ειδικότερα η επιστολή περιλαμβάνει τα
fins μέτρα και παρεμβάσειβ

ΦΠΑ
Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενο¬

δοχεία από 6,5 σε 13 Μια συντηρητική
εκτίμηση των δυνητικών εσόδων ανερχόταν
στο ελάχιστο των 350.000.000 ευρώ Βέβαια
στην επιστολή τονιζόταν ότι αυτή η αύξηση
πλήγωνε σοβαράτηνανταγωνιστικότητα των
τιμών των ελληνικών ξενοδοχείων σε σχέση
με όλεβ us άλλεβ χώρεβ ms Μεσογείου και
ότι ενώ υπήρχαν πολλοί τρόποι για να αντισταθμιστεί

αυτό το αποτέλεσμα κυρίακ μέσω
περαιτέρω διαρθρωηκών αλλαγών και άμεσων

επενδύσεων ήταν ιτροφανέβ nais όλα τα
άλλα μέτρα για την ενίσχυση ms ανταγωνιστικότητας

απαιτούσαν χρόνο και χρήμα για
να υλοποιηθούν και να φέρουν θετικά αποτελέσματα

ενώ αυξήσει φόρων μέσω αύξη
ons του ΦΠΑ θα είχαν αρνητικέβ ετηπτώσειβ
στιγμιαία

Ασφαλιστικό
α Διατήρηση των ονομαστικών συντάξεων
στο επίπεδο του 2015 για τα έτη 2016 και

2017 Το όφελο5 εκτιμάτο σε 50.000.000 ευρώ

0,18 του τρέχοντοβ kootous για το 2016
και 140.000.000 ευρώ 0,5 του τρέχοντοβ
kootous για το 2017

β Πιστοποίηση μέσω διασταυρώσεων
των οικογενειακών παροχών που καταβάλλονται

otous συνταξιούχουβ Μόνιμεβ εξοικονομήσει

θα προέκυπταν από αυτήν την
πρωτοβουλία Κάθε μήνα 664.862 συνταξιούχοι

λαμβάνουν μηνιαία οικογενειακά επιδόματα

38.600.000 ευρώ δηλαδή περίπου
466.800.000 ευρώ ετησίωβ Με την εφαρμογή

των διασταυρωτικών ελέγχων με το
μητρώο ΑΜΚΑ και το φορολογικό μητρώο
προέκυπταν συνταξιούχοι που δεν θα έπρεπε

να λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα
Εκτιμάτο ότι η ετήσια εξοικονόμηση του

5%-8 θα μπορούσε να επιτευχθεί δηλαδή
23.100.000 έωβ 37.000.000 ευρώ ανά éros

γ Πλήρης εφαρμογήτου άρθρου 13 του νόμου

3863/2010 για συγκεκριμένε5 περικο
nés ans συντάξειβ που μεταφέρονται στα μέλη

μιας οικογένειας τρία χρόνιαμετά τον θάνατο

του συνταξιούχου Σύμφωνα με m βάση
δεδομένων HÀios το συνολικό ποσό που
καταβάλλεται στα μέλη ms οικογένειας των
εκλιπόντων συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν

επΐοηβ ταδικά tous συνταξιοδοτικά τρία

980.000.000C
το σύνολο των μέτρων

που προέβλεπε
το e-mail Χαρδούβελη

I

χρόνια μετά τον θάνατο είναι 1.027000 ευρώ
ετησίωβ Η διασταύρωση των στοιχείων και η
πλήρης εφαρμογή των περικοπών αναμενόταν

να παραγάγουν εξοικονόμηση μεταξύ 8
και 12 δηλαδή 82.000.000 έωβ 123.000.000
ευρώετησίωβ

φΣυσχετισμόβ εισφορών και παροχών σε
όλα τα Ταμεία establishing close links
between contributions and benefits in all
funds Δηλαδή ρήτρα μηδενικού ελλείμμα
Tos και ans κύριι-s συντάξειβ αύξηση των εισφορών

τωναοφαλισμένωντου ΟΓΑ και επανεξέταση

του συστήματοβ καταβολήβ του ελάχιστου

εγγυημένου εισοδήματοβ ms ßaauais
σύνταξης για tous παλιούβ και véous αοφα
λισμένουβ λαμβάνοντας υπόψη το ύψοβ των
μισθών

Αύξηση των εσόδων ΦΠΑ Μέσω λαχειοφόρου

αγοράς και άλλων διοικητικών μέτρων
Το σύστημα αύξησηβ των εσόδων από

τον ΦΠΑ μέσω συλλογήβ αποδείξεων με
την προοπτική δώρων από λαχειοφόρο αγορά

θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του προ
γράμματοβ podeixL Διοικητικά μέτρα όπωβ

ηλεκτρονικά ημολόγια και διασταύρωση των
business-to-business τιμολόγια και λιανικέ

πωλήοειβ θα απέφεραν επίσηβ απτά αποτελέσματα

στοναγώνα κατάms φορολογτκήβ
απάτης και ms φοροδιαφυγιιβ

Ανοικτό παρέμενε το ενδεχόμενο τροποποιήσεων

ms puÔpions για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη npos το Δημόσιο προκειμένου οι διατάξει

να ευθυγραμμιστούν με Tis δεσμεύσει
του πρσγράμματοβ m διατήρησηms φορολο
γικήβ συνείδησηβ και m μείωση του δημοσιονομικού

kootous Qs παραδείγματα τέτοιων
αλλαγώναναφέρονταν στην επτστολή τα κριτήρια

επιλεξιμότητας που προσδιορίζουν m

Αλλαγή του νόμου
Κατσέλη για

τα κόκκινα δάνεια

ΟΠΩΣ αναφερόταν στο e-mail
ο νόμοβ Κατσέλη θα τροποποιούνταν

ώστε να περιοριστούν οι
100.000 υποθέσειβ που εκκρεμούν

στα δικαστήρια έχοντας πάρει

δικάσιμο έωβ και το 2031 ενώ
καινούργιοβ vôpos για την πτώχευση

ακόμη και ιδιωτώνθα κατε
τίθετο μέχρι το τέλοβ του χρόνου

Ολεβ οι υποθέοειβ που εκκρεμούν
θα μεταφέρονταν για να εκδικαστούν

στα κεντρικά πρωτοδικεία
ms χώρας ιδίωβ στην Αθήνα

και m θεσσαλονίκη προκειμένου
να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια

Η μεταφορά των εκκρεμών
υποθέσεων σημαίνει ότι θα προσδιορίζονταν

νέεβ ημερομηνίεβ εκ
δίκασηβ έπειτα από αίτηση είτε

των πιστωτών είτε των οφειλετών
για όλεβ Tis υποθέσειβ που

έχουν πάρει ημερομηνία μετά την
1/1/2017 Παράλληλα στο e-mail
προβλεπόταν ότι θα άλλαζε το
ύψοβ των δόσεων που υποχρεω¬

τικά θα καταβάλλονταν για την
προστασία ms πρώτηβ κατοικίας
και θα θεοτπζονταν αντικειμενικά
κριτήρια με βάση ms εύλογεβ δα
nàv8s διαβίωσης και την εξατομίκευση

ms οικονομικήβ κατ περτ
ουσιακήβ κατάοτασηβ των δανειοληπτών

Η κυβέρνηση δεσμευόταν και
για μεταρρυθμίσει στην αγορά
προϊόντων καθώβ ônos αναφερόταν

στηνεπιστολή το υπουργείο
Ανάπτυξηβ είχε ήδη προχωρήσει

αλλά και συνέχιζε σειρά δια Λρω
ηκών αλλαγών Μερικέβ αϊ ιό αυ
τέβ που περιγράφονταν α αλυ
τικά ήταν ρυθμίσει για τη1 πτώχευση

εταιριών για ns ανει τέλε
στεςυποθέσειβ,πουξεπερνι luvns
100.000 στη χώρα για μετά ρρυθ
μίσειβ ans αγορέβ προϊόντο ιν για
ειραρμογήτηβεργαλειοθήκΓ sOO
ΣΑΙ,ΟΟΣΑ 2 και για πιθανή εργαλειοθήκη

ΟΟΣΑ 3 γτα μείοχ m του
διοικητικού φόρτου και α τλού
στευοη στη χορήγηση άδειο ιν
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3 χρόνια
μόνο θα δικαιούνταν
σύνταξη τα μέλη οικογενείας

θανόντος

20 χρόνια
από 15 το λιγότερο τα
έτη εργασίας για το δικαίωμα

σύνταξης

δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει ns
οφειλεβ ενώ θα επερχόταν και βελήωσητων
κινήτρων για πρόωρη αποπληρωμή

Προτεινόταν ακόμα η ενοποίηση των ταμείων

κοινωνικήβ αοφάλιons uni fîcation of
social security funds Είχαν προταθεί συγχώνευση

όλων των Ταμείων στο ΙΚΑ με τη
δημιουργίαενόβΔ.Σ θέσπισηκοινών υπηρεσιών

éws τονΔεκέμβριο του 2015 και εναρμόνιση
ms paons εισφορών έως τον Δεκέμβριο

του 2016 Στην επιστολή γινόταν ειδική αναφορά

σε πρόσθετεβ παρεμβάσειβ που θα γίνονταν

εάν διαπιστωνόταν ότι την 1η Ιουλίου
2015 θα υπήρχε πρόβλημα στην εκτέλεση

του Προϋπολογισμού με βάση as ελληνικέβ
εκτιμήσειΒ Amis περιελάμβαναν

67έτη
για όλους σταδιακά
από το 20Î9 το opto

για πλήρη σύνταξη

62 έτη
για όλους σταδιακά
από το 2019 το opto

για μειωμένη σύνταξη

Απόσυρση ms μείωσα ms έκτακτης εισφοράς

αλληλεγνύηβ του 30 για το 2015
και το 2016

Επιβολή φόρου πολυτελείας
Αύξηση των φόρων σε καπνό και αλκοόλ

εάνσυμφωνούντανση τούτοοδηγούσε σε αύξηση

και όχι σε μείωση εσόδων Τα ανωτέρω
μέτραθαμπορούσανναφέρουνέσοδαms τάξεως

των 500.000.000 ευρώ
Απλοποίηση του καθεστώτοβ ΦΠΑ Δηλαδή

μείωση τωνδιαφορώνή και ενοποίηση δι
αφορεπκώνσυντελεστώνΦΠΑ narrow the
VATgap

Στην επιστολή αναφέρονταν και συγκεκριμένα

στοιχεία για την πορεία των εσόδων
του 2014 που θα συνέβαλλαν στο να κλείσει

Σταδιακή κατάργηση των πρόωρων
ΓΙΑ το Ασφαλιστικό προτεινόταν να θεσμοθετηθούν έως το téXos του έτουβ τα εξής

Για ÔOOUS έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1975 και έχουνπερισσότερα από 15 χρόνια
ασφάλισηβ αλλά λιγότερα από 20 οι παροχέβ θα συνδέονταν με us εισφορέβ tous θα
αυξάνονταν τα ελάχιστα ένσημα για m θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από
4.500 οε 6.000 ενώ για tous νεοεισερχομένου στο ασφαλιστικό σύστημα που γεννήθηκαν

μετά την 1/1/1975 θα αυξάνονταν σταδιακά
Σταδιακήκατάργηση τωνειδικώνορίων ηλικίας συνταξιοδότησης πριν από το 62ο

ή το 67ο έτος ηλικίας με καταληκτική ημερομηνία την 1/1/2019 Για ôoous θα συνταξιοδοτούνταν

το 2019 προτεινόταν αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη ενώγι αυτούς

που θα συνταξιοδοτούνταν το 2020 προτεινόταν αύξηση κατά τέσσερα έτη Οπως

αναφερόταν το μέτρο θα αφορούσε ταλεγόμενα ευγενή Ταμεία μητέρες ανηλίκων
και βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Επίσης η κυβέρνηση Σαμαρά δεσμευόταννα επανασχεδιάσει το ΕΚΑΣ λαμβάνοντας

υπόψηmσυνολική οικονομικήκαι περιουσιακήκατάστασητου συνταξιούχου θα
προηγούνταν ειδική αναλογιστική μελέτη που θα ήταν έτοιμη έως το τέλος του πρώτου

τριμήνου του 2015 και οι αλλαγέβ θανομοθετούνταντονΑπρίλιο του ίδιου χρόνου

Ο τέως υπουργός Οιχσνομιχών
ΓχίχαςΧαρδονβελης

το δημοσιονομικό κενό των 2,6 δισ τα οποία
το υπουργείο κοστολογούσε σε 1,113 δισ θεωρώντας

ότι επ αυτών υπήρχε συμφωνία με
την τρόικα ώστε να αφαιρεθούν απόm συζήτηση

για το δημοσιονομικό κενό
Η λίσταπεριελάμβανε και σειρά δράσεων

που δενείχανποσοπκοποιηθεί αλλά υπολογίζονταν

έσοδα όπως
Σύστημα ΦΠΑ στη λαχειοφόρο αγορά
Πιθανότητα κρυφής πηγής φορολογικών

εσόδων από άτομα που δηλώνουν αγρότες
ενώ δεν είναι απολαμβάνοντας έτσι τον χαμηλότερο

συντελεστή φορολογίας για tous
αγρότες

Ενδεχόμενοαύξησης φορολογίαςτσιγάρων
Πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την ολοκλήρωση

ms μεταρρύθμισης των φορολογικών
κινήτρων και την ένταξή tous στον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματοβ Σεπτέμβρι
os διαρθρωηκό ορόσημο

Κέρδη από φορολογική διοίκηση
Εξοικονόμηση από την εφαρμογή των

μεταρρυθμίσεων

του συνταξιοδοηκού συστήμα
TOS του 2010

Μεγαλύτερη είσπραξη φόρων από ns επιπτώσεις

ms βεληωμένης ρευστότητας του ιδι
ωτικού τομέα

Errions στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων

γινόταν αναφορά στον ΟΛΠ στο λιμάνι
ms θεσσαλονικηβ και στους mônpoopôuous
για tous onoious οι επενδυτές ζήτησαν παράταση

του δεύτερου γύρου για την υποβολή
βασικών εγγράφων αλλά και m μετακίνηση
ms υποβολής δεσμευτικών προσφορών έως
τονΦεβρουάριο του 2015 Στοντομέα των αυ

τοκινητοδρόμωνκαι ms Εγνατιάβ η εκδήλωση

ενδιαφέροντοςθαξεκινούσε στοτέλοςτου
πρώτου τριμήνου του 2015

ΔΕΗ 0Α0
Εγνατία ΟΛΠ
και ΤΡΑΓΜΟΣΕ

ΝΕΕΣ καθυστερήσεις στο πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων φανέρωνε η

επιστολή του υπουργού Οικονομικών
Γκίκα Χαρδούβελη στην τρόικα Ολα
μετετίθεντο για το τέλος Φεβρουαρίου

όπως το κλείσιμο των μεγάλων διαγωνισμών

που βρίσκονταν σε εξέλιξη
ΟΛΠ/ΟΑΘ ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΕΕΣΣΤΥ

ενώ περίπου την ίδια περίοδο θα ολοκληρώνονταν

και οι κυβερνητικέβ εκ
κρεμότητεβ όπως π.χ η λειτουργία των
σχετικών ρυθμιστικών Αρχών

ΟΑΠ ΟΛΘ Γινόταν προσπάθεια
το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης
του ΟΛΠ να αναρτηθεί στο δωμάτιο
δεδομένων Virtual Data Room έως
τις 8 Δεκεμβρίου Αυτό όμωβ θα εξαρ
τάτο από την ολοκλήρωση ms αξιολόγησης

που πραγματοποιούσαν οι σύμβουλοι

του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων
ΤΑΙΠΕΔ Αν συνέβαινε αυτό

τότε τον ίδιο μήνα το Ταμείο θα ανακοίνωνε

otous ενδιαφερομένου την
ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών

προσφορών tous Η ημερομηνία
αυτή εκπμάτο ότι θα ήταν περίπου στα
μέσα του α τριμήνου του 2015 Τα ίδια
ίσχυαν και για τον ΟΛΘ ίοως με μερικές

εβδομάδες καθυστέρηση
ΤΡΑΙΝΟΣΕ/ΕΕΣΣΤΥ Οι ενδιαφερόμενοι

επενδυτές ζήτησαν παράταση

του χρόνου υποβολής των σχολίων

τους για τη συμφωνία εξαγοράς
των επιχειρήσεων και γι αυτό η υποβολή

των προσφορών μεταφερόταν τον
Φεβρουάριο του 2015 Τα τελικά σχέδια

συμφωνίας πώλησης των δύο επιχειρήσεων

θα ήταν έτοιμα τον επόμενο
μήνα Για τον λόγο αυτόν η υποβολή
των δεσμευτικών προσφορών είχε

οριστεί να λάβει χώρα cms 2 Φεβρουαρίου
2015

Εγνατία Oôôs Μέσα στον Ιανουάριο
του 2015 αναμενόταν να ολοκληρωθεί

η συμφωνία ms Εγνατίας Οδού
με την Τράπεζα Πειραιώς σε ό,τι αφορά

την αναδιάρθρωση του δανεισμού
ms Μια πρόσκληση εκδήλωσηβ ενδι
αφέροντοβ αναμενόταν προς το τέλοβ
του α τριμήνου του 2015

Ο τέωβ υπουργόβ έκανε λόγο για Tis

καθυστερήσειβ λειτουργίας των ρυθμιστικών

Αρχών λιμένων και αεροδρομίων
υποοχόμενο5 στην τρόικα πωβ θα

λειτουργούσαν έως το τέλος Φεβρουαρίου

ΔΕΗ Η πρόσκληση εκδήλωσηβ ενδιαφέροντος

είχε προγραμματιστεί για
τον Ιούνιο του 2015

ΑΔΜΗΕ Οι οικονομικές προσφο
ρέβ αναμένονταν ons 30 Ιανουαρίου
2015
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Παναγιώτης
Κουρουμπλής

υπουργός Υγείας

Συνέντευξη

Στον Γιώργο Σακκά
gsakkas@inaftemporiki.gr

Στόχος ένααντίστοιχο
Taxis στηνυγεία

Αποφασισμένος να διεκδικήσει περισσότερους πόρους για την υγεία προκειμένου να εξασφαλιστεί
η αξιοπρέπεια στην περίθαλψη του συνόλου των Ελλήνων πολιτών και δη των ανασφάλιστων
ο Παναγιώτης Κουρουμπλής επιδιώκει την αναμόρφωση του συστήματος υγείας

Οποκιδήπσα ηροσπάθαα
εξορθολογισμού
και νοικοκυρέματος
6cv μπόρα να έχει καμία
επιτυχία εαν δεν τεθεί
υπό διαχείριση
ενα ολοκληρωμένο ήλεκτρονκό
σύστημα που θα εξασφαλίζει
τον έλεγχο του κόστους
στην ππγη παράγωγης του
θα ελέγχει χπν παραγωγικότητα
των κλινικών μελετών
θα περιορίζει στο ελάχιστο
δυνατό ας επιχειρούμενες
απάτες και θα ελέγχει
το κόστος συντήρησης
κυρίως των ηλεκτρονικών
μηχανημάτωνff
0 ΕΟΠΥΥ με βάση
το μνημόνιο ενω θα έπρεπε
να ειχε λάβει m φετινή χρονιά
1 δισεκατομμύριο 100
εκατομμύρια ευρω έλαβε μόλις
525 εκατομμύρια ευρω
Οι δαπάνες των νοσοκομείων
ανήλθαν πέρυσι
στο 1 δισεκατομμύριο
620 εκατομμύρια ευρω
ενώ φέτος άγγιξαν το
1 δισεκατομμύριο 380
εκατομμύρια ευρω Ηδη

διαμηνύσαμε στους θεσμικούς
παράγοντες ότι οι δαπάνες
των νοσοκομείων θα πρέπει να
φτάνουν το 1 διοεκοεομμυριο
800 εκατομμύρια ευρω

FF

6

Προτεραιότητα

σης κινήσετςτου υπουργείου

αποτελούν η αύξηση του προσωπικού

η αύξηση του προϋπολογισμού

για τα νοσοκομεία αλλά και η ηλεκτρο
νικοποίηση των συστημάτων στις δομές υγείας
με την παράλληλη ενοποίηση αυτών Βασική
παράμετρος στη νέα πολιτική αποτελεί και η
νέα στρατηγική για το φάρμακο όπου θα επιδιωχθεί

η δραστική διείσδυση των γενοσήμων
τονώνοντας παράλληλα με κίνητρα την ελληνική
παραγωγή φαρμάκων

Συμφωνά με τις δηλώσεις σας αλλά και του πρωθυπουργού

επιδιώκετε την ανάπτυξη κινήτρων
για την τόνωση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Μπορείτε να μας περιγράψετε το πλαίσιο των κινήτρων

αυτών

Σκι βασικό πλαίσιο ιων κινήιρων συμπεριλαμ
βάνεται η προσπάθεια διείσδυσης του αξιόπιστου
γενόσημου φαρμάκου στην Ελλάδα Οταν σε όλες
τις χώρες ιης Ευρώπης το γενόσημο καλύπτει το
60%-70 ιης εγχώριας κατανάλωσης στην Ελλάδα
ιο ιιοσοσιό αιπό κυμαίνεται σιο 18%-20
Επίσης ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη
της έρευνας στην Ελλάδα στο χώρο των κλινικών
μελετών
Συγκεκριμένα και σε συνεννόηση με τις ελληνικές
και πολυεθνικές φαρμακευτικές θα αλλάξουμε
το θεσμικό ιιλαίοιο διεξαγωγής των κλινικών μελετών

με στόχο οι επενδύσεις μέσα στα επόμενα
τρία χρόνια να φτάσουν το 1 δισ ευρω από 80
εκαιομμύρια ευρώ που είναι σήμερα
Μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία θα επιφέρει
πολλαπλάσιες θειικές επιπτώσεις στην ελληνική
οικονομία Επιπλέον θα προσφέρουμε σταθερό
καθεστώς τιμών στις φαρμακευτικές που θα εκδηλώσουν

ενδιαφέρον για την παραγωγή συμπαραγωγή

και συσκευασία των φαρμάκων στην
Ελλάδα

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι το νοικοκύρεμα
των δαπανών στην υγεία Σε αυτό αναμένεται να
συμβάλει η αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης
Πώς θα επιτευχθεί η διαδικασία ελέγχου των δαπανών

και τι επιδιώκετε να πετύχετε

Οποιαδήποτε προσπάθεια εξορθολογισμοΰ και
νοικοκυρέματος δεν μπορεί να έχει καμία επιτυχία
εάν δεν τεθεί υπό διαχείριση ένα ολοκληρωμένο
ηλεκτρονικό σύστημα που θα εξασφαλίζει τον
έλεγχο του κόστους ο~την πηγή παραγωγής του
θα ελέγχει την παραγωγικότητα των κλινικών μελετών

θα περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό πς επι¬

χειρούμενες απάτες και θα ελέγχει το κόστος συντήρησης

κυρίως των ηλεκτρονικών μηχανημάτων
Σήμερα βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου

Taxis στην υγεία και επιβάλλουμε
πλέον την ανάγκη διασύνδεσής του με όλα τα συστήματα

που κατά καιρούς λειτούργησαν στο
χώρο αλλά έτρεχαν παράλληλα
Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς η δυνατότητα

παρακολούθησης των απεικονιστικών εξετάσεων

και η καθιέρωση του νέου δωρεάν συστή¬

ματος καταχώρησης ραντεβού θα εξασφαλίσει
πολλά και ουσιαστικά οφέλη σε ό,π αφορά το νοικοκύρεμα

Από την άλλη πλευρά η καθιέρωση τεσσάρων επιτροπών

διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ θα εξασφαλίσει

σημαντικά ποσά που μέχρι σήμερα αδίκως

σπαταλούνται εις βάρος του Δημοσίου Τέλος
η αλλαγή του μοντέλου στα rebate θα προσφέρει
στο σύστημα πόρους για την κάλυψη των ανασφάλιστων

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Η ΝΑιΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας
προσλήψεων ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων

στον τομέα της δημοσίας υγείας Πώς θα
εξελιχθεί η διαδικασία και ποιο το χρονοδιάγραμμα

Η κυβέρνηση αποφασισμένη να στηρίξει το δημόσιο

χαρακτήρα του συστήματος Υγείας απαντά
με αυτή την απόφαση στην καρδιά του προβλήματος

Αλλωστε η επίσκεψη ίου πρωθυπουργού
τη συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο υπουργείο

εκπέμπει ένα καθαρόιαιο μήνυμα
Επιπροσθέτως στο υπουργείο έγινε ευρεία σύσκεψη

με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργο Κα
τρούγκαλο τον πρόεδρο του ΛΣΕΠ Ιωάννη Καραβοκύρη

παρουσία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ
αναζητώντας τον περιορισμό στο ελάχιστο των
χρονικών ορίων των προσλήψεων ιατρικού νοσοκομειακού

και παραίαιρικού προσωπικού Παράλληλα

προωθούμε την πρόσληψη 1.500 επικουρικών

γιατρών και λοιπού προσωπικού συντομεύοντας

τον ισχύοντα χρόνο πρόσληψης και
επεκτείνοντας τον χρόνο σύμβασης από τον έναν
χρόνο στα δύο έτη

Στο μέτωπο της συνεργασίας με τον χώρο των
ιδιωτικών κλινικών ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις

Ανοίξαμε έναν διάλογο προκειμένου να καθορίσουμε

ένα νέο πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας

Διεκδικούμε ιη διαφάνεια στη λειτουργία
των ιδιωτικών κλινικών και ιην αξιοπιστία Ο διάλογος

αυτός αφορά και τις ασφαλιστικές εταιρείες

Τέλος αλλά ίσως το πλέον σημαντικό Ποιες κινήσεις
θα επιχειρήσετε ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός
για την υγεία

Η ελληνική κοινωνία οφείλει να γνωρίζει ότι διαχειριζόμαστε

προϋπολογισμό που ψήφισε η
προηγούμενη

κυβέρνηση Ως εκ τούτου ορισμένα
κύμβαλα αλαλάζοντα θεωρούν ότι η κοινωνία έχει
κοντή μνήμη Ο ΕΟΠΥΥ με βάση το μνημόνιο ενώ
θα έπρεπε να είχε λάβει τη φετινή χρονιά 1 δισεκατομμύριο

100 εκατομμύρια ευρώ έλαβε μόλις
525 εκατομμύρια ευρώ
Οι δαπάνες των νοσοκομείων ανήρθαν πέρυσι
στο 1 δισεκατομμύριο 620 εκατομμύρια ευρώ
ενώ φέτος άγγιξαν το 1 δισεκατομμύριο 380 εκατομμύρια

ευρώ
Ηδη διαμηνύσαμε στους θεσμικούς παράγοντες
ότι οι δαπάνες των νοσοκομείων θα πρέπει να
φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια
ευρώ

SID.-9381762I
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Παναγούλιας
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πρόεδρος ΣΦΕΕ
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Αυτοτροφοδοτουμε
τιςεπενδύσειςμας

ψ Η υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και την εμπορευματοποίηση αυτής

Στον Γιώργο Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

αποτελούν το βασικό μοντέλο νια την επανεκκίνηση της οικονομίας Ο κλάδος των φαρμακευτικών
εταιρειών είναι ίσως ο σημαντικότερος τομέας που μπορεί σε αυτή τη βάση να εισφέρει
έντονα παρέχοντας παράλληλα αξιοπρεπή περίθαλψη στην ελληνική κοινωνία Ν

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Πα

ναγοϋλιας μιλά στην Ειδική Εκδοση Υγεία και Φάρμακο
για ια βήματα που μπορούν να γίνουν και να φέρουν

άμεσα αιιοτελέσματα

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΦΕΕ αναλαμβάνει σε μια αρκετά
δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία όπου ζητούμενο είναι αφενός να
αποκατασταθεί η αξιοπρεπής πρόσβαση των ασθενών σας θεραπείες
και ειδικά στις καινοτόμες αφετέρου να κερδηθεί το στοίχημα της
ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού ρόλου των
φαρμακευτικών Με δεδομένο το διακριτό σας ρόλο στο δ.σ του
ΣΦΕΕ ως υπεύθυνου για θέματα ανάπτυξης ποιες είναι οι προτεραιότητες

που έχετε θέσει όσον αφορά την ανάπτυξη

Η περίοδος είναι όντως ιδιαίτερα κρίσιμη και χρήζει άμεσων πρω
τοβουλιών ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπρεπής περίθαλψη για
ιον Ελληνα ασθενή και επίσης να επιτευχθεί η ουσιαστική επανεκκίνηση

αις οικονομίας Οι φαρμακευηκές έχουμε παρουσιάσει
ένα συγκεκριμένο σχέδιο προτάσεων που με σχετικά απλά βήματα
μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα Βάσει αυτού του πλαισίου
έχουν ιεθεί και οι προτεραιότητές μας

1 κρίση δεν πρέπει να πάει χαμένη Για την υπέρβαση της χρειάζεται
να εξάγουμε κρίσιμα συμπεράσματα χρήσιμα για ίο μέλλον Και
ι ο κυριότερο είναι όιι η ρίζα του ελληνικού κακού βρίσκεται στην
από χρόνια σταδιακή εξαφάνιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής

οικονομίας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ταχύτατων
αλλαγών Η Ευρώπη βέβαια και όχι μόνο η Ελλάδα πλήττεται από
m μετατόπιση ιης ανιαγωνιοτικότητας σε τρίτες χώρες σε μακρινές
ηπείρους χαμηλού κόστους Η απάντηση είναι μία Η επένδυση
στην έρευνα ιην καινοτομία την προστιθέμενη αξία
Καθώς λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία διαμορφώνει μια δυναμική
οικονομία ανάπτυξης και αλληλεγγύης αποτελεί ην κυριότερη
προϋπόθεση για μια εύρωστη υγιή και αλληλέγγυα κοινωνία Για
εμάς σι η φαρμακοβιομηχανία δύο είναι οι στρατηγικοί άξονες
δράσης για ιην οικονομική ανάκαμψη Α Η έρευνα και ανάπτυξη
με οτόχευση οιην καινοτομία και Β Η παραγωγή και οι εξαγωγές
Οσον αφορά ιον πρώτο άξονα έχουμε ήδη προτείνει την ανάπτυξη
πολιπκών διασύνδεσης των ερευνηηκών φορέων των πανεπιστημίων
και ιου ιδιωτικού ιομέα ιην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου
και ιην t'ipon ιων γραφειοκρατικών εμποδίων ώστε να ενισχυθούν
οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα Ο 2ος άξονας επικεντρώνεται
στη βελτίωση του πλαισίου φορολογικών κινήιρων για δαπάνες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης όπως είναι η αύξηση του
φορολογικού κινήτρου τουλάχιστον στα προηγούμενα επίπεδα
λ χ 50 αντί 30 Θα ήταν επίσης πολύ θετικό να υπάρχει
μειωμένος φορολογικός συντελεστής στα κέρδη από την εκμετάλλευση

πατέντων και συγκεκριμένων καινοτομιών
Η κυβέρνηση επίσης θα πρέπει να μεριμνήσει για την έγκριση
ειδικού καθεστώτος από ιην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμπεριληφθούν

οι δαπάνες έρευνας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Ενα οημανιικό ζήιημα ακόμη είναι η διασύνδεση των επενδύσεων
με την απασχόληση και θα ήταν πολύ γόνιμο να δοθεί η δυνατότητα
απαλλαγής των εταιρειών που επενδύουν από εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης Πέρα από τα άμεσα φορολογικά κίνητρα η Πολιτεία
θα πρέπει να απλοποιήσει άμεσα όπως έχει δεσμευτεί το θεσμικό

πλαίσιο για κλινικές έρευνες μια διαδικασία η οποία αφορά και
τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή Ενα άλλο σημαντικών
προσδοκιών πεδίο είναι η εξωστρέφεια των φαρμακευτικών εταιρειών
όπου επιδεικνύουν παρά τις δυσκολίες υψηλού επίπεδου επιδόσεις
Η Πολιτεία πρέπει να προωθήσει το σχεδιασμό προγραμμάτων
εξωστρέφειας και διαχείρισης καινοτομίας μέσω διευκόλυνσης
των σχετικών διαδικασιών Μια σημαντική δράση είναι η ενεργοποίηση

της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου

ENTERPRISE GREECE SA για την προώθηση των εξαγωγών
και η δημιουργία συμβουλευηκής δομής για την παροχή υπηρεσιών
μίας στάσης one-slop-shop προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Αναφερθήκατε στον τομέα των κλινικών μελετών τις οποίες ευαγγελίζεται

σαν μοχλό ανάπτυξης και η Πολιτεία Τι συγκεκριμένα προτείνετε

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 250 εκατ ευρώ
τον οποίο έχει θέσει ο ΣΦΕΕ ως ένα εφικτό επίπεδο επενδύσεων
Αποδεδειγμένα ο τομέας των κλινικών μελετών είναι μια πηγή ανάπτυξης

ενίσχυσης της απασχόλησης και εισροής εσόδων προς τα
δημόσια ταμεία Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη διάθεση
του νέου υπουργού να προχώρησα στην απλοποίηση και ομαλοποίηση
του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή κλινικών
ερευνών αλλά και τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη διεξαγωγή
μη παρεμβατικών μελετών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της κλινικής έρευνας

Για ης δομές υγείας απαιτείται επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου
οργάνωση και στελέχωση των μονάδων με κατάλληλη υποδομή
για την πραγματοποίηση διεθνών μελετών φάσης 1 που σήμερα
δεν υφίστανται Θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν τα κίνητρα
ερευνητικών κοινοπραξιών που να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας

από τη βασική και την κλινική έρευνα στις εμπορικές
εφαρμογές Και βεβαίως να ολοκληρωθεί η στελέχωση της Εθνικής
Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΕΔ με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα

καταρτισμένο Τα οφέλη είναι πολλαπλάσια τόσο για το
σύστημα συνολικά όσο κυρίως και για τους ασθενείς και την απασχόληση

Και αυτό γιαπ η κλινική έρευνα ξεπερνά τα στενά όρια
της οικονομίας Διασφαλίζει πάνω απ όλα τη γρήγορη χωρίς
κόστος πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες Βεληώνει
δηλαδή την ποιότητα ζωής του ανθρώπου συμβάλλοντας στην
εξάλειψη της νόσου

Αντιλαμβάνομαι πως για τα θέματα ανάπτυξης και για τις κλινικές
έρευνες ο ρόλος του Ε0Φ αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς
για την επίτευξη των όσων προτείνετε

Ακριβώς αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ιιαράμετρος καθώς
ο οργανισμός αποτελεί βασικό καταλύτη στηνειιίιευξη τωνσυνερ
γειών που προτείνουμε Εχουμε καταλήξει σε ιιροιάσεις που
αφορούν σε στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου του
ΕΟΦ ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη αδειοδότηση σε όλο το
εύρος ευθύνης του Μην ξεχνάμε ότι η βασική λειτουργία του
αφορά το φάρμακο τις τιμές και τη διακίνηση
Θα πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την
αναδιοργάνωση του οργανιοτιού με ενίσχυση ιου ανθρώπινου δυναμικού

και διάκριση των λειτουργιών η οποία θα επιτρέψει την
ξεκάθαρη οριοθέτηση ενός πλαισίου αρμοδιοτή ιων και υπηρεστών
οι οποίες μπορεί να παρέχονται εσωτερικά από ιον οργανισμό ή
μέσω συνεργασιών με όλους τους ακαδημαϊκούς φορείς ιου χώρου
Επιπλέον σε προτεραιότητα πρέπει να τεθεί και η ανάπη ιξη ειδικού
γραφείου μέσα στον ΕΟΦ το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο
αναφοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας αμοιβαίων αναγνωρίσεων
γενοσήμων ως κέντρο οργάνωσης παρακολούθησης και ελέγχου
μελετών βιοϊσοδυναμίας και άλλων κλινικών μελετών και ως κέντρο
αξιολόγησης εν γένει της αγοράς γενοσήμων φαρμάκων
Πέραν τούτου ο ΕΟΦ θα πρέπει να αναλάβει και ρόλο εισηγητού
σε αμοιβαίες εγκριτικές διαδικασίες MRP/DCP Fun οι φαρμακευτικές
εταιρείες δεν θα αναγκάζονται πλέον να προσφεύγουν στις υπηρεσίες
οργανισμών άλλων χωρών όπως γίνειαι μέχρι on μερα και επιπλέον
ο ΕΟΦ θα αυξήσει σημαντικά και τα έσοδα του από tu παράβολα

Θα ήθελα να επιστρέψω και πάλι στο θέμα της καινοτομίας και της
έρευνας που όπως φαίνεται από τα λεγόμενα σας αποτελεί την
αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη Μπορείτε να αναπτύξετε περαιτέρω

τη βασική αυτή παράμετρο

Οπως ανέφερα και προηγουμένως για τις κλινικές μελέτες κρίνεται
αναγκαία η διασύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την παραγωγή

Η πολιτεία λοιπόν έχει υποχρέωση να εκκινήσει δράσεις
ενίσχυσης ιης εμπορευματοποίησης της επιοιημονικής γνώσης
και ακόμη να προωθήσει την ενίσχυση ιης Ερευνας και της Καινοτομίας

ώστε ο τομέας να αποκτήσει την κλίμακα και την αποδοτικότητα

που απαιτείται σε ένα παγκόσμιο ανιαγωνιοτικό περιβάλλον

Πάντως σε πρόσφατο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία
διαπιστώσαμε τη θέληση της κυβέρνησης να κινητοποιηθεί για
την τόνωση των σχεττκών δράσεων μέσα από μεκιρρυθμίσειςπου
αφορούν στην αναμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και των Περιφερειακών
Συμβουλίων Ερευνας και Καινοτομίας την επιιάχυνση του νέου
ΕΣΠΑ την επαναφορά των Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων

και γενικότερα με μέτρα διοικητικής απλούστευσης των
διαδικασιών Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται πολύ
χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη στον τομέα ίων επενδύσεων σε
Ε&Α και να σημειώσω και αυτό το χαμηλό ποσοοιό που είναι κάτω
του 1 το οφείλει στη φαρμακοβιομηχανία που είναι ο Νοί κλάδος
σε αυτόν τον τομέα με το σύνολο των επενδϋσεών ιου να προσεγγίζει
το 20 του συνόλου Θα πρέπει σταδιακά να φιάσουμε οτο 1,5
του ΑΕΠ για τη χώρα με την αύξηση των επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας

οτο 10 του συνολικού κύκλου εργασιών του
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Wria τις δομές υγείας απαιτείται επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου
οργάνωση και στελέχωση των μονάδων με κατάλληλη υποδομή

για την πραγματοποίηση διεθνών μελετών φάσης 1 που σήμερα
δεν υφίστανται θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν τα κίνητρα ερευνητικών
κοινοπραξιών που να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τη βασική
και την κλινική έρευνα στις εμπορικές εφαρμογές
Και βεβαίως να ολοκληρωθεί η στελέχωση της Εθνικής Επιτροπής
Δεοντολογίας ΕΕΔ με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο

WH κυβέρνηση θα πρέπει να επιδείξει την απαιτουμένη ταχύτητα
στις διαπραγματεύσεις ώστε να εξομαλυνθεί άμεσα το κλίμα

και η φερεγγυότητα της χώρας και η Ελλάδα να μπορέσει αντλήσει
τη ρευστότητα που χρειάζεται ώστε οι ασθενείς να συνεχίσουν απρόσκοπτα
να έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες θεραπείες και υπηρεσίες υγείας

κλάδου Να υπενθυμίσω δε ότι υπολογίζεται όπ
για κάθε αύξηση κατά 1 των δαπανών των επιχειρήσεων

σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,07

Από τις προηγούμενες απαντήσεις σας κατανοούμε
ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με προτάσεις
νια την ανάπτυξη Ομως όλοι γνωρίζουμε on αυτή
τη στιγμή ο τομέας των δημοσίων επενδύσεων
είναι τραγικά συρρικνωμένος και η ρευστότητα
σχεδόν ανύπαρκτη Πώς θα μπορούσε ο κλάδος
να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο δημόσιος τομέας
δεν είναι πηγή άμεσης χρηματοδότησης Η

φαρμακευτική

βιομηχανία αυτοτροφοδοτεί τις επενδύσεις

της με βάση τα κέρδη της και τη δραστη
ριότητά της η οποία όμως διακυβεύεται λόγω
των συνθηκών στην Ελλάδα
Σπανίως κλάδος επενδύει σε Ερευνα και Ανάπτυξη
τόσο μεγάλα ποσά ποσοστό του τζίρου του κοντά
στο 20 ώστε να αναπτύσσει καινοτόμα σκευάσματα

να προστατεύει τη δημόσια υγεία αλλά
και να είναι μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας
Υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης εγκεκριμένες
και διαθέσιμες
Ο κλάδος μας εμπίπτει και είναι σε πλήρη αντιστοιχία

με τις απαιτήσεις τις προϋποθέσεις και
τις κατευθύνσεις της Ε.Ε σε σχέση με την

Προγραμματική

Περίοδο 2014-2020 Για τον λόγο
αυτό διεκδικεί δεσπόζουσα θέση στο επόμενο
ΕΣΠΑ κι έχει συμπεριληφθεί στις μελέτες Εξυπνης
Εξειδίκευσης Smart Specialization ως ένας από
τους κλάδους στους οποίους η χώρα μας ή έστω

συγκεκριμένες Περιφέρειες έχει συγκριτικό πλεονέκτημα

Εδώ να τονίσουμε ότι ήδη τρέχει το πρόγραμμα
Horizon 2020 το οποίο για την 7ετία 2014-2020
έχει προγραμματίσει τη χρηματοδότηση με 80
δισ της καινοτομίας επιχειρήσεων στην Ε.Ε με
ειδική μάλιστα προοπτική για τον χώρο του φαρμάκου

και της βιοτεχνολογίας
To Horizon χρηματοδοτεί επίσης με 1,64 δισ
ευρώ το πρόγραμμα Innovative Medicine Initiative

το οποίο διαθέτει συνολικά κεφάλαια
3,3 δισ ευρώ με τις φαρμακευτικές εταιρείες
της Ευρώπης μέλη της EFPIA να το συγχρηματοδοτούν

με 1 425 δισ και το υπόλοιπο κεφάλαιο
να προέρχεται από άλλους συναφείς επιχειρηματικούς

κλάδους

Ως υπεύθυνος για θέματα νοσοκομείων και άρα
εξοφλήσεων προς τον κλάδο το τελευταίο διάστημα
υπάρχει μια έντονη κινδυνολογία στην αγορά εξαιτίας

της οικονομικής ασφυξίας Πιστεύετε ότι
υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και ι σο σημαντκίς
είναι οι επιπλοκές που δημιουργούν οι διογκωμένες

οφειλές του Δημοσίου προς εσάς Τι προτείνετε
ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση

Πράγματι το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί

πρωτοφανείς σε ένταση και αβεβαιότητα
συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονομία
αφού η παρατεταμένη διαδικασία των διαπραγματεύσεων

μεταξύ Ελλάδας και πιστωτών έχει
αποκλείσει τη χώρα από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης

Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις
καθώς η κυβέρνηση υπό τον φόβο της πιθανότητας
να στραγγΐξουν τα δημόσια ταμεία καθυστερεί
τραγικά τις εξοφλήσεις Μάλιστα ο χώρος του

φαρμάκου είναι επιχειρηματτκά από τους πλέον

παραμελημένους καθώς παρά το γεγονός ότι έχει
υποστεί δραμαπκές οικονομικές πιέσεις οι οποίες
κατά τη διάρκεια της κρίσης κόστισαν πάνω από
2 δισ ευρώ PSI και μέτρα rebate clawback
εξακολουθεί να μένει στο περιθώριο των αποπληρωμών

Τα χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρείες μας ξεπερνούν

και πάλι το 1 δισ ευρώ και πλέον οι αποπληρωμές

γίνονται μετά από 12 μήνες σχεδόν
όταν άλλοι ιδιώτες συνεργάτες του Δημοσίου τυγχάνουν

σαφέστατα ευνοϊκότερης διακριτικής αντιμετώπισης

Ολο αυτό το σκηνικό παθογένειας ενίσχυσε και
πάλι την εικόνα της Ελλάδας ως μιας αφερέγγυας
χώρας υψηλής αβεβαιότητας για το επιχειρείν
την οποία δυσκολεύονται να εμπιστευτούν οι
επενδυτές Ελληνες και ξένοι Το γεγονός αυτό
δεν έχει αντίκτυπο μόνο στις επενδύσεις αλλά
και στις διασυνοριακές εταιρικές συναλλαγές καθώς

όταν το ρίσκο της χώρας αυξάνει τόσο μειώνεται

και η φερεγγυότητα των εταιρειών που

εδρεύουν σ αυτή Πολλές εταιρείες ζητούν και
πάλι όπως το 2012-2013 να προπληρώνονται ne

εξαγωγές προς την Ελλάδα
Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδείξει την απαι
τουμένη ταχύτητα στις διαπραγματεύσεις ώσπ
να εξομαλυνθεί άμεσα το κλίμα και η φερέγγυο
τητα της χώρας και η Ελλάδα να μπορέσει να αντ
λήσει τη ρευστότητα που χρειάζεται ώστε οι ασθε
νείς να συνεχίσουν απρόσκοπτα να έχουν πρό
σβαση σης απαιτούμενες θεραπείες και υπηρεσίεί
υγείας
Παράλληλα σημαντική διέξοδος μπορεί να βρεθε
και μέσα από τον συμψηφισμό τωννοσοκομετακώλ
χρεών με δικές μας υποχρεώσεις όπως με ic
rebate και όχι μόνο με το clawback Ο ΣΦΕΕ έχε
σθεναρά ζητήσει και την επέκταση των συμψη
φισμών και με άλλου είδους εισφορές όπως πχ
το ΦΠΑ Τέλος θα πρέπει να τηρηθεί κάποκ
στιγμή και ο νόμος που προβλέπει 60 ημέρες ω

μέγιστο χρόνο πίστωσης
ISID.-9384135
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Βασίλης
Κότσος

αντιπρόεδρος Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Στον Γιώργο Σακκά
gsakkas@4iaftemporlki.gr

Οιτιμέςτωνφαρμάκων
είναιήδηχαμηλές
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει μια ισχυρή δυναμική και παρά τις τάσεις συρρίκνωσης
των προηγούμενων δεκαετιών μπορεί να συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
στην κάλυψη των ασθενών αλλά στην οικονομική ανόρθωση της χώρας Ν

Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ τονίζει στην Ειδική Εκδοση

Υγεία και Φάρμακο τα σημαντικά ανοιχτά ζητήματα
του κλάδου και τις προοπτικές που υπάρχουν παρά

την παρατεταμένη ύφεση

0 υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα
κατατεθεί νομοσχέδιο σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος
περίθαλψης αλλά και στο χώρο του φαρμάκου Ποιες θα ήταν οι
υποδείξεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ώστε οι επικείμενες

διατάξεις νια τα φάρμακα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση

Το μνημόνιο απέτυχε πλήρως στους βασικούς άξονες της φαρμακευτικής

πολπικής που είναι η προστασία της δημόσιας
υγείας η συγκράτηση της δαπάνης καθώς οι μειώσεις που
επιτεύχθηκαν έγιναν με λογιστικές και όχι με τεχνικοοικονομικές
πρακτικές και η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας
Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα πρέπει επιτέλους να αλλάξει
σελίδα η φαρμακευτική πολιτική και να υλοποιηθεί στη βάση
μιας εθνικής στρατηγικής για την προστασία της δημόσιας
υγείας και των ασφαλισμένων την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

και ιην απελευθέρωση της ανάπτυξης
Η δαπάνη για ιο σωστά χρησιμοποιούμενο φάρμακο δεν συνιστά
κόστος αλλά επένδυση καθώς οδηγεί σε εξοικονόμηση μέσω
της μείωσης των νοσοκομειακών δαπανών και της αύξησης
ιης παραγωγικότητας Σιο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι οι
φαρμακευτικές ανάγκες των ασθενών δεν μπορεί και δεν πρέπει
να αποτελούν πεδίο λογιστικών υπολογισμών
Η μείωση ιης φαρμακευτικής δαπάνης δεν θα επιτευχθεί μόνο
μέσα από μια λογισιική λογική και με οριζόντια μέτρα αλλά
με βαθιές και κάθειες ιομές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν
τις αναπτυξιακές δυνατότητες του φαρμακευτικού κλάδου
Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η ανατροπή του ισχύοντος
στείρου λογιστικού μοντέλου το οποίο απειλεί τη βιωσιμότητα
της φαρμακευτικής περίθαλψης και αγνοεί τις πραγματικές
ανάγκες ι ων ασθενών
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να ληφθεί μια σειρά μέτρων
τα οποία αναφέρω επιγραμματικά

Διασφάλιση της καθολικής ιιρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες

φαρμακευτικές θεραπείες και άμεση κάλυψη των ανασφάλιστων

Υιοθέιηση μιας εθνικής πολιτικής γενοσήμων που θα περιλαμβάνει

δράσεις ενημέρωσης του κοινού και παροχή κινήτρων
σε γιαιρούς και φαρμακοποιούς

Αμεση αποκατάσταση του μη βιώσιμου προϋπολογισμού για
τα φάρμακα σε επίπεδα που να προσεγγίζουν τον κατά κεφαλήν
μέσο όρο της Ε Ε
• Υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον εξορ
θολογισμό της χρήσης φαρμάκων

Διασφάλιση ιης πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα

μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης των ακριβών φαρ
μακευιικών θεραπειών

Αναμόρφωση του σημερινού στρεβλού συστήματος τιμολόγησης

φαρμάκων που οδήγησε σε ελλείψεις φαρμάκων
Αναμόρφωση ιου ιρόπου διενέργειας των διαγωνισμών προμήθειας

φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία

Υιοθέτηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο να αντιμετωπίζει

την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία ως πόλο ανάπτυξης

Το τελευταίο διάστημα π Ελλάδα παρουσιάζει και πάλι την εικόνα
μιας αφερέγγυας χώρας στο εξωτερικό Σε ποιο βαθμό το γεγονός
αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων του
κλάδου με ξένες εταιρείες και πόσο μπορεί να κινδυνεύουν οι εξαγωγές

Είναι φυσιολογικό να αντιμετωπίζει προβλήματα μια ελληνική επιχείρηση

που έχει δοσοληψίες με το εξωτερτκό Οι ξένοι προμηθευτές
πρώτων υλών απαιτούν προπληρωμές ή υψηλές προκαταβολές
Σε ένα περιβάλλον μηδενικής ρευστότητας αυτό αϊ ιοτελεί σημαντικό
βαρίδι Καταβάλλεται προσπάθεια να εκκινήσει η οικονομία χωρίς
να της δίνουμε καύσιμο και αέρα
Το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο και φέρνει σε δεινή θέση μια
σειρά από αξιόλογες εξωστρεφείς επιχειρήσεις Είναι παραπάνω
από κρίσιμο να αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία ιο πόσο σημαντική
είναι η συγκυρία που διανύουμε για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Να δώσει επιτέλους μία κατεύθυνση και μία άξιοι πστία στο σκάφος
κατ να αποφευχθούν οι αδέξιοι χειρισμοί Την ώρα που οι ελληνικές
επιχειρήσεις παλεύουν για να έχουν πρόσβαση στο αυτονόητο ο
δτεθνής ανταγωνισμός επιχειρεί να καλύψει τα κενά που εμείς δημιουργούμε

Το παρήγορο είναι ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν καλές
βάσεις και αντεπεξέρχονται ικανοποιηηκά στα σοβαρά προβλήματα
που δημιουργεί η κρίση και το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
Υπάρχουν ωστόσο και όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεράσουμε
καθώς θα μπούμε σε περιπέτειες από τις οποίες δύσκολα θα μπορέσουμε

να βγούμε Είμαστε όμως Ελληνες και έχουμε μάθει να
ζούμε στα δύσκολα Μπορεί να πήραμε λάθος δρόμο αλλά τα
θετικά μας χαρακτηριστικά και ο εγωισμός μας θα επιστρατεύσουν
κάθε στοιχείο προόδου Βρισκόμαστε στο απόγειο της εθντκής μας
αντίφασης Είμαστε δηλαδή βαθιά προβλημαπομένοι αλλά κυρίως
αισιόδοξοι

Οι ελλιτνκεςφοιρρχ»ωβιομηχανίες έχουν συντο^εναοιιγκα<ρ»ιενοηλακηο
δράσης το οποίο αφορά στην ανάπτυξη και ης επενδύσεις Ποια τα βοσκά
στοιχεκι και ποια η συμβολή στην ελληνική οικονομία

Εχουμε δείξει στην πολιτεία ότι μπορούμε να συμβάλουμε με πολλαπλά

μέσα στη βελτίωση της εθνικής μας οικονομίας Από τη μία
να διασφαλίσουμε ποιοτικά και φθηνά προϊόνια και από την άλλη
να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα την απασχόληση και τις
εξαγωγές Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι σήμερα σε θέση
να καλύψουν αποτελεσματικά το 70 των αναγκών ι ης πρωτοβάθμιας
περίθαλψης σε φάρμακα κατ το 50 των νοσηλειιιικών ιδρυμάτων
σε χαμηλές τιμές και χωρίς επιπλέον κόστος για το κράτος Τα
ποσοστά είναι υψηλά και συνοδεύονται από τη aq>payioa ποιότητας
της ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκου η οποία αποιελεί διαβατήριο
γτα τις αγορές όλου του κόσμου
Τα ελληνικά σκευάσματα μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά
στην υγεία του πληθυσμού στη σωστή αλλά όχι εξοντωτική τιμή
Θυμίζω ότι τα ελληνικά γενόσημα έχουν τιμές κάτω από το 30
της αρχικής τιμής των πρωτότυπων
Την ίδια ώρα οι ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες δεσμεύονται
να προχωρήσουν σε νέες άμεσες επενδύσεις σε ιιάγιο εξοπλισμό
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WTnv ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις παλεύουν για να έχουν
πρόσβαση στο αυτονόητο ο διεθνής ανταγωνισμός επιχειρεί

να καλύψει τα κενά που εμείς δημιουργούμε Το παρήγορο είναι ότι
οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν καλές βάσεις και αντεπεξέρχονται
ικανοποιητικά στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργείη κρίση και
το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον

WItnv παρούσα φάση είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψει κανείς
πώς θα εξελιχθούν οι δαπάνες και ο προϋπολογισμός Το βέβαιο

είναι ότι το κονδύλι της φαρμακευτικής δαπάνης 2 δισ ευρώ δεν επαρκεί
να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού Είναι δε πιο χαμηλό
κατά κεφαλήν από των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.Την κατάσταση
επιδεινώνει η καθυστέρηση εξόφλησης από την πλευρά της πολιτείας
των οφειλόμενων στον ιδιωτικό τομέα

τεχνολογία αιχμής και έρευνα και τεχνογνωσία
στηρίζοντας και ενισχύοντας την απασχόληση
με τουλάχιστον 2.000 νέες προσλήψεις και σημαντική

αύξηση της έμμεσης απασχόλησης Μπορούν

να δώσουν δυναμική στην έρευνα και την
καινοτομία αξιοποιώντας ίο ακαδημαϊκό και επι
στημοντκό δυναμικό της χώρας
Η έρευνα και η καινοτομία όπου επενδύουμε
ετησίως πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα επιτρέψει

στο ελληνικό φάρμακο να καταλάβει ακόμη
υψηλότερα μερίδια αγοράς στο εξωτερικό Το ελληνικό

φάρμακο είναι σήμερα σύμφωνα με στοτ
χεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων το
δεύιερο προϊόν σε εξαγωγές και στόχος μας είναι
να γίνει το πρώιο εξαγώγιμο προϊόν ιης χώρας
Με την εξωστρέφεια που διακρίνει τον κλάδο μας
μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον εξαγωγικό

προσαναιολισμό ιης ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Με τα κατάλληλα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας

τα επόμενα πέντε χρόντα μπορούμε να
είμαστε μοχλός ανάπτυξης έτοιμοι να συμβάλλουμε

αποφασιστ ικά πους εθνικούς στόχους με
την αύξηση του ΑΕΠ

Από την πλευρά σας τονίζετε τακτικά την ανάγκη
να επικεντρωθεί η πολιτική φάρμακου στο θέμα
της αποζημίωσης και όχι στον τρόπο τιμολόγησης
όπως γίνεται σήμερα Μπορείτε να περιγράψετε
τα βασικά βήματα για να γίνει αυτό

Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε ως οικονομία με τα
οριζόντια μέτρα και τις περικοπές Ηρθε το πλήρωμα

του χρόνου να ψάξουμε και να βρούμε τι
συμφέρει περισσότερο και π αξίζει να πληρώσουμε
Να αναζητήσουμε το μέγτστο αποτέλεσμα με την
ελάχιστη επένδυση
Οι τιμές των φαρμάκων είναι ήδη χαμηλές Επιτρέψτε

μου να σας πω όπ δεν πρέπει να αποτελούν
το μοναδικό κριτήριο για την αποζημίωση τους
Ας δούμε επιτέλους τι εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές

χώρες και ας υιοθετήσουμε και εμείς
ένα πιο σωστό και αποδοτικό μοντέλο
Ας βάλουμε δικλίδες ασφαλείας και ας χρησιμοποιήσουμε

εργαλεία όπως τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

και τη σχέση κόστους ωφέλειας
Ας εφαρμόσουμε πρακτικές τιμής όγκου price
volume στη θέση των άδικων και αποσπασματικών

μέτρων που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια Ας ξαναδούμε το θεσμικό μας πλαίσιο
και ας θέσουμε ιην ποιότητα ως κυρίαρχο παράγοντα

επιλογής
Δεν είναι δυνατό σε μία χώρα όπως η Ελλάδα
όπου η φαρμακευτική βιομηχανία έχει διεθνείς
περγαμηνές ποιότητας να υπάρχουν ελλείψεις
φαρμάκων ή να διατίθενται φάρμακα αμφίβολης
ποιότητας

Το ελληνικό φάρμακο αξίζει και δικαιούται μία
ευκαιρία να δείξει πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά

του σε όλα τα επίπεδα και ότι αποτελεί
λύση γτα την υγεία την κοινωνία και την ανάπτυξη

Η διείσδυση των γενοσήμων εξακολουθεί να κινείται
με πολύ αργούς ρυθμούς Ποιες είναι οι δράσεις τις
οποίες έχετε ξεκινήσει ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω
διείσδυση και τι προτείνετε να γίνει άμεσα

Οι κακές επιλογές και οι αδράνειες που έχει επιδείξει

η πολιτική ηγεσία στον χώρο της Υγείας
διαμόρφωσαν μη ορθολογικές συνθήκες Και
αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα όπου το φάρμακο
κυρίοις γενόσημο είναι ένα από τα πιο βασικά
εξαγώγιμα είδη
Σε μία χώρα όπου η φαρμακευτική βιομηχανία
υιοθετεί τα αυστηρότερα πρότυπα τελειότητας
και λειτουργεί με κανόνες καλής παραγωγικής
πρακτικής Σε αυτή τη χώρα το μερίδιο αγοράς
γενοσήμων είναι το μισό σε σχέση με τον μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Παρά τους φιλόδοξους στόχους τους οποίους
έχει κατά καιρούς θέσει η πολιτεία τα αποτελέσματα

είναι πενιχρά Η δυναμική όμως υπάρχει
και με τους κατάλληλους χειρισμούς από την
πλευρά του κράτους μπορεί να αξιοποιηθεί προς
όφελος όλων

Γενικότερα πως εκτιμάτε την τρέχουσα κατάσταση
στον χώρο της Υγείας και τι προβλέπετε για τον
κρατικό προϋπολογισμό που αφορά τις σχετικές
δαπάνες Υπάρχει τρόπος να ομαλοποιηθεί αυτή
η δυσπραγία στις εκταμιεύσεις προς τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Δημόσιο

Στην παρούσα φάση είναι αρκετά δύσκολο να

προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθούν οι δαπάνες
και ο προϋπολογισμός Το βέβαιο είναι ότι το
κονδύλι της φαρμακευτικής δαπάνης 2 δισ
ευρώ δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του
ελληνικού πληθυσμού Είναι δε πιο χαμηλό
κατά κεφαλήν από των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών
Την κατάσταση επιδεινώνει η καθυστέρηση εξόφλησης

από την πλευρά της πολιτείας των οφειλόμενων

στον ιδιωτικό ιομέα
Πρόκειται ασφαλώς για ένα εκρηκτικό μίγμα το
οποίο στερεί από την αγορά κάθε δυνατότητα
διαχείρισης της δυσμενούς συγκυρίας Οσο συνεχίζεται

η εκκρεμότητα στο πρόβλημα χρηματοδότησης

της χώρας θα παραμένει και η κατάσταση

ασφυξίας που περιέγραψα πιο πάνω Η

καλύτερη θεραπεία γτα τα προβλήματα αυτά
είναι να ομαλοποιηθούν τα δημοσιονομικά και
να αποκτήσει η χώρα κατεύθυνση

IS1D.-938177I1
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Με τπν υποστήριξη τπς AbbVie

Προτάσειςγια τη βιωσιμότητα
τωνσυσιημάτωνυγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα του προγράμματος
Recipes for Sustainable HcalthCare που υλοποιείται

με πρωτοβουλία ιης βιοφαρμακευτικής εταιρείας
AbbVie παρέδωσε στις 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες
μια εμπεριστατωμένη έκθεση White Paper με συγ

κεκριμένες προτάσεις για δράσεις με στόχο τη βιωσιμότητα των
συστημάτων υγείας στις χώρες-μέλη ιης Ευρωπαϊκής Ενωσης
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα

1 1 έκθεση αυτή με ιίιλο Act ing Together Roadmap for Sustainable

I lealt heare η οποία βασίζεται σε στοιχεία και πρωτοβουλίες
από 24 χώρες της Ε.Ε περιέχει 18 συστάσεις προς τους ιθύνοντες
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της βιωσιμότητας
ιων ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ενώ παράλληλα

ιονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για άμεση ανάληψη κοινών
δράσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά οι άνθρωποι
ζουν περισσότερο και ο αριθμός όσων πάσχουν από κάποια χρόνια
νόσο αυξάνεται ενώ από την άλλη οι κυβερνήσεις υποχρεούνται
να προβούν σε δημοσιονομικές περικοπές Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες
εξελίσσονται και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει
να εξελιχθούν μαζί τους είναι ανάγκη να παρέχουν περισσότερες
καλύτερες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος

Ειδικόιερα βασικό κίνητρο για την ανάληψη της συγκεκριμένης
πρωιοβουλίας είναι τα παρακάτω σημαντικά δεδομένα

Το 37 ιου πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι άνω των 60 ετών
το 2050

Χρονιές νόσοι ευθύνονται για το 86 των θανάτων προσβάλλουν
πάνω από ιο 60 των ανθρώπων άνω των 65 ετών απορροφούν το
75 ιων δαπανών υγείας κοστίζουν 700 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως

Το κόστος ιους αντιστοιχεί σχεδόν στο 9 του ΑΕΠ και στο 14
των συνολικών δαπανών υγείας κατά μέσο όρο στα κράτη-μέλη
ιης Ε Ε Περίπου τα 2/3 δαπανώνται σε ενδονοσοκομειακή και εξω
νοσοκομειακή φρονιίδα

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να καταστούν
βιώσιμα Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο Απαιτούνται λύσεις που
θα μπορέσουν να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς όσο και τα συ
τιήμαια υγειονομικής περίθαλψης να προσαρμοστούν στις προκλήσεις

ιου σύγχρονου κόσμου Πρέπει να μετασχηματίσουμε τα
συστήματα υγείας και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να κα
λύπτουν πς ανάγκες του μέλλοντος ΙΥ αυτόν το λόγο πρέπει να
δράσουμε από κοινού Κανείς δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνος
ιου ιόνισε ο Πασχάλης Αποστολίδης γενικός διευθυντής της
AbbVie Ελλάδος

1 1 Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα υπό την προεδρία της Mary
Harney πρώην υπουργού Υγείας της Ιρλανδίας συστήθηκε τον
Μάρτιο ιου 2014 στα πλαίσια του προγράμματος και έφερε σε
ειιαφή εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο τη βιομηχανία
ιην πολιτική την κοινωνία των πολιτών επαγγελματίες υγείας και
επισ ι ημονικές οργανώσεις Τα μέλη ιης Ομάδας εργάστηκαν πάνω
από ένα έτος συλλέγοντας δεδομένα στοιχεία και δοκιμαστικές
πρωιοβουλίες από 24 ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την ανάπτυξη
λύσεων για ιην προώθηση ιης βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης
και ιην ελπίδα ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο καθώς και όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς
πιο ιον ιδιωιικό και ιον δημόσιο ιομιέα θα εμπνευστούν και θα

συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων και στη μετουσίωση

ιης έννοιας της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης σε απτή
πραγματικότητα

Τα δεδομένα και ια στοιχεία που συλλέχθηκαν καταδεικνύουν
σαφώς όι ι ία συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται σε
κομβικό σημείο Πολύ δε περιοσότερο το ελληνικό με τις παθογένειες
που όλοι γνωρίζουν ότι ιο χαρακιηρίζουν Παρ όλα αυτά εμείς
από ι h μεριά μας είμαστε αισιόδοξοι ότι μια βιώσιμη υγειονομική
περίθαλψη είναι εφικτή Και γι αυτό ως AbbVie στα πλαίσια του
προγράμματος Recipes for Sustainable Healthcare χρηματοδο
ιήσαμε ιην εκπόνηση δύο προτάσεων με στόχο να συμβάλουμε

RORDfïïPP
FOR SUSTPIOPBLE
HERLTHCPRE

Σκι πλαίσια της ειδικής
εκδήλωσης που

ηραγματοηοήθηκε
σης Βρυξέλλες με αφορμή
την πεφόδοση της έκθεσης
παρουσιάστηκε εκ μέρους
της Ελλάδας ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα δημιουργικού και
συνεργατικού τρόπου σκέψης
το Γκλοτκό πρόγραμμα που
υλοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Πατρών
με τη συγχρημστοδοτηση
της AbbVie

ηε την πεποίθηση ότι
πανευρωπαϊκές στρατηγικές
γη την υγιη γήρανση του
πληθυσμού σε συνδυασμό
με την π αποτελεσματική
διαχείριση των δημόσιων πόρων
σε εθνικό επίπεδο μπορούν
να κάνουν τη διάφορα
η AbbVie υποστήριξε
τα πιλοτικά αυτά προγράμματα
που παρά το γεγονός
ότι Βρίσκονται ακόμα
σε αρχικό στάδιο αποδίδουν
εξαιρετικά αποτελέσματαft

οτη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας της χώρας Πιο συγκεκριμένα

οι προτάσεις μας αφορούν στην καθιέρωση Επείγουσας
Φροντίδας με δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών

24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα μόνο για έκτακτα με
κατάργηση εφημεριών και την καθιέρωση καθολικής Εθνικής
Ασφάλισης με κατάργηση εισφορών Υγείας και δωρεάν βασικό
πακέτο ΕΟΠΥΥ για όλους δήλωσε η Αντζελα Βερναδάκη Market

Access External Relations Director της AbbVie Ελλάδος

Στα πλαίσια της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες με αφορμή την παράδοση της έκθεσης παρουσιάστηκε

εκ μέρους της Ελλάδας ως χαρακτηριοιικο παράδειγμα δημιουργικού

και συνεργαηκού τρόπου σκέψης ιο ι πλοτικό πρόγραμμα
που υλοποιήθηκε στο Πανεπισιημιακό Νοσοκομείο Πατρών με
τη συγχρηματοδότηση της AbbVie και άλλων φαρμακευπκών εταιρειών

Το πρόγραμμα αυτό το οποίο παρουσιάστηκε από τον ι Διοικητή

του νοσοκομείου Απόστολο Λέτστο αφορούσε ιην αναδιοργάνωση

της εφοδιαστικής αλυσίδας δύο μονάδων του νοσοκομείου
Αιμοδυναμικό Ακτινολογικό με την ενεργό ο 1 1 μμετοχή του

προσωπικού

και είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί κιιιά 73 η ανάγκη
διατήρησης αποθεμάτων που θα μπορούσε να επιφέρει εξοικονόμηση

24 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα ιρια χρόνια ενώ παράλληλα

με τη μείωση της γραφειοκρατίας και ιην καλύτερη διαχείριση

του χρόνου του προσωπικού αυξήθηκε ο χρόνος που αφιερώνει

το νοσηλευττκό προσωπικό στον ασθενή καια 33 βελπώνοντας
κατ επέκταση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι 18 συστάσεις της Συντονιστικής Ομάδας αφορούν τρία βασικά
θέματα και συγκεκριμένα την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση
τη διαμόρφωση χειραφετημένων και υπεύθυνων πολιτών και την
αναδιοργάνωση της παροχής υπηρεσιών φρονιίδας Στο πλαίσιο
των συστάσεων ζητείται να αναληφθούν μεταξύ άλλων οι εξής
δράσεις
να επικεντρωθούν περισσότερο οι επενδύσεις υγείας στην πρόληψη

μέσω της συμπερίληψης ενός ευρωπαϊκού στόχου για μετάβαση
των επενδύσεων από τη θεραπεία στην πρόληψη και την έγκαιρη
παρέμβαση καθώς και της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού πίνακα
επιδόσεων για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται
στα διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε

να εναρμονιστεί η παρακολούθηση των τάσεων στο χώρο της
υγείας και της συλλογής δεδομένων

να θεσπιστούν νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες και κανονισμοί προστασίας

των δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάλληλη

αξιοποίηση των δεδομένων γτα την επικαιροποίηση της
στρατηγικής παρεμβάσεων υγείας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς

να συμμετέχουν πιο ενεργά οι εργοδότες και οι επαγγελματίες
υγείας σε ζητήματα υγείας στην εργασία

να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός σε θέμαια υγείας
να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες για τη στήριξη ιης μεταρρύθμισης

των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Σχεπκά με το πρόγραμμα
Recipes for Sustainable HeatthCare

To 201 3 κατά το πρώτο έτος της ως ανεξάρτητη ε ιαιρεία η AbbVie
καλωσόρισε εταίρους του τομέα της υγείας απο όλη την Ευρώπη
σε ένα συνέδριο με τη συνεργασία της European Public Health Association

και της Philips στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι
από 200 σύνεδροι

Το συνέδριο εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής
υγειονομικής περίθαλψης τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις και πρακτικές βιώσιμες λύσεις
για την καλύτερη διαχείριση των συστημάτων παροχής φροντίδας
των ασθενών και την υγειονομική περίθαλψη Με βάση τα συμπεράσματα

του συνεδρίου η AbbVie προέκτεινε ιο πρόγραμμα σε
24 ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιείται με σιοχο την εκπόνηση
καινοτόμων προτάσεων συστάσεων και εφαρμογή πιλοτικών

προγραμμάτων

που θα υποστηρίζουν περισσότερο τη βιωσιμότητα
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη

Με την πεποίθηση ότι πανευρωπαϊκές στρατηγικές για την υγιή
γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την πιο απσιελεσμαηκή
διαχείριση των δημόσιων πόρων σε εθνικό επίπεδο μπορούν να
κάνουν τη διαφορά η AbbVie υποστήριξε τα πιλοτικά αυτά

προγράμματα

που παρά ιο γεγονός ότι βρίσκονται ακόμα σε αρχικό
στάδιο αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα

IS1D.-9353404
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«Η φαρμακευπκή πολιτική είναι συνυφασμένη
με την ύπαρξη των φαρμακείων»

ΑΡΘΡΟ

Η
έλευση της νέας κυβέρνησης δημιούργησε, 

ως ήταν φυσικό, προσδοκίες
για τη διόρθωση των λαθών και την
αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος 

που έφεραν όλη την αλυσίδα 

των παρόχων υγείας σε δεινή
θέση. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα στο υπουργείο Υγείας,
καταδεικνύει και τη μεγάλη βαρύτητα
που δίνει η κυβέρνηση σιον χώρο
μας. Οι πολιτικές του παρελθόντος
και στην υγεία αποδείχτηκαν λανθασμένες, 

επιπόλαιες και κατευθυνόμενες. Η ιιεριβόητη έκθεση tou
ΟΟΣΑ, κάθε άλλο παρά επιβολή της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης υπήρξε. Οπως προκύπτει 

από ιην επιστολή προθέσεων που
απέστειλε η προηγούμενη κυβέρνηση
προς ιην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιοποίησε 

ο I Ιανελλήνιος Φαρμακευπκός
Σύλλογος, η απόφαση για ιην εφαρμογή
ι ων συστάσεων ι ου ΟΟΣΑ σχεδόν στο σύνολο 

touç ελήφθη με πρωιοβουλία ιων
αρμοδίων ελληνικών αρχών, σε συμφωνία
με ιην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιην ΕΚΤ και
ιο ΔΝΤ. Ο ρόλος ι ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ήταν επομένως υποστηρικτικόςπρος
ιις ελληνικές αρχές οτις μεταρρυθμίσεις
που ανέλαβαν με δική ιους πρωτοβουλία.
Ο ίδιος ο ιιρωθυπουργός μίλησε για «υποκλοπή 

ι ης σφραγίδας ιου ΟΟΣΑ» πράγμα
ι ιου ι ιδηγεί σε νομοθέτημα που ψηφίστηκε
αφού πρωία παραπλανήθηκε η Βουλή
ιων Ελλήνων....

Μια σειρά μνημονιακών μέιρωναιιορ-
ρΰθμισε ιην ευαίσθητη αγορά ιης φαρ-
μακευτικής περίθαλψης. Επιδιώχθηκε η
δημιουργία ιου χάους οιην καθημερινό-
ιηια tou φαρμακείου και καλλιεργήθηκε
ο κανιβαλιομός. Με πρόσχημα την εξυ-
πηρέτηση ιου κοινού αλλά και ιον «αντα-
γωνισμό» ελήφθησαν μέιρα για ιο ωράριο,
πς άδειες ιων φαρμακείων κ.λπ., που τελικώς 

έδωσαν ιη δυναιόιηια σε λίγους
και... εκλεκτούς να αναπτυχθούν εις βάρος
ιων υπολοίπων.

Με ιην έωλη επιχειρηματολογία ιης
άρσης ιων εμποδίων οτην ανταγωνιστικότητα 

και cou πολυδιαφημισμένου ανοίγ-
μαιος ιων κλειστών επαγγελμάτων που
ιελικά αφορούσε μόνον τους φαρμακοποιούς, 

τοποθέτησαν απέναντι στην κοινωνία 

έναν ολόκληρο κλάδο που προσέφερε 

και προσφέρει ta πάντα στο κοινωνικό 

σύνολο, ιον οιοχοποίησαν και ιον
λοιδόρησαν .

11 μείωση ιου κόστους ιηςφαρμακευ-
ηκής περίθαλψης από ta 5,5 διο. ίο 2009
στα 2 διο. ιο 2014 και ίσως και ιο 2015,
φαντάζουν σωστά ως νούμερα, αλλά απο-
ιελούν βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα, με
ιεράστιο κόστος για ι ους ασφαλισμένους
και ιους ασθενείς και με δυσμενείς προβλέψεις 

για to μέλλον. Και αυιό γιατί η
φαρμακευπκή δαπάνη μειώνεται, κανείς όμως δεν μπορεί να
προβλέψει ποια θα είναι η επιβάρυνση των δαπανών υγείας από
ιην αύξηση ιου δείκτη νοσηρότητας στο άμεσο μέλλον λόγω της
διακοπής ιης φαρμακευτικής αγωγής από ασφαλισμένους που
δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά φαρ¬

μάκων. Κανείς επίσης δεν μπορεί να προβλέψει την πιθανή
αύξηση των νοσηλίων λόγω παρενεργειών στην περίπτωση που
εισακουσθεί η άποψη κάποιων δήθεν φιλελεύθερων και κάποια
Μη Αποζημιούμενα Φάρμακα, δοθούν σε άλλα κανάλια διανομής
πλην των φαρμακείων.

Η φαρμακευτική δαπάνη δεν αποτελεί ένα απόλυτο νούμερο
όπως λανθασμένα έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Και για να
γίνω πιο συγκεκριμένος η μελέτη του Εργαστηρίου Οργάνωσης
και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (Φεβρουάριος 2013) αναφέρει
πως :

«Η εκτίμηση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι ιδιαιτέρως σημαντική 

καθώς πληθώρα μελετών δείχνει ότι επηρεάζει δείκτες,
όπως το προσδόκιμο ζωής των πολιτών (Παράρτημα III).

*() Κωνσταντίνος Λουράντος
είναι πρόεδρος ιου Πανελλήνιου
Φα ρμακευ ι ικού Συλλόγου

Πια σειρά μνημονιακών
μέτρων απορρύθμιοτ
ιην ευαίσθητη αγορά της
φαρμακευτικής περίθαλψης.
Επιδιώχθηκε π δημιουργία του
χάους στην καθημερινότητα του
φαρμακείου και καλλιεργήθηκε
ο κανιβαλισμος. Με πρόσχημα
την εξυπηρέτηση του κοινού αλλά
και τον «ανταγωνισμό»
ελήφθησαν μέτρα γη
το ωράριο, τις άδειες
των φαρμακείων κ.λπ.,
που τελικώς έδωσαν
τη δυνατότητα σε λίγους
και... εκλεκτούς να αναπτυχθούν
εις Βάρος των υπολοίπων. Η ηολιτεκι μπορεί να έχει συμμάχους τους φαρμακοποιούς

στο δύσκολο εργο που έχει να επιτελέσει. Το πρώτο βήμα
θα vh/ει με την κατάργηση όλων των νομοθετικών
στρεβλώσεων του παρελθόντος. Η βιωσιμότητα των χιλιάδων
μικρών φαρμακείων πέρα από το προφανές δημοσιονομικό
όφελος, εμπεριέχει και το στοιχείο της αναγκαιότητας για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Για παράδειγμα, οι Liu et al. (2008) αξιολόγησαν τη σχέση της
φαρμακευτικής δαπάνης με τα δυνητικά χαμένα έτη ζωής και το
προσδόκιμο ζωής στα 65 και 80 έτη για άνδρες και γυναίκες σε 14
χώρες (Αυστραλία, Καναδάς, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Ην.

Βασίλειο και ΗΠΑ) και βρήκε ισχυρή συσχέτιση μειαξϋ τους. Συγκεκριμένα, 

η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης καιά 10% είχε
ως αποτέλεσμα:
■	αύξηση καιά 0,3% στο προσδόκιμο ζωής οια 65 έτη για τις
γυναίκες.
■	αύξηση κατά 0,4% στο προσδόκιμο ζωής οια 65 έτη για ιους
άνδρες και
■	αύξηση κατά 0,5% στο προσδόκιμο ζωής στα 80 έιη για ιους
άνδρες.

Αντίστοιχα, οι Cremieux et al. (2005) αξιολόγησαν tn σχέση ιης
φαρμακευτικής δαπάνης με τους δείκτες υγείας οίον Καναδά. 

Συγκεκριμένα, 

εκτιμήθηκε η σχέση της δαπάνης για φάρμακα με την
παιδική θνησιμότητα και το προσδόκιμο ζωής στα 65 έτη και

βρέθηκε ότι αύξηση ι un δημόσια καιά
κεφαλή φαρμακευιική δαπάνη είχε ως
αποτέλεσμα μείωση ιης παιδικής θνησιμότητας.

Ομοίως, οι Cremieux et al. (2007) εκτίμησαν 

ότι αύξηση καιά $1 ιης φαρμακευτικής 

δαπάνης είχε ως αποτέλεσμα
μείωση κατά $ 1 ,5 σι ις δαπάνες σε νοσοκομειακές 

και άλλες πγειονομικές υπηρεσίες 

και εξοικονόμηση 31 ιατρών».
«Οι συσχετίσεις ιης φαρμακευτικής

δαπάνης με δείκτες υγείας αποδεικνύουν
τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στη
φαρμακευτική περίθαλψη», αναφέρεται
χαρακτηριστικά στη μελέτη.

Αρα to ιρίπτυχο ιης Υγείας είναι 
Φαρμακευιική 

Δαπάνη- Δείκιες Υγείας - Φαρμακεία. 

Επομένως η φαρμακευτική πολιτική 

είναι απολύτως συνυφασμένη με
την ύπαρξη και ιη λειιουργία ίων φαρμακείων. 

Δυστυχώς αυιό δεν έγινε αντιληπτό 

από πς προηγούμενες πολιτικές
ηγεσίες και μας έφεραν οε αντιπαλότητα.
Οι φαρμακοποιοί πέντε χρόνια ιώρα
έχουν βρεθεί οίο επίκεντρο ιων αλλαγών
στον τομέα ίου φάρμακου και υπέστησαν
αλλεπάλληλα πλήγμα ία.

Το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες φαρμακεία 

να οδηγηθούν στο κλείσιμο, χιλιάδες 

να είναι υπερχρεωμένα και να
αγωνιούν να βγάλουν ιον μήνα και
10.000.000 ασφαλισμένοι να μην έχουν
ουσιαστική κάλυψη.

Ομως το φαρμακείο αποτελεί σημαντικό 

κρίκο οτην αλυοίδα ιης δημόσιας
υγείας.

Η πολιτεία χρειάζειαι to φαρμακείο
με ιη σημερινή tou μορφή γιαιί συμπληρώνει 

και to σύστημα υγείας.
Για παράδειγμα η άριστη καιανομή

των φαρμακείων εξυπηρετεί την έλλειψη
δομών πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ ο επιστήμονας 

φαρμακοποιός διασφαλίζει με
ιη συμβουλευιική δράση ιου ιην ορθή
χρήση ιων φαρμάκων και ιην ενημέρωση
του πληθυσμού.

Η πολιτεία μπορεί να έχει λοιπόν συμμάχους 

ιους φαρμακοι κ >ιούς σιο δύσκολο
έργο που έχει να επιτελέσει. Το πρώτο
βήμα θα γίνει με την κατάργηση όλων

ιων νομοθετικών στρεβλώσεων ιου παρελθόντος. Η βιωσιμότητα
των χιλιάδων μικρών φαρμακείων πέρα από to προφανές δημιο-
στονομικό όφελος, εμπεριέχει και ιο στοιχείο ιης αναγκαιότητας
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ISID:93532611
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Αναμένουμε τις πρώτες πρωτοβουλίες
της πολιτικώς ηγεσίας

Πρωτοβάθμια Υγεία

Σί—Λ

ΑΡΘΡΟ

0Β^^^± ρόλος tou I Ιανελλήντου Ιατρικού Συλ
λόγου ως ανώτατου θεσμικού συμ

BW βούλου της Πολιτείας για τα θέματαΒ Bk Υγείας είναι να συμβάλλει στη δη
Β Bj μιουργία ενός ασφαλούς συστήματος

Η Δημόσιας Υγείας που θα είναι προ

Sgj BT οβάοτμο σε όλους χους πολίτες Ρόλος
Bk Α7 ιου είναι βεβαίως και η προάσπιση
Bk ιης αξιοπρεπούς λειτουργίας του ια

cpiKOÙ επαγγέλματος και η διασφά
λιση του κύρους των ιατρών

Η Ελλάδα από τις 25 Ιανουαρίου
έχει μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει νωπή ακόμα τη λαϊκή
εντολή για να σταματήσει την ανθρωπιστική
κρίση που μαστίζει τη χώρα μας Είναι γεγονός
ότι η οικονομική ύφεση έχει πλήξει βάναυσα
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας από το κράτος Η οικονομική συμμετοχή

των πολιτών όχι μόνο στα φάρμακα
αλλά στο σύνολο ιων υπηρεσιών υγείας έχει
αυξηθεί Την ίδια στιγμή η κρίση απεικονίζεται

και με την αυξανόμενη απαξίωση του
ιατρικού λειτουργήματος Ο Πανελλήνιος
ιατρικός Σύλλογος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή

με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
ενώ μόλις πρόσφαια και επ ευκαιρία της
ανάδειξης του νέου του Διοικητικού Συμβουλίου

έγινε συνάντηση εφ όλης της ύλης με
τον υπουργό Υγείας Π Κουρουμπλή και τον
γ γ Δημόσιας Υγείας I Μπασκόζο Το προεδρείο

του ΠΙΣ με ψυχραιμία και νηφαλιότητα
έθεσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου

όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα
τη Δημόσια Υγεία και παράλληλα τις προτάσεις

του για τη λύση τους κινούμενο σε 3

βασικούς άξονες

ίδια σχέση εργασίας και ΠΑΑ Πλήρης και Αποκλειστική Απασχόληση

για όλους τους υπόλοιπους που έχουν δηλώσει Για το βαθμό
διευθυντού στο ΠΕΔΥ η 25ετία να μετατραπεί σε 20ετία όπως είχε
υποβληθεί και σχειική τροπολογία στον τελευταίο νόμο
• Πρέπει να εφαρμοστεί ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού με
συμμετοχή στη διαχείριση του ιατρικού φακέλου κάθε ασθενή
στην αγωγή Υγείας στην πρόληψη στην προσχολική και σχολική
ιατρική και τη συνεργασία με Δίκτυα Π.Φ.Υ και δευτεροβάθμιας
περίθαλψης για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των ασθενών

Ελεύθερη δυνατότητα χωρίς προαπαιτούμενα για την επίσκεψη
στον οικογενειακό ιατρό ή τη δυνατότητα επίσκεψης σε ιατρούς
ειδικοτήτων Μόνον έτσι η ΠΦΥ θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση
των νοσοκομείων και θα περιοριστεί το κόστος νοσηλείας Για

ότητα στη στελέχωση των 150 κλειστών κλτνών Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας ΜΕΘ καθώς και στην αποπληρωμή των εφημεριών
των ιατρών που καθυστερούν για πολύ καιρό Επίσης θα πρέπει
να επιταχυνθούν οι προσλήψεις και να ενισχυθεί η επιχορήγηση
η οποία θα πρέπει να καταβάλλεται κανοντκά με ιδιαίτερη μέριμινα
για τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές

Οι νομοθετικές προτεραιότητες

Η

Του Μιχάλη Βλασταρακου

Ό Μιχάλης Βλασταράκος
είναι πρόεδρος του Πανελληνίου

Ιατρικού Συλλόγου

υνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε την πρό
τασή μας για την αναμόρφωση και τη
δημιουργία μίας νέας ολοκληρωμένης

και αξιόμαχης πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας στη χώρα μας Συγκεκριμένα

Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δημόσιο
ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας με ελεύθερη πρόσβαση

των ασθενών στο σύστημα Π.Φ.Υ χωρίς

εμπόδια και επιβαρύνσεις και με δυνατότητα

για όλους τους ιατρούς να έχουν συμβάσεις

με τονΕΟΠΥΥ με κατά πράξη και περίπτωση

αμοιβή μέσα από εθνική συλλογική
σύμβαση με τον Π.Ι.Σ και τους κατά τόπους
Ιατρικούς Συλλόγους ανοιχτές για όλους
τους ιατρούς που το επιθυμούν και με αναβάθμιση

της ιατρικής επίσκεψης από το εξευτελιστικό

ΙΟευρω τουλάχιστον στα 20 ευρώ
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συστήματος

ΠΕΔΥ είναι η πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού
η διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των ιατρών που υπηρετούν
σήμερα σε αυτή και βεβαίως η αξιοποίηση των έμπειρων επιστημόνων

που στελέχωναν τα τελευταία χρόνια τις ανάλογες δομές
και έμειναν εκτός με την αποχώρησή τους Ειδικότερα θα πρέπει
να οργανωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν δημόσιες δομές οε κάθε καλ

λικραιικό δήμο Προσωποπαγείς θέσεις για τους υπηρετούντες
μέσω δικαστικών αποφάσεων ή όσων εκ των 2.500 έχουν αποχωρήσει
και θέλουν να επανέλθουν στη θέση την οποία κατείχαν με την

Ως εκπρόσωποι του συνόλου
των κίτρων της χώρας
αναμένουμε με ιδιαίτερη
ανησυχία και αγωνία
την άμεση διεκπεραίωση
μεσω των υπουργείων Υγείας
και Οικονομικών της τακτκής
επιχορήγησης ίου ΕΟΠΥΥ

των 43 εκατ ευρω
προκειμένου
να αποπληρωθούν οι ηάροχοι
του Ιανουαρίου του 201 5
και εφεξής

Οσον αφορά τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ

όλης της χώρας ο ΠΙΣ αναμένει τη στήριξη της νοσοκομειακής
περίθαλψης με κάθε τρόπο δίδοντας προτεραιότητα
στη στελέχωση των 1 50 κλειστών κλινών Μονάδας Εντατικής
θεραπείας ΠΕθ καθώς και στην αποπληρωμή των εφημεριών
των ιατρών που καθυστερούν για πολύ καιρό

την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται ορθός σχεδιασμός
ουσιαστική διοικητική και οικονομική στήριξη του συστήματος

Στήριξη του ΕΙΥ

0 σον αφορά τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας ίου ΕΣΥ

όλης της χώρας ο ΠΙΣ αναμένει τη στήριξη της νοσοκομειακής

περίθαλψης με κάθε τρόπο δίδοντας προτεραι

νομοθεσία για τον Π.Ι.Σ και τους Ιατρικούς Συλλόγους
αποτελεί προτεραιότητα καθώς επίσης η νομοθετική
ρύθμιση για τη μεταφορά του υπολοίπου των ληξιπρόθεσμων

αμοιβών συνολικού ύψους 1,9 δισ
των παροχών υγείας Η υποχρέωση για απσ
πληρωμή έληξε την 31.12.2014 δεν ολοκληρώθηκε

και ένα υπόλοιπο μη εξοφληθέντος
ποσού επεστράφη στο υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Πρέπει
η ρύθμιση να γίνει άμεσα προκειμένου

να μεταφερθούν τα υπόλοιπα ποσά των ληξιπρόθεσμων

στον προϋπολογισμό του 2015
του ΕΟΠΥΥ Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να αποπληρωθούν από τον τακτικό
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ίου 201 5 ο οποίος

δεν προβλέπεται να είναι θετικός
Ως εκπρόσωποι του συνόλου των ιατρών

της χώρας αναμένουμε με ιδιαίτερη ανησυχία
και αγωνία την άμεση διεκπεραίωση μέσω
των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών της
τακτικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ των 43
εκατ ευρώ προκειμένου να αποπληρωθούν
οι πάροχοι του Ιανουαρίου του 201 5 και εφεξής

Το 10 των ιατρικών επισκέψεων του
2012 2013 και 2014 που δεν χρειάζεται εκκαθάριση

μέσω ελεγκτικών εταιρειών θα πρέπει

να αποπληρωθεί άμεσα Είναι δεδομένο
ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να εκπληρώνει τις συμβατικές

του υποχρεώσεις Παράλληλα έχουμε
θέσει υπόψη του υπουργείου και μια σειρά
άλλων ζητημάτων όπως την κατάργηση των
άδικων μνημοντακών μέτρων claw back και
rebate την επείγουσα ανάγκη για αύξηση
της φαρμακευτικής δαπάνης ώστε να καλύπτονται

τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι ανασφάλιστοι

καθώς και την κατοχύρωση της
δυνατότητας για αναγραφή του brand name
των φαρμάκων στη συνταγογράφηση στο πεδίο

σχόλιο για την αύξηση του ποσοστού των

γενοσήμων ώστε να μην αλλάζει από τον
φαρμακοποιό

το φάρμακο το οποίο συστήνει ο

τατρός Τέλος έχουμε καταστήσει σαφές τόσο

προς την πλευρά του υπουργείου Υγείας όσο
και προς πάσα άλλη κατεύθυνση ότι απαιτείται
απόλυτος σεβασμός στο έργο των λειτουργών
της Υγείας Δεν θα ανεχθούμε πρακτικές συ

κοφάντησης και διαπόμπευσης που υπηρετούν

σκοπιμότητες και ενισχύουν άλλα κοινωνικά

αντανακλαστικά
Ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αναγνωρίζουμε την καλή

δτάθεση και πρόθεση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας για συνεργασία και αναμένουμε τις πρώτες πρωτοβουλίες

προς την κατεύθυνση αυτή Από την πλευρά μας με συνέχεια

και συνέπεια έργων και λόγων θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία

με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε μέσα από μια παραγωγική

διαδικασία να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα ξαναφέρουν

αισιοδοξία και προοπτική σε ασθενείς και ιατρούς
SID 93533351
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ιατρική περίθαλψη στηνΕλλάδα
Κρίσιμα θέματα και αναγκαίεςμεταρρυθμίσεις

ΑΡΘΡΟ

Των Ιωάννη Κυριοηουλου
Ηλία Κυριοηουλου
Τρύφωνα Μπεαζονλου

Βασικά

προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη

σήμερα είναι πρώτον η δραματική
μείωση και συρρίκνωση των οικονομικών
πόρων και δεύτερον η υπερβάλλουσα ζήτηση
προς τον δημόσιο τομέα εξαιτίας της μείωσης
της ιδιωτικής δαπάνης και της αδυναμίας
των νοικοκυριών μέσω των ιδιωτικών πληρωμών

ή παραπληρωμών να έχουν ευχερή
πρόσβαση πράγμα το οποίο προσδιορίζει
τον υγειονομικό τομέα για πολλές ΙΟετίες

Τρίτο και ίσως σημαντικότερο πρόβλημα
είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού

βρίσκεται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη Τα πρόσφατα
δεδομένα του ΟΟΣΑ προσδιορίζουν το
ποσοστό των ανασφάλιστων στο 2 1 του
συνολικού πληθυσμού ενώ άλλες εκτιμήσεις

περισσότερο ρεαλιστικές θεωρούν
ότι το 30 βρίσκεται εκτός ασφαλιστικής
κάλυψης

Τέταρτο πρόβλημα είναι η ανεπαρκής
συγκέντρωση των ασφαλιστικών εισφορών
αλλά και των φόρων ενώ ένα άλλο σημείο
είναι ότι η χώρα to κράτος εξακολουθεί
να μην έχει πολιτική για τον ιδιωτικό τομέα

και να μην έχει πολιτική για ιην ιδιωτική

δαπάνη Αυτό οφείλεται στο ότι ποτέ
η Πολιτεία δεν είδε το σύστημα υγείας
συνολικά δεν είδε ιη συνάρθρωση το
ολοκλήρωμα μειαξύ δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα Η δε πολιτική που ασκείται
από το κράτος και τον ΕΟΠΎΥ στενεύει
συνεχώς τον τομέα της προσφοράς στη
συνάντηση τους με ιους πολίτες και έτσι
επιδεινώνει τις ούτως ή άλλως υπάρχουσες

μονοπωλιακές ιάσεις που υπάρχουν
στις υγειονομικές υπηρεσίες

Αναλύοντας τα στοιχεία από το 2003
μέχρι σήμερα προβλέψεις για το 2015
διαπιστώνεται ότι η ιδιωτική δαπάνη είχε
μια πιο ομαλή εξέλιξη αλλά η συνολική
δαπάνη κυρίως εξαιτίας της δημόσιας
κορυφώθηκε και στη συνέχεια κατέρρευσε
λόγω των μέτρων της διεθνούς επιτήρησης
και των κυβερνήσεων στο πρόσφατο παρελθόν

Διαπιστώνειαι επίσης ότι ο νοσοκομειακός

τομέας όχι μόνο δεν είχε τις
μειώσεις που είχε γενικά η δαπάνη για
την υγεία τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δίνουν
47 αναλογική δαπάνη για τον νοσοκομειακό

τομέα ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ
είναι μόνο 33 με τη χώρα μας να αναδεικνύεται

πρωταθλήτρια σε ένα υπέρ νοσοκομειακό Μελετώντας
δε τις μεταβολές στην τελευταία 4ετία ο νοσοκομειακός τομέας
μειώθηκε μόνο κατά 8 εξαιτίας της συμπλήρωσής του από την
ιδιωτική δαπάνη ενώ σημειώθηκε ολοκληρωτική κατάρρευση της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας φαινόμενο το οποίο θα δικαιολογεί
τις στρεβλώσεις και τις δυσκολίες που έχουμε και φοβάμαι ότι αυτή
η κατάσταση θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια θα έλεγα για
πολλές ΙΟετίες Εχουμε δηλ ένα φαινόμενο πλήρους κατάρρευσης
των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα Συγκεκριμένα την περίοδο 2009 2014 η μείωση
της δαπάνης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας φτάνει το 56

γεγονός που σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος πόρων χάθηκε στον νοσοκομειακό

τομέα ή μετακινήθηκε από την ιδιωτική δαπάνη που
ήταν στην πρωτοβάθμια στον νοσοκομειακό τομέα και εν μέρει στη

φαρμακευτική περίθαλψη Αν και ο στόχος ήταν να μειωθεί ο νοσοκομειακός

τομέας ώστε να αυξηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
για να έχουμε επάρκεια ισοδύναμων υπηρεσιών αυτό το οποίο επε¬

τεύχθη είναι ακριβώς το αντίστροφο γι αυτό ακριβώς μιλώ για αντίστροφη

υποκατάσταση

ftrrappuû|rtou οτην ιιγαα

Η πρώτη εκδοχή
Η πρώτη εκδοχή είναι να διατηρήσουμε την υπάρχουσα δομή του

υγειονομικού συστήματος και να εισάγουμε ποσοστά συνασφάλιοης
και συμπληρωμής για τον πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου

φτώχειας γι αυτούς που μπορούννα το κάνουν και ταυτόχρονα
να βελτιώσουμε τις εισπράξεις από τα ασφάλιστρα από τη φοροδιαφυγή

Kat να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις παραπληρωμές
προσδοκώντας ότι θα αντικαταστήσουμε την πολιτική που ακο

Την περίοδο 2009 2014
η μείωση της δαπάνης γ την
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
φτάνει το 56 γεγονός
που σημαίνει ότι ένα μεγάλο
μέρος πόρων χάθηκε
στον νοσοκομειακό τομέα
ή μετακινήθηκε από την ιδιωτική
δαπάνη που ήταν
στην πρωτοβάθμια
στον νοσοκομειακό τομέα
και εν μέρα στη φαρμακευτική
περίθαλψη

ff U Αναλύοντας τα στοιχεία one to 2003 μέχρι σήμερα προβλέψεις γβ ο 201 5

διαπιστώνεται οτι η ιδιωακη δαπάνη είχε μια wo ομαλά ΗίΜη αλλά η συνολκη
δαπάνη κυρίως εξσπκκ της δημόσιας κορυφώθηκε και στη euvtxna κατέρρευσε
λάγω twv μέτρων της διεθνούς επιτήρησης και των κυβερνήσεων στο πρόσφατο
παρελθόν

λουθήθηκε με μια πολιτική αναζήτησης μικρών διευθετήσεων
αναζήτησης της αποδοτικότητας

Δεύτερη εκδοχή
Δεύτερη εκδοχή είναι να αλλάξουμε το σύστημα υγείας με μέσης
έντασης αλλαγές όπως είναι η έμφαση στην πρωτοβάθμια φρονπδα
υγείας περιλαμβανομένης βέβαια και της φαρμακευτικής περίθαλψης

που είναι συμπληρωματική της πρωτοβάθμιας και να μειώσουμε

την τριτοβάθμια σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο ιδιωτικό
και κοινωνικό σύστημα Με όλους τους παίκτες της προσφοράς
μέσα Επίσης να δώσουμε κίνητρα για να αλλάξουν τη συμπεριφορά
τους οι καταναλωτές να τους κάνουμε δηλ από παθητικούς δέκτες
της φροντίδας ενεργούς παίκτες στη διαμόρφωση της πολιτικής
υγείας αλλά και της δαπάνης της ασφαλιστικής κάλυψης

Τρίτη εκδοχή
Τρίτη εκδοχή είναι να κάνουμε ένα μίγμα των δύο προηγούμενων

που θα έλεγα ότι είναι το προτιμότερο λόγω της έντασης των
προβλημάτων

επιδιώκοντας διαρθρωτικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας
αλλάζοντας το μοντέλο που έχουμε για την υγεία με επίκεντρο την
πρωτοβάθμια και τη δημόσια υγεία και ταυτόχρονα να βρούμε τεχνικές

και μεθόδους εντάσσοντας πλέον τα 3 εκατομμύρια των
ανασφάλιστων Ελλήνων στο κοινωνικό κράτος και την ασφαλιστική
κάλυψη την οποία έχασαν τα τελευταία χρόνια Παράλληλα θα δίνονται

οι δυνατότητες σε όλους τους πολίτες να έχουν μεγαλύτερη
εξουσία στις υγειονομικές αγορές μέσω των επιλογών τους να
αμείβουν μέσω των επιλογών αυτών και να τιμωρούν τους προμηθευτές

και αυτό θα γίνει βέβαια εάν αυξήσουμε την εξουσία
τους ως κυρίαρχων καταναλωτών

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις μπορούν να επιτευχθούν ακολουθώντας

τα παρακάτω βήματα
Βήμα πρώτο να αναγνωρίσουμε ότι οι
περιοριστικές συνθήκες δεν είναι ένα
συγκυριακό φαινόμενο αλλά είναι ένα
φαινόμενο μόνιμο είναι διαρθρωτικό
και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας
πς επόμενες ΙΟετίες Πρέπει να προσπαθήσουμε

να λύσουμε τα βασικά προβλήματα

που υπάρχουν τώρα όπως είναι
η κάλυψη των ασφαλίστρων η λειτουργία
ορισμένων μονάδων όχι με ευκαιριακές
εμβόλιμες λύσεις και σταδιακά να

προσπαθήσουμε

να κάνουμε επανακατα
μερισμό των πόρων ώστε να άρουμε την
άντση κατανομή που γίνεται τώρα και
πηγαίνουν κυρίως σε 20 νοσοκομεία
και δευτερευόντως σε άλλα περίπου25
και έτσι όλος ο άλλος τομέας υποχρη
ματοδοτείται
Βήμα δεύτερο να κάνουμε μια ανεξάρτητη

διακομματική επιτροπή που θα
έχει έναν στόχο το ολοκλήρωμα δημόσιου

ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα
και να υποδείξει το τεχνικό και οικονομικό

πλαίσιο για το πώς δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας θα λειτουργήσουν από
κοινού Ο ιδιωτικός τομέας έχει πάνω
από 45 της παραγωγής και παίρνει το
περίπου 25 των πόρων Να βρούμε
έναν τρόπο να ασκήσουμε πολιτική ως
χώρα για την ιδιωτική δαπάνη και τον
ιδιωτικό τομέα
Βήμα τρίτο να προσδιορίσουμε το συνολικό

σφαιρικό προϋπολογισμό Τα
χρήματα της χώρας προέρχονται από 3

μεγάλες ισοδύναμες πηγές οι οποίες
αποτελούν το μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ αλλά η συνθεσή τους στη χώρα

μας δεν μοιάζει με καμία χώρα ούτε με αυτών που έχουν εθνικά
συστήματα υγείας ούτε αυτών οι οποίες έχουν κοινωνικοασφαλιστικά
συστήματα Γιατί είναι 30 από το κράτος 30 περίπου από τους
ιδιώτες και 40 από την κοινωνική ασφάλιση Να γίνει προτεραι
οποίηση των καλυπτόμενων υπηρεσιών στις βαθμίδες περίθαλψης
και προσδιορισμός των ατόμων στα όρια της φτώχειας
Βήμα τέταρτο να ορίσουμε ποιες είναι οι συνπληρωμές και ποια
τα ποσοστά συνασφάλισης τι πληρώνει ο καθένας την ώρα της ανταλλαγής

Επίσης να καταστήσουμε τους ασφαλισμένους και τους
εργοδότες ενεργούς παίχτες του συστήματος και να ορίσουμε μια
αναλογική κλίμακα παχ είναι ο πληθυσμός που είναι σε κατάσταση

φτώχειας που είναι κοντά στη φτώχεια ή που δεν έχει καμιά τέτοια
σχετική απειλή

Βήμα πέμπτο να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ο οποίος
να εποπτεύει την πρόοδο την επίδοση του συστήματος υγείας και
να μετράει και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα την ισότητα
και την αποδοτικότητα isiD:9383803j
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Ετοιμος να εκραγεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Τρεις υπουργοί
10 βουλευτές και
πολλά στελέχη

ετοιμάζονται
να τραβήξουν

την περόνη ανά
πάσα στιγμή

Της ΕΛ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
elenkallas@gmail.com

Με
βόμβα έτοιμη να

εκραγεί μοιάζει η

Κοινοβουλευτική
Ομάδα ίου ΣΥΡΙΖΑ

αφού ο έντιμος

συμβιβασμός
που ετοιμάζεται να κάνει

η κυβέρνηση με τους πιστωτές
απορρίπτεται από πολλούς βουλευτές

ως προϊόν εκβιασμού
Ετσι τη στιγμή που η κυβέρνηση

θα σημάνει άτακτη υποχώρηση

και θα πάει πίσω από τις
κόκκινες γραμμές προκειμένου
να προχωρήσει το θέμα της διαπραγμάτευσης

με την επίτευξη

Δεν έχουμε δώσει
Ηευκή επιταγή στον
πρωθυπουργό Ηέει
η Μ ΧρυσοβεΑώνη
ιων ΑΝ.ΕΛ

μιας ενδιάμεσης συμφωνίας
στελέχη της Κ.Ο του κυβερνώντος

κόμματος θα τραβήξουν
την περόνη κι όποιον πάρει ο

χάρος
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί
πρας εκτός από τους διαφωνούντες

του ΣΥΡΙΖΑ έχει να
αντιμετωπίσει και τους Ανεξάρτητους

Ελληνες αφού και γΓ
αυτούς υπάρχουν οι κόκκινες
γραμμές τις οποίες κάθε τόσο

επαναλαμβάνει η εκπρόσωπος
του κόμματος Μαρίνα Χρυσο
βελώνη Και όπως λέει το κόμμα

της δεν έχει δώσει λευκή
επιταγή στον πρωθυπουργό
Τα στελέχη της εσωκομματικής
αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και
η πρόεδρος της Βουλής Ζωή
Κωνοταντοπούλου που αποτελεί

από μόνη της μια νέα τάση
στο εσωτερικό πεδίο του κόμματος

περιμένουν να δουν την ενδιάμεση

συμφωνία που θα κά νει

η κυβέρνηση προκειμένου
να αποφασίσουν πώς θα αντιδράσουν

Αλλωστε πριν φτάσουμε στα

σημερινά δεδομένα με την κυβέρνηση

να εμφανίζεται να κάνει

πίσω σε θέματα τα οποία

μέχρι πρότινος δεν άγγιζε οι
διαφωνούντες είχαν εκφράσει

τις αντιρρήσεις ιους για ίο
70%-30 που είχε αναφέρει
ο υπουργός Οικονομικών Γιά

νης Βαρουφάκης μιλώντας για
το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης

Από την αρχή των συζητήσεων
με τους δανειστές η κυβέρνηση

εμφανιζόταν να μην κάνει
πίσω στο 70 των θεμάτων που

έμπαιναν στη συμφωνία και να
συζητά μόνο το 30 Σήμερα
όμως τα πράγματα μάλλον έχουν
αλλάξει όπως και τα ποσοστά
Το Μέγαρο Μαξίμου μετρά τις
απώλειες που μπορεί να έχει
μετά από μια δύσκολη συμφωνία
και ετοιμάζεται για το χειρότερο
Γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ όλα είναι πιθανά

Αν και πολλοί ισχυρίζονται
ότι με κάποιους ελιγμούς

και με έναν οδικό χάρτη που
θα δείχνει ότι γίνονται μεν βήματα

προς τα πίσω αλλά σύντομα

θα γίνουν και προς τα
εμπρός πολλά μπορούν να αποφευχθούν

Τουλάχιστον τρεις υπουργοί και

Η τάση Κωνοταντοπούλου
και τα όχι της Ραχήλ Μακρή

Η Ζωή Κώνστα Η Ραχήλ
ντοπούλου Μακρή

Το πρώτο και
μεγαΑο πρόβΗπμα

για το Μαξίμου είναι
n πρόεδρος
της Βουβής

δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται

να αντιδράσουν στη νέα
συμφωνία αφού οι περισσότεροι

από αυτούς με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο έχουν εξαρχής
εκφράσει τη διαφωνία τους για
την απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου

Η Ζωή Κωνοταντοπούλου αποτελεί

το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα

για την κυβέρνηση δεδομένου

ότι δεν διστάζει ποτέ να
δημοσιοποιεί τις απόψεις και τις
αντιρρήσεις της παρά τον θεσμικό

της ρόλο Η πρόεδρος της
Βουλής ήταν από εκείνους που
είχαν αντιδράσει όταν είχε συ¬

ζητηθεί στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα του κόμματος της η συμφωνία

της 20ής Φεβρουαρίου
και είχε πει ότι οι δυνάμεις που
στηρίζουν την κυβέρνηση δεν είναι

διατεθειμένες να βαφτίσουν
το κρέας ψάρι υιοθετώντας την
έκφραση του Μανώλη Γλέζου ο
οποίος είχε εκφράσει και αυτός
ζωηρές διαφωνίες για τη συμφωνία

Το ίδιο άλλωστε αναμένεται να
πράξει και η Ραχήλ Μακρή η
οποία είναι η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια

των απόψεων της Ζ
Κωνοταντοπούλου Εξάλλου η
βουλευτής έχει κατ επανάληψη
αφήσει να εννοηθεί ότι η ψήφος
της δεν είναι δεδομένη αν οι κινήσεις

της κυβέρνησης παραβιάζουν

τις κόκκινες γραμμές που
έχει θέσει π Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ

Το Αριστερό Ρεύμα ετοιμάζεται
Το Αριστερό Ρεύμα του Παναγιώτη

Λαφαζάνη εμφανίζεται ιδιαίτερα

προβληματισμένο για την

επικείμενη συμφωνία με τους δανειστές

αφού όπως λέει οι Ευρωπαίοι

είναι αφερέγγυοι και το

πιθανότερο είναι να βάλουν την

κυβέρνηση να υπογράψει χωρίς
να εκταμιευθούν τα χρήματα Η

λογική του Αριστερού Ρεύματος
είναι αφού έτσι και αλλιώς τον
Ιούνιο δεν πρόκειται να βρεθεί
λύση ούτε στο ασφαλιστικό ούτε
στα εργασιακά να τα σπάσει η κυβέρνηση

με τους δανειστές από

τώρα αφού κάθε μέρα που περνάει

τα πράγματα γίνονται όλο και
πιο δύσκολα
Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Παναγιώτης Λα

φαζάνης αρθρογραφώντας προ
ημερών εξέφρασε την άποψη ότι
ο όρος έντιμος συμβιβασμός
είναι αδόκιμος και ρευστός και

επισήμανε ακόμα ότι συμβιβασμός

δεν πρόκειται να υπάρξει
καθώς οι εταίροι ζητάνε νέα μέ

0 Παναγιώτης 0 Δημήτρης
Λαφαζάνης Στρατούλης

0 Κώστας 0 Στάθης
Λαπαβίτσας Λεουτσάκος

τρα μείωσης συντάξεων και
μισθών

ξεπούλημα της χώρας
νέους φόρους και νέες απορρυθ
μίσεις Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης

όπως και ο Δημήτρης Στρατούλης

λόγω της συμμετοχής
τους στην κυβέρνηση βρίσκονται

σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση

αφού πέρα από το να εκφρά¬

ζουν τις αντιρρήσεις τους για τη

συμφωνία λίγα μπορούν να κάνουν

Οποιαδήποτε ενέργειά τους
θα εκληφθεί ως υπονόμευση της
κυβέρνησης και κάτι τέτοιο ούτε
στην κουλτούρα ούτε στην πρόθεση

τους είναι Αυτό δεν ισχύει πάντως

για τον ένθερμο υποστηρικτή

της επιστροφής στη δραχμή
Κώστα Λαπαβίτσα Ο βουλευτής
εχει άλλωστε εκφράσει την άποψη

ότι έντιμος συμβιβασμός με
ίο μαχαίρι στον λαιμό δεν μπορεί

να υπάρξει ενώ εξαρχής είχε
διαφωνήσει με την τακτική του
Γ Βαρουφάκη καθώς και με τον

σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση
για τη διαπραγμάτευση Ο Στάθης
Λεουτσάκος συμπεριλαμβάνεται
σίγουρα στα στελέχη του Ρεύματος

που αναμένεται να αντιδράσουν

έντονα Αλλωστε είχε παρομοιάσει

τη συμφωνία της 20ής
Φεβρουαρίου με δελφικό χρησμό

αφού όπως είχε πει οι δανειστές

μπορούσαν να την ερμηνεύσουν

όπως ήθελαν

0 Αλέξης Ο Δημήτρης
Μητρόηουλος Κοδέλας

Σοσιαλιστές
τροτσκιστές
και μαοϊκοί

Από τα μέλη της σοσιαλιστικής
τάσης στην οποία ανήκουν ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής ο Γιώργος

Κατρούγκαλος και ο Αλέξης
Μητρόπουλος ο τελευταίος αναμένεται

να αντιδράσει πιο έντονα

από όλους αφού με κάθε ευκαιρία

φροντίζει να δείχνει την
επαναστατικότητα και την αρι
στεροσύνπ του Ο Αλέξης Μητρόπουλος

είναι από αυτούς που
δεν αποκλείεται να προκαλέσουν
πρόβλημα στην κυβέρνηση ενώ
ο Παναγιώτης Κουρουμηλής θεωρείται

ότι θα αρκεστεί στο να
δημοσιοποιήσει τη διαφωνία του
Η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Γαίτάνη στέλεχος της
ΔΕΑ έχει διαφωνήσει με την επιλογή

του Προκόπη Παυλόπουλου
για το αξίωμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας και με τη συμφωνία
του Φεβρουαρίου Τυχόν διαφο
ροποίησή της δεν θα αποτελούσε
έκπληξη για το Μέγαρο Μαξίμου
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται
και ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ο

οποίος έχει το δικό του μπαϊράκι
Οι συνήθεις ύποπτοι από τον
χώρο των μαοϊκών και τροτσκιστών

βουλευτές Βασίλης Χατζη
λάμπρου Βασίλης Κυριακάκης
και Δημήτρης Κοδέλας προφανώς

και θα κρατήσουν αποστάσεις

από μια συμφωνία που

έχει χαρακτηριστικά υποχώρησης

αφού έτσι κι αλλιώς ο χώρος

τους τάσσεται υπέρ της εξόδου

της χώρας από το ευρώ και
την Ε Ε
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Κοινωνία

Στα πρόθυρα
ins ασφυξία
νοσοκομεία
και ΕΟΠΥΥ
Ενώ η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται επικίνδυνα
και οι οφειλές αυξάνονται ταχύτατα ο Εθνικός
Οργανισμός Υγείας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα
βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης

Τα οικονομικά των νοσοκομείων
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Τακτική
επιχορήγηση
V U KJ KJ ινυ JJt IUJ ν

Επιχορήγηση
για ληξιπρόθεσμα

ΜΠΠΠΚΠΙ IFMAVν j v.j j r\\j yj c ι lu ν

Τακτική
επιχορήγηση
νοσοκομείων

Επιχορήγηση
για ληξιπρόθεσμα

νοσοκομείων

€99.740.000
11.3.2014

€300.000.000
3.2.2014

€43.353.062
20.2.2015

€129.850.000
10.4.2014

€229.590.000

€100.000.000
11.3.2014

€400.000.000 €43.353.062

€629.590.000 €43.353.062

I

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Μια ανάσα από την ασφυξία βρίσκονται

νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ λόγω της
ελλιπούς χρηματοδότησης τους Ενδεικτικό

είναι ότι το πρώτο τετράμηνο
του 2015 η κρατική χρηματοδότηση
των νοσοκομείων ήταν 43,3 εκατ ευ
ρώ όταν το αντίστοιχο διάστημα του
2014 ανερχόταν σε 629,5 εκατ ευρώ
τακτική επιχορήγηση και για ληξιπρόθεσμα

Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους είχαν διαμορφωθεί σε
940 εκατ τον Οκτώβριο του 2014 και
σε 606 εκατ ευρώ μείωση 35 δύο
μήνες μετά Τον Ιανουάριο του 2015
ανήλθαν σε 708 εκατ ευρώ και τον
Φεβρουάριο σε 787 εκατ ευρώ αύξηση

29 το πρώτο δίμηνο

Σφίγγει η θηλιά
για τις οφειλές
Ο ΕΟΠΥΥ από τη μεριά του θα έπρεπε
να λαμβάνει μηνιαίως από τον κρατικό
προϋπολογισμό 43,8 εκατ ευρώ και
έχει λάβει από την αρχή του έτους ως
σήμερα μόνο 1 17,4 εκατ ευρώ Την ίδια
περίοδο πέρυσι είχε επιχορηγηθεί με
258 εκατ ευρώ Από την άλλη πρέπει
να λαμβάνει από τα ασφαλιστικά ταμεία
328 εκατ ευρώ τον μήνα δηλαδή θα
έπρεπε να έχουν μπει στα ταμεία του αν
συμπεριληφθεί και ο Απρίλιος 1,312
δισ ευρώ Ωστόσο από την αρχή του
2015 ως σήμερα τα Ταμεία δεν έχουν
αποδώσει στον ΕΟΠΥΥ περί το μισό
δισ ευρώ Στον αντίποδα οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανήλθαν
σε 1,71 δισ ευρώ τον Οκτώβριο του
2014 και 1,19 διο ευρώ τον Δεκέμβριο
μείωση 30 αλλά τον Φεβρουάριο

του 2015 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
άγγιξαν το 1,3 δισ ευρώ αύξηση 10

Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει αυτή τη στιγμή

μόνο 35 εκατ ευρώ για τη μισθοδοσία
την Εφορία και την αποζημίωση των
ασφαλισμένων Πριν από μία εβδομάδα

συγκεντρώθηκαν περίπου 90 εκατ
ευρώ τα οποία δόθηκαν άμεσα στους
φαρμακοποιούς για την κάλυψη οφειλών

του μισού Ιανουαρίου του 2015
Επίσης θα πληρωθούν γιατροί και

φυσιοθεραπευτές

για τον Φεβρουάριο
περίπου 10-12 εκατ

Συνολικά τα χρέη της Πολιτείας προς
τους εμπλεκομένους στην εφοδιαστική
αλυσίδα του φαρμάκου φαρμακεία

φαρμακοβιομηχανία φαρμακαποθήκες
ανέρχονται στο ποσό των 2 δισ

ευρώ Η στάση εμπορίου στην αγορά
φαρμάκου προειδοποιούν οι εκπρόσωποι

των φαρμακοποιών και της φαρμακοβιομηχανίας

θα πραγματοποιηθεί
άμεσα αν ο ΕΟΠΥΥ δεν αποκτήσει την
ελάχιστη βιώσιμη ρευστότητα για να τη
διοχετεύσει στους παρόχους

Από την πλευρά τους στελέχη του
υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι από
το 2012 ως σήμερα τα Ταμεία οφείλουν
στον ΕΟΠΥΥ περίπου 1,2 δισ ευρώ Τα

Ο ΕΟΠΥΥ ενώ θα έπρεπε να λαμβάνει μηνιαίως από τον κρατικό
προϋπολογισμό 43.8 εκατ ευρώ έχει λάβει από την αρχή του
έτους ως οήμερα μόνο 117,4 εκατ ευρώ

χρήματα αυτά είναι απο τις εισφορές
υπέρ υγείας ασφαλισμένων και εργοδοτών

Θεωρούν μάλιστα ότι αν τα Ταμεία
απέδιδαν στον ΕΟΠΥΥ ως όφειλαν τις
εισφορές αυτές ο Οργανισμός θα πλήρωνε

τόσο τους παρόχους όσο και τους
ασφαλισμένους αποζημιώσεις χωρίς
καθυστερήσεις Η ειρωνεία είναι ότι την
ίδια στιγμή το ΙΚΑ παρακρατά από τον
ΕΟΠΥΥ χωρίς να υπάρχει νομοθετικό
πλαίσιο 4 σε μηνιαία βάση για την
είσπραξη και απόδοση των εισφορών
των ασφαλισμένων

Μηχανήματα εκτός
λειτουργίας
Ανέκαθεν ιατρικά μηχανήματα του δημοσίου

τομέα έβγαιναν εκτός λειτουργίας

λόγω βλάβης Τελευταίως όμως η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί εξαιτίας
της ελλιπούς συντήρησης τους 77 μια
μέρα μπορεί να μην έχουμε μαγνητικό
τομογράφο και την άλλη μέρα υπερήχους

Ειδικά το κολονοοκόπιοχαλάει
κάθε δύο μήνες αναφέρει η κυρία Μα
ριέτια Αλμυρούδη ειδικευόμενη παθολόγος

στο Νοσοκομείο Σισμανόγλειο
Ιδια κατάσταση επικρατεί και στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν
Σύμφωνα με τον κ Μιχάλη Ρίζο παθολόγο

και γραμματέα του συλλόγου
εργαζομένων από τον Μάιο του 2014
ως σήμερα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
ο μαγνητικός τομογράφος λόγω ελλιπούς

συντήρησης Το ίδιο συνέβαινε
και με τον αξονικό τομογράφο ως το
Πάσχα Η εταιρεία που έχει αναλάβει
τη συντήρηση του πήρε κάποια χρήματα

έναντι και ο τομογράφος επαναλειτούργησε

Προβλήματα παρουσιάζονται
κατά καιρούς και στα φάρμακα σε ό,τι
αφορά την επάρκειά τους Αλλες φορές

λείπουν αντιβιοτικά και άλλεςχη
μειοθεραπευτικά προσθέτει

ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εχει περικοπεί το 40 του κονδυλίου των δαπανών

Σύμφωνα με τον κ Πάνο Πα
πανικολάου νευροχειρουργό
επιμελητή Α στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας τα προβλήματα των νοσοκομείων

είναι ήδη πολλά λόγο
της υποχρηματοδότησής τους
την τελευταία πενταετία Οπως
τονίζει σε σχέση με το 2010
έχει περικοπεί το 40 του κονδυλίου

των λειτουργικών δαπανών

Το 2014 ο προϋπολογι¬

σμός για όλα τα νοσοκομεία
ήταν 1,6 δια ευρώ Ταχρήματα
έφθασαν ως τον Σεπτέμβριο
Είχαν ακυρώσει τότε ολοκληρωμένους

διαγωνισμούς για
την προμήθεια και αντικατάσταση

ιατρικών συσκευών Ειδικά

στο Κρατικό της Νίκαιας
είχαν ακυρώσει την προμήθεια
αναπνευστήρων μηχανημάτων
υπερηχογραφίας ακόμη και

το σέρβις του αξονικού τομογράφου

Γίνεται σαφές ότι το
2015 που ο προϋπολογισμός
είναι μικρότερος και ανέρχεται

στα 1,3 δια ευρώ για όλα
τα νοσοκομεία ταχρήματα θα
τελειώσουν τον Ιούνιο

Ο κ Παπανικολάου προειδοποιεί

ότι αν δεν γίνει αναμόρφωση

του προϋπολογισμού
στα επίπεδα του 2013 1,9 δισ

ευρω τα νοσοκομεία δεν θα
βγάλουν τη χρονιά

Τη μία λείπουν αντιδραστήρια
την άλλη μπαλονάκια

για αγγειοπλαστικές σε όλα τα
μεγέθη Το πρόβλημα είναι
συνεχές Μόλις πληρωθεί ο
προμηθευτής έναντι τότε σι
γά-σιγά αντιμετωπίζονται οι
ελλείψεις που παρουσιάζονται
σε ορισμένα υλικά δηλώνει ο

κ Ηλίας Σκόρος διευθυντής
της Καρδιολογικής Κλινικής και
πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων

του Ευαγγελισμού
Ελλείψεις παρουσιάζονται

και σε άλλα είδη όπως είναι
οι χαρτοβάμβακες ή ορισμένα
φάρμακα τα οποία συχνά οι
συγγενείς των ασθενών αγοράζουν

από φαρμακείο της
περιοχής

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεν
γνωρίζουμε
πότε και
αν θα

πληρωθούμε

θολό είναι το τοπίο
με τις εφημερίες των
γιατρών Την τελευταία

φορά που μπήκαν

χρήματα για
εφημερίες αφορούσαν

τον Δεκέμβριο
του 2014 Τώρα συνεχίζουμε

να κάνουμε

εφημερίεςχωρίς
να γνωρίζουμε πότε
και αν θα τις πληρωθούμε

αναφέρει ο κ
Μιχάλης Ρίζος από
το Αττικόν Το θέμα
είναι όπως προσθέτει

η κυρία Μαριέτ
τα Αλμυρούδη από
το Σισμανόγλειο ότι
δεν υπάρχει δέσμευση

από κανέναν αρμόδιο

για την πληρωμή

τους
Στο Σισμανόγλειο

υπάρχουν μεγάλες
ελλείψεις ειδικευμένων

γιατρών Στην
Α Παθολογική Κλινική

υπάρχουν πέντε

ειδικευμένοι γιατροί
μαζί με τον διευθυντή

και άλλοι τέσσερις

στη Β Πρόβλημα
αναμένεται να υπάρξει

και στο Αττικόν
αφού στις 7 Μαΐου
λήγουν οι συμβάσεις
περίπου 27 επικουρικών

νοσηλευτών που

στελεχώνουν τη Μονάδα

Εντατικής θεραπείας

και άλλους
νευραλγικούς τομείς
του νοσοκομείου
Οπως επισημαίνει ο
κ Ρίζος θα μπορούσαν

να παραμείνουν
ως το τέλος του χρόνου

αλλά δεν έχει διασφαλιστεί

η πληρωμή

τους
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Ανελέητες περικοπές αε

τέσσερις οργανισμούς
87.685 αντί 2.000.000 €
στο Κέντρο Αιμοδοσίας

Σε
αναγκαστικές περικοπές-σοκ της

χρηματοδότησης τεσσάρων μεγάλων
οργανισμών του χώρου της Υγείας
προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο
αποκαλύπτοντας ουσιαστικά το μεγάλο

πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν

ο χώρος της Υγείας αλλά και η χώρα

στο σύνολο της
Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργού

Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή μειώθηκε η
επιχορήγηση η οποία διαμορφώνεται ανά
νομικό πρόσωπο ως εξής
• Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών ΕΚΕΨΥΕ λαμβάνει το ποσό του
1.295.454,37 ευρώ έναντι ποσού 2.260.000,00
ευρώ που είχε προϋπολογιστεί

0 Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑ
ΝΑ επιχορηγείται με το ποσό των 480.113,35
ευρώ αντί 4.750.000 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί

• Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

ΚΕΕΛΠΝΟ λαμβάνει το ποσό του
1.763.487,79 ευρώ αντί 2.127.750 ευρώ
• Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας επιχορηγείται

με 87.685,42 ευρώ αντί 2.000.000 ευρώ που
είχαν προϋπολογιστεί

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις

αφορούν την κάλυψη των δαπανών
μισθοδοσίας των απασχολουμένων στους εν
λόγω φορείς

Αυτή η οικονομική ασφυξία στους τέσσερις

εποπτευόμενους φορείς αναμένεται να
δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες σε ευάλωτες

κοινωνικές ομάδες όπως οι ψυχικά πάσχοντες

οι χρήστες ουσιών και όσοι υφίστανται

μεταγγίσεις Επίσης προβλήματα αναμένεται
να αντιμετωπίσει και η δημόσια υγεία

καθώς ψαλιδίζεται και η επιχορήγηση του
ΚΕΕΛΠΝΟ που τρέχει πολλά προγράμματα
πρόληψης

Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κονρουμπλης
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Συζήτηση
βάλσαμο
Μ Κρίσιμο ραντεβού έχουν οι
εκπρόσωποι των φαρμακευτικών

εταιρειών την Τρίτη με τον
υπουργό Υγείας κ Κουρουμ
πλη προκειμένου να ενημερωθούν

για τις προθέσεις του
υπουργείου εν όψει του νομοσχεδίου

για τη φαρμακευτική
πολιτική Πέραν αυτού λογικά
θα ζητήσουν και ενημέρωση
σχετικά με τα χρέη του Δημοσίου

προς τις επιχειρήσεις αν
και δεν μπορεί κανείς να αναμένει

και πολλά Βασικά ζητήματα

αποτελούν επίσης ο κλειστός

προϋπολογισμός για τα
φάρμακα υψηλού κόστους το
ύψος της δαπάνης και η κάλυψη

των ανασφάλιστων Γ Σακ
SID.941.1626
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	02/05/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 2
	02/05/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 49

	ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
	02/05/2015 ΕΠΕΝΔΥΣΗ_PLUS σελ. 10

	ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
	02/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 1

	ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
	02/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5

	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΑΖΕΣ
	03/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 1
	03/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 21
	03/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 21

	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ
	03/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 22

	ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
	02/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 1
	02/05/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σελ. 3

	ΜΟΝΟ ΣΙΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	02/05/2015 ΚΑΡΦΙ σελ. 54

	ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ E-MAIL ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ
	03/05/2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 1
	03/05/2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 23
	03/05/2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 28
	03/05/2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 29

	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 6

	ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 8
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 9

	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 10
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 11

	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 14

	Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 18

	Α;ΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 19

	ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ 
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 20

	Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	30/04/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 (αρχειο) σελ. 21

	ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ
	02/05/2015 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ σελ. 9

	ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ
	03/05/2015 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 40



