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Η
αυριανή εξαιρετικά κρίσιμη για
τη χώρα μας συνεδρίαση του
Eurogroup διεξάγεται υπό την ασφυκτική

πίεση της σταδιακής εξάντλησης των

κρατικών μας διαθεσίμων και της προϊούσας

αποσάθρωσης της εσωτερικής μας
αγοράς Οσο καθυστερούν οι διαπραγματεύσεις

ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση
και τους δανειστές όσο οι δυο πλευρές δεν

καταλήγουν σε συμφωνία τόσο αυξάνεται
η χρηματοδοτική και η πιστωτική ασφυξία
με συνέπεια ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις
να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με την
απειλή του λουκέτου Και βέβαια τα επενδυτικά

σχέδια παγώνουν θέσεις εργασίας
χάνονται αντίνα δημιουργούνται νέες και η

χώρα κινδυνεύει να χάσει οριστικά το τρένο

της ανάπτυξης και να βυθισθεί πάλι στην

ύφεση...Ολογαριασμόςτηςπαράτασηςτης
αβεβαιότητας είναι βαρύς Και οι πληγές είναι

ήδη εμφανείς σε όλους τους τομείς της
ελληνικής οικονομίας

ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ μάςτη δίνουν οι εαρινές

αναθεωρημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για την Ελλάδα Η Κο

μισιόν κούρεψε την εκτίμησή της για τον

ρυθμό ανάπτυξης του εθνικού μας ΑΕΠ το
201 5 στο 0,5 από 2,5 που ήταν η

προηγούμενη

πρόβλεψή της και από 0,8 που

ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης το 201 4 Και αυτό

υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί

συμφωνία κυβέρνησης-«θεσμών μέχρι τον
Ιούνιο Επίσης η Επιτροπή προβλέπει ότι οι

επενδύσεις στη χώρα μας θα μειωθούν φέτος

κατά 3,1 ενώ στην προηγούμενη έκ

θεσή της έβλεπε αύξησή τους κατά 8,4
Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν αποδίδουν
αυτήν την επί τα χείρω αναθεώρηση των

προβλέψεών τους για την ελληνική οικονομία

στην αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι

τελευταίες εθνικές εκλογές και στην ασαφή
στάση τηςνέας κυβέρνησηςσε ό,τι αφορά τις
πολιτικές δεσμεύσειςτηςχώρας στο πλα ίσιο

των συμφωνιών της με την Ε.Ε και το ΔΝΤ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ της επιβράδυνσηςτηςανά
πτυξης στην πραγματική οικονομία είναι

δραματικές Ουσιαστικά με βάση τις νέες
προβλέψεις θα λείψουν από την αγορά περίπου

4 δισ ευρώ Παράλληλα σύμφωνα
με αναλύσειςδιεθνών οργανισμών η ελληνική

οικονομία για κάθε μονάδα αύξησηςτου
ΑΕΠ δημιουργεί 45-50.000 θέσεις εργασίας

Επομένως φέτος όχι μόνο χάνεται η ευ
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και υγιείς επι

χαρήσεις να βρίσκονται

πλέον αντιμέτωπες

με την
απειλή του λουκέτου

Ο λογαριασμός
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TOTOS είναι βαρύς
Και οι πληγές είναι
ήδη εμφανείς σε
όλους τους τομείς
tos ελληνιισις οικονομίας

0 χρόνος λειτουργεί
πλέον εναντίον μας
καίρια να δημιουργηθούν έως και 1 00.000

θέσεις εργασίας αλλά θα χαθούν επιπλέον
20.000 Και βέβαια την ίδια στιγμή οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τον τζίρο
τους να μειώνεται εξαιτίαςτης μεγάλης πτώσης

της κατανάλωσης ενώ δεν έχουν πλέον

καμμία πρόσβαση σε χρηματοδότηση
Το 95 των αιτημάτων τους για χορήγηση
δανείων απορρίπτεται από τις συστημικές
τράπεζες που είναι εγκλωβισμένες στο αυστηρό

πλαίσιο των εντολών και των κανόνων

της ΕΚΤ Αυτή η πρωτοφανής ασφυξία
στην αγορά οδηγεί ακόμη και επιχειρήσεις
που θα είχαν υπό κανονικές συνθήκες κερδοφορία

και πάντως θα ήταν σίγουρα βιώσιμες

στα πρόθυρα της χρεοκοπίας Κατά
το πρώτο τρίμηνο του 201 5 οι επιχειρήσεις
που έβαλαν λουκέτο έφθασαντις5.341 ενώ

προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους
ο αριθμός τους θα εκτοξευθεί στις 8.500

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ όσο η συμφωνία μετουςδα
νειστέςδεν κλε ίνε ι κα ι παραμένουν στο προσκήνιο

σενάρια Grexit το λεγόμενο country
risk το ρίσκο χώρας πλήττει βάναυσα τον
ιδιωτικό τομέα
Ο Οι ξένοι επενδυτές παγώνουν τα σχέ
διά τους
Ο Οι εξαγωγείς χάνουν μεγάλες παραγγελίες

καθώς πολλέςξένεςεταιρείεςαμφισβη
τούν τη δυνατότητα των ελληνικών να ανταποκριθούν

στα συμβόλαια που υπογράφουν
Ο Οι εισαγωγείς βλέπουν την αξιοπιστία
τους να καταποντίζεται με αποτέλεσμα να

υποχρεώνονται να πληρώνουν προκαταβολικά

έως και το 1 00 της αξίας των παραγγελιών

τους
Ο Χάνεται πλούτοςγια επιχειρήσειςκαι νοικοκυριά

Η αξία των μετοχών των εισηγμέ
νων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών
μειώθηκε κατά περίπου 10 δισ ευρώ τους
τελευταίους 4 μήνες Αντίστοιχα μειώθηκε
και η αξία των μη εισηγμένων επιχειρήσεων

Παράλληλα η ακίνητη περιουσία των
Ελλήνων πολιτών βρέθηκε σε νέα ιστορικά

χαμηλά της αξίας της σημειώνοντας μετά
τιςεκλογέςνέεςαπώλειεςτηςτάξηςτου 1 0

Παρ όλα αυτά εξακολουθεί να φορολογείται

με τις εκτός πραγματικότητας αντικειμενικές

τιμέςτου 2008

ΤΕΛΟΣ το ελληνικό κράτος προκειμένου
να αντεπεξέλθει στην κάλυψη των δανειακών

αναγκών της χώρας και στην πληρωμή
μισθών και συντάξεων έχει προχωρήσει σε
στάση πληρωμών προς τους ιδιώτες Οπως
αποκάλυψε χθες η Αγορά μέχρι το τέλος
Απριλίου είχε παγώσει πληρωμές υψους
άνω των 2 δισ ευρώ σε προμηθευτές του

ακόμη και σε νευραλγικούς και κοινωνικά

ευαίσθητουςτομείςόπωςη Υγεία και η Παιδεία

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την κάλυψη

των ελλειμμάτων των νοσοκομείων είχαν
δοθεί500 εκατ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του
2014 και μόλις 43 εκατ ευρώ το αντίστοιχο

διάστημα του 201 5 Η επιχορήγηση του ΕΟ

Π ΥΥ μειώθηκε από 1 94 σε 87 εκατ ευρώ.Το
ΕΣΥ δεν έχει λάβει την τακτική χρηματοδότηση

από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα
Και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
οι πληρωμές περιορίστηκαν από 91 8 εκατ

ευρώ πέρυσι στα 542 εκατ φέτος

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να παραθέσω και άλλα στοιχεία

ή να εξηγήσω κάτι περισσότερο για να

γίνει κατανοητό ότι η αβεβαιότητα των τελευταίων

τριών μηνών πρέπει να τερματισθεί

αμέσως Δεν είναι προφανές ότι ακόμη

και μια μέτρια συμφωνία με την Ευρώπη

είναι προτιμότερη από την αποδεδειγμένα

πλέον καταστροφική για τη χώρα
και την κοινωνία μας παράταση της εκκρεμότητας

Τα λάθη που προς τιμήν του παραδέχθηκε

ο νέοςσυντονιοτήςτηςδιαπραγ
ματευτικής μας ομάδας κ Τσακαλώτος ότι

έγιναν κατά το πρώτο διάστημα των συζητήσεων

με τους εταίρους μας ας μην επαναληφθούν

Είναι η ώρα των τελικών αποφάσεων

και της συμφωνίας Ο χρόνος λειτουργεί

πλέον μόνον εναντίον μας
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έκανε το υπουργείο
Υγείας στις φαρμακοβιομηχανίες

αφού επιτρέπει
στους γιατρούς
εκτός της δραστικής

ουσίας
στις συνταγές να
γράφουν και την
προτεινόμενη
εμπορική ονομασία
του σκευάσματος Η
εξέηιξη αυτή αφορά
μόνο τα γενόσημα
φάρμακα
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100 ημέρες κυβέρνηση δεν πληρώνω
Για να καταβάλει μισθούς συντάξεις και δανεικά η κυβέρνηση έπαψε να χρηματοδοτεί υπουργεία και οργανισμούς
Εκείνα με τη σειρά tous έκοψαν τις πληρωμές σε προμηθευτές τα επιδόματα ευπαθών ομάδων ακόμη και τις εφημερίες γιατρών
και νοσηλευτών Ενα απίστευτο υφεσιακό ντόμινο είναι σε πλήρη εξέλιξη

Της ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ

Το
κράτος ξανάγινε μπα

ιαχισής και η εσωιερική
στάση πληρωμών γονάτισε

την οικονομία Τρεις
μήνες ασφυξίας νέκρωσαν τα πάντα

Η Αγορά παρουσιάζει με
στοιχεία τον χάρτη της ασφυξίας

που δείχνει ότι η στάση πληρωμών

το πρώτο τρίμηνο του
έτους έφτασε το 1,53 δισ ευρώ
Αν προστεθεί δε και το σφράγισμα
της κάνουλας στη χρηματοδότηση
για τις πληρωμές του Απριλίου το
ποσό εκτοξεύεται πάνω από τα 2

δισεκατομμύρια ευρώ
Για να πληρώνει μισθούς συντάξεις

και δανεικά η κυβέρνηση
έπαψε να χρηματοδοτεί υπουργεία
και οργανισμούς Εκείνα με τη σειρά

τους έκοψαν με ίο μαχαίρι τις
πληρωμές προμηθευτών τα επιδόματα

ευπαθών ομάδων ακόμη
και τις εφημερίες γιατρών και νοσηλευτών

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν
ότι μέχρι και εισφορές σε διεθνείς
οργανισμούς έμειναν απλήρωτες
ενώ ακόμη και τα κόμματα δεν πήραν

ποτέ την επτχορήγηση που δικαιούνταν

για τις εκλογές με συ

153
δισ ευρώ
η στάση πληρωμών
το πρώτο τρίμηνο του έτους

νέπεια να αθετήσουν την πληρωμή
των δόσεων στις τράπεζες στις

οποίες τα χρωστούν Οσο για τα
δημόσια έργα Τα περισσότερα
φρέναραν και τα εργοτάξια έμειναν

με ελάχιστους εργαζομένους
να φυλούν τα μηχανήματα

Το κράτος δεν είχε να βάλει
την εθνική συμμετοχή για τα

συγχρηματοδοτούμενα

έργα του ΕΣ
ΠΑ ενώ πάγωσαν και τα κοινοτικά

κονδύλια Εγινε ένα απίστευτο
υφεσιακό ντόμινο όπου χρωστάει
ο ένας στον άλλον Η αύξηση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι

ραγδαία Μια κρατική πληρωμή

καθίσταται ληξιπρόθεσμη
όταν δεν ηποπληηώνετπι πρ διπ

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικού Προϋπολογισμού

Αφορά σε υποχρεώσεις που 6εν έχουν πληρωθεί
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών
από υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

300

Τα ποσά είναι σε εκατ ευρώ
273,6

Απλήρωτες υποχρεώσεις
Κρατικού Προϋπολογισμού

Αφορά σε υποχρεώσεις που δεν έχουν πληρωθεί
για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών
από υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
και πιθανότατα το προσεχές χρονικό διάστημα
θα καταστούν ληξιπρόθεσμες
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Υποεκτέλεση δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία για το 1 ο τρίμηνο του 201 5 παρατηρείται υποεκτέλεση στους εξής λογαριασμούς

Σημείωση Ειδικά για το επίδομα θέρμανσης τα 1 32 εκατ ευρώ αφορούν στο 4ο τρίμηνο του 201 4 και όχι στο 1 ο τρίμηνο του 201 4

Ιο τρίμηνο 20U Η Ιο τρίμηνο 201 5 Απόκλιση Τα ποσά είναι σε εκατ ευρώ
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΜΕΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

Παρά τπ θύελλα αντιδράσεων που έχει προκληθεί
ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
επιμένει στην αλλαγή του νόμου για τα φάρμακα με
πρόσχημα την ενίσχυση της ντόπιας βιομηχανίας
Η σχεδιαζόμενη τροπολογία του κ Κουρουμπλή
θα στοιχίσει στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον δύο
δισεκατομμύρια τον χρόνο Ποσό αστρονομικό για
μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας
και δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις

Στου Μαξίμου άρχισαν να ανησυχούν για τις
διαστάσεις που λαμβάνει το ζήτημα γιατί τρέμουν
το ενδεχόμενο να βρεθούν μπροστά σε ένα μεγάλο
σκάνδαλο Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού
έλεγε χαρακτηριστικά Το μόνο που μας έλειπε τώρα
είναι να απολογούμαστε για ένα σκάνδαλο το οποίο
μπορεί να καταλήξει σε επικοινωνιακό βατερλό με
δεδομένα τα συμφέροντα που συγκρούονται στον
νευραλγικό χώρο των φαρμάκων
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ΟΠαν^ώτ^ΚουρουμιτλτκείπεόπθαστείλοστονΒίχ^γελεα
τον Άδωνη Γεωρνιάδηγια τηθητεία του στοΥγείας καιοΆδωνις τον

προκάλεσεva το κάνει,γιατί αν δεν το κάνει θα πάει μαζί του κατηγορούμενος

για υπόθαλψη εγκληματία Πάντων ο Κουρουμπλής
διέταξε διοικηπκό και διαχειρισπκό-οικονομικό στα Νοσοκομεία
Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

από ιο 20 1 2 εως σήμερα και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Επίσης θα γίνει έλεγχος για τον Υγειονομικό Χάρτη το Σύστημα
Παραγωγής Δεικτών Υγειονομικού Χάρτη και όλα τα εργα για την
Ψυχική Υγεία που πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του

υπουργείου Υγείαςαπότο2005εωςσήμφα Επίσηςπροανήγγειλε
καιμαωστιιουποοχχπούσυμμαοχήςτωνασφαλισμενωνμεχαμηλά
εισοδήματα στα φάρμακα από 25 σε 1 5 Γιά να δούμε
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ntampou@gmail.com

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
► Σε σύσταση EiôiKûsTexviKfisEniiponfis προτίθεται να προχωρήσει

ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής

Διαφωνείμε
ιουκήεισιό
npoünoßoyiapö
οία φάρμακα
υψηβού kôoïous
ΦΥΚ ή ακριβά

φάρμακα ο
namßßhvios

ImpiKÔs
liißßoyos

Στη σύσταση Ειδικής Τεχνικής Εηιτροπής η οποία θα συγκληθεί

άμεσα για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους ή ακριβά
φάρμακα προτίθεται να προχωρήσει ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κούρου μπλής με στόχο την πρόσβαση των
ασθενών σε αυτά τα φάρμακα

Ο στόχοι

την παραπάνω Επιτροπή
πρόκειται θα συμμετάσχουν

εκπρόσωποι τόσο
από τη φαρμακοβιομηχανία

τον ΣΦΕΕ και την ΠΕΦ όσο
και από το υπουργείο Υγείας προκειμένου

να εξεταστεί π διασφάλιση
προϋπολογισμού για τα ακριβά φάρμακα

γνωστά και ως σκευάσματα
της λίστας 3816 Τα φάρμακα υψηλού

κόστους ήταν στο επίκεντρο της
επίσημης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε

χθες το μεσημέρι μετα¬

ξύ του πρόεδρου και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ με
τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή

Να σημειώσουμε ότιουπουργόςέχει
ήδη ανακοινώσει ότιγια τα φάρμακα
αυτά θα υπάρξει κλειστός προϋπολογισμός

και σε περίπτωση που θα
υπερβαίνεται θα επιστρέφεται με
μορφή claw back απότιςφαρμακευ
τικές εταιρείες

Στη νέα φαρμακευτική πολιτική η
οποία καθορίζεται στο νέο νομοσχέδιο

που πρόκειται να ανακοινωθεί
τέλος Μαΐου συμπεριλαμβάνονται
και τα ακριβά φάρμακα Η πολύωρη
συζήτηση πραγματοποιήθηκε σεπολύ
καλό κλίμα και ο υπουργός επιβεβαίωσε

για μία ακόμη φορά ότι θα
βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με
όλους τους φορείς προκειμένου να
βρεθούν λύσεις για όλα τα θέματα
οι οποίες θα είναι προς όφελος των
ασθενών και της χώρας Στο εν λόγω
θέματωνΦαρμάκωνΥψηλού Κόστους
ο υπουργός Υγείας συμφώνησε ότι
υπάρχουν ακόμη αρκετές τεχνικές
λεπτομέρειες που πρέπει να διασαφηνιστούν

Τέλος συμφώνησαν και

οι δύοπλευρές ότι κοινός στόχοςείναι
η ισότιμη πρόσβαση όλωντωνασθε
νώνσε ένα ασφαλέςσύστημα υγείας

Η διαφωνία του 1 1 ΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
διαφωνεί με τον κλειστό προϋπολογισμό

όπως προτίθεται να κάνει ο

υπουργούςΥγείαςσταφάρμακα υψηλού
κόστους ΦΥΚ ή ακριβά φάρμακα
καθώς μπορεί να δημιουργηθούν
πραγματικές ή τεχνητές ελλείψεις
που θα έχουν αντίκτυπο στην υγεία
των ασθενών Η αντιμετώπιση της
υγείας κάθε ασθενούς τονίζουν οι
γιατροί είναι μια σοβαρή ιατρική
πράξη που πρέπει να ορίζεται μέσα
από επιστημονικούς κανόνες χωρίς
βέβαια να παραβλέπονται τα κόστη
καθώς επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης
της εγχώριας παραγωγής η οποία
δημιουργείπροστιθέμενη αξία στην
οικονομία μας Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα

υψηλού κόστους για τα οποία
έχει δει το φως της δημοσιότητας
π πρόθεση του υπουργού για κλειστό

προϋπολογισμό ο Πανελλήνιος
Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί αναγκαία
την καινοτομία ως προς αυτά αλλά
είναι ανάγκη να δημιουργηθούν και
οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες θα
δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία στο
υπουργείογια τις σοβαρές παθήσεις
μέσω πρωτοκόλλων μητρώου ασθενών

και επιδημιολογικών μελετών Οι
κλειστοίπροϋπολογισμοίδημιουργούν
προβλήματα σε όλεςτιςπεριπτώσεις
που σχετίζονται μετην υγεία γιατίτο
κοινωνικό κράτος πρέπει να φροντίζει
για τιςπραγματικές ανάγκες το καλύτερο

αποτέλεσμα για την υγεία με το
μικρότερο κόστος Η εφαρμογή κλειστού

προϋπολογισμού σε οποιοδήποτε
επίπεδο και ιδιαίτερα για τα ΦΥΚ θα
πρέπει να ιδωθεί με προσοχή για να
μη δημιουργηθούν πραγματικές ή

τεχνητές ελλείψεις οι οποίες θα έχουν
αντίκτυπο στην υγεία των ασθενών
Όσον αφορά στον προϋπολογισμό
των 2 δισ ευρώ για τη φαρμακευτική

δαπάνη ο ΠΙΣ τονίζει ότι Με την
πρόσθεσητηςαναγκαίαςπερίθαλψης
και των ανασφάλιστων συμπολιτών
μας είναι χαμηλός Σύμφωνα με τις
πραγματικές ανάγκες και θεραπείες
χρειάζεται αναπροσαρμογή προς τα
πάνω τουλάχιστον κατά 500 εκατ και
δεν θα κουραζόμαστε απότη θέση μας
αυτή να υποστηρίζουμε ότιπιστεύουμε
πως δεν πρέπει να στερείται ο πολίτης
την αναγκαία θεραπεία του



7. ΘΑ ΑΝΑΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 10

θα
ανατάξουμε
το ΕΣΥ

Η αντιπολίτευση βρίσκεται

σε κατάπτωση για να
είναι σε θέση να προκαλέσει
κινητοποιήσεις στο δημόσιο
σύστημα Υγείας Η δική μου
άποψη και στάση είναι ότι οι

υγειονομικοί κινητοποιούνται
από τα προβλήματα στο σύστημα

και κινητοποιούνται
δικαίως Όμως εμείς τους
ζητάμε να μας δώσουν χρόνο
για να μπορέσουμε να ανατάξουμε

και να ενισχύσουμε
το ΕΣΥ και το δημόσιο σύστημα

Υγείας συνολικά
Αυτό δηλώνει μεταξύ άλλων

ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής
σε συνέντευξή του η οποία

δημοσιεύεται αύριο στην
Αυγή της Κυριακής 10

Μαΐου με αφορμή τις κινητοποιήσεις

ειδικευομένων
γιατρών του ΕΣΥ καθώς και
την εικοσιτετράωρη πανελλαδική

απεργία την οποία
έχει προκηρύξει για την Τετάρτη

20 Μαΐου η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοσίων Νοσοκομείων
ΠΟΕΔΗΝ

Β.Β



8. ΠΑΝ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 15

Δικαίως κινητοποιούνται
οι υγειονομικοί δηλώνει

μεταξύ άλλων σήμερα στην
Αυγή της Κυριακής ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής ο οποίος

τονίζει επίσης ότι τους γιατρούς

και τους εργαζομένους
στο ΕΣΥ κινητοποιούν

τα ίδια τα προβλήματα
του συστήματος και όχι η

παραπαίουσα αντιπολίτευση
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής

καλεί τους υγειονομικούς

της χώρας να δώσουν

λίγο από τον απαραίτητο

χρόνο στην κυβέρνηση
προκειμένου εκείνη να

επιτύχει την ανάταξη και
την ενίσχυση του δημόσιου

συστήματος Υγείας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
υπουργός Υγείας

Δώστε μας λίγο
χρόνο για να
ανατάξουμε
το δημόσιο
σύστημα Υγείας

jg%L ΥΠΟΥΡ

§ ΚΟΙΝΩ
ΚΑΙ Π Ρ

Κ Κύριε υπουργέ οι κινητοποιήσειςΒ η κινητικότητα η οποία αναπτύσσεται

τις τελευταίες ημέρες από μερίδα
των νοσοκομειακών γιατρών την ΠΟΕ
ΔΗΝ ίσως τους προμηθευτές αποτελεί
κάποιο πολιτικό σχέδιο της αντιπολίτευσης

Σας ερωτώ επειδή έχετε αποφύγει
μέχρι τώρα να δώσετε πολιτικές διαστάσεις

σε αυτή την κινητικότητα αλλά
υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι

μπορεί να πρόκειται και περί αυτού
Η αντιπολίτευση βρίσκεται αυτήν τη

J στιγμή σε μία κατάσταση κατάπτωσης
και έτσι εγώ δεν πιστεύω ότι διαθέτει

τέτοια αντανακλαστικά Υπάρχουν προβλήματα

στον χώρο της Υγείας Δεν μπορεί

κανείς να το αμφισβητήσει αυτό Υπάρχουν

εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν
δικαιώματα δεδουλευμένα ανθρώπων οι οποίοι

σηκώνουν το βάρος και κρατούν στα
πόδια του ένα σύστπμα το οποίο εγκαταλείφθηκε

εντελώς στην τύχη του Ως εκ
τούτου εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω υποκινούμενες

τις διαμαρτυρίες Οι διαμαρτυρίες

αυτές έχουν αλήθεια μέσα τους
Εγώ όμως εκείνο το οποίο θέλω να ζητήσω

και να τους πω επειδή θεωρώ ότι είμαστε

στην ίδια όχθη είναι ότι οι άνθρωποι
της Υγείας έχουν απέναντι τους μία πολιτική

ηγεσία η οποία διακατέχεται από
την ίδια αγωνία να στηριχθεί το δημόσιο
σύστημα Υγείας

Κ Καταλαβαίνω ότι έχετε κάποιο μήΚ λ νυμα να στείλετε στους υγειονομικούς
οι οποίοι προχωρούν σε πανελλαδική

απεργία στις 20 Μαΐου με πρωτοβουλία

της ΠΟΕΔΗΝ καταλαβαίνω
V Το μήνυμά μου είναι το εξής θέλω να

L μας δώσουν λίγο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε

και τα τρέχοντα προβλήματα
να ανατάξουμε το δημόσιο σύστημα Υγείας
αλλά να δουλέψουμε και για την προοπτική
του συστήματος Γιατί μας εμπνέει το όραμα

να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο σύστημα

Υγείας προσπελάσιμο από όλους ποιοτικό

και χωρίς διακρίσεις Κοιτάξτε υπήρξε
μία αμφισβήτηση όταν λέγαμε ότι οι δεδουλευμένες

εφημερίες του 20 1 2 του 20 1 3
του 2014 άλλο ένα έργο της προηγούμενης
κυβέρνησης καθόλου τυχαίο θα εξοφλούνταν

στις 27 Απριλίου Κι όμως πληρώθηκαν
αυτές οι εφημερίες στις 27 Απριλίου

Και τώρα προσπαθούμε να εξοφλήσουμε
εφημερίες του πραγματικού χρόνου δηλαδή

Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο
του 2015 και πιστεύω ότι στις 27 Μαΐου
θα εξοφληθούν και αυτές Δεν θέλω να σας
πω ότι θα πληρωθούν και οι τρεις μήνες αλλά

στοχεύουμε και για τους τρεις μήνες
Αλλά θα πληρωθούν/Ενα μέρος θα πληρωθεί

Δεν πρέπει να πυροβολούμε το σύστημα

Πρέπει να το στηρίξουμε Δεν έχουμε

κανέναν λόγο να λέμε ότι θα κάνουμε
κάτι για να μην το κάνουμε Έχω τουλάχιστον

την ίδια αγωνία με όλους για ένα
σύστημα που γνωρίζω ότι εάν χρειασθεί
και εγώ ο ίδιος και ο οποιοσδήποτε πολίτης

θα ζητήσει τη συνδρομή και τη στήριξη
από αυτόt Ανησυχείτε για την πορεία της

i χρηματοδότησης των νοσοκομείων
ή διανύουμε μία προσωρινή στενωπό

λόγω των διαπραγματεύσεων με τους
θεσμούς

Κοιτάξτε η κυβέρνηση έχει μία πολύ
1 συγκεκριμένη πολιτική επιλογή Η

παρουσία του πρωθυπουργού στο υπουργείο

Υγείας δεν είχε τον χαρακτήρα της
στήριξης της πολιτικής ηγεσίας ήρθε γιατί

η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν
μία συγκεκριμένη επιλογή Να στηρίξουν
το δημόσιο σύστημα Υγείας Ακούγονται
αυτό το διάστημα από εδώ και από κει διάφορα

για κάποιες ελλείψεις στα νοσοκομεία

Μα εάν αυτό συμβαίνει στο 1 του
συστήματος το κάνουμε κυρίαρχο θέμα
Όμως εμείς παραλάβαμε μία Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας η οποία ήταν διαλυμένη

Αυτή η Επιτροπή για να αντικατασταθεί

και να ετοιμάσει διαγωνισμούς οι
οποίοι δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ στο
παρελθόν δεν είναι μία απλή διαδικασία

Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί η
τροπολογία για τη νομιμοποίηση όλων των
προμηθειών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν

από τον περασμένο Σεπτέμβριο θα πέσουν

στην αγορά περισσότερα από 300 εκατ

ευρώ και έτσι εάν παρατηρούνται ελλείψεις

γιατί ουδείς διοικητής νοσοκομείου
έχει αναφέρει ελλείψεις σε μένα αυτές θα

εκλείψουν Πάντως υπάρχει και ένα άλλο
θέμα Μπορεί να παίζουν σχετικά παιχνίδια

ορισμένοι διοικητές για να δημιουργούν

κλίμα Υπάρχει και αυτό το θέμα

Δέκα χρόνια πάρτι για
τις πολυεθνικές του φαρμάκου
tt Υπάρχει πράγματι επικοινωνία μεταξύ εκείνων τους οποίους η κυβέρνηση έχει χαρα

t κτηρίσει ως τρόικα εσωτερικού και της τρόικας εξωτερικού;'Εχετε καταγγείλει πιέσεις

ΓΙ Εγώ πιστεύω ότι και στον χώρο της Υγείας διάφορες ρυθμίσεις επεβλήθησαν με ελληνική υ
ποκίνησηί'Οπως γνωρίζετε εγώ άνοιξα έναν πολύ δύσκολο και σκληρό διάλογο με τη φαρμακοβιομηχανία

ιδιαιτέρως την πολυεθνική Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία υπουργός Υγείας θέτει

το θέμα του φορολογικού παραδείσου ο οποίος διέπει την παρουσία της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας

στην Ελλάδα Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το θέμα δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω Από

την θέση μου θα πιέζω ακόμη και την ίδια την κυβέρνηση Δεν μπορεί μία εταιρεία με 300 400
εκατ ευρώ τζίρο να μην παρουσιάζει σχεδόν κέρδη Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κέρδη των εταιρειών
των πολυεθνικών του φαρμάκου είναι υψηλότατα Ξέρω επίσης ότι πρώτον η μητρική της ίδιας εταιρείας

δηλώνει στη Γερμανία 20 και 22 κέρδη και δεύτερον ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι το λιγότερο
το οποίο μπορεί να δηλώσει μία πολυεθνική είναι 7 κέρδη Πώς δηλώνουν εδώ λοιπόν 0,5

Άρα εδώ υπάρχουν συμφέροντα Εγώ δεν έχω εικόνα ότι αυτή η υποκίνηση ρυθμίσεων οι οποίες υπεβλήθησαν

προέρχεται απόΈλληνες πολιτικούς θέλω να είμαι δίκαιος Πρόκειται για τα τεράστια
συμφέροντα στον χώρο της Υγείας Τα τελευταία δέκα χρόνια οι πολυεθνικές του φαρμάκου έκαναν
πάρτι στη χώρα μας Τώρα καλούνται να βάλουν πλάτη

Το σημερινό ωράριο των φαρμακείων
είναι ένα χάος

Είστε αποφασισμένος να υλοποιήσετε το αίτημα των φαρμακοποιών για
À κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων οι οποίες όπως οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά

απορρύθμισαν το επάγγελμά τους αλλά και τη φαρμακευτική αγορά

RI Το θέμα των πολλών αδειών για κάθε φαρμακοποιό δεν το θεωρώ μεταρρύθ
i μιση Αυτό είναι απορρύθμιση Η δημιουργία αλυσίδων φαρμακείων δεν απαντά

στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το ζήτημα
θα τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα νομοθετικά και άμεσα ενώ θα παρέμβουμε και σε
ένα ακόμη θέμα εκείνο του ωραρίου της λειτουργίας των φαρμακείων Για να είμαστε

συνεννοημένοι βεβαίως δεν θα γυρίσουμε στο παλιό καθεστώς του ωραρίου
λειτουργίας αλλά αυτό το χάος το ανεξέλεγκτο χάος το οποίο επικρατεί σήμερα νομίζω

ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν Τις προάλλες ήταν εδώ στο υπουργείο Υγείας και
ένας σύλλογος των φαρμακοποιών οι οποίοι εργάζονται με διευρυμένο ωράριο Σχεδόν

συμφωνήσαμε Μου είπαν ότι δεν έχουν αντίρρηση να βρούμε έναν τρόπο για
να ρυθμίσουμε το σημερινό χάος το σημερινό χάλι Νομίζω ότι μέσα από έναν ειλικρινή

διάλογο θα λύσουμε και αυτό το ζήτημα



9. ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 20

Φιάσκο με το άρρωστο
Τη Δευτέρα θα εκλεγεί

νέο Δ.Σ στο Πρωτοβάθμιο
Πανελλήνιο Δίκτυο

που ποτέ δεν λειτούργησε

Ρεπορτάζ
pftaMcnâ
rmela@dimokratianews.gr

Σε
φιάσκο τείνει να εξελιχθεί το

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας το ΠΕΔΥ του Αδωνη
που έκλεισε αισίως έναν χρόνο
αλλά ποτέ δεν λειτούργησε Εκατομμύρια

ασφαλισμένοι όλο και περισσότερο
βάζουν το χέρι στην τσέπη καθώς οι ελλείψεις

σε ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε αναλώσιμα

υλικά εργαστηριών είναι τόσο μεγάλες
που οι πολίτες πολλές φορές αναγκάζονται

να πληρώσουν τοις μετρητοίς προκειμένου

να γλιτώσουν την ταλαιπωρία Το
νέο Διοικππκό Συμβούλιο των γιατρών του
ΠΕΔΥ που αναμένεται να προκύψει από ης
επικείμενες εκλογές της ερχόμενης Δευτέρας

απλά θα δώσει το πράσινο φως για να
οργανωθούν νέες κινητοποιήσεις με βασικά
αιτήματα προσλήψεις προσωπικού που όλο
τους υπόσχονται και ποτέ δεν υλοποιούνται

Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κου
ρουμπλής έχει ανακοινώσει 4.500 προσλήψεις

έως το τέλος του 2015 ωστόσο κάτι
ανάλογο είχε πει και η προηγούμενη ηγεσία
του υπουργείου Υγείας Ενδεικτικά το ΠΕΔΥ

Λάρισας με τους 162.000 κατοίκους δεν
έχει καρδιολόγο νευρολόγο και ρευματολόγο

Τα ΠΕΔΥ στο Αγρίνιο με τους 80.000 κατοίκους

και σης Σέρρες με ης 60.000 ψυχές
δεν έχουν μικροβιολόγο ενώ η Κοζάνη με
41.000 πληθυσμό δεν έχει παιδίατρο γυναικολόγο

και μικροβιολόγο

Οι ειδικότητες
Από τους 5.500 γιατρούς του πρώην ΙΚΑ τελικά

έμειναν στο ΠΕΔΥ λίγο περισσότεροι
από 2.000 γι αυτό και υπάρχουν αυτά τα

τραγικά κενά σε κρίσιμες ειδικότητες Επιπλέον

δεν λειτουργούν δεκάδες εργαστήρια
σε πολλές πόλεις της χώρας λόγω έλλειψης
προσωπικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Για παράδειγμα στην Πάτρα δεν λειτουργούν

τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά

μηχανήματα λόγω έλλειψης βιο
παθολόγου ενώ δεν υπάρχουν αναλυτές στα

εργαστήρια με συνέπεια να μην μπορεί να γίνει

ούτε μία απλή ανάλυση αίματος
Στα εργαστήρια του ΠΕΔΥ των Χανίων

μάλιστα δεν γίνονται βιοχημικές εξετάσεις
χοληστερίνη τριγλυκερίδια σάκχαρο και

αναγκάζονται να ης στέλνουν στο νοσοκομείο

Ακόμα στη Βέροια σε πολλές περιοχές
της Αττικής στην Κέρκυρα στην Κομοτηνή
στο Ρέθυμνο και σε πολλούς άλλους νομούς
υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις με αποτέλεσμα

να μην μπορούν να κάνουν ούτε μία
εξέταση αίματος

ΙΠΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΗίΙΠ^·!ΐΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗΙ!ΙΙ!ΙΙ11ΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!Ι!ΙΙΙ|{|1Ι!ΙΙΙΙ)Ι!ΙίΙΗΙΙΙ
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ΠΕΔΥ του Αδωνη
Σήμα κινδύνου στη βόρεια

Ελλάδα Οι πρώτε ελλείψεκ
στα ράφια των φαρμακείων

ΉΣ ΠΡΩΤΕΣ ελλείψεις
φαρμάκων από τα ράφια
τους άρχισαν να διαπιστώνουν

τα φαρμακεία της
θεσσαλονίκης που χωρίς
την απαιτούμενη ρευστότητα

δυσκολεύονται ιδιαίτερα

στις προμήθειες τους
Οι μεγάλες καθυστερήσεις

στις πληρωμές
του ΕΟΠΥΥ έχουν δημιουργήσει

έντονα προβλήματα

στον κλάδο Μόλις

στις 5 Μαΐου πληρώθηκε
το ήμισυ

των οφειλών
του Ιανουαρίου

περί τα
9.000.000 ευ
ρώ και απομένουν

άλλα
τόσα ενώ

στην ουρά
περιμένει και ο Φεβρουάριος

Οι φαρμακοποιοί
προμηθεύονται όσα μπορούν

τοις μετρητοίς χωρίς

ρευστότητα όμως αυτό
είναι πολύ δύσκολο

Το ποσό της συμμετοχής
των ασφαλισμένων

δεν είναι ικανό από μόνο
του για να αγοραστούν τα
φάρμακα σημειώνει στη
δημοκρατία ο γραμματέας

του Φαρμακευτικού
Συλλόγου θεσσαλονίκης
Διονύσης Ευγενίδης

Προβλήματα από
τις καθυστερήσεις

cms πληρωμές
από τον ΕΟΠΥΥ

Μάλιστα με δεδομένη
την κατάσταση η απειλή
των λουκέτων μοιάζει

πιο πραγματική από ποτέ
Αν δεν επανέλθουμε

σε τακτικές πληρωμές
θα δούμε λουκέτα στα

φαρμακεία 0 κλάδος δεν
μπορεί να αντέξει εξηγεί

ο κ Ευγενίδης Οπως
τονίζει μάλιστα ο Φαρμακευτικός

Ομιλος θεσσαλονίκης

πέρα από τις καθυστερήσεις

των τελευταίων
μηνών δεν
φαίνεται κανένα

φως στο
τούνελ για τις
ανεξόφλητες
οφειλές του
2011 και του
2012 συνολικού

ύψους
περίπου 30.000.000 ευρώ
πανελλαδικά από τα οποία
το 10 αφορά τη θεσσαλονίκη

που είχαν εκταμιευθεί

πέρυσι αλλά δεν διανεμήθηκαν

τελικά με τις
σχετικές πιστώσεις να επιστρέφουν

στο Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους
Συνολικά στον νομό

θεσσαλονίκης υπάρχουν
1 200 φαρμακεία και την
τελευταία τριετία έχουν
κλείσει περίπου 50
Μαρία ΜαθιοπούΑου
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Η ΑΓΟΡΑ
ΣΦΕΕ ΣΕ ΔΥΟ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ PB
ΜΕ ΔΥΟ ΝΙΚΗΤΕΣ ολοκληρώθηκε το spec που

πραγματοποίησε

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος για το λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων Πιο

συγκεκριμένα το lobbying ανατέθηκε στη Socialdoo
ενώ η Precise Strategy αναλαμβάνει καθήκοντα media
relations Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης σύμφωνα

με πληροφορίες οι Weber Shandwick Stiatcom
Asset Ogilvy και Run Communications

MEDIA SPEC ΑΠΟ ΤΗ L'OREAL HELLAS
ΣΕ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ του media planning and buying
λογαριασμού της προχωρά η L'Oréal Hellas Η διαδικασία

αφορά στο 2016 και η εταιρία έχει έρθει σε
επαφή με τέσσερα media units

ΣΤΟ ROSTER ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ Η
ADVOCATE/BURSON-MARSTELLER
Η ADVOCATE/BURSON-MARSTELLER ανακοίνωσε

τη συνεργασία της με τον Ομιλο Σοράντη
Επειτα από διαδικασία κλειστού spec η ιΐταιρία
αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου

προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας για όλη την γκάμα των συμπληρωμάτων

διατροφής LANES Η συνεργασία αφορά μεταξύ
άλλων προγράμματα σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και τους Stakeholders προγράμματα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υπηρεσίες δημοσιότητας

και ειδικές εκδηλώσεις
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Στάση πληρωμών σε
ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία
Σε

στάση πληρωμών οδηγούμαστε
με μαθηματική ακρίβεια στον χώρο

της υγείας Ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει

μόλις το 50 των χρημάτων

προς τα φαρμακεία της χώρας

ενώ για τα υπόλοιπα η διοίκηση του
Οργανισμού σηκώνει τα χέρια ψηλά καθώς
το κρατικό ταμείον είναι μείον

Την ίδια ώρα δραματική δείχνει η κατάσταση

στα νοσοκομεία του ΕΣΥ Οι αποθήκες
είναι άδειες από υγειονομικό υλικό

ακόμη και από τρόφιμα και σεντόνια
Αιτία το γεγονός ότι η ομαλή ροή πληρωμών

διακόπηκε τον Φεβρουάριο και ο ένας
μετά τον άλλο οι προμηθευτές δηλώνουν
πλέον αδυναμία να κάνουν παραδόσεις επί
πιστώσει λόγω της γενικότερης έλλειψης
ρευστότητας

Μάταια ο υπουργός Υγείας Π Κουρου
μηλής προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά

το θέμα είτε κατηγορώντας την προηγούμενη

κυβέρνηση για τα χρέη που άφησε
στα νοσοκομεία και τις πολυεθνικές του

φαρμάκου για κερδοσκοπία είτε διαβεβαιώνοντας

προφορικά ότι το κράτος θα στηρίξει

οικονομικά τη λειτουργία των νοσοκομείων

Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι αν δεν
υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές είναι
ζήτημα λίγων εβδομάδων να εμφανιστούν
μεγάλες ελλείψεις ζωτικής σημασίας φαρμάκων

και υλικών σε φαρμακεία και νοσοκομεία

Σημειώνεται μάλιστα ότι το 80
των ειδών αυτών είναι εισαγόμενα γεγονός
που επιδεινώνει το πρόβλημα

Την ίδια ώρα σαν τσουνάμι φουσκώνουν
στα νοσοκομεία οι αντιδράσεις των ειδικευόμενων

γιατρών οι οποίοι έχουν αρχίσει
επίσχεση εργασίας διεκδικώντας την καταβολή

των εφημεριών για το πρώτο τρίμηνο

του 2015 Είναι προφανές πως και
αυτό το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη
ρευστότητας του Δημοσίου αν και στο υπουργείο

Υγείας υποστηρίζουν ότι σύντομα
θα λυθεί

Το καλό σενάριο
Ας πάρουμε όμως το καλό σενάριο Δηλαδή

ότι επέρχεται συμφωνία με τους δανειστές

και αποκαθίσταται η ρευστότητα του
Δημοσίου προς γιατρούς φαρμακοποιούς
και λοιπούς προμηθευτές και παρόχους
Ακόμη κι έτσι είναι διάχυτες η αβεβαιότητα

και η ανησυχία είτε γιατί σε επιμέρους
τομείς η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα
χαρτιά της είτε γιατί σε άλλους έχει ξεκαθαρίσει

τις προθέσεις της
Ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικά κέντρα

και ιδιώτες και εργαστηριακοί γιατροί κάθονται

σε αναμμένα κάρβουνα καθώς η
κυβέρνηση δεν έχει κρύψει ότι ενδιαφέρεται

για την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών
Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη

διαπραγματεύσεις όλων των παροχών
κλινικές διαγνωστικά εργαστήρια με τις

αρμόδιες επιτροπές του ΕΟΠΥΥ και στόχο
τη σύνταξη και την υπογραφή νέων συμβά
σεων·έως τον Ιούνιο Μεγάλο αγκάθι είναι

ΕΟΠΥΥ
Ιδιωτικέε κλινικέε και διαγνωστικά κέντρα κάθονται
σε αναμμένα κάρβουνα καθώε η κυβέρνηση δεν
έχει κρύψει ότι ενδιαφέρεται για την ενίσχυση των
δημόσιων υποδομών

ο χαμηλός κλειστός προϋπολογισμός του
Οργανισμού

Φάρμακα
Εδώ η κυβέρνηση δεν έχει κρύψει τις προ

Ενθαρρυντικά δεδομένα
ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να αμφισβητήσει ότι στα
θετικά της κυβέρνησης είναι δύο στοιχεία• Η εξαγγελία από τα χείλη του ίδιου του
πρωθυπουργού για 4.500 προσλήψεις εντός

του 2015 Η υλοποίησή τους όμως
προφανώς συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις

Μένει επίσης να δούμε
αν αυτές θα γίνουν στοχευμένα εκεί πραγματικά

που υπάρχει ανάγκη και όχι για να
ικανοποιηθούν κομματικές σκοπιμότητες• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

Με βάση το σχέδιο της κυβέρνησης
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

το επίπεδο των παροχών θα είναι ίδιο για
όλους σε φάρμακα και νοσήλια αλλά θα
υπάρχουν δύο ταχύτητες σε επίπεδο εργαστηριακών

και διαγνωστικών εξετάσεων
αφού οι ανασφάλιστοι θα πρέπει να απευθύνονται

μόνο στις δημόσιες δομές υγείας
Γεγονός που μεταφράζεται βέβαια σε
ουρές και αναμονή

θέσεις της Ενίσχυση της χρήσης ελληνικών
γενοσήμων και μέτρα περιορισμού της χρήσης

των λεγόμενων φαρμάκων υψηλού
κόστους ογκολογικά αντιρετροϊκά βιολογικά

κλπ
Ηδη έχει επανέλθει η δυνατότητα συ

νταγογρόφησης με βάση την εμπορική ονομασία

όταν ο γιατρός επιλέγει γενόσημο
φάρμακο Εκπεφρασμένη πρόθεση της
κυβέρνησης είναι το ίδιο μέτρο να ισχύει
και όταν ο γιατρός συνταγογραφεί θεραπεία
για χρόνια νοσήματα όπως διαβήτης υπέρταση

χοληστερόλη κ.ο.κ
Τις κινήσεις αυτές χαιρέτισαν ο Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος και η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία αλλά όλως περιέργως

δεν αντέδρασαν οι φαρμακοποιοί οι
οποίοι ήταν υπέρμαχοι της συνταγογράφη
σης με βάση τη δραστική ουσία Προφανώς
έλαβαν ως αντάλλαγμα ικανοποίηση των
αιτημάτων τους για το διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας

Από την άλλη αντέδρασε η τρόικα συγγνώμη

οι θεσμοί όπως αποκάλυψε δημοσίως
ο ίδιος ο κ Κουρουμπλής κατηγορώντας
μάλιστα ανοιχτά κάποιες πολυεθνικές

του φαρμάκου ότι τον έδωσαν στην τρόικα
Ο υπουργός Υγείας δείχνει να έχει στο

χοποιήσει τις·ξένες φαρμακοβιομηχανίες
καθώς τις έχει κατηγορήσει ότι δεν δηλώ¬

νουν τα κέρδη τους στη χώρα και ότι κερδοσκοπούν

με τις υψηλές τιμές των φαρμάκων

τους
Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν την Τρίτη

και ανάμεσα στα άλλα συμφώνησαν να
δημιουργηθεί μεικτή επιτροπή η οποία θα
εξετάσει όλες τις πτυχές που αφορούν τα
φάρμακα υψηλού κόστους

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη διαρρεύσει
από το υπουργείο Υγείας ότι σχεδιάζεται
να τεθεί κλειστός προϋπολογισμός ύψους
650-700 εκατ ευρώ ο οποίος δεν θα είναι
δυνατόν να αυξάνεται πέραν του 3 ετησίως

Ακόμη το υπουργείο Υγείας επιδιώκει
να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες

στα πρότυπα άλλων χωρών

για το κόστος θεραπείας ανάλογα με
τον αριθμό των ασθενών και την αποτελεσματικότητα

Δεν πρέπει να ξεχνούν ωστόσο ότι αν
μία εταιρεία δεχθεί διαπραγματεύσεις και
μειώσει το κόστος κάποιου φαρμάκου το
προϊόν αυτό δεν μπορεί να υπόκειται σε
rebate clawback και κλειστό προϋπολογισμό

Κλείνοντας δεν μπορεί κανείς να μην
επιδοκιμάσει το γεγονός ότι ο κ Κουρουμπλής

έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά
του ένα σύστημα Taxis στην υγεία Δηλαδή

την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των
υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ και των παροχών

με σκοπό την πάταξη της σπατάλης
και τη διασφάλιση της ποιότητας Ομως
όσο ωραίο ακούγεται τόσο πιο δύσκολο
γίνεται καθώς το Ελληνικό Δημόσιο φημίζεται

για την πληροφοριακή ανωριμότητά
του Ιδωμεν
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Avôpéas Ξανθός αναπληρωτήε unoupyôs Υγείαε

Ανακούφιση το νέο Βιβλιάριο
Yysias γιο mus ονοοφάλιστουε
Πλέον μετο Βιβλιάριο Yyeias
Αναοφάλιοτου ΒΥΑ όλοι οι ανασφάλιστοι

ανεξαρτήτωε εισοδήματος

θα έχουν ανεμπόδιστη
πρόσβαση σε όλεετιε δομέετου
δημόσιου συοτήματοε υγείαε Τη

διαβεβαίωση αυτή δίνει ο αναπλη

ρωτήε υπουργόε Υγείαε Ανδρέαε
Ξανθόε ο onoios κατηγορείτην
προηγούμενη κυβέρνηση για προκλητική

ολιγωρία Αναγνωρίζει ότι

υπάρχουν προβλήματα τροφοδο
σιαε των νοσοκομείων αλλά αρνείται

ότι υπάρχει στάση πληρωμών
και προαναγγέλλει ρύθμιση για την
ομαλοποίηση των προμηθειών
Εντόετου Μαϊου υπόσχεται ότι
θα έχει ολοκληρωθεί η κατανομή
των θέσεωννέου προσωπικού

για νοσοκομεία
καιάλλεευπηρεσίεε
ενώ όσον αφορά το
ιατρικό προσωπικό
αναγνωρίζει ότι εκεί
οι διαδικασίεε είναι

πιοχρονοβόρεε
και επισημαίνει ότι

επίτουπαρόντοε
θα αρκεστούμε σε

προσλήψειε επικού

ρικών γιατρών

Τα νοσοκομεία έχουν κηρύξει πρακτικά
στάση πληρωμών και μέρα με τη μέρα
σώνονται τα αποθέματα υλικών Πώς θα
αντιμετωπίσετε την κατάσταση

Τα νοσοκομεία δεν έχουν κηρύξει στάση
πληρωμών Υπάρχουν προβλήματα εφοδιασμού

σε ορισμένα νοσοκομεία όχι σε όλα
όσον αφορά το υγειονομικό υλικό και τα
αναλώσιμα καθώς εκκρεμεί η αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών για προμήθειες

από τον Σεπτέμβριο του 2014 και μετά
Τα προβλήματα αυτά προσπαθούμε να τα
αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με τις διοικήσεις

των Υγειονομικών Περιφερειών
ΥΠΕ και των νοσοκομείων Αυτές τις ημέρες

επεξεργαζόμαστε νομοθετική ρύθμιση με
την οποία θα ομαλοποιηθεί ο εφοδιασμός
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Εχετε ανακοινώσει μέτρα για τη διευκόλυνση

των ανασφάλιστων στα νοσοκομεία
Δεχθήκατε όμως σφοδρή κριτική

από τον Αδωνη Γεωργιάδη ο οποίος υποστηρίζει

ότι ήδη είχε λάβει μέτρα Τι
ακριβώς θα κάνετε

Η προηγούμενη κυβέρνηση με πολύ μεγάλη

καθυστέρηση και προκλητική ολιγωρία

αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια ρύθμιση
η οποία όμως ήταν ανεπαρκής και προβληματική

διότι συνέχισε να προκαλεί προβλήματα

στην πρόσβαση Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα ήταν οι τριμελείς επιτροπές

για την εισαγωγή ανασφάλιστων στα
νοσοκομ£ ία οι οποίες είχαν λογική αποφυγής

περιστατικών υψηλού κόστους Επίσης
η ρύθμιση για την ασφαλιστική κάλυψη των
ανασφάλιστων υλοποιήθηκε μερικώς διότι
δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση ούτε των
ανασφάλιστων αλλά ούτε και των υγειονομικών

Επομένως ήταν ένα μετέωρο βήμα
Η σημερινή κυβέρνηση με την ΚΥΑ η οποία
βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο στάδιο της
δημόσιας διαβούλευσης καταργεί τα θεσμικά

εμπόδια που υπήρχαν και παράλληλα
διευρύνει τις παροχές καθώς καλύπτει τις
εργαστηριακές εξετάσεις που με το ισχύον
καθεστώς εξαιρούνται το υγειονομικό υλικό

των χρονίως πασχόντων κ ά Πλέον με
το ΒΥΑ όλοι οι ανασφάλιστοι ανεξαρτήτως
εισοδήματος θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση

σε όλες τις δομές του δημόσιου συστήματος

υγείας

Εχετε εξαγγείλει περίπου 4.500 προσλή

σηλευτές και τους υπόλοιπους εργαζομένους
έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τον

ΑΣΕΠ να περιορίσουμε σημαντικά τον χρόνο
Για τους γιατρούς γνωρίζουμε ότι η διεργασία

είναι πολύ πιο χρονοβόρα επομένως για
το επόμενο διάστημα θα στηριχθούμε στις
προσλήψεις επικουρικών Ηδη είναι στην
τελική ευθεία η έγκριση και η προκήρυξη
800 θέσεων επικουρικών ιατρών για τα νοσοκομεία

και 620 για την πφγ καθώς και
622 εργαζομένων ως επικουρικό προσωπικό
Αντίστοιχα θα προχωρήσει η κατανομή για
το μόνιμο προσωπικό με έμφαση στους
νοσηλευτές και στο προσωπικό των εργαστηρίων

Τελικά οι εφημερίες του 2014 πληρώθηκαν
παρά την γκρίνια Σε ποια φάση βρισκόμαστε

για τις εφημερίες του πρώτου
τριμήνου του 2015 Υπάρχουν τα 50 εκατ
που απαιτούνται Μπορείτε να δεσμευτείτε

για κάποια ημερομηνία
Το υπουργείο παρά τη δύσκολη οικονομική

περίοδο που διανύει η χώρα τήρησε
τη δέσμευσή του για την αποπληρωμή των
δεδουλευμένων του 2012 του 2013 και του
2014 στις 27 Απριλίου Παράλληλα έχουμε

Εχουμε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα έκτακτηε ανάγκηε για τηνκάλυψη
των τεράστιων αναγκώνστο δημόσιο σύστημα υγείαε Αυτό
περιλαμβάνει προσλήψειε μόνιμου και επικουρικού προσωπικού

ψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Υπάρχουν

τα αναγκαία κονδύλια Πότε θα εξειδικευτούν

ανά κατηγορία και ειδικότητα
Πότε θα αρχίσουν και πότε θα ολοκληρωθούν

Εχουμε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα έκτακτης

ανάγκης για την κάλυψη των τεράστιων
αναγκών στο δημόσιο σύστημα υγείας Αυτό

περιλαμβάνει προσλήψεις μόνιμου καθώς
και επικουρικού προσωπικού Οι προσλήψεις
που έχουν ανακοινωθεί διό στόματος πρωθυπουργού

θα προχωρήσουν Αυτή την περίοδο

ολοκληρώνουμε την κατανομή των
θέσεων αυτών ανά ΥΠΕ ανά νοσοκομείο και
ανά Κέντρο Υγείας με βάση τις έκτακτες
ανάγκες Μέσα στον Μάιο θα έχει ολοκληρωθεί

αυτή η κατανομή θέσεων οι οποίες
αφορούν σε ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό

προσωπικό για την Πρωτοβάθμια φροντίδα

Υγείας Πφγ τα νοσοκομεία
το ΕΚΑΒ και τις Μονάδες Εντατικής

θεραπείας Εως σήμερα στην ολοκλήρωση

αυτών των διαδικασιών

υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις

Με τη νομοθετική ρύθμιση

που περάσαμε για την
πρόσληψη των επικουρικών
γιατρών θα μειώσουμε πάρα
πολύ τον χρόνο αυτό Για το
μόνιμο προσωπικό τους νο

δρομολογήσει τη διαδικασία έγκρισης των
ενταλμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2015
Προς το τέλος του μήνα θα αρχίσει η διαδικασία

αποπληρωμής εφημεριών του πρώτου
τριμήνου ενώ στις 27 Μαΐου θα έχει καταβληθεί

στους λογαριασμούς των δικαιούχων
μέρος των οφειλομένων

Πιστεύουμε ότι στον βαθμό που θα υπάρξει
μια επιτυχής εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις

θα ομαλοποιηθούν οι πληρωμές

Χρόνια τώρα οι περισσότεροι δέχονται
ότι το υφυστάμενο σύστημα εφημέρευ
σης ουδέποτε απέδωσε Σκοπεύετε να
κάνετε αλλαγές και ποιες

Υπάρχουν πράγματι προβλήματα Ειδικά
στην Αττική υπάρχει ανισότιμη συμμετοχή
και μεγαλύτερη επιβάρυνση ορισμένων νοσοκομείων

και κλινικών Αυτές είναι στρεβλώσεις

του συστήματος και θα αντιμετωπιστούν
Ηδη επεξεργαζόμαστε έναν νέο

χάρτη εφημερίας για τα γενικά νοσοκομεία
και για την ψυχιατρική εφημερία στο Λεκανοπέδιο

σε συνεργασία με τις διοικήσεις
των ΥΠΕ

Ανεξάρτητα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

ΤΕΠ Ολοι λένε ότι είναι αναγκαία

αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτε
Είναι στον σχεδιασμό σας
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Στο επίκεντρο η πφυ
Προτεραιότητα της κυβέρνησηςείναι
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΠΦΥ Αν τα καταφέρει δεν θα τεθεί

θέμα για τη νοσοκομειακή υποδομή
Η κυβέρνηση θα υλοποιήσει μια πολύ

σοβαρή μεταρρυθμιστική τομή στο σύστημα

υγείας με επίκεντρο της την ΠΦΥ
Αυτό είναι ένα διαχρονικό έλλειμμα του
συστήματος υγείας στην Ελλάδα Εχουμε

ζητήσει τη γνώμη ανθρώπων που ασχολούνται

χρόνια και έχουν γνώση και

εμπειρία στο αντικείμενο αυτό Στη συνέχεια

με διαβούλευση και με συναίνεση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων

στην ΠΦΥ θα προχωρήσουμε σε μια
νομοθετική πρωτοβουλία που θα οργανώσει

σε άλλη βάση τη δημόσια πρωτοβάθμια

φροντίδα η οποία θα έχει ως
επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό τα

Κέντρα Υγείας αστικού τύπου τα ιατρεία
γειτονιάς τις ομάδες υγείας την ολιστική

προσέγγιση των προβλημάτων υγείας

του αρρώστου με έμφαση στην πρόληψη

και στην προαγωγή υγείας Η επιτυχία

αυτής της παρέμβασης όχι απλώς
δεν θα θέσει σε διακινδύνευση τη δευτεροβάθμια

περίθαλψη αλλά ίσα ίσα
που θα την ενισχύσει διότι θα υπάρξει
ένα αποτελεσματικό φίλτρο σε περιστατικά

που μπορούν να αντιμετωπιστούν
σε πρωτοβάθμιο επίπεδο Επομένως θα

υπάρξει μια ανακούφιση στη λειτουργία
των νοσοκομείων τα οποία θα έχουν
πλέον τη δυνατότητα να επιτελέσουν
τον πραγματικό τους ρόλο

Επεξεργαζόμαστε έναν νέο χάρτη εψημερίαε για
τα γενικά νοσοκομεία αλλά και για την ψυχιατρική
εφημερία στοΛεκανοπέδιο msAwKns

Η λειτουργία των ΤΕΠ είναι ένα πολύ κρίσιμο

θέμα και η αναβάθμισή τους αποτελεί
άμεση προτεραιότητα μας Με τον νέο σχεδιασμό

τα ΤΕΠ θα αποκτήσουν λειτουργική
αυτονομία και επαρκή στελέχωση με ανθρώπινο

δυναμικό εξειδικευμένο στην επείγουσα
ιατρική Στόχος μας είναι η αποτελεσματική

παρέμβαση στο επείγον περιστατικό η

μείωση του χρόνου αναμονής και της ταλαιπωρίας

των ασθενών καθώς και η αποτροπή
των πελατειακών φαινομένων στις εισαγωγές

κατά τη διάρκεια της εφημερίας

Ακούω συχνά νοσοκομειακούς γιατρούς
να δέχονται ότι το ιατρικό μισθολόγιο
είναι ισοπεδωτικό Μήπως έφθασε η ώρα
να επανεξετάσουμε το θέμα

Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι ισοπεδωτικό

αλλά ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό καθώς

έχει υποστεί πολύ μεγάλη περικοπή τα
τελευταία χρόνια Οι αποδοχές έχουν μειωθεί

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40 Οι

σημερινές αποδοχές δεν ανταποκρίνονται
στον ρόλο και στη συνεισφορά των νοσοκομειακών

γιατρών θέμα αναμόρφωσης του
ιατρικού μισθολογίου αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει όπως δεν μπορεί να τεθεί θέμα
αύξησης του μισθολογίου στο Δημόσιο Η

κυβέρνηση αυτό για το οποίο θα πασχίσει
είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού για

να στηρίξει εκείνους που έχουν πληγεί περισσότερο

από την κρίση Ομως αυτό που

θέλουμε είναι πρώτον να είμαστε εντάξει
απέναντι στις υποχρεώσεις μας προς τους
γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό των
νοσοκομείων όσον αφορά εφημερίες και
υπερωρίες και σε δεύτερο χρόνο και όταν
η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το
επιτρέψει να υπάρξει διάλογος με τους
νοσοκομειακούς γιατρούς και την ιατρική
κοινότητα για να ξεπεράσουμε αδικίες και

στρεβλώσεις του παρελθόντος

Εχει γραφτεί στον Τύπο ότι ετοιμάζετε
αλλαγές στους επικουρικούς γιατρούς
Τι ακριβώς θα κάνετε

Ηδη περάσαμε ρύθμιση η οποία απλοποιεί
τη διαδικασία καθώς μειώνει τον χρόνο

που απαιτείται για την πρόσληψη επικουρικών

γιατρών αφού πλέον δεν θα χρειάζεται
να γίνεται προκήρυξη των θέσεων και κατά
συνέπεια δεν υπάρχουν όλες αυτές οι χρονοβόρες

διαδικασίες που προκαλούν επιπλέον

καθυστερήσεις
Με τη ρύθμιση θα υπάρχει μια λίστα ανά

ειδικότητα και ανά ΥΠΕ από την οποία θα

επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας οι
επικουρικοί γιατροί Παράλληλα επεκτείνουμε

τη θητεία τους στα δύο χρόνια για τα

νοσοκομεία της επαρχίας και στα τρία χρό¬

νια για τους γιατρούς των ΜΕΘ MACD ΜΕΝΝ
ΕΚΑΒ στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

στις δομές Ψυχικής Υγείας και στις
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ανεξαρτήτως
τρόικας και μνημονίου η Ελλάδα έχει
ανάγκη να προχωρήσει σε αναδιάταξη
της νοσοκομειακής υποδομής της και
γιατί όχι σε συγχώνευση τμημάτων και
μονάδων Τι λέτε

Τη μνημονιακή περίοδο υλοποιήθηκε
ένα σχέδιο συρρίκνωσης των δομών του
ΕΣΥ το οποίο δεν βασιζόταν σε έναν σοβαρό

υγειονομικό χάρτη Η απαίτηση ήταν
να μειωθούν κλίνες οργανικές θέσεις και
δομές υγείας Αυτό υλοποιήθηκε με αποτέλεσμα

να υπάρξουν τρομερά προβλήματα
δυσλειτουργίας όπως συνέβη π χ με

τη διοικητική συγχώνευση νοσοκομείων
διαφορετικών νησιών Αυτή η κατάσταση
που δημιουργήθηκε επιβάρυνε και έφερε
σε πολύ οριακή λειτουργία το σύστημα υγείας

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός ενός
αξιόπιστου υγειονομικού χάρτη ο οποίος
θα καταγράφει τις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες

ανάγκες του πληθυσμού και με
βάση αυτές θα κατανείμει υποδομές πόρους

και ανθρώπινο δυναμικό

Η προηγούμενη κυβέρνηση μετέφερε τα
ΠΕΔΥ στις ΥΠΕ χωρίς προσωπικό ή πιστώσεις

Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση
Η προηγούμενη κυβέρνηση υλοποίησε

στο όνομα της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας

φροντίδας ένα σχέδιο διάλυσης
των δημόσιων δομών που υπήρχαν στα μεγάλα

αστικά κέντρα δηλαδή των πρώην
πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ Το τοπίο είναι
βομβαρδισμένο σε αυτό τον χώρο οι δομές

έχουν τραγικές ελλείψεις ιδιαίτερα σε
ιατρικό προσωπικό δεν εξυπηρετούν τους
ασφαλισμένους λείπουν βασικές ειδικότητες

όπως παθολόγοι και παιδίατροι τα εργαστήρια

στην πράξη δεν λειτουργούν λόγω
της μακροχρόνιας εγκατάλειψης των ελλείψεων

σε υλικά και Κυρίως εξαιτίας της έλλειψης

εργαστηριακών γιατρών
Η κυβέρνηση έχει στόχο να ενισχύαει

άμεσα τις δημόσιες δομές και ιδιαίτερα τα
εργαστήριά τους έτσι ώστε να ανακουφιστούν

οι ασφαλισμένοι που σήμερα επιβαρύνονται

υπέρμετρα για να έχουν πρόσβαση
σε εργαστηριακές εξετάσεις ΓΓ αυτό θα
δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανομή
των θέσεων επικουρικών γιατρών για την
πφγ καθώς και στις υποστελεχωμένες δομές

του ΠΕΔΥ

Προέρχεστε από τον χώρο των νοσοκομειακών

γιατρών Γνωρίζετε καλά ότι όσον

αφορά το ιατρικό δυναμικό το ΕΣΥ
είναι γηρασμένο και χρήζει ανανέωσης
Πώς ακριβώς έχει το θέμα και τι έχετε
να προτείνετε

Το ΕΣΥ είναι πράγματι γηρασμένο Αυτό
είναι αποτέλεσμα του παγώματος των
προσλήψεων των τελευταίων πέντε ετών
Χρειάζεται αιμοδότηση με νέους γιατρούς
Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι υπάρχει

επιστημονική μετανάστευση των
νέων γιατρών σε χώρες του εξωτερικού
Το στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να
αντιστρέψει το κλίμα διάλυσης της δημόσιας

περίθαλψης ώστε να δώσει στους
νέους γιατρούς το σήμα ότι υπάρχουν δυνατότητες

και θέσεις εργασίας για να αξιοποιήσουν

τις γνώσεις τους και να προσφέρουν

στους πολίτες και στην κοινωνία
της χώρας
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Τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματοε Πρωτοβάθμιαε
OpovTi'ôas Υγείαε ΠΦΥ με μονάδεε οικογενειακή ιατρικήε που
θα βασίζονται στην ομάδα υγείαε και στα πολυϊατρεία με ειδικούε
Yiaipoùs εξαγγέλλει μέσω τηε Ε ο yeviKôs γραμματέαε Δημόσιαε
Υγείαε Pawns MnaoKôzos ο onoios έχει αναλάβει την εκπόνηση
σχετικού σχεδίου σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείαε Πάντωε δεν ανοίγει ακόμη τα χαρτιά του για το τι θα περιλαμβάνει

το σχέδιο Ωστόσο αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση σχε¬

διάζει νέου τύπου συμβάσειε με tous ελεύθερουε επαγγελματίεε
γιατρούε Ξεκαθαρίζει βέβαια ότι προτεραιότητα είναι η δημιουργία
και η στελέχωση των δημόσιων δομών με λειτουργούε οι οποίοι
θα έχουν σταθερέε σχέσειε εργασίαε όπωε στο ΕΣΥ Γεγονόε που

αφήνει να εννοηθεί ότι οι οικογενειακοί γιατροί θα είναι πλήρουε και
αποκλειστικήεαπασχόλησηε Δηλώνει επίσηε,αποφασισμένοε να

βρει Tis πταίει με το έργο του Υγειονομικού Χάρτη το οποίο αν και

παραδόθηκε φαίνεται ότι δεν λειτουργεί όπωε θα έπρεπε

nàwns MnaoKôzos γενικόε γραμμσιέαε Δημόσιαε Yyeias

Εμφαση στηνΠρωτοβάθμια
Φροντίδα Yyeias
Προέρχεστε από τον χώρο της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας Ποια κατάσταση

επικρατεί σήμερα στον τομέα
αυτόν και ποια μέτρα σχεδιάζετε να
λάβετε

Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας είναι πολύ
άσχημη μετά τη διάλυση που υπέστη από
την απορρυθμιστική πρωτοβουλία της μνη
μονιακής κυβέρνησης διά χειρός Γεωργιά
δη Με ελάχιστους εναπομείναντες γιατρούς

και υποβαθμισμένες όλες τις δομές
οι πολίτες αδυνατούν να εξυπηρετηθούν
και αναγκάζονται να πληρώνουν από την
τσέπη τους ή να περιμένουν μήνες για μία
εξέταση

Σε κάποιες μάλιστα νησιωτικές περιοχές
δεν έχουν καν τη δυνατότητα πρόσβασης

αφού λείπουν τα πάντα Εκτός από
άμεσα μέτρα επαναστελέχωσης των απογυμνωμένων

μονάδων μέσα από συμφωνία
με τους απομακρυνθέντες γιατρούς και
επαναπροκήρυξη θέσεων επικουρικών με
αυξημένα κίνητρα σχεδιάζουμε τη δημιουργία

ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ
με μονάδες οικογενειακής ιατρικής που θα
βασίζονται στην ομάδα υγείας και στα πολυϊατρεία

με ειδικούςγιατρούς Σχεδιάζουμε
δε νέες συμβάσεις με τους αυτοαπασχολούμενους

μέσα από διάλογο με τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

θεμέλιος λίθος των εξαγγελιών σας
στην πρωτοβάθμια είναι ο οικογενειακός

γιατρός Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει
ο θεσμός θα προσλάβετε γιατρούς

με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση

ή θα κάνετε συμβάσεις με ιδιώτες

ελεύθερους επαγγελματίες
Η βασική μας προτεραιότητα είναι η δημιουργία

ολοκληρωμένου δικτύου που θα
διασφαλίζει την ευχερή πρόσβαση για όλους

στις υπηρεσίες των μονάδων οικογενειακής

ιατρικής και στους ειδικούς γιατρούς

της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
Προτεραιότητα είναι η δημιουργία και η
στελέχωση των δημόσιων δομών με λειτουργούς

με σταθερές σχέσεις εργασίας
όπως στο ΕΣΥ

Οι ακριβείς λεπτομέρειες των εργασιακών
σχέσεων στις μονάδες οικογενειακής

Με ελάχιστουε γιατρούε κοι υποβαθμισμένεε όλεε r/s δομέε
οι πολίιεε αδυνατούν να εξυπηρετηθούνκαι πληρώνουναπό
την τσέπη mus ή περιμένουνμήνεε για μία εξέταση

Ενοποίηση και διαλεπουργικότητα
Εχετε αναλάβει να συντονίσετε ένα ζωτικής σημασίας έργο την ηλεκτρονική
υγεία Ως κυβέρνηση έχετε ήδη εξαγγείλει ένα σύστημα τύπου Taxis στην υγεία
Τι ακριβώς αφορά αυτό και πότε θα δούμε ορισμένα απτά αποτελέσματα

Το σχέδιο είναι η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα όλων των πληροφορικών
συστημάτων όλων των δομών υγείας της χώρας από τα νοσοκομεία έως τις μονάδες

ΠΦΥ τον ΕΟΠΥΥ τον ΕΟΦ και τα φαρμακεία ώστε να υπάρχει ανά πάσα
στιγμή ακριβής εικόνα της κατάστασης Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία

στον έλεγχο και στην καταστολή της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης
αλλά και στην άντληση πολύτιμων πληροφοριών για τη νοσηρότητα τη φαρμακευτική

δαπάνη τα επιδημιολογικά δεδομένα και την ανάπτυξη κλινικών μελετών
Η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και κάρτας υγείας αποτελούν επίσης

στόχο αυτής της προσπάθειας

ιατρικής αλλά και οι αναγκαίες συμβάσεις
με αυτοαπασχολούμενους βρίσκονται υπό
διερεύνηση και διαβούλευση

Εχετε αναλάβει σε συνεργασία με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να φτιάξετε

ένα σχέδιο για το σύστημα υγείας
της χώρας Μπορείτε να μας δώσετε
περισσότερες πληροφορίες

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΠΟΥ
με βάση τις νέες προτεραιότητες και τους
βασικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης
είναι ένας ισχυρός παράγοντας επιτάχυνσης

και εμπεριστατωμένης επεξεργασίας
που θα βοηθήσει ελπίζουμε και στη

χρηματοδότηση

από τα ευρωπαϊκά ταμεία Η

μέχρι τώρα συνεργασία δείχνει ότι αν έχεις
σχέδιο και όραμα η συνεργασία με τους
διεθνείς οργανισμούς μπαίνει σε νέα βάση
και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη Ειδικά
στο θέμα της ενίσχυσης της διαφάνειας και
της αποτελεσματικότητας του συστήματος
της άρσης των ανισοτήτων και της καθολικής

πρόσβασης η συνεργασία δίνει πολύ
θετικά αποτελέσματα

Κάθε φορά που μια κυβέρνηση καλείται
να αναδιοργανώσει το σύστημα υγείας
έρχεται αντιμέτωπη με μία βασική έλλειψη

του χάρτη υγείας Ομως με κοινοτικά

κονδύλια είχε φτιαχτεί ένας τέτοιος

χάρτης Τι έχει γίνει
Η ιστορία του χάρτη υγείας είναι χαρακτηριστική

της παθογένειας του συστήματος
ανάθεσης σχεδιασμού και επιχορήγησης
έργων τεχνολογίας αιχμής Ακόμα

ψάχνω πώς σχεδιάστηκε πού βρίσκεται
αν έχει επισήμως παραδοθεί πώς αποπληρώθηκε

και αν μπορεί να λειτουργήσει ο
χάρτης υγείας που υποτίθεται ότι έχουμε
Αυτό που μπορώ να πω είναι πως ανεξάρτητα

από την αναζήτηση ευθυνών αυτό που
μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε επιτέλους
στα χέρια μας ένα εργαλείο σχεδιασμού
πολιτικής υγείας που θα δείχνει σε πραγματικό

χρόνο την κατάσταση των υπηρεσιών
υγείας στη χώρα και τις ειδικές ανάγκες

κάθε περιοχής αλλά και θα αποτελεί χρηστικό

εργαλείο για τους πολίτες και τους
επισκέπτες της χώρας όταν αναζητούν
υπηρεσίες υγείας
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AKns Αποστολίδης πρόεδροε του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων EMàôos

0 καινοτόμεε θεραπείεβ
πρέπει να φτάνουνσε oäous

Αρκετοίάνθρωποι δενθα πάρουν τα φάρμακά mus
και αυτό πρέπει να τολύσουμε Εμείε είμαστε
διατεθειμένοι να μοιραστούμε το πρόβλημα με το κράτοε

Η πολιτική για το φάρμακο χρειάζεται

να εστιάσει σε βιώσιμεε μεταρρυθμίσει

πέραν τπε τιμολόγησης

επισημαίνει ο πρόεδροε
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδοε ΣΦΕΕ

Σηκώνει το γάντι μετά τιε λεκτικέε
επιθέσειετου κ Κουρουμπλή
λέγονταε ότι το 80 των ανα

γκώντηεχώραε σε θεραπείεε
εξασφαλίζεται από Tis διεθνείε
φαρμακοβιομηχανίεε Εξηγεί
γιατί τα νέα φάρμακα είναι τόσο
ακριβά και δηλώνει ότι τα μέλη
του ΣΦΕΕ είναι έτοιμα να αναλάβουν

το 50 του κόστουε τηε
φαρμακευτικήε περίθαλψηετων
ανασφάλιστων

Είναι αλήθεια ότι ο νέος υπουργός Υγείας
έχει εκφραστεί επιθετικά για τις πολυεθνικές

φαρμακευτικές επιχειρήσεις Εχει δηλώσει

ότι δεν δηλώνετε κέρδη στη χώρα
Εσείς είστε επικεφαλής μίας θυγατρικής
πολυεθνικής και στον ΣΦΕΕ είναι μέλη όλες
οι πολυεθνικές Τι απαντάτε

Δεν εκλάβαμε ως επίθεση τις προθέσεις της
πολιτικής ηγεσίας καθώς η πολιτική για την
υγεία το καταλαβαίνετε και εσείς δεν αναδεικνύεται

με το να απομονώνουμε δηλώσεις ή

φράσεις Υπάρχουν δεδομένα και παραδοχές
που όλοι αποδεχόμαστε έχοντας κοινό στόχο
την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε
ένα ασφαλές σύστημα υγείας Εμείς από την
πλευρά μας τις έχουμε κάνει τις παραδοχές
που έπρεπε Από την άλλη είναι δεδομένα και
τα εξής Πρώτον το 80 των αναγκών της χώρας

σε θεραπείες εξασφαλίζεται κυρίως από
τις διεθνούς εμβέλειας φαρμακευτικές Δεύτερον

οι φαρμακευτικές συμμορφώνονται με
τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου και δεν κέρδισαν

περισσότερα από όσα προέβλεπε το
καθεστώς των συμφωνιών με το Δημόσιο Πρόκειται

μάλιστα για ένα διεθνές καθεστώς το
οποίο ακολουθείται από όλες τις χώρες για όλες
τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

παγκοσμίως Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό

εδώ στην Ελλάδα Δεν είναι λοιπόν
ούτε λογικό ούτε παραγωγικό να στοχοποιούμε
τις εταιρείες που μπορούν να στηρίξουν τον
πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής και την οικονομία

επανεπενδύοντας μάλιστα το ΐ2%-20
των κερδών τους στην έρευνα και την ανάπτυξη

νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση ασθενειών

για τις οποίες ακόμα δεν υπάρχει λύση

Ο κ Κουρουμπλής σάς έχει κατηγορήσει
ακόμη για κερδοσκοπία με τις υψηλές τιμές
των νέων καινοτόμων φαρμάκων Αλήθεια
γιατί τα νέα φάρμακα είναι τόσο ακριβά

Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα Η έρευνα

και η καινοτομία είναι μια πολύ ακριβή
υπόθεση Και εδώ μιλάμε για φάρμακα για
ανθρώπινες ζωές για επιστημονικό προσωπικό
για ειδικές υποδομές για επενδύσεις δισεκατομμυρίων

που κρατάνε χρόνια έως ότου φθάσουν

σε ένα αποτέλεσμα που φθάνει στον ασθενή

Τι ισχύει όμως όταν φθάνει Εδώ υπάρχει

εσφαλμένη εντύπωση για το τι ισχύει Οι

τιμές στη χώρα μας ορίζονται από το ίδιο το
κράτος σύμφωνα μάλιστα με τον μέσο όρο
των τριών χαμηλότερων τιμών στις χώρες της
Ε Ε Επομένως η χώρα μας έχει τις χαμηλότερες
τιμές στην Ευρώπη και σε πολλές περιπτώσεις
χαμηλότερες ακόμα και από εκείνες του μέσου
όρου Ειδικά τα φάρμακα υψηλού κόστους τα
οποία είναι φάρμακα για σοβαρές και χρόνιες
ασθένειες δεν χαίρουν καμίας προνομιακής
μεταχείρισης καθώς επιβάλλεται μία επιπλέον
έκπτωση rebate που αγγίζει σχεδόν το 20
πέραν της υποχρεωτικής επιβολής επιστροφών
προς το κράτος σε περίπτωση υπέρβασης του
κλειστού προϋπολογισμού της εξωνοσοκομει
ακής δαπάνης του λεγόμενου clawback
Υπάρχει και μία εξαιρετικά ειδική κατηγορία

σκευασμάτων που είναι η αρχή της κοσμογονίας
που αναμένεται τα επόμενα χρόνια στην

αντιμετώπιση πολύ δύσκολων ασθενειών για
τα οποία η φιλοδοξία και της πολιτείας και η
δική μας είναι κοινή Να φτιάξουμε τέτοιο σύστημα

ώστε να μη γίνουν η πολυτέλεια των
πλούσιων ασθενών

Με συνεργασία και εξορθολογισμό μπορεί
να είναι εφικτό αυτό Οφείλουμε να το κάνουμε
εφικτό ο ΣΦΕΕ είναι έτοιμος με προτάσεις και
δράσεις να βοηθήσει για τη διαμόρφωση ενός
πλαισίου ορθολογικής χρήσης των πόρων σε
όλο το φάσμα του προϋπολογισμού λαμβάνοντας

υπόψη την εξοικονόμηση που μπορεί να
προέλθει τοσο από τα διάφορα κέντρα κόστους
όσο και από τις εκτός πατέντας και γενόσημες
θεραπείες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
και να εξασφαλιστεί η εισαγωγή νέων καινοτόμων

θεραπειών

Πρόσφατα προτείνατε να αναλάβετε εσείς
το 50 του κόστους φαρμακευτικής περίθαλψης

των ανασφάλιστων Πόσο υπολογίζετε
ότι είναι το κόστος

Με βάση τις εξαγγελίες του υπουργείου οι
ανάγκες για τους ανασφάλιστους είναι της τά¬

ξης των 350 εκατ ευρώ Είναι επιτακτική ανάγκη
η αύξηση της εξωνοσοκομειακής δαπάνης για
φάρμακα με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός
στη χώρα μας δεν αρκεί για να καλύψει το σύνολο

του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων
και των ανασφάλιστων Αρκετοί άνθρωποι δεν
θα πάρουν τα φάρμακά τους και αυτό πρέπει
να το λύσουμε Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να
μοιραστούμε το πρόβλημα με το κράτος Με
μια συνέργεια στην οποία εμείς βάζουμε το
50 ώστε να μπορεί το κράτος να εξασφαλίσει
αυτό το αυτονόητο δικαίωμα στην υγεία

Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ενώ έχουμε
1,5-2 εκατ ανασφάλιστους δεν έχει μειωθεί

ο αριθμός των συνταγών για φάρμακα
Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ η παροχή

των φαρμάκων σε ανασφάλιστους δείχνει να
είναι σε χαμηλά επίπεδα Προφανώς χωρίς να
είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε σε ποιον
βαθμό γίνεται οι ανασφάλιστοι βρίσκουν
λύσεις για την εξασφάλιση τωνφαρμάκωντους
μέσω της χρήσης συνταγών δικαιούχων δηλαδή

ασφαλισμένων που τους καλύπτουν τα
ασφαλιστικά ταμεία Είναι μια πατέντα ανάγκης

Ομως είναι σαφές ότι πρέπει να διαμορ
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Wat

Δυστυχώε ορισμέναλάθη παραμένουν με αποτέλεσμα
αρκετά φάρμακα να βρίσκονται πιοχαμηλά από τονμέσο
όρο που προβλέπει το καθεστώε τιμολόγησήε mus

φωθεί μια κανονικότητα μέσα από την ορθότερη

ουνταγογράφηση Είμαστε στο πλευρό
της πολιτείας ώστε να προχωρήσει με θεραπευτικά

διαγνωστικά πρωτόκολλα καθώς και
με μητρώα ασθενών για να καταγραφεί επακριβώς

π ανάγκη των ασφαλισμένων και των
ανασφάλιστων και των θεραπειών που πραγματικά

δικαιούται να παίρνει κάθε ασθενής

Ως κλάδος έχετε δηλώσει επανειλλημέ
νως ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του
ΕΟΠΥΥ για φάρμακα ύψους 2 δισ ευρώ
δεν επαρκεί πόσα χρήματα υπολογίζετε
ότι χρειάζονται και γιατί

Για τις βασικές ανάγκες σε φάρμακα εκτός
νοσοκομείου θα πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον

2,3 δισ ευρώ για να καλύψουμε λίγο
την απόσταση που μας χωρίζει από τον μέσο
όρο της Ε Ε για φάρμακα στα 340 ευρώ έναντι

178 ευρώ στη χώρα μας ως προς την κατά
κεφαλήν δαπάνη Εξαιρώντας από το ποσό
αυτό τη δαπάνη των εμβολίων καθώς αφορούν

σε προληπτική αγωγή του ΟΠΑ 6
και των κρατήσεων ΕΚΑΣ Παράλληλα η
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει

να είναι μοιρασμένη ισομερώς όπως και
στα υπόλοιπα κράτη της Ε Ε δηλαδή η αναλογία

φαρμάκων και άλλων προμηθειών των
νοσοκομείων να είναι 50-50 και όχι 30-70
όπως γίνεται τώρα και φυσικά να ανέλθει
σταδιακά σε ένα βιώσιμο επίπεδο το οποίο
υπολογίζεται στα 750 εκατομμύρια ευρώ

Σε άλλες χώρες έχουν ρίξει σημαντικά
τις τιμές των εκτός πατέντας φαρμάκων
και των γενοσήμων έχοντας δώσει κίνητρα

για τη συνταγογράφησή τους
Στην Ελλάδα οι τιμές των προϊόντων
αυτών παραμένουν υψηλές θα θέλαμε
το σχόλιο σας

Σε όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας
ενισχύεται η διείσδυση των γενοσήμων
ώστε να απελευθερώνονται πόροι για την
εξασφάλιση καινοτόμων θεραπειών Στην
Ελλάδα αυτό δεν το καταλαβαίνουμε με τον
τρόπο που πρέπει και λειτουργούμε με ιδιαιτερότητες

βλέποντας μόνο ένα μέρος
της εικόνας Η τιμολόγηση των γενοσήμων
γίνεται αντιληπτή μόνο ως κίνητρο για την
ελληνική φαρμακοβιομηχανία Για τον τελικό

αποδέκτη πάντως τον ασθενή θα ήταν
σίγουρα πιο συμφέρον να δίνονται κίνητρα
φορολογικά και αναπτυξιακά στην εγχώρια

φαρμακοβιομηχανία που να αφορούν όμως
στη γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα

και όχι μόνο στις τιμές Υπόψη ότι
πολλά μέλη του Σ<ΡΕΕ ήδη παράγουν έως
και το 40 των φαρμάκων τους κατ όγκο
σε εγχώριες εταιρείες με δυνατότητες περαιτέρω

επέκτασης σε ένα σταθερό και
προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον

Ως μέτρο ελέγχου των δαπανών για φάρμακα

η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα
εφαρμόσει κλειστό προϋπολογισμό στα
λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί
Προς το παρόν δεν έχουμε δει το πλαίσιο

αυτής της εξαγγελίας Ο προϋπολογισμός για
τα φάρμακα είναι ήδη πολύ χαμηλός και μάλιστα

δεν έχουν συμπεριληφθεί τα νέα φάρμακα

που έχουν τιμολογηθεί από πέρυσι θέλουμε

να πιστεύουμε ότι θα προκριθούν οι
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να μη διαιωνίζονται

οι στρεβλώσεις και ότι δεν θα εξακολουθήσουν

τα άλλοθι που σκοτώνουν
το σύστημα υγείας με αποφάσεις που απομακρύνουν

τις εταιρείες παραγωγής φαρμάκων
Η ενίσχυση των οριζόντιων μέτρων των εκ¬

πτώσεων και του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών

χρημάτων από τις φαρμακευτικές
δεν βοηθά πλέον Ο,τι αποφασιστεί θα πρέπει
να έχει ευελιξία ώστε ο προϋπολογισμός να
καλύπτει την όποια ανάγκη προκύψει για θεραπείες

ειδικά σε νέα καινοτόμα φάρμακα

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επίσης
ότι θα προχωρήσει σε ενεργοποίηση της
επιτροπής διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ
Ποια είναι η θέση σας Ποιο πιστεύετε ότι
πρέπει να είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης

Πάντα είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και
τον επιζητούμε Είναι δεδομένη λοιπόν η

συμμετοχή μας σε μία τέτοια ομάδα εργασίας
Το θέμα της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών
είναι το κεντρικό ζήτημα καθώς και το πώς
αυτό υπηρετείται μέσα από την τιμολόγηση
την αποζημίωση και όλη την αλυσίδα της συνεργασίας

του κράτους με τους παρόχους
Πρέπει να συζητήσουμε το νομικό πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας Με κομβικά σημεία
τη διαφάνεια στις προμήθειες και τις πιθανές
λύσεις για τις οφειλές του κράτους για φάρμακα

που έχουν πλέον φτάσει το 1 δισ ευρώ
ώστε από κοινού με την πολιτεία να φθάσουμε
σε αμοιβαία επωφελείς λύσεις

Τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε επανειλημμένως

λάθη κατά την τιμολόγηση των
φαρμάκων Ποια κατάσταση επικρατεί σήμερα

και τι προτείνετε
Δυστυχώς αρκετά λάθη παραμένουν με

αποτέλεσμα αρκετά φάρμακα να βρίσκονται
ακόμα πιο χαμηλά από τον μέσο όρο που προβλέπει

το καθεστώς τιμολόγησης των φαρμάκων

Ομως έτσι κι αλλιώς το θέμα της τιμολόγησης

και της ανακοστολόγησης είναι ακόμη
ανοικτό ο κύριος υπουργός έχει εξαγγείλει
ότι θα ανακοινώσει σύντομα τη νέα φαρμακευτική

πολιτική Από την πλευρά μας θεωρούμε

ότι ο προσδιορισμός της τιμής των
φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές

της Ε.Ε των 27 χωρών είναι ένα μέτρο που

πρέπει να διατηρηθεί όπως και ο επαναπροσδιορισμός

των τιμών για τα γενόσημα και η
αποκατάσταση των λαθών Οτιδήποτε άλλο
μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερες τιμές και
να φέρει αντίθετα αποτελέσματα προς τον
στόχο της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών
σε παροχές υγείας Και αυτό δεν το θέλει κανείς

μας

ΕΞΟΡΘΟΛΟΠΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ποια μέτρα θεωρείτε ότι μπορούν να συμβάλουν στον ορθολογικό

έλεγχο της δαπάνης για φάρμακα
Τα τελευταία χρόνια η δαπάνη για το φάρμακο απομονώθηκε

από το σύνολο των δαπανών της υγείας Το φάρμακο για χάρη της
ευκολίας των οριζόντιων μέτρων και περικοπών σήκωσε σχεδόν

το βάρος του περιορισμού στις δαπάνες υγείας Το σίγουρο είναι
ότι απαιτείται να γίνει έλεγχος των δαπανών και σε άλλα κέντρα
κόστους και δη στη δευτεροβάθμια περίθαλψη τα οποία μάλιστα
αποτελούν και το 85 του συνολικού προϋπολογισμού της υγείας
Επίσης η χρήση των δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφη

σης η έκδοση κάρτας ασθενούς η κατάρτιση μητρώων ασθενών
και τα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα θα εξορθολογή
σουν και την άλλη πλευρά του νήματος τη ζήτηση φαρμάκων
Αυτή η συνολική οπτική είναι που χρειάζεται και όχι η μονομερής
και αποσπασματική αντιμετώπιση στην οποία οι φαρμακευτικές
εταιρείες παίρνουν τον ρόλο του κακού επειδή είναι επιχειρήσεις
και το μόνο κόστος που δεν έχουν είναι το πολιτικό Διότι όλα τα
υπόλοιπα τα έχουμε στο έπακρο Σε μια τέτοια νέα ορθολογική
βάση θα ήταν εξαιρετικά γόνιμη η συζήτηση με την επιτροπή διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ
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Η οικονομική ύφεση σε συνδυασμό

με us παθογένειεε του
παρελθόντοε και tous ελλιπείε
σχεδιασμούε στην προσπάθεια
βελτίωσηετηΒ υφιοτάμενηε κατά
crraons έχουν πλήξει πολύπλευρα
τον σημαίνοντα τομέα τηε uyeias
Η επένδυση σε αυτόν θεωρείται
παγκοσμίωε ßaoiKös μοχλόε ανά

πτυξηε και αναπόσπαστο τμήμα
ins στρατηγικήε Υγεία για όλου5
το 2020 με στόχο ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη xcupis αποκλεισμούς

με θετικέε απόρροιεε και

για την άνθηση ms ευρωπαϊκήε
οικονομίαε εν γένει Στην Ελλάδα
ωστόσο η ανάγκη ουσιαστικών
μεταρρυθμίσεων είναι επιβεβλημένη

αφού τα προβλήματα του
συστήματοε είναι Βαθιά ριζωμένα

του
Νίκου Πολυζου
καθηγητή Διοίκησηε
Opvavüwns Y.Y ΤΚΔΠΕ ΔΠΘ

πρώην γ.γ υπουργείου Υγείαε

Η
υγεία αγαθό πρώτιστης προτεραιότητας

συμβάλλει στην ατομική

και οικογενειακή ευημερία
αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη

της χώρας Ο στόχος των
συστημάτων υγείας στην Ευρώπη είναι Υγεία
για όλους το 2020 με την παροχή επαρκών
και ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες χωρίς

διακρίσεις και με την πλέον αποδοτική
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται ριζικές
αναθεωρήσεις που θα ενισχύσουν την Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας τη διαχείριση των
χρόνιων νοσημάτων την αξιοποίηση ψηφιακών

εφαρμογών τη δημόσια υγεία και την
πρόληψη και θα περιορίσουν τις κοινωνικές
ανισότητες στον χώρο της υγείας μέσω οργανωμένου

δικτύου προνοσοκομειακής επείγουσας

και νοσοκομειακής περίθαλψης
στο ΕΚΑΒ και στο ΕΣΥ σε 24ωρη βάση

Στην Ελλάδα η τεράστια προσφορά του
ΕΣΥ συνέβαλε αποφασιστικά παρά τις ελλείψεις

και τις δυσλειτουργίες του στη διαμόρφωση

ενός ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου υγείας
του πληθυσμού Ομως η οικονομική κρίση
προκάλεσε νέες απειλές και πρόσθεσε σημαντικά

εμπόδια πρόσβασης στο ΕΣΥ κυρίως για
τους ανέργους και τους ανασφάλιστους Τα
προβλήματα αυτά θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν

Με δεδομένο το περιοριστικό
πλαίσιο των δανειακών μας υποχρεώσεων
προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές όπως η
διοικητική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων
το νέο σύστημα προμηθειών η οικονομική κι
άλλη ολοκλήρωση μηχανογραφημένων συστημάτων

τα KEN το esy.net κ λπ

Επίλυση
Ολα τα ανωτέρω πρέπει να συνεχιστούν βελτιούμενα

με έμφαση στην αναδιοργάνωση
του ΕΣΥ που εφαρμόζεται μόνο στα χαρτιά
υπουργικές αποφάσεις και πρέπει να γίνει

άμεσα πράξη από τις νέες διοικήσεις ΔΥΠε
των νοσοκομείων ΕΣΥ αφού ληφθούν υπόψη
τα αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής τους του
Ν 4052/12 που ελάχιστα εφαρμόσθηκαν και
ελπίζουμε πως θα εφαρμοστούν πλήρως με

αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών υπαλλήλων

συμφωνά με τελευταία έρευνά μας
στο ΔΠΘ 500-2.000 άμεσα που πρέπει να
επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα

με την ολοκλήρωση των ΠΕΔΥ και την επείγουσα

φροντίδα με ΕΚΑΒ ΤΕΠ κ.ά
Η ασφάλιση υγείας στη χώρα μας ποτέ δεν

είχε τα χαρακτηριστικά που έχει στην κεντρική
Ευρώπη αυτάρκης χρηματοδότηση με

βάση τις ε;σφορές εργαζομένων εργοδοτών
κράτους διαπραγματευτική δύναμη διαμόρφωσης

τιμής και ποιότητας μέσω συμβάσεων
με όλους τους παρόχους υγείας κ.λπ γι
αυτό το σύστημα υγείας μας βασιζόταν κατά
περίπου 30 στη χρηματοδότηση των 30 και
πλέον ταμείων 30 στη φορολογία μέσω
κρατικών επιχορηγήσεων κυρίως προς το
ΕΣΥ και 40 στις ιδιωτικές πληρωμές

Προσεκτική επανασχεδίαση
Το 2012-2013 άρχισε ο ΕΟΠΥΥ ως η μεγαλύτερη

μεταρρύθμιση στη χρηματοδότηση της
υγείας από την αρχή του ΕΣΥ με αδυναμίες
στον σχεδιασμό και τη διοίκηση ο ανάλογος
ΑΟΚ στη Γερμανία χρειάστηκε 3 έτη για να
λειτουργήσει όπως ανάλογα και σε άλλες
χώρες π χ CNAM Γαλλία καθώς και στη
ρευστότητα που πάλι αμφισβητείται απόρροια

μη πλήρους και έγκαιρης καταβολής ό
λωντων εισφορών εργαζομένων εργοδοτών
πλησίον των 4 δισ ευρώ ανάλογης εισφοράς

του κράτους πλησίον του 1 δισ ευρώ ενώ
αναζητούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις για
το ΕΣΥ πλησίον των 4,5 δισ ευρώ και για τους
ανασφάλιστους απόρους κ.ά 0,5 δισ ευρώ

Ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται πολιτική στήριξη αυτόνομα

αποτελεσματική διοίκηση και συγκέντρωση

της δημόσιας χρηματοδότησης για
την υγεία στον ΕΟΠΥΥ όλων των πολιτών
συμπεριλαμβανομένων και απόρων ανέργων

που θα συγκεντρώνει κρατική χρηματοδότηση

κοινωνική ασφάλιση και άλλους πόρους

μαζί στον ΕΟΠΥΥ με στόχο το έως 6
της δημόσιας χρηματοδότησης άνω των 10
δισ ευρώ Στόχος είναι κατόπιν οι υπηρεσίες
υγείας να παρέχονται μέσω συμβάσεων από
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα ΠΕΔΥ μέσω

ΔΥΠε τους αναγκαίους και καλύτερους ιδιώτες

παρόχους υπηρεσιών υγείας και τη φαρμακευτική

βιομηχανία με βάση μέτρα που
πρέπει να συνεχιστούν επεκτεινόμενα ηλεκτρονική

συνταγογράφηση κάρτα υγείας
σύμφωνα και με ανάλογη έρευνά μας στο
ΔΠΘ

Στην εφαρμογή σύγχρονης πολιτικής για
το φάρμακο η προσπάθεια επικεντρώθηκε
στην τιμολόγηση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

στην προώθηση γενοσήμων
στην εφαρμογή πρωτοκόλλων κ.λπ Σύμφωνα

με τελευταία έρευνά μας στο ΔΠΘ πρέπει
να ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό και
την εξυγίανση στον χώρο του φαρμάκου με
την εξασφάλιση των αναγκαίων δημόσιων
δαπανών που δεν πρέπει να μειωθούν περαιτέρω

τη συνέχιση των διαγωνισμών για
τα ανταγωνιστικά φάρμακα στο ΕΣΥ την
εφαρμογή ασφαλιστικής τιμής στον ΕΟΠΥΥ
αρκεί να διασφαλίζεται έγκαιρα η χρηματοδότηση

σε συνδυασμό με συμβάσεις τιμής
όγκου κι όχι claw back rebate την ενσωμάτωση

των πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική
συνταγογράφηση τη συνέχιση και βελτίωση

της μηχανογραφικής παρακολούθησης
και ελέγχου τη θέσπιση πλαφόν κι όχι εισοδηματικών

κριτηρίων στην ίδια συμμετοχή
την προώθηση των γενοσήμων και την παροχή

κινήτρων στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία
με την άμεση πρόσβαση στα αναγκαία

καινοτόμα φάρμακα κατόπιν μελετών μέσω
ΕΟΦ την αντιμετώπιση όσων μέτρων αποδείχτηκαν

αναποτελεσματικά όπως το πολύπλοκο

σύστημα τιμολόγησης κ.λπ
Ηρθε η ώρα να διαμορφώσουμε εθνική

πολιτική υγείας με βάση τις ανάγκες υγείας
του ελληνικού πληθυσμού δίνοντας έμφαση
στα μείζονα νοσολογικά προβλήματα Εθνική
πολιτική υγείας που με την απαραίτητα διακομματική

στήριξη θα σχεδιάσει τις αναγκαίες
διαρθρωτικές αλλαγές θα προγραμματίσει

τη βέλτιστη κατανομή πόρων και θα θέσει
στο επίκεντρο την ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και φροντίδα για κάθε
Ελληνα πολίτη σύμφωνα και με τους στόχους
για το 2020
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Με το πρόγραμμα TAXIS στην

υγεία επιχειρείται για πρώτπ φορά

ουσιαστικά π ενοποίηση όλων
των διαφορετικών συστημάτων
που λειτουργούν σήμερα και παράλληλα

ο ορισμόε κανόνων δια

λειτουργικότηταε για εκείνα που

θα λειτουργήσουν στο μέλλον
Η διαλειτουργικότητα μπορεί να

οριστεί cos η ικανότητα πληροφοριακών

συστημάτων που έχουν

διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

και διαφορετικέε υποδομέε
να συνδέονται και να ανταλλάσσουν

πληροφορίες συμμορφούμενα

με τη χρήση κάποιων κοινών

προτύπων

του
Βλάση Σφυροερα
συμβούλου επιχειρήσεων
τ διευθύνοντοβ συμβούλου
ΗΔΙΚΑΑ.Ε

Ποιεε είναι οι ανάγκεβ για
το TAXIS στην υγεία
Για

πολλά χρόνια οι φορείς της υγείας
και της κοινωνικής ασφάλισης δημιουργούσαν

υποδομές και ανέπτυσσαν πληροφοριακά

συστήματα που δεν επικοινωνούσαν

μεταξύ τους με συνέπεια τις
χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρείχαν προς

τους πολίτες όταν καλούνταν να λειτουργήσουν
συνδυαστικά Για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα

στους τομείς της ασφάλισης και της υγείας

που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των

χρηστών ασφαλισμένοι 0>ΚΑ κυβέρνηση ΠΥΥ

ιατροί φαρμακοποιοί κ.λπ των συστημάτων
στους παραπάνω τομείς απαιτούνται

Η συνδυαστική χρήση κανονισμών διοικητικής
μέριμνας και τεχνολογικών δυνατοτήτων από το
δίκτυο των σχετικών φορέων οργανισμών και

ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες
Η εναρμόνιση με

Το διεθνές πρωτόκολλο επικοινωνίας HL7 για
την ηλεκτρονική επικοινωνία ετερογενών πληροφοριακών

συστημάτων στον χώρο της υγείας
Τις κατευθύνσεις που δίνονται μέσω του

European Interoperability Framework του προγράμματος

IDABC
Τις κατευθύνσεις που δίνονται στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού προγράμματος ePSOS
Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας και υπηρεσιών

ηλεκτρονικών συναλλαγών
Η δημιουργία κεντρικής υποδομής μέσω ενός

κόμβου service bus με στόχο την υποστήριξη
δυναμικών συνεργειών μεταξύ των διαδικασιών
που είναι ενλειτουργία στους επιμέρους φορείς
τη συνεχή εξέλιξη των υφιστάμενων υπηρεσιών
καθώς και την εύκολη και γρήγορη προσθήκη
νέων

Η προσθήκη ενός δοκιμασμένου και έξυπνου
μηχανισμού διαμεσολάβησης από ετερογενή
περιβάλλοντα όπως αυτά που συναντιούνται
στους σχετικούς φορείς σήμερα web
services

Επιτυχημένο παράδειγμα στη διαλειτουργικότητα

αποτελεί η ηλεκτρονική συνταγογράφη
ση με τη διασύνδεση αφενός με τα πληροφοριακά

συστήματα των φαρμακείων και αφετέρου
με το βΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ και η διασύνδεση της
ΗΔΙΚΑμετη ΓΓΠΣ

f ί
ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αναμενόμενα τα οφέλη από τονέο πρόγραμμα
Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ δοκιμασμένων λύσεων στον
τομέα της διαλειτουργικότητας μπορεί να
προσφέρει πολλά οφέλη στην προσπάθεια
υλοποίησης ενός σύγχρονου μοντέλου ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης όπως
Υψηλά επίπεδα ικανοποίησης του ασφαλισμένου

φορέα παρόχου υηηρεσιώνΛΡΚΑ
μέσω συνεχούς και επιβεβαιωμένης διαθεσιμότητας

των παρεχόμενων υπηρεσιών
Μειωμένο κόστος ανάπτυξης νέων υπηρεσιών

και συντήρησης υπαρχουσών μέσω της
απλοποίησης της διαδικασίας ενσωμάτωσης
της λειτουργικότητας

Βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα της
υποδομής μέσω της παρεχόμενης διακυβέρνησης

του περιβάλλοντος εκτέλεσης των υπηρεσιών

Ενιαία εικόνα της απόδοσης στην παροχή

υπηρεσιών για τον εξορθολογισμό του κόστους

λειτουργίας τη βελτίωση των παρεχόμενων

υπηρεσιών και τη δημιουργία συντονισμένων

κυβερνητικών προγραμμάτων και
πολιτικών

Ενιαία διαχείριση των μητρώων και τερματισμός

του κατακερματισμού των δεδομένων
των απομονωμένων συστημάτων των ασυνεπών

διαδικασιών αλλά και των πολύπλοκων
αρχιτεκτονιών

Συνδυαστικά με τη διαλειτουργικότητα η

σχεδίαση η οργάνωση και η υλοποίηση ενιαίας

στρατηγικής διαχείρισης και ενοποίησης
των επιμέρους μητρώων ασφαλισμένων ιατρών

φαρμάκων ΠΥΥ κ.λπ θα επιτρέψουν
στους φορείς να διαχειρίζονται ενεργά τα αντίστοιχα

δεδομένα και πληροφορίες όπου
και αν βρίσκονται καταχωρισμένα και θα βελ¬

τιστοποιήσουν την τακτική τοπικής συντήρησης

σε κάθε απομακρυσμένο σύστημα
Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί ενιαία

εικόνα από τη στιγμή που θα υπάρξει ενοποιημένη

υποδομή διατήρησης των δεδομένων
και διασύνδεσής τους με τα υφιστάμενα ή επερχόμενα

παραγωγικά συστήματα Η σημαντική

βελτίωση στην ποιότητα των δεδομένων
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει σημαντικές
προκλήσεις όπως μεταξύ άλλων

Υλοποίηση υπηρεσιών μηχανογράφησης
οι οποίες επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα
λειτουργιών και προγραμμάτων χωρίς να απαιτείται

ο επανασχεδιασμός ή η αντικατάσταση

των υφιστάμενων συστημάτων
Προσφορά μιας ενιαίας και μοναδικής εικόνας

των ασφαλισμένων με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις

αλλά και τη μείωση των περιπτώσεων απάτης
με τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου/ασθενούς

Αυτόματη προώθηση μεταβολώνσε βασικές
πληροφορίες που αφορούν στον ασφαλισμένο

π.χ μεταβολή ασφαλιστικής ικανότητας
χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης
παρουσίας

Ενοποίηση της πληροφορίας η οποία αφορά

την ασφαλιστική ή και τη δαπάνη στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας με
σκοπό την εξοικονόμηση κόστους συνεισφέροντας

στην εν γένει δημοσιονομική πολιτική
Ευθυγράμμιση και ομογενοποίηση δεδομένων

που προέρχονται από πολλαπλά συστήματα

με σκοπό την απόκτηση διορατικότητας
σε οργανωτική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα

σε πραγματικό χρόνο
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Η επένδυση στην καινοτομία
είναι το κλειδί για την ανάπτυξη
Η φαρμακοβιομηχανία αντιπροσωπεύει

έναν από tous πιο δυ

ναμικούε τομείε ins παγκόσμιαε
οικονομίαε Τα τελευταία χρόνια
ανακαλύφθηκαν νέα φάρμακα
και επαναστατώ θεραπείεε
που έχουν συμβάλει καθοριστικά
στη ριζική αλλαγή των προτύπων
θεραπείαε αυξάνονταετο προσδόκιμο

ζωήε των ασθενών κα ι

την ποιότητα ζωήε tous Ομωε
παρά την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων

θεραπευτικών επιλογών

η πρόσβαση στη θεραπεία
των Ελλήνων ασθενών γίνεται
μετ εμποδίων τα τελευταία
χρόνια εξα m'as τηε οικονομικήε
Kpions και των μέτρων λιτότηταε
στον τομέα tos υγείαε

Είναι

γεγονός ότι η προσβασιμότητα
στις νέες θεραπείες προκαλεί παγκοσμίως

μεγάλο προβληματισμό
κυρίως λόγω του υψηλού κόστους
τους Είναι σημαντικό να γνωρίζει

κανείς ότι για την κυκλοφορία στην αγορά
κάθε νέου φαρμάκου απαιτούνται η αξιολόγηση

5.000-10.000 πιθανών δραστικών ουσιών

και 12 έως 15 χρόνια ερευνητικής προσπάθειας

Μάλιστα μόνο το 20 των
νέων φαρμάκων που βρίσκονται

σε ερευνητικό στάδιο
παίρνουν τελικά άδεια κυκλοφορίας

ενώ από αυτά μόνο
το 1 στα 5 θα έχει εμπορική
επιτυχία Οι φαρμακοβιομηχανίες

που θέλουν να είναι
βιώσιμες και οραματίζονται
τη θέση τους στη διεθνή επιχειρηματική

σκακιέρα σε βάθος

χρόνου γνωρίζουν ότι οι
επενδύσεις στην καινοτομία
αποτελούν το κλειδί για την
εξέλιξη

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
σύμφωνα με διεθνείς μελέτες

η φαρμακευτική καινοτομία συμβάλλει
αποφασιστικά στην προστασία της υγείας
και της ποιότητας ζωής των ασθενών Αρκεί
να αναλογιστούμε ότι πριν από 100 χρόνια
το προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως ήταν μόλις
47 έτη Σήμερα μεταξύ των χωρών του 00
ΣΑ αγγίζει τα 80 έτη

Επίσης σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
τα καινοτόμα φάρμακα οδήγησαν σε τεράστια

πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμη

του
Dr Joao Barroca
προέδρου Bayer Hellas

ση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή με
χαρακτηριστικά παραδείγματα τη μείωση τα
τελευταία χρόνια κατά 83 του ποσοστού
θανάτων από HIV/AIDS ή της θνησιμότητας
από καρκίνο κατά 20

Επιπλέον της τεράστιας σημασίας των
καινοτόμων φαρμάκων για την υγεία και την
ποιότητα ζωής των ασθενών ιδιαίτερα σημαντική

είναι και η συμβολή τους στη βιωσιμότητα

των συστημάτων
υγείας Η χρήση καινοτόμων
φαρμάκων σε μια σειρά από
νόσους οδηγεί σε μείωση της
πιθανότητας εισαγωγής σε
νοσηλευτικά ιδρύματα και σε
μείωση των συνολικών ημερών

νοσηλείας με αποτέλεσμα

να επιτυγχάνεται σημαντικότερη

εξοικονόμηση κρατικών

πόρων
Για την Bayer η έρευνα και

η καινοτομία αποτελούσαν και
θα αποτελούν οδηγό στη μακρά

ιστορία της εταιρείας για
περισσότερο από 150 χρόνια
δίνοντας νέα προϊόντα και
τεχνολογίες που δημιουργούν

υπεραξία προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

και συμβάλλουν στη γενικότερη
ανάπτυξη τόσο της εταιρείας όσο και των
χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται

Η Bayer Ελλάς διατηρεί τη δέσμευσή της
στην Ελλάδα Είμαστε παρόντες περισσότερα

από 60 χρόνια και επενδύουμε ενισχύοντας

το οπλοστάσιο των ανθρώπων απέναντι

στις διάφορες ασθένειες με τα καινοτόμα

φάρμακά μας Η Bayer επικεντρώνεται

τώρα στους τομείς των βιο-επιστημών Τον

Τομέα Υγείας Bayer Healthcare και τον
Τομέα Γεωργίας Bayer CropScience Και

είμαστε η μοναδική εταιρεία που ταυτόχρονα
παρέχει λύσεις υγείας για τους ανθρώπους

τα ζώα και τα φυτά Τα προϊόντα και
οι υπηρεσίες μας στοχεύουν να βοηθήσουν
τους ανθρώπους και να βελτιώσουν την
ποιότητα της ζωής τους Ταυτόχρονα είμαστε

δεσμευμένοι ως προς τις αρχές της α

ειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης και

ηθικής συμπεριφοράς ως κοινωνικός εταίρος

Στο τμήμα των φαρμάκων Pharmaceuticals
η έρευνα επικεντρώνεται στους τομείς

της Καρδιολογίας της Αιματολογίας της
Ογκολογίας της Οφθαλμολογίας και της
Γυναικολογίας Ολες οι προσπάθειές μας
διεθνώς στοχεύουν στην αντιμετώπιση των
διάφορων παθήσεων μέσα από την ανάπτυξη

καινοτόμων φαρμάκων και επαναστατικών

θεραπειών ώστε να συνεχιστεί και να
επεκταθεί η φαρμακευτική πρωτοπορία σε
ανακαλύψεις όπως ήταν η ασπιρίνη το φάρμακο

του 20ού αιώνα
Μάλιστα επί του παρόντος έχουμε 16

υπό ανάπτυξη σκευάσματα σε Κλινικές Μελέτες

Φάσης III Το 2014 η Bayer επένδυσε
στην Ερευνα και Ανάπτυξη Ε&Α του Τομέα
Υγείας 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ το
2015 θα επενδύσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια

ευρώ Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε

την περίθαλψη του ελληνικού λαού
την πρόσβασή του στις καινοτόμες θεραπείες

της Bayer και να προστατεύσουμε την
κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας έτσι σε
Μία Καλύτερη Ζωή
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Για μια καινούργια
φαρμακευτική πολιτική
Ο

υγειονομικός τομέας και ιδιαίτερα
οι κλάδοι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας και της φαρμακευτικής
περίθαλψης γνώρισαν τη μεγαλύτερη

συρρίκνωση δαπανών την εποχή
του μνημονίου Τα τελευταία χρόνια νομοθετήθηκαν

ή εφαρμόστηκαν στην πολιτική
φαρμάκου όλα
σχεδόν τα γνωστά

μέτρα ελέγ
χου του κόστους

που έχουν

εφαρμοσθεί
σε προηγμένα

συστήματα
υγείας
Πολλές φορές

τα μέτρα
συγκρούονταν
και εξακολουθούν

να συγκρούονται

μεταξύ

τους καθώς δεν υπάκουαν σε ένα οργανωμένο

σχέδιο ορθολογισμού της φαρμακευτικής

περίθαλψης αλλά εστιάζονταν και

εστιάζονται ακόμη σχεδόν αποκλειστικά στη

μείωση των δαπανών ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας

της παρεχόμενης φροντίδας

Τα επόμενα χρόνια και υπό την προϋπόθεση

ότι η μακρο-οικονομική ισορροπία

του
Αντώνη Καροκη
External Affairs director MSD

δεν θα διαταράξει δραματικά τα ως τώρα
δεδομένα η φαρμακευτική περίθαλψη θα

πρέπει να διατηρηθεί στο ύψος των 2 δισεκατομμυρίων

ευρώ περίπου ετησίως για
την εξωνοσοκομειακή φροντίδα λαμβάνοντας

υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των
ανασφαλίστων και την εισαγωγή των νέων
θεραπειών για σημαντικές υγειονομικές
ανάγκες του πληθυσμού

Στόχοι
Η μέχρι τώρα οπτική δεν μπορεί να είναι
διατηρήσιμη διότι ο στόχος δεν είναι η μείωση

της δαπάνης αλλά η αναζήτηση εστιών
ορθολογικότερης διαχείρισης των υγειονομικών

πόρων ώστε να μπορέσουμε με τους
δεδομένους πόρους να μεγιστοποιήσουμε
το παραγόμενο αποτέλεσμα Συνεπώς πολιτικές

που στοχεύουν αποκλειστικά στη
μείωση των δαπανών δεν μπορούν να είναι
πλέον αποτελεσματικές Αντίθετα πρέπει
να εστιαστούμε στα παρακάτω

α Κλινικά πρωτόκολλα κατευθυντήριες
οδηγίες κάι μητρώα ασθενών θα πρέπει να

ενεργοποιηθούν ιδιαίτερα για σοβαρές και

δαπανηρές παθήσεις ώστε να παρέχεται η

καλύτερης δυνατής ποιότητας περίθαλψη
Η κακή ιατρική αυξάνει τις δαπάνες η καλή

ιατρική φέρνει οικονομική ανάπτυξη
β Αποζημίωση προϊόντων με βάση την

κλινική και οικονομική τους αξία και όχι

αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις τους με βάση

τιμές που έχουν διαμορφωθεί μέσω ενός
στρεβλού συστήματος τιμολόγησης Κατάταξη

των προϊόντων σε λίστα σε επίπεδο
ATC 5 και αποζημίωση τιμών με βάση την
τιμή του γενοσήμου όπου αυτά υπάρχουν
Για όσα δεν έχουν γενόσημα η κλινική και
οικονομική αξία
θα καθορίζει τη
θέση τους στο
κλινικό πρωτόκολλο

Η επιτροπή
διαπραγμάτευσης

του ΕΟ
ΠΥΥ θα τρέπει να
επεμβαίνει όπου
αυτό χρειάζεται
ενώ η επιτροπή
αποζημίωσης θα
πρέπει να καθορίζει

τους ενδεχόμενους

περιορισμούς

αποζημίωσης

όπου αυτό
απαιτείται

γ Η επιτροπή
αποζημίωσης να είναι επιστημονική επιτροπή

και η επιτροπή διαπραγμάτευσης να ασχολείται

με τη δαπάνη Κατάργηση του
κριτηρίου των 2/3 της Ε.Ε ως προϋπόθεση
αποζημίωσης αλλά εθνική απόφαση με βά¬

ση εθνική αξιολόγηση και ορθολογικά και

επιστημονικά κριτήρια
δ Απλό και διάφανο σύστημα τιμολόγησης

που δεν θα περιέχει προστατευτισμούς
αλλά θα απελευθερώνει πόρους από τα εκτός

πατέντας φάρμακα προς όφελος του
αυξημένου όγκου αλλά χαμηλών τιμών γε

νοσήμων και της υπό αξιολόγηση

καινοτομίας
ε Κατάλληλο μείγμα διανομής

σε ιδιωτικά και δημόσια

φαρμακεία και αύξηση
του προϋπολογισμού

της νοσοκομειακής φαρμακευτικής

περίθαλψης
στ Μείωση των συμμετοχών

των ασθενών και ανάληψη

του χρηματοδοτικού
βάρους που του αναλογεί

από τον ΕΟΠΥΥ Σήμερα

η μείωση της δαπάνης

δεν γίνεται επειδή συ
νταγογραφούμε ορθολογικότερα

αλλά διότι το βάρος
της περίθαλψης μεταφέρεται

στους ασθενείς και τις
φαρμακευτικές εταιρείες Αν περιορίσουμε
την αναποτελεσματική περίθαλψη δεν θα
χρειάζεται να επιβαρύνονται οι ασθενείς και
οι επιχειρήσεις για την άσκηση της φαρμακευτικής

πολιτικής της χώρας
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14 Πολιτική Συνέντευξη
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΗΜΚΡΗΣΙΑ 9-10.5.2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το πάρτι τελείωσε στον χώρο του φαρμάκου δηλώνει ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής και προειδοποιεί ότι

αν οι εταιρείες επιλέξουν τον πόλεμο τότε δεν θα βγουν κερδισμένες Εμφανίζεται ωστόσο πρόθυμος να στηρίξει υπό προϋποθέσεις

τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου λέγοντας χαρακτηριστικά Δεν έχω καμία μανία εναντίον κανενός

Παναγιώτης Κουρουμπλής Υπουργός Υγείας

Οποιος θελήσει
να ανοίξει πόλεμο
στην Υγεία
δεν θα νικήσει
Ο υπουργός Υγείας προαναγγέλλει
μέοω της Η μειώσεις στη συμμετοχή
των πολιτών στην αγορά φαρμάκου
και δείχνει ορισττκά την πόρτα εξόδου
από το ΕΣΥ σε όσους διοικητές δεν
παραιτήθηκαν

Εχετε προαναγγείλει νέα φαρμακευτική

πολιτική Ποιοι είναι οι βασικοί
άξονες

Έχει ήδη ανοίξει ένας διάλογος
με τις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου

στην Ελλάδα και με την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία για την παραγωγή

φαρμάκων στη χώρα μας Για να
μη θεωρηθεί και παρεξηγηθώ από
κάποιους ότι έχω και σοβινιστικές
τάσεις όταν λέω παραγωγή φαρμάκου
στην Ελλάδα εννοώ ότι όποια εταιρεία
θελήσει να κάνει παραγωγή στην Ελλάδα

ή θελήσει να νοικιάσει ελληνικές

παραγωγικές γραμμές που είναι
πολύ αξιόπιστες θα στηρίξω αυτή την
προσπάθεια

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν την ίδια

μεταχείριση οι πολυεθνικές με τις
ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες

Δεν έχω καμία μανία εναντίον
κανενός και να τονιστεί παρακαλώ
Δεν έχω καμία μανία Απλά εγώ είμαι
υπουργός εκλεγμένος από τον ελληνικό

λαό Δεν ξέρω τι γινόταν στο
παρελθόν αλλά τώρα υπουργός είμαι
εγώ Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι
οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους
καλούς φίλους Από τη στιγμή που
ανέλαβα στο υπουργείο Υγείας οφείλω

να είμαι καλά διαβασμένος Προσπαθώ

να είμαι καλά διαβασμένος
Και βλέπω ότι τα τελευταία 10 χρόνια
οι πολυεθνικές του φαρμάκου δηλώνουν

κέρδη μεσοοταθμικά 18 20
στη Γερμανία και στην Ελλάδα μόλις
0,5 όταν υπάρχουν εταιρείες με 300
400 εκατ τζίρο και όταν ο ΟΟΣΑ εκτιμά

ότι το ελάχιστο κέρδος δεν μπορεί
να είναι κάτω του 7 Δηλαδή στην
Ελλάδα δεν κερδίζουν Ασκούν

φιλανθρωπία

Πώς θα το δεχτώ αυτό
θα δοθούν κίνητρα στη φαρμακοβιομηχανία

για να παράγει στην Ελλάδα

θα καλέσω όλες τις πολυεθνικές
και θα ζητήσω να παράγουν στην Ελλάδα

τα 2-3 πρώτα σε πωλήσεις στη
χώρα φάρμακα Δεν θα ττς υποχρεώσω

αλλά θα πρέπει να ξέρουν ότι αν
θέλουν να πάμε σε ένα κλίμα συνεννόησης

και συνεργασίας θα πρέπει
και αυτές να προσφέρουν στη χώρα

Από την Ελλάδα έφαγαν πάρα πολλά

λεφτά και όχι μόνο από την κατανάλωση

μια κατανάλωση που αντιστοιχεί

σε μία χώρα 40 εκατ κατοίκων
και όχι 1 1 εκατ αλλά και από το ότι
η Ελλάδα αποτελεί χώρα αναφοράς
για την τιμολόγηση των φαρμάκων
άλλων κρατών Αν δεν με βοηθήσουν
εγώ κάτι πρέπει να κάνω για να προστατεύσω

την ελληνική κοινωνία
Δεσμεύομαι για ένα σταθερό περιβάλλον

για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια Δεν κάνω μείωση ημών αλλά
και η φαρμακοβιομηχανία θα πρέπει
κάτι να δώσει

Ωστόσο κ υπουργέ οι εταιρείες
μπορούν να ασκήσουν πιέσεις και να
αποσύρουν για παράδειγμα φάρμακα
από την ελληνική αγορά

Αν θέλουν να ανοίξουν πόλεμο
έχω την εντύπωση ότι δεν θα βγουν
κερδισμένοι Και νομίζω ότι θα επικρατήσει

η λογική Το πάρτι τελείωσε
Η λογική το θάμα να είναι η Ελλάδα
έχει τελειώσει Επαναλαμβάνω η Ελλάδα

έχει όπλο στα χέρια της Αν
αύριο προχωρήσω σε κατακόρυφη
μείωση ί0%"-20 στις τιμές των φαρμάκων

τότρθα δημιουργηθεί ένα ντόμινο

μειώβδων για πς ειαιρείες σε
χώρες για πς οποίες η Ελλάδα είναι
χώρα αναφοράς

θα ληφθούν νέα μέτρα για τη συγκράτηση

της φαρμακευτικής δαπάνης

Πρώτον συζητώ μείωση σης τιμές
των φαρμάκων που αφορούν καρκινοπαθείς

ασθενείς με AIDS και άλλα
Είναι φάρμακα που συχνά φέρουν τη

ί ff

Μην κάνετε πίσω
μας λέει ο κόσμος

σήμανση στερείται και επιδιώκω
μείωση σης ημές τους για τρία χρόνια
Δεύτερον θα εφαρμοστεί νέο rebate
για ης φαρμακευτικές εταιρείες με
βάση τον όγκο ης πωλήσεις από το
πρώτο ευρώ Από αυτή την αλλαγή
με τα ποσά που θα εξοικονομηθούν θα

μειώσουμε τη συμμετοχή των ασθβνών
στα γενόσημα φάρμακα και θα περιορίσουμε

στο 20 από 50 που είναι g
σήμερα για τα πρωτότυπα

Επίσης για m φαρμακευτική δά
πάνη των ανασφάλιστων έχω ζητήσει
από tn φαρμακοβιομηχανία να συμμετέχει

στη δαπάνη fjà^l
Παράλληλα καθιερώνω^με^ώϊο

φαση κλειστό προϋπολογισμό'γία
τά φάρμακα υψηλού κόστους καθώς
και για όλα τα σκευάσματα εκτός\λί
στας για γα γίνουν προσβάσιμα σε όλους

τους πολίτες Στην Επιτροπή
Διαπραγμάτευσης που έχει συγκροτηθεί

θα συμμετέχω γιατί θέλω αυστη

Για τη διαπραγμάτευση της χώρας με τους θεσμούς είστε αισιόδοξος

Είμαι υπέρ μιας κυβέρνησης που εξελέγη πριν από τρεις μήνες έχει νωπή
λαϊκή εντολή και έχει την ευθύνη να διαπραγματευτεί το μέλλον της
χώρας Την εμπιστεύομαι εμπιστεύομαι τον πρωθυπουργό και αυτό που

εισπράττω από τον κόσμο όπου κι αν πάω είναι μην κάνετε πίσω Πιστεύω

λοιπόν ότι θα κυριαρχήσει η λογική για να καταλάβουν και οι φίλοι
μας στην Ευρώπη ότι δεν μπορούν να στραγγαλίσουν μια εκλεγμένη
δημοκρατικά κυβέρνηση Η δημοκρατία θα πρέπει να είναι στη λογική όλων

μας Να βρεθεί ο κοινός τόπος γιατί δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα
να είναι εκτός Ε.Ε Αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να την φανταστούν ας αναλάβουν

και την ευθύνη

ΕΙΝΑΙ
ΦΙΛΑΝΦΡΟΠΟΙ
Προσπαθώ να είμαι καλά

διαβασμένος Και βλέπω

ότι τα τελευταία δέκα

χρόνια οι πολυεθνικές του

φαρμάκου δηλώνουν κέρδη

μεσοοταθμικά 18

20 στη Γερμανία και

στην Ελλάδα μόλις 0,5
όταν υπάρχουν εταιρείες
με 300 400 εκατ τζίρο
και όταν ο ΟΟΣΑ εκτιμά
ότι το ελάχιστο κέρδος
δεν μπορεί να είναι κάτω

του 7 Δηλαδή στην
Ελλάδα δεν κερδίζουν
Ασκούν φιλανθρωπία
Πώς θα το δεχτώ αυτό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
θα καλέσω όλες τις πολυεθνικές

και θα ζητήσω
να παράγουν στην Ελλάδα

τα 2-3 πρώτα σε πωλήσεις

στη χώρα φάρμακα

θα πρέπει και αυτές
να προσφέρουν στη χώρα

ρη εποπτεία και γιαη τα συμφέροντα
είναι τεράστια

Πρόσφατα κάνατε λόγο για Λε
ωνίδες και Εφιάλτες Σε ποιους
αναφέρεστε

Προώθησα μια εγκύκλιο για τα

γενόσημα ερμηνεύοντας τον νόμο
και παρέχει τη δυνατότητα αναγραφής

της εμπορικής ονομασίας Την
επόμενη μέρα μου ήρθε φιρμάνι
από την τρόικα και διερωτώμαι η
κάνει η τρόικα στην Ελλάδα Τελικά

με ποιους ήταν ποιους εκπροσωπούσε

Αυτά που έλεγε οτον
ελληνικό λαό όη πρέπει να προωθεί
τα γενόσημα ή από κάτω είχε διασυνδέσεις

με ης φαρμακοβιομηχανίες
που ήθελαν να πουλήσουν τα

πρωτότυπα
Ποια η κατάσταση με τα νοσοκομεία

Αντέχουν οικονομικά και πόσο

ακόμα
Πράγμαη υπάρχει δυσκολία με

τα νοσοκομεία αλλά αυτά που ακούγονται

είναι υπερβολές Παίζεται
ένα παιχνιδάκι από κάποιος

κύκλους Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα

σε οποιοδήποτε νοσοκομείο
να έρθει κάποιος και να μου καταγγείλει

συγκεκριμένα πράγματα
Επαναλαμβάνω δεν αφήνουμε κανένα

νοσοκομείο όπου υπάρχει
πρόβλημα βοηθάμε από τα αποθεματικά

Παράλληλα εξετάζουμε
και νέους τρόπους χρηματοδότηοης
Όλα είναι στο τραπέζι

Με τις διοικήσεις των νοσοκομείων

Οι περισσότεροι διοικητές δεν
παραιτούνται Πώς θα το χειριστείτε

Θεωρώ απαράδεκτη τη στάση
των διοικητών που δεν παραιτούνται

Περίμενα από ανθρώπους που

υπηρετούν έναν ευαίσθητο χώρο
τον χώρο της Υγείας μια άλλη συμπεριφορά

και όχι στον βωμό του
ό,η πάρουμε Δεν είναι έτσι και δεν
θα περιμένω να παραιτηθούν Όσοι
δεν παραιτούνται έχουν προδιαγράψει

το μέλλον τους Έναν άνθρωπο
που θέτει την παραίτηση του στη
διάθεσή μου θα αξιολογήσω με τον
καλύτερο τρόπο ης επιδόσεις του
Δεν έχω κανένα λόγο και καμία
λογτκή να καθαρίσω όλο τον κόσμο

Αλλά με το ζόρι να τους έχω
συνεργάτες δεν γίνεται

Κάποιοι παίζουν πολιτικά παιχνιδάκια

Εμφανίζονται στα μέσα
και λένε το νοσοκομείο έχει πρόβλημα

χωρίς να έχουν έρθει να
πουν Κύριε Κουρουμπλή έχω
αυτό το πρόβλημα
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Αυξομειώνονται τα ποσοστά συμμετοχήβ

Κούρεμα στο κούρεμα
Η κυβέρνηση είχε πει ότι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα θα

έχουν μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκων Αυτό

άλλαξε και το υπουργείο onus παραδέχεται και
ο Π Κουρουμπληε σχεδιάζει μείωση του ποσοστού

για tous οικονομικά αδύναμοι στο15 από 25
που ισχύει σήμερα Τονίζεται μάλιστα ότι θα υπάρξει
διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία Παντωε
οι εκπρόσωποι tos φαρμακοβιομηχανκκ δηλώνουν

άγνοια και σημειώνουν ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα

πρέπει κάποια άλλοι ασφαλισμένοι προφανακ όσοι
έχουντην οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν με

υψηλότερο ποσοστό Και αυτό διότι δεν προκύπτειαπό πουθενά

ότιο ΕΟΠΥΥ πρόκειταιδηλαδή να σηκώσει αυτότο ßapos
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Πιο φθηνά φάρμακα για τους φτωχούς
Μείωση ιης συμμετοχής στα φάρμακα
ίων ασφαλισμένων με χαμηλά εισοδήματα, 

από το 25% που είναι σήμερα στο
15%, προωθεί η κυβέρνηση. Ηδη είναι
σε εξέλιξη η σχετική συζήτηση με τις
φαρμακοβιομηχανίες που έχουν «κληθεί» 

από το υπουργείο Υγείας να
«απορροφήσουν» το κόστος από τη
μείωση αυτή, ενώ σύμφωνα με τον
υπουργό, Παναγιώτη Κουρουμπλή, η
σχετική διαπραγμάτευση αναμένεται
να αποδώσει «καρπούς» έως τον Ιούλιο. 

Σημειώνεται ότι και φέτος -όπως
και πέρυσι- ο στόχος είναι η δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη να μην ξεπεράσει 

τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι, 

οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ πλήρωσαν 

ως συμμετοχή στο κόστος της
δαπάνης των φαρμάκων που τους
έγραψε ο γιατρός τους το ποσό των
622,3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, το
υπουργείο Υγείας και οι εκπρόσωποι
των φαρμακευτικών βιομηχανιών συμφώνησαν 

στη σύσταση ειδικής τεχνικής 

επιτροπής που θα εξετάσει το θέμα
των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
(ΦΥΚ), η δαπάνη για τα οποία αυξάνει
διαρκώς τα τελευταία χρόνια, παρά τη
γενική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Μάλιστα, πέρυσι η σχετική δαπάνη 

ξεπέρασε τα 810 εκατομμύρια
ευρώ, όταν το 2010 ήταν στα 425 εκατ.
ευρώ. Η τεχνική επιτροπή αναμένεται
να επανεξετάσει τα φάρμακα που
έχουν ενταχθεί στη σχετική λίστα των
ΦΥΚ, προκειμένου να δει εάν πληρούν
τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, στην
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συστήνεται 

στον ΕΟΠΥΥ, πρόκειται να τεθούν 

στο «μικροσκόπιο» οι ασφαλιστικές 
τιμές αυτών των φαρμάκων.
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πρώτο θέμα
10.05.15

01 ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΑγΨΗ

ψ
Ο Παναγιώτη5
Κουρουμπλής έκανε
ένα μεγάλο βήμα npos
Tis θέσεις των γιατρών
και των Ελλήνων
φαρμακοβιομηχάνων

Ulli II

IIaγενόσημασε ελληνικές
ωρο
αιρεϊ

Γ

Με ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή επιτρέπεται και πάλι
στους γιατρούς να συνταγογραφούν με βάση την εμπορική ονομασία του φαρμάκου αρκεί
να πρόκειται για γενόσημο πριμοδοτώντας έτσι τα συμφ έροντα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Δώρο πολλών εκατομμυρίων oris ελληνικές φαρμακοβιομηχανία

αποτελεί η αντικατάσταση στη συντογοφράφη
ση φαρμάκων με την εμπορική tous ονομασία αντί tos
δραστικής ouoias Η επιστροφή του brand name στη συ
νταγογράφηση αποκλειστικά και μόνο για γενόσημα τα
οποία αποτελούν και το βασικό προϊόν tos ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας

της Παναγιώτας Καρλατήρα
kariatiratotaö'y ahoo.gr

Ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργού Yyetas Παναγιώτη Κου

t ροιιμπλή δίνει το πράστνο φως στους γιατρούς να προτείνουν
εμπορική ονομασία φαρμάκου επιπλέον της δραστικής ouoias
αρκεί να πρόκειται για γενόσημο Η συνταγογράφηση με δραστική

ουσία εφαρμόστηκε το 2012 μέχρι τότε Ισχυε η ιατρική συνταγή

με την εμπορική ονομασία φαρμάκου δηλαδή έως το 2012
ο γιατρός συνταγογραφούσε για παρόδετγμα Depon ενώ μετά
παρακεταμόλη Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο από την τότε ηγεσία
του υπουργείου Υγείας προκειμένου να προωθηθούν τα φθηνότερα

αντίγραφα φάρμακα γενόσημα σε μια προσπάθεια συγκράτησης

ms φαρμακευτικής δαπάνης η οποία από 3,92 δισ
ευρώ που ήταν το 201 1 έπρεπε να μειωθεί σε 2,88 δισ ευρώ το
2012 Το μέτρο όμως πυροδότησε σφοδρές αναδράσεις από τους

γιατρούς και την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία Οι γιατροί προσέφυγαν

στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της συνταγογράφησης με
δραστική ουσία διότι ατιοριακρύνει την ευθύνη ins θεραπεία από
τον γιατρό και τη μεταθέτει στις γκρίζεςζώνες rou φθηνού εμπορίου
ορισμένων φαρμακοβιομηχανιών Στο πλευρό των ιατρών στάθηκε

η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ

Φαρμακοποιοί κατά γιατρών

Ο νόμος όριζε ότι οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να χορηγούν
στους ασφαλισμένους το φθηνότερο γενόσημο που περιέχει τη
συνταγογραφημένη δραστική ουσία Ετσι ενώ οι γιατροί έχαναν

β τονέλεγχο της συνιαγογράφησης οι φαρμακοποιοί καλούνταννα
διαχειριστούντο προνομιακό πεδίο ms προώθησης του φθηνότερου

φαρμάκου στους ασθενείς Αυτό δεν tous εμπόδιζε βεβαία
να στηλπεύουν με κάθε ευκαιρία m σύστημα διαπλοκής μεταΰ
φαρμακοβιομηχανιών και γιατρών που έτρεφε στο παρελθόν η
χρήση της εμπορικής και μόνο ονομασίας

Παράλληλα με τη δικαστική αντιπαράθεση γιατρώνκαι υπουργείου

Υγείας σημειωτέον έληΣε πριναπό τονπερασμένο Νοέμβριο
οπότε η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ns απήσεκ ακύρωσης των
ιατρικών συλλόγων ο πολεμοβ για τηνntta της ουνταγογράφησης

μεταΣύ γιατρών και φαρμακοποιώνσυνεχιζόταν οι γιατροί συντα

γογραφούσαν δραστικές ουσίες που δεν είχαν γενόσημα είτε
έγραφαν δραστική ουσία αλλά καθοδηγούσαν tous ασφαλισμένους

σε συγκεκριμένα φάρμακα και οι ςκιρμακοποιοί συνήθακ
συνιστούσαν ακριβότερο σκεύασμα ώστε να εισπράΣουνμεγαλύτερη

συμμετοχή

θερμή υποδοχή από ΙΣΑ και ΠΕΦ

Στο μεταΣύ τέθηκε πλαφόν cms συνταγέε με εμπορική ονομασία
ορίστηκε στο 15 της unvialas aflas της ΐυνταγογράφησης κάθε

γιατρού αλλά το αποτέλεσμα δενάλλαΣε Από τα 6.500 φάρμακα
που κυκλοφόρησαν στη χώρα το 2014 τα 1 10 πρώτα απορρόφησαν
το 48 ms συνολικής δαπάνηβ με τα τρία εΣ αυτών μόνο να είναι
γενόσημα Πλέον με την εγκύκλιο του υπουργού Υγείας οιγιατροί
θα μπορουννα συνταγογραφούν
γενόσημο με ονοματεπώνυμο
απεριόριστα καθώς η συγκεκριμένη

συνταγογράφησπ δεν θα

προσμετράται στο πλαφόν του
15

Η δυνατότητα επιλογής φαρμάκου

με εμπορική ονομασία
έτυχε θετικής ανταπόκρισης από
τους γιατρούς με τους εκπροσώ
nousTOUs ΙΣΑ ΙΈΣ να δηλώνουν

δικαιωμένοι διότι η συνταγογράφηση
αποτελεί τον πυλώνα ms

θεραπείας και πρέπει να είναι ευθύνη

επιστημονικά και δεοντολογικά

μόνο του γιατρού Την ικα
vonotnari tous εΣέφρασαν και οι
εκπρόσωποι της ΠΕΦ.ωιρ«τ.Η)νια3
την εγκύκλιο διόπ προστατεύει
τη δημόσια υγεία θεσπίζοντας
συνταγογράφηση με επώνυμο
γενόσημο αλλά και την οικονομία αναγνωρίζονιας mv ελληνική
φαρμακοβιομηχανία as πυλώναανάπτυΐικ ναι απασχόλησης Οση
εΣωστρέφεια διακρίνει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία όταν
πρόκεπαι για τηνπροβολή του brand name ms στα φάρμακα τόσο
πέφτουν οι τόνοι σε ό,τι αφορά το θέμα τωνπμώντωνγενοσήμων
Η πμή των γενόσημων φαρμάκων είναι θέμα-ταμπού για τη νυν
ηγεσία του υπουργείου Υγείας όπως και για ns προηγούμενες

Οσοι ασχολούνται με το φάρμακο και τα οικονομικά της υγείας

γνωρίζουν ότι πολλά φάρμακα εκτόβ πο τέντας κυρίως Σένων
εταιρειών και γενόσημα κυρίως ελληνικών εΣακολουθουν να
έχουν πολύ υψηλέβ τιμέβ στην Ελλάδα σε ούγκριοη με ùIes

11 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ξι

1

ιωνυμϊα
ΒΙΑΝΕΞ

Tzipos 2013
247.498.029 €

2 ΦΑΡΜΑΤΕΝ 161.497.127 €
3 ΦΑΜΑΡ 131,535.877 €
4 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ 118.323.708 €
5 ELPEN 112.408.171 €

p DEMO 105.190.295 €
7 ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ 98.881.464 €
3 SPECIFAR 82.363.762 €
J ΣΕΡΒΙΕ 44.012.828 €
C ΑΛΚΟΝ 42.285.751 €

χώρεβ Παρόπ η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των γενοσήμων
και των εκτόβ πατένταβ φαρμάκων ήταν μνημονιακό ζητούμενο
ουδέποτε προχώρησε Το περιθώριο Képôous που έχουν οι εταιρείες

παραγωγής και διακίνησης γενοσήμων είναι πολύ μεγάλο
ώστε να ενοχοποιείται για διαπλεκόμενες σχέσεις γιατρών και
εταιρειών και για κύμα κατευθυνόμενης συνταγογράφησης Παράγοντες

της ΠΕΦ αρνούνται ότι υπάρχει αλυσίδα προώθηστ-ς
φαρμάκων μεταΣύ εταιρειών και γιατρών και επικαλούνται την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα στοιχεία που διαθέτει η
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΓΚΑ για
να παρακολουθεί π γράφουν οι γιατροί Οι υψηλές πμές των εκτός
πατέντας και των αντίγραφων φαρμάκων πάντως πιέζουν τη
συρρικνωμένη φαρμακευτική δαπάνη φέτος είναι 2 δισ ευρώ
μπλοκάρονταβ ουσιαστικά την είσοδο καινοτόμων φαρμάκων
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα γενόσημα κατέχουν το

24,5 από πλευράς όγκου και το
21 από πλευράβ αΣίας επί της
συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης
όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης
φτάνουν και οτο 60

Στελέχη του ΕΟΠΥΥ και του
υπουργείου Υγείας θεωρούν ότι η

συνταγογράφηση γενοσήμων με
εμπορική ονομασία αποτελεί
σημαντικό εργαλείο που θα tous
επιτρέψει να ελέγΣουν τη δαπάνη
Εάν θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο

Yiaipôs κάνει τη σωστή διάγνωση
για την πάθηση και συνιαγογραφεί
το σωστό σκεύασμα για μαζ το
θέμα που ανακύπτει πλέον είναι να

διαχειριστούμε σωστά τον όγκο
Kivnons κάθε σκευάσματο5 Εάν

συνταγογραφεπαι π.χ κατά κόρον
κάποιο συγκεκριμένο επώνυμο
φάρμακο γενόσημο ή πρωτότυπο

για m χοληστερίνη αυτό μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτικό
ατούγιατο υπουργείο Υγείας για παράδειγμα να ζητήσει έκπτωση
από mv εταιρεία παραγωγής του λέει στέλεχος του υπουργείου
Οι διαπραγματεύσεκ για την επίτευΣη συμφωνίας μείωσης των
τιμών των φαρμάκων ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων tous
την οποία ετοιμάζεται να εφαρμόσει και η Ελλάδα αποτελούν
συνήθη πρακτική άλλων χωρών Μένει να αποδεκιεί βεβαίως
εάν θα εφαρμοστεί για μια ακόμη φορά ένα θετικό μεν αλλά
αποσπασματικό μέτρο και το κυριότερο ευνοϊκό μόνο για τη
φαρμακοβιομηχανία και όχι για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη

και τους Ελληνες ασφαλισμένους
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Από ίο φαρμακείο σιην οδό Πειραιάκ
ιο 1924 μέχρι ιον Ομιλο ΒΙΑΝΕΞ

Το φάρμακο, ο Αδωνις
και ο ΣΥΡΙΖΑ
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΓΓΑΝΙΔΗ

Προβάδισμα 
στο γήπεδο

της φαρμακοβιομηχανίας
έχει η οικογένεια Γιαννα-

κόπουλου. Η ιστορία της οικογενειακής 

επιχείρησης αρχίζει το
1924 όταν ο παππούς, Δημήτρης 

Γιαννακόπουλος, ανοίγει
φαρμακείο στην οδό Πειραιώς.

Εκεί υφαίνουν τα σχέδια
τους τα τρία παιδιά του: ο

/       Παύλος, ο Θανάσης και ο
' J     Κώστας. Είκοσι επτά χρόνια/       μετά ο Παύλος Γιαννακόπουλος 

ιδρύει την εταιρεία
ΦΑΡΜΑΠΑΝ. Για εκείνους που

τον ξέρουν η κίνησή του δεν αποτέλεσε 

έκπληξη: «δυο είναι τα πάθη
του» λένε, «το φάρμακο και ο Παναθηναϊκός». 

Τα ίδια πάθη πέρασαν

Μυημένος από μικρός σιην οικογενειακή
επιχείρηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
έχει δηλώσει ότι «θα υπηρετήσει με ιον
καλύτερο δυνατό τρόπο την παράδοση»

και στο DNA του γιου του, Δημήτρη.
Παρότι ο ιδρυτής δεν μιλάει καν

αγγλικά, αναλαμβάνει με ταχείς
ρυθμούς τις αντιπροσωπείες μεγά-
λο)ν ξένων παραγωγών φαρμάκων.

Το 1971 η ΦΑΡΜΑΠΑΝ μετατρέπεται 

σε ανώνυμη εταιρεία
και μετονομάζεται ΒΙΑΝΕΞ.

ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ της
ΒΙΑΝ ΑΕ, εταιρεία του Ομίλου
ΒΙΑΝΕΞ, πέρασε στις αρχές του

περασμένου μήνα η γνωστή σειρά 

αναλγητικών - αντιπυρετικών
Depon. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

ανέλαβε τη διανομή και
προώθησή τους, συνάπτοντας συμ-
φοινία με την Bristol-Myers-Squibb.

Τις επιτυχίες αυτές πιστώνεται ο
εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς της
οικογένειας, αντιπρόεδρος του ΔΣ
Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ και αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης
Γιαννακόπουλος.

Ο πατέρας του Παύλος όπως και
οι θείοι του Θανάσης και Κώστας
συνεχίζουν πάντως να δίνουν καθημερινά 

το «παρών» στην εταιρεία.
Πρόκειται άλλωστε για τους

«πατριάρχες» της ελληνικής βιομηχανίας. 

Οι ισχυροί άνδρες έχουν
πάντα ανοιχτή επικοινωνία με τις
ηγεσίες του υπουργείου Υγείας τις
δεκαετίες που μεσολάβησαν.

Τα χρόνια του Μνημονίου, στις
δημόσιες συζητήσεις με τους πολιτικά 

ιθύνοντες τοποθετούνται
δυναμικά παίρνοντας

άτυπα την εκπρο-σώπηση της
Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμα¬

κοβιομηχανίας (ΠΕΦ), της οποίας
κύριο προϊόν παραγωγής είναι τα
γενόσημα.

Οσα εξελίχθηκαν τη 10η Σεπτεμβρίου 

2013, κατά την εκδήλωση
της ΠΕΦ στο Μπάντμιντον, είναι
ενδεικτικά. Εκείνο το βράδυ ο πρώην 

υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωρ-
γιάδης καταχειροκροτήθηκε για την
ακόλουθη δήλωσήτου: «Υπόσχομαι
πως όταν φύγω από το υπουργείο
θα έχω πουλήσει - με τις αποφάσεις 

μου, εννοείται - περισσότερα
ποιοτικά γενόσημα φάρμακα από
όσα βιβλία έχω πουλήσει στη ζωή
μου». Η απάντηση ήρθε από τον
Θανάση Γιαννακόπουλο, ο οποίος
καθόταν στην πρώτη σειρά. «Δεν
θέλω χρήματα, κύριε υπουργέ. Εχω
λεφτά για μένα και για 15 γενιές
μετά, αγωνίζομαι όμως για να έχουν

δουλειά όσοι βρίσκονται 

εδώ».
Ενάμιση μήνα

μετά, το σκηνικό
αλλάζει άρδην: αιτία 

μια τροπολογία 
για μειώσεις

στις τιμές των
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων
των επώνυμων γενοσήμων που παράγει 

η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. 
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

βγαίνει μπροστά: κατηγορεί την κυβέρνηση 

ότι «πριμοδοτεί απροκάλυπτα 

συγκεκριμένες πολυεθνικές»
και προειδοποιεί ότι «η αγορά θα
κατακλυστεί από φθηνά ανώνυμα
γενόσημα φάρμακα αμφίβολης ποιότητας». 

Μετά τις εξελίξεις αυτές,
ο 41χρονος επιχειρηματίας δίνει
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ, που προεκλογικά και
μετεκλογικά επιμένει ότι η στήριξη
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
αποτελεί επένδυση στην ανάπτυξη.

Στην κορυφή
Παρά us δυσμενείε οικονομικέε
συνθήκεε η ΒΙΑΝΕΞ παραμένει
cms ηρώτεε θέσειβ μεταξύ
των πλέον κερδοφόρων
εταιρειών στην Ελλάδα.
Το 2013 εμφάνισε κύκλο εργασιών
315,5 εκατ. ευρώ. Enions,
δεν έχει προβεί σε περικοπέβ
προσωπικού - απασχολεί
συνολικά περισσότεροι^ από
1 . 1 00 εργαζομένουε - ενώ έχει
διατηρήσει tous pioOoûs στα ίδια
επίπεδα με εκείνα προ Kpions.
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H Ελλάδα χάνει
το στοίχημα των
μεταμοσχεύσεων
Η χρόνια αδιαφορία έχει φέρει αδιέξοδο με
τη χώρα μας να είναι ουραγός στην Ευρώπη
και τις ξένες χώρες να κλείνουν τις πόρτες

ΕΛΕΝΑΣ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Φθάσαμε στον πάτο από πλευράς
δωρεάς οργάνων προς μεταμόσχευση

στην Ελλάδα
Ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού

Μεταμοσχεύσεων ΕΟΜ
γιατρός εντατικολόγος κ Αντρέας
Καραμπίνης περιγράφει με τα πιο
μελανά χρώματα την πορεία των

μεταμοσχεύσεων

στη χώρα μας Από
εκείπου είχαμε επτά δότες οργάνων
ανά εκατομμύριο πληθυσμού σήμερα

έχουμε μόνο τέσσερις τονίζει
και προσθέτει Αλλες ευρωπαϊκές
χώρες έχουν κάνει άλματα Η Αγγλία

έχει προχωρήσει η δε Ισπανία
κατέχει την πρώτη θέση από πλευράς

δοτών Οι Ισπανοί εκτός από
αλτρουιστές έχουν συνειδητοποιήσει

ότι μια μεταμόσχευση κοστίζει
λιγότερο για παράδειγμα από τον
τεχνητό νεφρό

Τελευταίοι
στην Ευρώπη
Τα προβλήματα στον χώρο των

μεταμοσχεύσεων

είναι αλυσιδωτά και
προκύπτουν κυρίως από την έλλειψη
βούλησης οράματος οργάνωσης και
τέλος πόρων

Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε
τους πολίτες Να τους κάνουμε

να καταλάβουν ότι η δωρεά οργάνων

είναι η καλύτερη πράξη ζωής
μέσα από έναν άδικο θάνατο Είναι
δείγμα γραφής του κοινωνικού πολιτισμού

μιαςχώρας σημειώνει ο κ

Καραμπίνης
Ωστόσο οι γιατροί που ασχολούνται

με τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα
εμφανίζονται απαισιόδοξοι Θεωρούν
ότι οι έλληνες πολιτικοί δεν έχουν δείξει

θέληση για την ανάπτυξη των
μεταμοσχεύσεων

Αυτός είναι και ο λόγος
που η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη

στον τομέα της δωρεάς οργάνων
Σε αντίθεση με την Ελλάδα χώρες

όπως είναι η Βουλγαρία η Ουγγαρία
η Τσεχία και η Κροατία έχουν κάνει
άλματα τα τελευταία τρία χρόνια

Η πρόοδος την οποία έχουν σημειώσει

άλλα ευρωπαϊκά κράτη συζητήθηκε

στη συνάντηση των αρμοδίων

αρχών νια τις μεταμοσχεύσεις
που πραγματοποιήθηκε στο τέλος
Μαρτίου στις Βρυξέλλες Οι Βούλγαροι

οι οποίοι συνεργάζονται με
τους Γάλλους από το 2012 έχουν
εκπαιδεύσει γιατρούς νοσηλευτές και
συντονιστές Ξεκίνησαν από πολύ
χαμηλά αλλά κάθεχρόνο αυξάνουν
τον αριθμό και των ζώντων και των
πτωματικών μεταμοσχεύσεων αναφέρει

γιατρός μεγάλου νοσοκομείου
και προσθέτει Μέσα σε δύοχρόνια
έλεγαν ότι άλλαξαν πέντε υπουργούς
Υγείας και τρεις κυβερνήσεις αλλά
το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά
και ανεξάρτητα

Η δε Κροατία παρότι έχει τον μισό
πληθυσμό από την Ελλάδα κατέχει
πλέον στην Ευρώπη τη δεύτερη θέση
μετά την Ισπανία με 34 δότες ανά
εκατομμύριο πληθυσμού Οι Κροάτες

κάνουν μεταμοσχεύσεις πνεύμονα
όταν στην Ελλάδα δεν παρέχεται

αυτή η δυνατότητα και οι πάσχοντες
πρέπει να μεταβαίνουν σε κέντρα του
εξωτερικού ενώ το 2014 έκαναν 145

μεταμοσχεύσεις ήπατος Στην Ελλάδα

μεταμοσχεύσεις ήπατος γίνονται
μόνο σε ένα κέντρο στο Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης αφού η
αντίστοιχη μονάδα στην Αθήνα στο
Νοσοκομείο Λαϊκό δεν έχει ακόμη
τεθεί σε λειτουργία παρότι πήρε
τη σχετική άδεια πριν από περίπου
ενάμιση χρόνο λόγω έλλειψης νοσηλευτικού

προσωπικού

Η κλειστή μονάδα
στο Λαϊκό
Σαν το Γεφύρι της Αρτας έχει καταντήσει

η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων
Ηπατος του Λαϊκού Νοσοκομείου Η
μονάδα η οποία ανήκει στη Β Προπαιδευτική

Χειρουργική Κλινική του
Λαϊκού Νοσοκομείου τέθηκε σε λειτουργία

τον Ιούνιο του 2006 Πήρε
προσωρινή άδεια τριών ετών η οποία
όμως δεν ανανεώθηκε Μπήκε λουκέτο

το 2009 και ως σήμερα δεν έχει
βγει Ολα αυτά τα χρόνια που η μονάδα

είναι κλειστή έχουν χαθεί ανθρώπινες

ζωές Οπως επισημαίνουν
οι ειδικοί επιστήμονες ο ηπατικός
ασθενής από την ώρα που θα εγγραφεί

σε λίστα πρέπει να υποβληθεί σε

μεταμόσχευση προτού κλείσει χρόνος
Λεν μπορεί δηλαδή να περιμένει σε
λίστα για πολύ καιρό ΓΓ αυτό πολλοί

Οι γιατροί no ι ασχολούνται
με τις μεταμο σχεύσεις
στην Ελλάδα εμφανίζονται
απαισιόδοξοι Θεωρούν
ότι οι έλληνε πολιτικοί
δεν έχουν δει ζει θέληση
για την ανάπι υξη των
μεταμοσχεύς εων

ηπατικοί ασθενείς δεν φθάνουν καν
στην ώρα της λύτρωσης

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο
η μονάδα του Λαϊκού πήρε άδεια
λειτουργίας Ωστόσο δεν λειτουργεί

ακόμη και σήμερα ελλείψει δέκα

νοσηλευτών μ αποτέλεσμα όλο
το βάρος να πέφτει στη μία και μοναδική

σε λειτουργία μονάδα
μεταμοσχεύσεων ιης χώρας αυτής
του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης Οι
δέκα νοσηλευτές ίναι απαραίτητοι
προκειμένου να τ θούν σε λειτουργία

μία χειρουργική κλίνη μόνο για
μεταμοσχεύσεις μία κλίνη εντατικής
θεραπείας επίσης αποκλειστικά για
μεταμοσχεύσεις και νοσηλευτικές
κλίνες

Στο εξωτερικό για
μεταμόσχευση πνεύμονα
Πριν από περίποι εννέα χρόνια και
για μικρό διάστημα γίνονταν μεταμοσχεύσεις

πνεύμονα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Κέντρο Το εγχείρημα
πάγωσε καθώς παρουσιάστηκαν

προβλήματα με την άδεια και οπωσ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ

éé
Η Ελλάδα θα

χρωστά στην

Αυστρία όσα

πνευμονικά
μοσχεύματα
χρηστμο
ποιούνται
από ελληνεβ
ασθενειβ

99

Στον πάγο από την Αυστρία
Η λειτουργία της μονάδας μεταμοσχεύσεων καρδιάς
πνεύμονα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου είναι περισσότερο

αναγκαία από ποτέ Πέρα από την οικονομική
αιμορραγία και την ταλαιπωρία των ασθενών πρέπει
να προκαταβάλουν 40.000 ευρω για την έναρξη της διαδικασίας

τα οποία θα πάρουν πίσω αργότερα από το
Ταμείο τους η Αυστρία όπου μεταβαίνουν στην πλειο
νότητά τους οι έλληνες πάσχοντες έχει βάλει τον εξής
όρο στη χώρα μας η Ελλάδα θα χριοστά στην Αυστρία
όσα πνευμονικά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται από έλληνες

ασθενείς Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει
να δώσει κατά προτεραιότητα στην Αυστρία το πρώτο
διαθέσιμο χρονικά μόσχευμα

Η κατάσταση αυτή έχει προβληματίσει τους αρμοδίους
οι οποίοι φοβούνται ότι υπό το npioja της σπανιότητας
των μοσχευμάτων παγκοσμίως θα κλείσουν ουσιαστικά
οι πόρτες προς την Ελλάδα και από άλλες χώρες όπως
η Γερμανία και η Γαλλία

δήποτε την απουσία πνευμονολογικής
κλινικής Ακόμη και σήμερα δεν

είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν
ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο δεν ενδείκνυται για τη διενέργεια

μεταμοσχεύσεων πνεύμονα
καθώς πρόκειται για ειδικό Νοσοκομείο

Δεν είναι γενικό Νοσοκομείο
σημειώνουν οι ειδικοί που σημαίνει

ότι δεν διαθέτει όλες τις ιατρικές
ειδικότητες

Το τραγικό της υπόθεσης όμως είναι

ότι δεν αναζητήθηκε και δεν οργανώθηκε

από τους αρμοδίους άλλη
νοσηλευτική μονάδα για να καλυφθεί
το κενό που δημιουργήθηκε από τη
στιγμή που έκλεισε η Μονάδα του
Ωνασείου Οι πάσχοντες που χρήζουν
μεταμόσχευσης μεταβαίνουν ακόμη
και σήμερα στο εξωτερικό Για κάθε
νοσηλεία το Ελληνικό Δημόσιο κα
ταβάλλει περί τα 300.000 ευρώ Τέλος

στην ταλαιπωρία των πασχόντων
και στην οικονομική αιμορραγία
είναι πολύ πιθανόν να μπει ως το τέλος

του χρόνου με τη λειτουργία της
μονάδας μεταμοσχεύσεων καρδιάς

πνευμόνων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

της Θεσσαλονίκης Η
Καρδιοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου

ανακαινίστηκε και έλαβε
τη σχετική άδεια

Την κάτω βόλτα
έχει πάρει ο ΕΟΜ
Μαζί με τον αριθμό των μοσχευμάτων

πάτο έχει πιάσει και ο ΕΟΜ
Το Σαββατοκύριακο πριν από το Πάσχα

ο Οργανισμός έμεινε για πρώτη
φορά χωρίς εφημερεύοντα συντονιστή

Τι σημαίνει αυτό Οτι παραλίγο
να χαθούν τα πολύτιμα μοσχεύματα
που προέκυψαν από δότη στη Θεσσαλονίκη

Τα μοσχεύματα σώθηκαν
τελευταία στιγμή αφού βρέθηκε υπάλληλος

για να συντονίσει αυτή την πολύ
σημαντική επιχείρηση

Να σημειωθεί ότι οι ελλείψεις προσωπικού

και δη συντονιστών στο ΕΟΜ
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο
Από οκτώ συντονιστές έχουν μείνει
τρεις εκ των οποίων μόνο ένας μπορεί

να κάνει εφημερίες οι άλλες δύο
συντονίστριες έχουν μειωμένο ωράριο
λόγω εγκυμοσύνης

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Εκατόν πενήντα
πάσχοντες βρίσκονται

σε λίστα
αναμονής για να
υποβληθούν σε
μεταμόσχευση
ήπατος

no ασθενείς βρίσκονται

σε λίστα
για μεταμόσχευση

νεφρού καΐ3θ
για καρδιά

Τους πρώτους
τρεις μήνες του
2θΐ5 είχαμε μόνο

h δότες που
συνέβαλαν σε
2θ μεταμοσχεύσεις

νεφρού έξι
ήπατος και μία
καρδιάς

Αλλες χρονιές ως
τα μέσα Απριλίου
υπήρχαν τουλάχιστον

3θ δότες
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θέμαια που άπτονται ms φαρμακευτική5 ηολιτικήε συζητήθηκαν

οτην επίοημη συνάντηση του Πρόεδρου και
των μελών του Δ.Σ του Συνδέομου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων ΕλλάδοΒ με τον Υπουργό Yv&as Παναγιώτη

Κουρουμπλή μεσοΒδό
μαδα Ο Ynoupyos επιβεβαίωσε

για μια ακόμη φορά ότι θα
βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία

με ônous tous φορεί5 προκειμένου

να βρεθούν λύσειε οι
onoîes θα είναι npos όφελοε
των ασθενών και ms xoopas
Για το θέμα των Φαρμάκων
Υψηλού KôoTOus συμφώνησε
ότι υπάρχουν ακόμη αρκετέ5
τεχνικέε λεπτομέρειε5 που

πρέπει να διασαφηνιστούν üs εκ τούτου αποφασίστηκε
η σύσταση Eiôims Τεχνική Eniiponris με τη συμμετοχή
και εκπροσώπων των επίσημων φορέων προκειμένου
να εξετάσει λεπτομερώε τα σχετικά θέματα ενώ koivôs
otôxos είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε
ένα ασφαλέε σύστημα υγείας
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Eus Tis 27 Μαΐου τα δεδουλευμένα
ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ αναμένεται
να καταβληθούν στους νοσοκομειακούς

γιατρούς οι δεδουλευμένες

εφημερίες για το πρώτο
τρίμηνο του έτους

Το ποσό θα αποδεσμευτεί από
τσ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
στις 23 του μήνα και π πληρωμή
των δεδουλευμένων θα ξεκινήσει
στις 27 με στόχο να ολοκληρωθεί
τον Ιούνιο Τα παραπάνω ανακοίνωσαν

στο συντονιστικό όργανο

των ειδικευόμενων γιατρών
σι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών

και Υγείας Δημήτρης
Μάρδας και Ανδρέας Ξανθός

Οι νοσοκομειακοί γιατροί αντιδρούν

έντονα σης πολύμηνες
καθυστερήσεις Ενδεικτικό είναι
ότι στα τέλη Απριλίου πληρώθη¬

καν δεδουλευμένα του 2014 ενώ
δεν έχουν ακόμη εισπράξει ούτε
ένα ευρώ από τις εφημερίες του
2015

Η κατάσταση αυτή προκαλεί
αγανάκτηση ιδίως στους ειδικευόμενους

οι οποίοι έχουν τις πιο
χαμηλές απολαβές ενώ σηκώνουν

το μεγαλύτερο βάρος των
εφημεριών Σε επίσχεση εργασίας

και κινητοποιήσεις βρίσκονται
οι ειδικευόμενοι γιατροί των νοσοκομείων

της Αττικής Ευαγγελισμός

Κρατικό Νίκαιας Σι
αμανόγλειο Ερυθρός Σταυρός
Αμαλία Φλέμιγκ Παμμακάριστος

Γ Γεννηματάς Ογκολογικό

Αγιοι Ανάργυροι Αττικών

και Μεταξά
Αναβρασμός επικρατεί και σε

νοσοκομεία της περιφέρειας
όπως το νοσοκομείο Λαμίας οι
γιατροί του οποίου προειδοποιούν

ότι δεν θα καταρτίσουν πρόγραμμα

εφημεριών για τον Ιούνιο
Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται
ειδικευόμενοι των νοσοκομείων
της Αχαΐας της Σύρου και του
Αγρινίου

Το συντονιστικό όργανο των
ειδικευόμενων γιατρών της Αττικής

ζητεί να εξοφληθούν άμεσα
τα οφειλόμενα και να διατεθούν
συμπληρωματικά κονδύλια στα
νοσοκομεία στα οποία τα εγκεκριμένα

ποσά δεν επαρκούν Να
συμπεριληφθούν δε στην αποπληρωμή

και τα νοσοκομεία
ΝΙΜΤΣ Αρεταίειο και Αιγινή
τειο
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[Moody's] Μέρος των κεφαλαίων οε φορολογικούς παροδείσσυς

Με ρευστότητα 1,7 τρισ.
οι εταιρείες των ΗΠΑ
Οι 

μεγάλες αμερικανικές
επιχειρήσεις «κάθονται»
πάνω σε τεράστιες ποσότητες 

ρευστού γεγονός που
τους δίνει δυνατότητα να προβούν 

σε μεγάλες εξαγορές και
άλλες επενδύσεις και να τονώσουν 

την απασχόληση, στηρίζοντας 

έτσι την οικονομική ανάκαμψη. 

Είναι αμφίβολο, ωστόσο, 

εάν θα χρησιμοποιήσουν τα
κεφάλαια στην κατεύθυνση αυτή, 

καθώς εξακολουθούννα διατηρούν 

μεγάλο μέρος του ρευστού 

εκτός ΗΠΑ, πρωτίστως στους
λεγόμενους «φορολογικούς παραδείσους», 

σι οποίοι παρά τις
πρωτοβουλίες του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης και τη διεθνή κινητοποίηση 

εξακολουθούννα υφίστανται 

και να λειτουργούν ως
δέλεαρ για τις πολυεθνικές.

Η συγκέντρωση
σι 50 αΜχαρήσας
Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού 

οίκου Moody's, το σύνολο 

των αμερικανικών επιχειρήσεων 

που καλύπτει (εξαιρουμένου 

του χρηματοπιστωτικού
κλάδου), έχει στη διάθεση του
ρευστό υψους 1 ,7 τρισ. δολαρίων.

Πρόκειται για αύξηση 4% σε σχέση 

με πέρυσι. Εξ αυτών, τσ 1,1
τρισ. δολάρια βρίσκεται στα ταμεία 

μόλις 50 επιχειρήσεων. Περίπου 

το 1/3 του ποσού αυτού,
δηλαδή 439 δισ. δολάρια ανήκει
στις πέντε κοραφοίες κατόχους
ρευστού. Πρόκειται για τέσσερις 

τεχνολογικούς κολοσσούς
και μία φορμακευτική: Apple,
Microsoft, Google, Pfizer και Cisco. 

Οι κλάδοι τεχνολογιάς και
υγείας είναι οι πιο πλούσιοι σε
ρευστό, αλλά και εκείνοι που διατηρούν 

το μεγαλύτερο μέρος των
κερδών τους στο εξωτερικό.

Στοεξωτχρκσ
το 64% του ποσού
Οι αναλυτές της Moody's υπολογίζουν 

πως το 64% του συνολικού 

ρευστού των αμερικανικών 
εταιρειών διατηρείται ση-

μερα στο εξωτερικό. To αντίστοιχο
ποσοστό πέρυσι ήταν 57%. Βασική 

απία δεν είναι άλλη από αυτό 

που ο Τζον Μέιναρντ Κέινς ονόμαζε 

ως τη «μόνη πνευματική
αναζήτηση, που εξακολουθεί να
αμείβεται» : την αποφυγή των φόρων 

Η τάση αυτή σε συνδυασμό
με το πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού 

στις αγορές χρέους, τις

οδηγεί στο να επιλέγουν την έκδοση 

ομολόγων για τη χρηματοδότηση 

των εξαγορών τους και
άλλων μεγάλων κινήσεων, ακόμη
και νια την καταβολη μερισμάτων 

στους μετόχους ή την επα-
ναγορά ιδίων μετοχών, παρά να
αντλούν από το διαθέσιμο ρευστό
τους.

Η τάση αυτή εξηγεί το γεγονός
ότι οι σημφωνίες εξαγορών και
σηγχωνευσεων έχουν αυξηθεί
φέτος αισθητά, χωρίς αυτό να περιορίσει 

τα ταμειακά διαθέσιμα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Dea-
logic, από τις αρχές του έτους
έχουν ανακοινωθεί παγκοσμίως
σημφωνΐες υψους 1,4 τρισ. δολαρίων. 

Πρόκειται για αύξηση
26% σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα. Η Moody's
προβλέπει επίσης ενίσχυση των
κεφαλαιουχικών δαπανών, με
ρυθμούς αντιστοίχους των περσινών. 

Το 2014 αυξήθηκαν κατά
8% στα 937 δισ. δολάρια. Οσον
αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, 

οι εταιρείες του αμερικανικού 
δείκτη S&P 500 σχεδιάζουν

να τους επιστρέψουν φέτος 1 τρισ.
δολάρια μέσω μερισμάτων και
προγρομμάτων αγοράς ιδίων 

μετοχών. 
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