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Το 
ελιξίριο τηςανάπτυξης6(ουν ανακαλύψει

ο Βασίλης Κότσος και η αδελφή του Νέλ-
λη Κότσου. Εοηόζοντας στην καινοτομία

έχουν καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να 
μετατρέψουν 

τη Pharmathen σε έναν ισχυρό φαρμα-
κευτικό όμιλο διεθνούςεμβέλειας, που κατατάσσεται 

σης 50 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης με βόση τις
επενδύσεις στην έρευνα, ενώ η εταιρεία αποτελεί 

μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές και κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις της χώρας μας. Εωςτο
201 8 θα έχει ολοκληρώσει επενδύσεις 1 00
εκατ. ευρώ στην έρευνα και την ανάπτυξη 

φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι δύο επικεφαλήςεισπρόττουν ικανοποίηση 

κάθε φορά που αναγνωρίζονται
οι προσπάθειές τους όπως συνέβη με τη

χρηματοδότηση που εξασφάλισε πρόσφατα 
η εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Επενδύσεων για την ενίσχυση του προγράμματος 

έρευναςκαι ανάπτυξης καινοτόμωνπρο-
ίόντων, αποτελώντας μάλιστα την πρώτη ελλη-

Η εταιρεία διαθέτει φία ερευνητικά 

εργαστήρια και δύο
βιομηχανικέ^ μονάδκ, ενώ

ίδρυσε γραφεία στην Ιορδανία 

και την ΑυσιραΑία

νική ιδιωτική επιχείρηση που πέτυχε χρηματοδότηση 

κατά το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα, 

δε, η εταιρεία κατάφερε να εδραιώσει
τη θέση τηςανάμεσα στιςισχυρέςφαρμακοβι-
ομηχανίεςτης Ευρώπης μέσω τηςανάπτυξης
της τεχνολογίας Long Acting Injectable (LAI),
μία τεχνολογία παρατεταμένηςαποδέσμευσης
των ενέσιμων προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι η βιομηχανοποίηση, η εμπορική 

παραγωγή και η διάθεση των LAI σκευασμάτων 
θα γίνεται από το εργοστάσιο της εταιρείας

στις Σάπες. όπου δρομολογούνται επενδύσεις
1 0 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό μάλιστα πλάνο της
εταιρείας για τη δημιουργία τηςυπερσύγχρονης
παραγωγικής μονάδας που λεπουργείστιςΣάπες
και το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ υλοποιήθηκε 

σε μία περίοδο κρίσιμη για την ελληνική

βιομηχανία. «Σε μία περίοδο, όπου οι περισσό-
τερες εταιρείες κατέγραφαν ζημιές ή μετέφεραν
τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό», αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Β. Κότσος.

Αύξηση
Η ανάπτυξη της εταιρείαςτα τελευταία χρόνια εί-

να ι ραγδαία . Από το 2008 ορυθμόςαύξησηςστις
ηωλήσειςείναι 1 7%, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται
και οι θέσεις εργασίας συστατικά απαραίτητα για
την επιτυχία, όπως σχολίασε και ο διευθυντήςνέ-
ωνχρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων ΝίκολαςΤζενετ, με αφορμή 

τη χρηματοδότηση τηςεταιρείας. Ο Ν.Τζένετ

χαρακτήρισε μάλιστα την Pharmathen «Μοντέλο 

για την Ευρώπη». Ο Β. Κάτσος υπογραμμίζει
ότι οι σημαντικέςεπιτυχίεςτης Pharmathen είναι

Βρήκε το... φάρμακο
κατά ms κρίσηε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Από το 2008 ο

ρυθμός αύξησης
στις πωλήσεις
είνοι 17%, ενώ

ταυτόχρονο
αυξάνονται και οι

θέσεις εργασίας, 

συστατικά

απαραίτητα για
την επιτυχία,
όπως σχολίασε
και ο διευθυντής
νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων
της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας
Επενδύσεων

Νικολός Τζένετ,
με αφορμή τη
χρηματοδότηση
της εταιρείας

Με κίνητρο αιν έρευνα
και την ανάπτυξη η
εΒΗηνική εταιρεία
πέτυχε χρηματοδότηση
25 εκατ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

αποτέλεσμα της στρατηγικής της απόφασης να

λειτουργεί μέσω του τρίπτυχου «Ερευνα - Επενδύσεις 

- Εξωστρέφεια» και να διευρύνει το χαρ-
τοφυλάκιό της με καινοτόμα αλλά και νέα προϊόντα 

και τεχνολογίες.
Τιςπροσεχείςημέρεςη διοίκηση της εταιρείας

θα βρεθεί στην καρδιά της Ευρώπης το Λονδίνο,
για την απονομή των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών 

Βραβείων (European Business Awards by
RSM), έναν θεσμό που διοργανώνεται για ένατη

χρονιά με σκοπό να επιβραβεύσει την επιχειρηματικότητα, 

τις καλές προοπτικές και την καινοτομία 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Pharmathen

κατάφερε να διακριθεί για μια ακόμα φορά στον

θεσμό αυτό. Εκτός από την έρευνα και την καινοτομία, 

προτεραιότητα της διοίκησης αποτελεί 

και η εξωστρέφεια. Η εταιρεία διαθέτει τρία
υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια και δύο

βιομηχανικές μονάδες ενώ πρόσφατα ίδρυσε
γραφεία στην Ιορδανία και την Αυστραλία και
απέκτησε μόνιμη αντιπροσώπευση στη Ν. Αμερική, 

ενισχύοντας τη δυναμική της στις συγκεκριμένες 

περιοχές.
Αν και τα νήματα στην εταιρεία κινούν ο πρόεδρος 

Β. Κάτσος και η αντιπρόεδρος Ν. Κάτσου,
ωστόσο οι ίδιοι συνηθίζουν να λένε ότι το μυστικό 

της εππυχίας βρίσκεται στους εργαζομένους 

που αριθμούν σχεδόν τους 1 .000. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι το δυναμικό
της εταιρείας τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει
σχεδόν διπλασιαστεί, ενώ όσο οι ανάγκες μεγαλώνουν, 

μαζί μεγαλώνουν και οι ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναμικό.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Πάνω από 180 εκατ. ευρώ ο kukAos εργασιών το 2014

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΣ, πρόεδρος της
Pharmathen, γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε 

από το Αμερικανικό Κολέγιο και συνέχισε τις
σπουδές του στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών.
Τη διοίκηση της φαρμακοβιομηχανίας ανέλαβε
το 1993 μαζί με την οδελφή του, τη Νέλλη Κότσου. 

Υπό την καθοδήγησή του το ίδιο έτος ξεκινά 

ο στρατηγικός ανασχεδιασμός της εταιρείας 

δίνοντας έμφαση αρχικά στην ισχυροποίηση 

της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και

μετέπειτα στην ανάπτυξη των διεθνών της δραστηριοτήτων. 

Σήμερα ο Β. Κότσος ηγείται ενός
φαρμακευτικού ομίλου που απασχολεί περισσότερους 

από 1 .000 εργαζομένους, ενώ ο κύκλος 

εργασιών της εταιρείας το 201 4 ξεπέρασε
τα 180 εκατ. ευρώ. Επιπλέον μέσα από την έντονη 

επιχειρηματική του δράση διατελεί μέλος στα

διοικητικά συμβούλια της Πανελλήνιας Ενωσης

Φαρμακοβιομηχανίας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Εξαγωγέων και της Λέσχης
Επιχειρηματικότητας, ενώ έχει βραβευθεί
για την επαγγελματική του πορεία από πολλούς 

οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Καθοριστικής σημασίας και η δράση της
αδελφής του Ν. Κάτσου, η οποία ξεκίνησε
τηνκαριέρατηςτοί990 από τον φαρμακευτικό 

κλάδο και σήμερα κατέχει 

τη θέση της αντιπροέδρου 

και διευθύνουσας συμβούλου. 

Οι δυο τους οραματίστηκαν 

και εργάστηκαν,
ώστε σήμερα η Pharmathen
να κατέχει μια εξέχουσα θέση 

ανάμεσα στις ελληνικές

φαρμακοβιομηχανίες.
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ΕΠΙΘΕΣΗ Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΣΤΟΝ ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:

Επί ημερών σας οι φαρμακοβιομηχανίες έκαναν πάρτι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

» Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε 

στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό 

Υγείας Παναγιώτη Κουρου-
μπλή και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο 

της Ν.Δ. και πρώην υπουργό 

Υγείας Άδ. Γεωργιάδη, με αφορμή 

αναφορά του τελευταίου για
έλλειψη φαρμάκων στην αγορά. «Υπερασπίζεστε 

τις εταιρείες» κατηγόρησε 

ανουαά τον Αδ. Γεωργιάδη ο Π.

Κουρουμπλής. «Είστε συκοφάντης
και έτσι κάνετε καριέρα» απάντησε
ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. Ο Παναγιώτης 

Κουρουμπλής ανέφερε ότι η όποια 

έλλειψη είναι τεχνητή «γιατί εκβιάζουν 

οι φαρμακοβιομηχανίες
τους φαρμακοποιούς και τους λένε
θέλετε αυτό το φάρμακο αλλά θα πάρετε 

κι αυτό. Δεν υπάρχει έλλειψη
φαρμάκων και όταν υπάρξει θα υ-

Αν υπάρξει έλλειψη
φαρμάκων,
θα υπάρξει εισαγγελική
παρέμβασπ,
προειδοποίπσε
ο υπουργός Υγείας

πάρξει εισαγγελική παρέμβαση».
Παράλληλα, ο ίδιος επιτέθηκε
στον Άδ. Γεωργιάδη, κατηγορώντας
τον ότι επί των ημερών του στο υπουργείο 

Υγείας «οι φαρμακοβιομηχανίες 
έκαναν πάρτι και αντί να υπερασπίζεστε 

το δημόσιο συμφέρον

έρχεστε και υπερασπίζεστε τις εταιρείες».

Φαρμακοποιοί: Όχι αύξηση
ΦΠΑ στα φάρμακα

Συνεδρίασε χθες το μεσημέρι η επιτροπή 

τιμών φαρμάκων του υ¬

πουργείου Υγείας, η οποία ασχολήθηκε 

με τις «διορθώσεις» στο ισχύον
δελτίο τιμών φαρμάκων, «διορθώσεις» 

τις οποίες είχε προηγουμένως
αναρτήσει στην ηλεκτρονική ιστο-
σελίδα του ο Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Την ίδια στιγμή, την έντονη ανησυχία 

του, σύμφωνα με την οποία «η

φημολογούμενη αύξηση του ΦΠΑ
που θα αναθεωρήσει και τις τιμές
των φαρμάκων προς τα επάνω, θα αποτελέσει 

ένα ακόμη πλήγμα στην
παραπαίουσα φαρμακευτική περίθαλψη», 

εκφράζει ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος και συμπληρώνει: 

«Η φαρμακευτική δαπάνη 

που παραμένει καθηλωμένη τα
τελευταία χρόνια σε επίπεδα πολύ
κάτω του κοινωνικώς αποδεκτού ορίου, 

θα μειωθεί ακόμη περισσότερο
και αυτό διότι η οποιαδήποτε αύξη¬

ση του ΦΠΑ, είναι ισόποση μείωση
του συνόλου της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Παράλληλα σε μια χώρα που
μαστίζεται από την ανεργία, η οποιαδήποτε 

αύξηση στην τιμή των φαρμάκων 

σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση 

για τους ασφαλισμένους
και τους ασθενείς. Η λογική της οριζόντιας 

αντιμετώπισης των δαπανών 

υγείας αποδείχθηκε λανθασμένη 
και καταστροφική».
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κώστας

Λουράντος επισημαίνει επίσης: «Τα

φάρμακα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται 

με όρους αγοράς της λιανικής. 

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες 

ο ΦΠΑ είναι από 0% π.χ. στη
Μάλτα, ή στη Σουηδία μέχρι 3% στο
Λουξεμβούργο. Στη δε γειτονική Ισπανία 

είναι 4%. Η υγειονομική κρίση 

αντιμετωπίζεται με αυξήσεις δαπανών 

και όχι φόρων».
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ΜΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΑΔΕΔΥ

24ωρη απεργία
ΠΟΕΔΗΝ ΕΙΝΑΠ
την Τετάρτη

Την πραγματοποίηση πανελλαδικής
στάσης εργασίας για την Τετάρτη 20 Μαΐου
από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου

αποφάσισε χθες η Εκτελεστική Επιτροπή

της ΑΔΕΔΥ προκειμένου να στηρίξει

την πανελλαδική εικοσιτετράωρη απεργία

την οποία έχει προκηρύξει για την
ίδια ημέρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοσίων Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ

με τη συμμετοχή της'Ενωσης Ιατρών
Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς ΕΙΝΑΠ

Τα Βασικά αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ της ΕΙΝΑΠ

και της ΑΔΕΔΥ είναι η κατοχύρωση της
δωρεάν δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας για
όλους η επαρκής στελέχωση και χρηματοδότηση

του ΕΣΥ η κατάργηση των μνημο
νιακών πολιτικών οι οποίες συρρίκνωσαν
και ιδιωτικοποίησαν ουσιαστικά το ΕΣΥ η

εξόφληση των δεδουλευμένων εφημεριών
νυχτερινών και αργιών καθώς και η ανάκτηση

των μισθολογικών απωλειών
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ

Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το AIDS
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας

θετική Φωνή Νίκος Δέδες είχε συνάντηση

εργασίας με τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη

Κουρουμπλή
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση

της οργάνωσης η θετική Φωνή έχει
θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα της
έλλειψης αντιρετροΐκών φαρμάκων που καταγράφεται

τους τελευταίους μήνες στα φαρμακεία

ορισμένων νοσοκομείων της χώρας και
κυρίως στο Αττικό Νοσοκομείο Το συγκεκριμένο

θέμα κυριάρχησε και στη σημερινή συνάντηση

στην οποία ο υπουργός δεσμεύτηκε να
εξετάσει την πρόταση του Συλλόγου για διαχω¬

ρισμό της ανελαστικής δαπάνης των αντιρετροΐκών

από τον κεντρικό προϋπολογισμό των
νοσοκομείων

Μεταξύ των υπολοίπων θεμάτων που συζητήθηκαν

ήταν ακόλουθα
Η χάραξη και η υλοποίηση ενός νέου Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS
Η τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού

Ποσοστού Αναπηρίας ΕΠΠΠΑ
Η συμπερίληψη της HIV λοίμωξης στη λίστα

των χρονίων και μη αναστρέψιμων παθήσεων

Η συνέχιση και ενδυνάμωση των
προγραμμάτων

απεξάρτησης και μείωσης της βλά¬

βης
Η αντιμετώπιση του προβλήματος υπο

στελέχωσης και έλλειψης αναλώσιμου ιατρικού
υλικού που παρατηρείται σε Μονάδες Ειδικών
Λοιμώξεων• Η ενδυνάμωση των προγραμμάτων πρόληψης

και έγκαιρης διάγνωσης
Τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο πρόεδρος

του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος θετική Φωνή

συμφώνησαν στην ανάγκη αναβάθμισης
του ρόλου των ενώσεων ασθενών και της ενεργού

συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

από την πολιτεία για τα θέματα που
τους αφορούν
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Το πάρτι στον ΕΟΠΥΥ
με us 694 εξετάσεκ

Πλήρωνε περισσότερο από τα αλλα

Ταμεία Ανακοστολόγηση τώρα για
μείωση δαπανώνκατα 50.000.000 €

Ρεπορτάζ

rmela@dimokratianews.gr

Ε
ως και κατά
50.000.000 ευ
ρώ αναμένεται
να μειωθούν οι
δαπάνες του ΕΟΠΥΥ

από την ανακοστολόγηση

694 διαγνωστικών
εξετάσεων την οποία μελετάει

ο οργανισμός σε μια
προσπάθεια να συμμαζέψει

τα έξοδά του Σύμφωνα
με το σχέδιο που ήδη

έχει γίνει αποδεκτό από το
υπουργείο Υγείας και βρίσκεται

σε δημόσια διαβούλευση

η ανακοστολόγηση
των εργαστηριακών εξετάσεων

στοχεύει στην αντιμετώπιση

των υπερβολικών
δαπανών στη μείωση

της συμμετοχής των ασφαλισμένων

και την κατάργηση
του clawback
Για παράδειγμα τα

εργαστήρια

τιμολογούν στα
υπόλοιπα Ταμεία την ελεύθερη

θυροξίνη FT4 με 2,50
ευρώ κατά μέσο όρο όταν
ο ΕΟΠΥΥ την πληρώνει 12

ευρώ τιμή αναφοράς δηλαδή

κατά 4,8 φορές υψηλότερα

Ακόμα οι τρανσα
μινάσες αίματος κοστίζουν
κατά μέσο όρο 0,70 ευρώ
ενώ η τιμή αποζημίωσης για
τον ΕΟΠΥΥ είναι 3,49 ευρώ
δηλαδή πέντε φορές υψη¬

λότερη Υπάρχει δηλαδή
μια διαφορά ημής της τάξης
του 380 για την ελεύθερη
θυροξίνη και 400 για τις
τρανσαμινάσες

Επιπλέον ο όγκος αλλά
και η δαπάνη για τις παρα
κλινικές εξετάσεις που καλείται

να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ

έχουν εκτοξευτεί τα
τελευταία χρόνια σε δυσθεώρητα

επίπεδα σύμφωνα

με τα στοιχεία του
οργανισμού

Η πρόταση
Ενδεικτικά το 2013 έγιναν
93.863.703 εξετάσεις με κόστος

580.274.256 ευρώ και
το 2014 93.591.600 που κόστισαν

601.615.085 ευρώ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό

η πρόταση του Ταμείου
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση

της εφαρμογής
των κατευθυντήριων οδηγιών

και αριθμητικών ορίων

παραπομπής παρακλι
νικών εξετάσεων ανά ΑΜ
ΚΑ ασφαλισμένου και ανά
ιατρική ειδικότητα και την
αναλυτική πρόταση ανακοστολόγησης

σε 694 εξετάσεις
Οσον αφορά τους πα

ρόχους υγείας ο ΕΟΠΥΥ
μελετάει την κατάργηση της
αναγκαστικής επιστροφής
χρημάτων clawback που
ξεπερνούν το πλαφόν των
εξετάσεων
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Α ΣΥΜΦΩΝΑ με το ισχύον καθεστώς ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 25 επί της ασφαλιστικής τιμής κάθε
σκευάσματος συν τη διαφορά της ασφαλιστικής με τη λιανική τιμή τού εν λόγω φαρμάκου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Αύξηση συμμετοχής
για αγορά φαρμάκων
Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν οι ασφαλισμένοι

λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών
τιμών σε χιλιάδες σκευάσματα Από χθες σε
ισχύ η εναρμόνιση τιμών με τον νέο κατάλογο
φαρμάκων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Αυξήσεις
στη συμμετοχή των

ασφαλισμένων προκαλεί η

μείωση των ασφαλιστικών
τιμών σε χιλιάδες σκευάσματα

Οι αυξημένες συμμετοχές ισχύουν

από χθες και οφείλονται στην
εναρμόνιση των ασφαλιστικών τιμών

με τον νέο θετικό κατάλογο
φαρμάκων Από τις αλλαγές προκύπτει

ότι οι ασφαλισμένοι θα βάλουν

για άλλη μία φορά βαθιά το
χέρι στην τσέπη σχολίασε χθες ο

αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ
Γιάννης Δαγρές

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς
ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή

25 επί της ασφαλιστικής
τιμής κάθε σκευάσματος συν τη
διαφορά της ασφαλιστικής με τη
λιανική τιμή τού εν λόγω φαρμάκου

Η μόνη περίπτωση να μην
πληρώσει τη διαφορά είναι η ασφαλιστική

τιμή να ξεπερνά τη λιανική
αλλά αυτή είναι μία σχετικά σηάνια
περίπτωση

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα

συμμετοχής των ασφαλισμένων

To αντιφλεγμονώδες Aclarex
έχει λιανική τιμή 6,70 ευρώ Η παλαιά

ασφαλιστική ήταν 8,22 ευρώ
και n νέα 5,02 ευρώ μείωση
63,75 Ο ασφαλισμένος πλήρωνε

δηλαδή συμμετοχή 2 ευρώ χωρίς

διαφορά λιανικής ασφαλιστικής
Με τη νέα τιμή ωστόσο θα

πληρώνει 1,25 ευρώ συμμετοχή
συν 1,68 ευρώ τη διαφορά σύνολο
2.93 ευρώ

Το αντιισταμινικο
Το αντιισταμινικό Aerius έχει

λιανική τιμή 5,68 ευρώ Η παλαιά
ασφαλιστική τιμή ήταν 5,02 ευρώ
και n νέα 3,68 ευρώ μείωση
36,41 Ο ασφαλισμένος πλήρωνε

1,25 ευρώ συμμετοχή και 0,66
ευρώ διαφορά σύνολο 1,91 ευρώ
Με τη νέα τιμή θα πληρώνει συμμετοχή

0,92 ευρώ και διαφορά 2

ευρώ σύνολο 2,92 ευρώ
Το αντιφλεγμονώδες Arcoxia

έχει λιανική τιμή 13,61 ευρώ Η

παλαιά ασφαλιστική τιμή ήταν
11,50 ευρώ και η νέα 7,02 μείωση
63,82 Ο ασφαλισμένος πλήρωνε

5 ευρώ και τώρα θα πληρώνει
8,34 ευρώ το συμπλήρωμα ασβεστίου

Calcioral έχει λιανική τιμή
6,50 ευρώ Η παλαιά ασφαλιστική
τιμή του ήταν 6,24 ευρώ και η νέα
2,62 μείωση 138 17 Ο ασφαλισμένος

πλήρωνε 1,82 ευρώ και
τώρα θα πληρώνει 4,53 ευρώ

το αναφλεγμονώδες Celebrex
έχει λιανική τιμή 6,65 ευρώ Η παλαιά

ασφαλιστική τιμή του ήταν
8,22 ευρώ και η νέα 4,92 ευρώ
μείωση 67,07 Ο ασφαλισμένος
πλήρωνε 2 ευρώ και τώρα θα πληρώνει

2,96 ευρώ
Η στατίνη Crestor έχει λιανική

τιμή 12,73 ευρώ Η παλαιά ασφαλιστική

τιμή της ήταν 7,86 ευρώ
και η νέα 5,23 ευρώ μείωση
50,29 Ο ασφαλισμένος πλήρωνε

6,83 ευρώ και τώρα θα πληρώνει
8,80 ευρώ

Πολύ μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις

στις ασφαλιστικές τιμές αλ
λων σκευασμάτων όπως το
Flecardia 1 22,76 το Dopamine
119,36 το Taminol 138,17

και το Zacorist 124,26
Στον αντίποδα υπάρχουν και

αυξήσεις σε ασφαλιστικές τιμές
ελάχιστων σκευασμάτων όπως τα

Feragluc 93,68 Flunazole
20,68 Amicasil 17,42

Biorisan 17,42 Clarityne
10,79 Exelon 3,89
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Πρόταση για μείωση δαπάνης
των εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ
Καυτές είναι οι τελευταίες ημέρες για το υπουργείο Υγείας
το οποίο έχει να αντιμετωπίσει πληθώρα θεμάτων Εν

αναμονή του νομοσχεδίου του υπουργείου για τη στήριξη
του ΕΣΥ το οποίο εκτιμάται ότι θα κατατεθεί περί τα μέσα
Ιουνίου η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ εισηγείται σημαντικές αλλαγές
στην κοστολόγηση και την αποζημίωση των παραελινικών
εξετάσεων Με ζητούμενο να μπει τελος τόσο στην υπερβολική

δαπάνη των εξετάσεων όσο και στο εξοντωτικό
για πολλούς μέτρο του clawback επιστροφών ο ΕΟΠΥΥ
έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή του για ανακοστολόγηση

των εξετάσεων Εντονη κινητικότητα επικρατεί και
στον τομέα του φαρμάκου Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας και των εκπροσώπων της εγχώριας και ξένης φαρμακοβιομηχανίας

είναι οι παρεμβάσεις στα γενόσημα και
τα ακριβά φάρμακα Στόχος είναι η θεσμοθέτηση κλειστού
προϋπολογισμού για τα φάρμακα υψηλού κόστους
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ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΥΠΟΣ

IAS Α καΐΝΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕ
α ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

r Π Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚ0Λ0ΠΚ0 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AG
ΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Δεν γίνονται προσλήψεις και
το νοσοκομείο καταρρέει Είναι
το μεγαλύτερο αντικαρκινικό
νοσοκομείο όλης της χώρας
Η προσέλευση είναι αυξημένη
κατά 30 και η χρηματοδότηση
μας κατά 50 μειωμένη
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

1
0 πρ0€0ρος
του Σωματείου
Εργαζομένων
Αγίου Σάββα

και ειδικευόμενος
γιατρός Κωνσταντίνος
Καταραχιάς περιγράφει
τις τραγικές εΑπείψεις
στο νοσοκομείο

Φάκες για ποντίκια
συναντάς στους
χώρους εργασίας
των γιατρών

3
Ι6ού η τουαλέτα
των γιατρών

Σαν αποθήκη μοιάζει
ο χώρος όπου γίνονται
οι Βιοψίες

5
Κούτες και άχρηστα
αντικείμενα παντού
στους διαδρόμους

ΕΙΚΟΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο Αγιος Σάββας ψάχνει για θαύμα
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Μέχρι
και φάκες για

τα περιφερόμενα ποντίκια

βλέπει κανείς
στους διαδρόμους

του Αγίου Σάββα Το μεγαλύτερο
ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας
νοσεί και μάλιστα η κατάσταση

του είναι εκτός ελέγχου Εκατοντάδες

άνθρωποι δίνουν καθημερινά
μάχη για τη ζωή και το νοσηλευτικό

ίδρυμα έχει 400 κενές θέσεις σε
προσωπικό τη στιγμή που η προσέλευση

έχει αυξηθεί κατά 30 τα
τελευταία χρόνια

Ανθρωποι από όλη την Ελλάδα
που στηρίζονται στο δημόσιο σύστημα

Υγείας καθώς δεν έχουν την
οικονομική πολυτέλεια ιδιωτικών
θεραπευτηρίων εναποθέτουν τις
ελπίδες τους στους γιατρούς του
Αγίου Σάββα και όμως περιμένουν

από τέσσερις έως έξι μήνες για
να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία
αφού τα τρία από τα πέντε μηχανήματα

είναι εκτός λειτουργίας
Γιατροί νοσηλευτές και όλοι οι

εργαζόμενοι του νοσοκομείου επιδίδονται

επίσης σε μια καθημερινή
μάχη δουλεύοντας νυχθημερόν

και κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες

για να εξυπηρετήσουν όλο
τον κόσμο Ο ET της Κυριακής
επισκέφτηκε τον Αγιο Σάββα και
οι εικόνες που αντίκρισε ήταν απογοητευτικές

Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

εκεί που πραγματοποιούνται
οι βιοψίες ο χώρος θυμίζει αποθήκη

Τις προάλλες ήταν μια κυρία
εδώ και έκπληκτη με ρωτούσε πώς
θα βγω στον πολιτισμό μας λέει
χαρακτηριστικά παρασκευάστρια
του νοσοκομείου θέλοντας να δείξει

το πώς βλέπουν οι ασθενείς και
οι συγγενείς τους το χώρο που στε¬

γάζει το συγκεκριμένο εργαστήριο
Οι διάδρομοι είναι γεμάτοι κούτες
και άχρηστα αντικείμενα ενώ όλα
τα ιστολογικά τεμάχια που έχουν
προκύψει από τις επεμβάσεις φυλάσσονται

στο διάδρομο Αυτά τα
παρασκευάσματα είναι υποχρεωτικό

να κρατούνται από το νοσοκομείο

καθώς οι ασθενείς τα χρειάζονται

πολλές φορές για να γίνεται
σύγκριση των βιοψιών που πραγματοποιούν

Ενα μεγάλο δωμάτιο που ήταν να
λειτουργήσει ως ο χώρος βιοψίας
δεν ολοκληρώθηκε ποτέ Ετσι στέκει
σαν μια οικοδομή με παρατημένα
υλικά για βαφή και επισκευή και μια
σάπια πόρτα Ο κυρίως χώρος των
βιοψιών είναι ένα δωματιάκι ελάχιστων

τετραγωνικών που με το ζόρι
χωρούν δυο άτομα με στριμωγμένα

ένα σωρό άχρηστα αντικείμενα
χωρίς εξαερισμό για τα τοξικά αέρια
όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται

για τη βιοψία και ακριβώς
απ έξω παρατεταγμένους κάδους
απορριμμάτων

ΥποστεΛέχωση
Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού
το αποτέλεσμα μιας βιοψίας μπορεί
να καθυστερήσει έως και δύο μήνες
ενώ πολλές εξετάσεις φεύγουν από
τον Αγιο Σάββα και πηγαίνουν
προς εξέταση στο Λάίκό Νοσοκομείο

Αδυνατούμε να χειριστούμε
όλα τα περιστατικά αναφέρει στον
Ε.Τ της Κυριακής ο πρόεδρος του

Σωματείου Εργαζομένων Αγίου
Σάββα και ειδικευόμενος γιατρός
Κωνσταντίνος Καταραχιάς

Η διευθύντρια του Παθολογοανα
τομικού Εργαστηρίου Νίκη Αρνο
γιαννάκη λέει πως το 2014 από χα
χέρια των γιατρών του εργαστηρίου
πέρασαν 18.000 παρασκευάσματα
Για τις εξετάσεις αυτές δουλεύουν
μόλις τέσσερις μόνιμοι γιατροί σε
ένα χώρο που πέφτουν σοβάδες από

τους τοίχους ενώ κάτω από ta γραφεία

τους έχουν αποχετεύσεις τις
οποίες σκεπάζουν με πλαστικές σακούλες

Το νοσοκομείο διαθέτει 450 κλίνες

εκ των οποίων είναι κά ιω από
400 οι ενεργές λόγω της έΜειψης
προσωπικού Εχουμε κενές θέσεις
περίπου 400 ατόμων Η αναλογία
είναι περίπου 200 νοσηλευτές 100

γιατροί και 100 άτομα παραϊατρικό
προσωπικό Δεν γίνονται προσλήψεις

και το νοσοκομείο καιαρρέει
Είναι το μεγαλύτερο αντικαρκινικό
νοσοκομείο όλης της χώρας Η προσέλευση

είναι αυξημένη καιά 30
και η χρηματοδότηση μας κετά 50

μειωμένη τονίζει αγανακτισμένος
ο κ Καταραχιάς

Από τα μεγαλύτερα προβ\ήματα
του νοσοκομείου είναι το Αιαινοθε
ραπευτικό Εργαςιτήριο Η αιηινοθε
ραπεία είναι η πρώτη μη χειρουργική

θεραπευτική μέθοδος κατά του
καρκίνου Ωστόσο από τα πέντε
μηχανήματα που διαθέτει ο Αγιος
Σάββας λειτουργούν τα δύο ενώ
υπάρχουν ημέρες που λει ιουργεί
μόνο το ένα Οκτώ ακτινοθεραπευ
τές καλούνται να εξυπηρε ήσουν
ολόκληρη την Ελλάδα Η αναμονή
φτάνει μέχρι και τους έξι ιήνες
λέει ο κ Καταραχιάς

Σε αύξηση της προσέλευσης ασθενών

στον Αγιο Σάββα οδήγησε και
η συγχώνευση του νοσηλευτικού
ιδρύματος με το πρώην 6ο Θεραπευτήριο

του ΙΚΑ όπου αντιμετωπίζονταν

ογκολογικά περιστατικά
Το κτίριο του 6ου θεραπευτηρίου

ανακαινίστηκε και εκσυγχρονίστηκε
με δωρεά του Ιδρύματος Λότση και
μετονομάστηκε σε Κέντρο Ημερήσιας

Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος
Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ λόγω έλλειψης

προσωπικού και μί νει ένα
κουφάρι ενώ θα μπορούσε να

εξυπηρετεί εκατοντάδες καρκινοπαθείς

400
κενές θέσεις
σε προσωπικό
μετρά το

νοσηλευτικό
ίδρυμα

30
έχει αυξηθεί η
προσέλευση
ασθενών τα
τελευταία χρόνια

έως έξι μήνες
περιμένουν οι
πάσχοντες νια να
υποβληθούν σε
ακτινοθεραπεία
αφού τα τρία
από τα πέντε
μηχανήματα είναι
εκτός λειτουργίας

Στην
εντατική

ΕΛΣΑ ΣΙΑΜΠΑΛΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ

Δεν έχουμε το
περιθώριο ούτε
να αρρωστήσουμε
ΠΑ ΜΕΓΑΛΟ διάστημα έμεινα μόνη

μου καθώς η συνάδελφος έλειπε με
αναρρωτική Και πάλι όμως δύο άτομα
δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στον
όγκο της δουλειάς Εξι άτομα θέλει για
να λειτουργεί κανονικά το εργαστήριο
Δεν έχουμε το περιθώριο ούτε να

αρρωστήσουμε

Η Ελσα Σιαμπαλιώτη
είναι παρασκευάστρια στο Κυτταρολογικό

Εργαστήριο του Αγίου Σάββα
Εκεί πραγματοποιείται όλο το εύρος
των κυτταρολογικών εξετάσεων που
αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου

οργανισμού για την έγκαιρη
διάγνωση και την παρακολούθηση νε
οπλασματικών και μη νεοπλασματικών
παθήσεων Δύο γυναίκες καλούνται να
κάνουν όλες τις εξετάσεις και τα καλοκαίρια

μένει μία μόνη της για να πάρει
άδεια η άλλη Η συνάδελφος σκέφτεται
να φύγει με σύνταξη Τι θα κάνω εγώ
ένας άνθρωπος λέει η κ Σιαμπαλιώτη

Η ίδια τονίζει πως η υποβάθμιση
του εργαστηρίου επηρεάζει άμεσα τη
δουλειά τους καθώς απαιτείται ηρεμία
και διαύγεια πνεύματος Οταν επιβαρύνονται

με επιπλέον δουλειά από αυτή
που τους αναλογεί μεγαλώνει ο κίνδυνος

να κάνουν λάθος Και πρόκειται για
ανθρώπινες ζωές
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιδημία χρόνιου πόνου απειλεί

τη Θεοοαλία με τους γιατρούς

να ουνταγογραφούν σωρηδόν
συγκεκριμένο ακριβό ισχυρό αναλγητικό

και μάλιστα εν αγνοία των
ασφαλισμένων Η αγωνία εξάπλωσης

κάποιας ασθένειας έχει λάβει
τέτοιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα
αφού εκτελούνται παραπεμπτικά
ακόμη και σε πεθαμένους Και επειδή

η πρόληψη σώζει ζωές γιατροί

ουνταγογραφούν γυναικολογικές
εξετάσεις οε άνδρες και σε

ασφαλισμένες υπέρηχο προστάτου
ή και μαλάξεις προστάτου

Πρόκειται για μερικές από τις
υποθέσεις απάτης σε βάρος του
ΕΟΠΥΥ που αποκάλυψαν οι έλεγχοι

της αρμόδιας Υπηρεσίας Ελέγχου
Δαπανών Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης και περιλαμβάνονται
στην ετήσια έκθεση για το 2014 η
οποία δόθηκε στην ηγεσία του υπουργείου

Υγείας και παρουσιάζει
σήμερα η ΗτΣ

Οι σημαντικότερες παραβάσεις
που παρατηρήθηκαν οε ελέγχους
ανά κατηγορία είναι

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Εκτέλεση συνταγών με εικονική

ουνταγογράφηση και σε συνεργασία

με ιατρούς φάρμακα που δεν
παρέλαβαν οι ασφαλισμένοι αλλά
χρεώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ αλλά και
επαναλαμβανόμενη εκτέλεση συνταγών

σε περίπτωση ίασης ή ακόμη

και θανάτου είναι μερικές από
τις παραβάσεις που εντόπισαν σε
φαρμακεία οι ελεγκτές Ενδεικτική
είναι η περίπτωση συνταγογράφη
σης του σκευάσματος Durogesic με
δραστική ουσία τη φαιντανΰλη για
ασφαλισμένη του ΟΓΑ στον Νομό
Τρικάλων Για την ασφαλισμένη
εκδόθηκαν εν αγνοία της 5 1 συνταγές

με το σκεύασμα συνταγογρα
φήθηκαν 124 σκευάσματα από 28

ιατρούς και έχουν εκτελεστεί σε 28
φαρμακεία από 1/2013-1/2014 στις
περιοχές Τρίκαλα Λάρισα Βόλος
Στυλίδα Θεσσαλονίκη Φάρσαλα
Η έρευνα συνεχίζεται το 2015 καθώς

προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία

για εμπλοκή άλλων 49 ιατρών

Το ίδιο σκεύασμα συνταγογρα
φήθηκε εν αγνοία τους σε δύο
ασφαλισμένες του ΟΓΑ στον Νομό
Μαγνησίας από 12/13 έως 7/14
Στην μια ασφαλισμένη εκδόθηκαν
22 συνταγές συνταγογραφήθηκαν
51 σκευάσματα από 18 ιατρούς και
εκτελέστηκαν σε 22 φαρμακεία
στις περιοχές Τρίκαλα Λάρισα
Βόλος Στην άλλη εκδόθηκαν 23

συνταγές συνταγογραφήθηκαν 50

σκευάσματα από 20 ιατρούς και
εκτελέστηκαν σε 20 φαρμακεία
στις περιοχές Τρίκαλα Λάρισα
Βόλο Κατερίνη

Σε άλλη περίπτωση νεφροπαθής

προμηθεύτηκε μεγάλες ποσότητες

φαρμάκων αιμοκάθαρσης
προσκομίζοντας σε διάφορα φαρμακεία

συνταγές δίμηνες συντα
γογραφημένες από διαφορετικούς
ιατρούς Στο βιβλιάριο υγείας του
δεν αποτυπώνεται η ουνταγογράφηση

και χορήγηση των σκευασμάτων
Η διαφορά κόστους των συ

Διαφθορά

Διοικητική Παράβαση

Ειδική Κατηγορία Παράβασης

Εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και φυσιοθεραπειών
Συντπγογράφηση από ιατρούς εν αγνοία των ασφαλισμένων εικονική

ουνταγογράφηση
Συνταγογράφηση από ιατρούς σε πεθαμένους ασφαλισμένους

Εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών

Συνεργασία φαρμακοποιών και ιατρών κατεύθυνση
Μη παράδοση φαρμάκων σε ασφαλισμένους

Εύρεση συσκευασιών με αποκολλημένες ταινίες γνησιότητας
Εύρεση ταινιών γνησιότητας αποκολλημένων από τις συσκευασίες τους

για παράτυπη χρήση στον Φορέα
Παρακράτηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων σε φαρμακεία και Ιδιωτικές

Κλινικές
Πρόσβαση σε ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς χωρίς την άδεια του

Εκτέλεση συνταγών με παρατυπίες από φαρμακεία και παραπεμπτικών
ao6AiBYW<CTHt EpyüWjpKi

Υπερχρέωση συμμετοχών φαρμάκων
Παράτυπη έκδοση συνταγών από ιατρούς εκτός ειδικότητας

Υπερσυνταγογράφηση
Συνταγογράφηση χωρίς εξέταση του ασθενούς

Παρακράτηση επαναλαμβανόμενων συνταγών από φαρμακεία
Παρεμπόδιση ελέγχου

Καταχρηστικές χρεώσεις KEN σε μακροχρόνιες νοσηλείες
Λανθασμένη χρέωση KEN επιπλέον χρεώσεις από Ιδιωτικές Κλινικές
Παράτυπη ουνταγογράφηση και χρέωση στον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικών

εξετάσεων και επισκέψεων σε κλειστή νοσηλεία
Καταχρηστικές χρεώσεις νοσηλίων ασφαλισμένων από Ιδιωτικές
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ EYPft ΑΝΑ ΕΤΟΣ
i

ΕΤΟΣ 2012 2013

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΗΜΑ 331.640,37 ευρώ 1.024.412,31ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΡΤΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Φάρμακα σε νεκρούς
αλλά και εξετάσεις
προστάτη σε γυναίκες

νταγογραφημενων σκευασμάτων
που ήταν αναγκαία της θεραπευτικής

αγωγής cou ασφαλισμένου
σύμφωνα με τον θεραπευτή νεφρολόγο

οε σχέση με την συνταγογρα
φηθείσα φαρμακευτική αγωγή
προσεγγίζεται στα 172.000 ευρώ γτα
χρονικό διάστημα από 1/13-8/14 Οι
συνταγές εκδόθηκαν από 21 ιατρούς

της Αττικής και παρατηρήθηκε

υπερσυνταγογράφηση επανάληψη

συνταγογράφησης προ
κλητή ζήτηση φαρμάκων

ΙΑΤΡΟΙ
Εικονική ουνταγογράφηση εν

αγνοία ασφαλισμένων και σε συνεργασία

με παρόχους υγείας ουνταγογράφηση

σε αποβιώσαντες
υπερσυνταγογράφηση και ουνταγογράφηση

εκτός ειδικότητας είναι

μερικά από τα λαβράκια που
έπιασαν οι ελεγκτές Ειδική αναφορά

γίνεται στην περίπτωση ιατρού

ο οποίος εξέταζε και ουνταγο
γραφούσε κατά την πρώτη ημέρα
του μήνα σε 200 ασφαλισμένους Η

ουνταγογράφηση πραγματοποιείτο
χωρίς την παρουσία των ασφαλισμένων

με κόστος 15 ευρώ ανά
συνταγή Σε έλεγχο που έγινε οε
ιατρείο διαπιστώθηκε συνταγογρά
φηοη από τη γραμματέα του χωρίς
την παρουσία ιατρού Σε επιτόπιο
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οε μία

Για ασφαλισμένη εκδόθηκαν

εν αγνοία της 51

συνταγές συνταγογραφήθηκαν
124 σκευάσματα

από 28 ιατρούς και
έχουν εκτελεστεί σε
28 φαρμακεία

μόνο ημέρα είχαν καταχωρισθεί
ηλεκτρονικά 73 ιατρικές επισκέψεις

ασφαλισμένων
Εντοπίστηκαν επίσης ιδιώτες

ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

που χρέωναν επισκέψεις και
παράλληλα ουνταγογραφούσαν
ημέρα Κυριακή χωρίς εξέταση του
ασφαλισμένου και κατά παραγγελία

προκειμένου να συμπληρώσουν
το πλαφόν των 200 επισκέψεων

με τους τακτικούς κάθε μήνα
πελάτες τους

Γιατρός στα Μέγαρα χρέωνε
εικονικές επισκέψεις τον ΕΟΠΥΥ
με παράλληλη ουνταγογράφηση
διαγνωστικών εξετάσεων που δεν
πραγματοποιούνταν ενώ δεκάδες
είναι και οι γιατροί για τους οποί¬

ους διαπιστώθηκε υπερσυνταγογράφηση

ιατρικών πράξεων και
αναγραφή εξετάσεων εκτός ειδικότητας

καθώς είχαν εργασιακή
σχέση ή είχαν ιατρείο ενταγμένο ή
συστεγασμένο ή ήταν μέτοχοι του
Πολυίατρείου που εκτελούσε τις
ανωτέρω πράξεις Ιδιωτικοί Φορείς
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στους οποίους εντάσσονται και διαγνωστικά

εργαστήρια Επιπλέον
διαπιστώθηκε υπερσυνταγογράφηση

ιατρικών πράξεων από ιατρούς
που ουνταγογραφούσαν και εκτελούσαν

οι ίδιοι ή συνεργάτες τους
τις αναγραφόμενες ιατρικές πράξεις

αλλά και εικονικές εξετάσεις
και πράξεις

Αλλά και ιατρός ουρολόγος
ουνταγογράφηοε σε τρεις γυναίκες
ασφαλισμένες υπέρηχο προστάτου
ή και μαλάξεις προστάτου και οε
άνδρα ασφαλισμένο εξετάσεις
προλακτΐνης και προγεστερόνης

Επίσης καρδιολόγοι ιατροί με αυ
τοπαραπομπή ουνταγογραφούσαν
πακέτο εξετάσεων υπερηχογράφημα

καρδιάς και triplex ανιούσας
αορτής χωρίς τεκμηρίωση ιης αναγκαιότητας

με υπερχρέωση του
ΕΟΠΥΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπερχρεώσεις και επιπλέον

χρεώσεις νοσηλίων σε Ιδιωτικές
Κλιντκές παρακράτηση βιβλιαρίων
ασθενείας που έχουν εξέλθει από
την Ιδιωττκή Κλινική είναι μερικές
από τις σημαντικότερες παραβάσεις
που παρατηρήθηκαν οε ελέγχους
σε Ιδτωττκές κλινικές και Κέντρα
Αποκατάστασης Ενδεικτικά διαπιστώθηκε

υπερχρέωση ασφαλισμένου

από κλιντκή κατά 25.565,53
ευρώ με την αιτιολογία της διαφοράς

θέσης νοσηλείας ανώτερης του
τετράκλινου δωματίου το οποίο δεν
τεκμηριώνεται και δεν ανταποκρίνεται

στη συμβατική υποχρέωση
της κλινικής με τον ΕΟΠΥΥ

Σε ελέγχους καταχωρισμένων
παραπεμπτικών στην ΗΔΙΚΑ Κέντρου

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

στην περιοχή της Αθήνας
διαπιστώθηκε η κατά παράβαση
έκδοση 63 παραπεμπτικών διαγνωστικών

εξετάσεων 4 1 ασφαλισμένοι
που δεν εξαιρούνται ίου κλειστού

νοσηλίου ενώ οι ασφαλισμένοι
νοσηλεύονταν με ημερήσιο

κλειστό νοσήλιο Επιπλέον διαπιστώθηκε

αντίστοιχη ουνταγογράφηση
και εκτέλεση σε 28 παραπεμπτικά

10 ασφαλισμένων μετά την
ημερομηνία θανάτου τους Η κύρωση

του καταλογισμού της ζημίας
του ΕΟΠΥΥ με το επιβαλλόμενο
χρηματτκό πρόστιμο ανέρχεται στο
ποοό των 15.000 ευρώ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΑ

Εκτέλεση παραπεμπτικών με
εικονική ή κατευθυνόμενη ουνταγογράφηση

συνεργασία με τατρούς
και ουνταγογράφηση εξετάσεων
μετά την πραγματοποίηση τους ή
μη πραγματοποίηση εξετάσεων αλλά

χρέωση τους στον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται

στα αποτελέσματα
του ελέγχου Ενδεικτικά αναφέρεται

η περίπτωση ασφαλισμένου ο
οποίος κατήγγειλε ότι ίο παραπεμπτικό

που είχε στην κατοχή του
είχε ήδη καταχωρισθεί στο e-ΔΑΠΥ
από άλλο φυσιοθεραπευτήριο

Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος
έλεγχος στο εν λόγω φυσιοθεραπευτήριο

έλεγχος των κατατεθειμένων

παραπεμπτικών για τους
μήνες 12ο του 2013 έως και το 2ο
του 2014 και καταθέσεις ασφαλισμένων

Διαπιστώθηκε κατ επανάληψη

χρέωση πλασματικών
φυσιοθεραπειών στους ασφαλισμένους

που ελέγχθηκαν είτε στους
ίδιους είτε στους συγγενείς τους
και κατά περίπτωση ήταν εν γνώσει
τους ή εν αγνοία τους

Η ουνταγογράφηση πραγματοποιείτο

με τη συνεργασία δύο ιατρών

στο 85 των περιπτώσεων
που ελέγχθηκαν Επιπλέον το εν
λόγω φυσιοθεραπευτήριο υπέβαλε
λογαριασμούς πληρωμής στον ΕΟΠΥΥ

απουσία φυσικών παραστατικών

τα οποία ενώ είχαν καταχωρισθεί

από το φυσιοθεραπευτήριο
οαν εκτελεσμένα βρίσκονταν στην
κατοχή ιων ασφαλισμένων Εκττ
μάται όπ η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ
ανά μήνα από το εν λόγω φυσιοθεραπευτήριο

για τους μήνες που
ελέγχθηκαν ξεπερνά το 50 της
συνολικής χρέωσης από γο φυσιο
θεραπευτήριο συνολική χρέωση
ανά μήνα 12.000 ευρώ
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Απόφαση-«μποναμάς για τις ελληνικές φαρμακευτικές

εταιρείες που διαθέτουν κυρίως γενόσημα
φάρμακα και μερίδιο αγοράς περί τα 400 εκατ στα

περίπου 2 δισ δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
Όι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν τη δραστική

ουσία και να προτείνουν συγκεκριμένο φάρμακο

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΘΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παιχνίδια
εκατομμυρίων
με τα γενόσημα
φάρμακα

110 ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Παιχνίδι εκατομμυρίων ευρώ έχει
στηθεί γύρω από τη αυνταγογράφηση
φαρμάκων με την εμπορική ονομασία
που επιστρέφει για τα γενόσημα σκευάσματα

Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας

Παναγιώτη Κουρουμπλή επιτρέπει
στους γιατρούς όχι μόνο να συνταγογραφούν

τη δραστική ουσία ενός φαρμάκου
αλλά και να προτείνουν συγκεκριμένο
φάρμακο με βάση την εμπορική ονομασία
υπό την προϋπόθεση όπ είναι γενόσημο
Πρόκειται ουσιαστικά για απόφαοη
μποναμά για ης ελληνικές φαρμακευτικές

εταιρείες που διαθέτουν κυρίως
γενόσημα φάρμακα και μερίδιο αγοράς
περί τα 400 εκατ ευρώ στα περίπου 2
διο δημόσια φαρμακευττκή δαπάνη

Με την απελευθέρωση της εμπορικής

ονομασίας το υπουργείο εκτιμά
ότι θα αυξηθεί η συνταγογράφηοη γενό
σημων καθώς ο γιατρός θα επιλέγει συγκεκριμένο

φάρμακο δυνατότητα που
δεν παρέχεται για τα πρωτότυπα φάρμακα

Και εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης

σύμφωνα με στελέχη του χώρου
Τα φάρμακα που δεν διαθέτουν γενόσημα

φάρμακα δηλαδή τα πρωτότυπα είτε
συνταγογραφηθούν με τη δραστική ουσία
είτε με την εμπορική δεν επηρεάζουν τη
συνταγογραφική συμπεριφορά του γιατρού

αφού είναι μοναδικά και επομένως
ανανηκατάστατα

ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΟ.ΝΥΜΟ
Αντίθετα γενόσημα δηλαδή αντίγραφα

φάρμακα κυκλοφορούν πολλά
με την ίδια δρασηκή ουσία από διαφορετικές

φαρμακευτικές εταιρείες και με
ημές πολύ κοντά σης ημές των πρωτότυπων

offpatent φαρμάκων Πλέον με
την εγκύκλιο του υπουργού Υγείας οι
γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν
γενόσημο με ονοματεπώνυμο και μάλιστα

απεριόριστα Σύμφωνα με την απόφαση

η συγκεκριμένη συνταγογράφηοη
δεν θα προομετράται στο 15 των

μηνιαίων συνταγών με εμπορική ονομασία

που επιτρέπεται στους γιατρούς
Το ερώτημα που προκύπτει είναι

γιατί οι γιατροί να συνταγογραφούν
ελληνικά γενόσημα Πρώτον γιατί τα

εμπιστεύονται καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι

που το προηγούμενο διάστημα έκαναν

λόγο για ξένα γενόσημα αμφιβόλου

ποιότητας και αποτελεσματικότητας
Δεύτερον γιατί στηρίζουν τα ελληνικά
προϊόντα και την ελληνική παραγωγή
και σε ορισμένες περιπτώσεις με το αζημίωτο

καθώς δεν είναι λίγες οι καταγ

Η απόφαση αυτή έχει ήδη
προκαλέσει την αντίδραση
των δανειστών οι οποίοι
ζητούν απόσυρσή της

γελίες για σύστημα διαπλοκής μεταξύ
φαρμακοβιομηχανιών και γιατρών

Για τον λόγο αυτό άλλωστε η τρόικα
επέμενε το 2012 να καταργηθεί η συνταγογράφηοη

με την εμπορική ονομασία
χαρακτηριστική είναι πρόσφατη δήλωση
του υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή

όη 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 εκατομμυρίων Παράγοντες
πάντως της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

αρνούνται ότι υπάρχει αλυσίδα
προώθησης φαρμάκων μεταξύ εταιρειών
και γιατρών και επτκαλούνται την ηλε
κτροντκή συνταγογράφηοη και τα στοιχεία

που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ για να παρακολουθεί

τη συνταγογραφτκή συμπεριφορά

των γιατρών
Τρία χρόνια μετά επανέρχεται η

δραστική ουσία απόφαση που υποδέχτηκαν

θερμά γιατροί και ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Οι γιατροί μέσω των ιατρικών

συλλόγων δηλώνουν ικανοποιημένοι

και δικαιωμένοι Σύμφωνα με
πληροφορίες η απόφαση αυτή έχει ήδη
προκαλέσει την αντίδραση των δανειστών

οι οποίοι ζητούν απόσυρσή της
Από την πλευρά της η ελληντκή

φαρμακοβιομηχανία

θεωρεί όη η συνταγογράφηοη

με δραστική ουσία απέτυχε
από πλευράς περιορισμού της φαρμα
κευηκής δαπάνης και η απόφαση του
υπουργού Υγείας προστατεύει τη δημόσια
υγεία θεσπίζοντας συνταγογράφηοη με
επώνυμο γενόσημο αλλά και την οικονομία

αναγνωρίζοντας την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία ως πυλώνα ανάπτυξης

και απασχόλησης
Σημειώνεται ότι η κατάργηση αναγραφής

της εμπορικής ονομασίας από

τις ιατρικές συνταγές πήρε και το
πράσινο φως από την Ολομέλεια

του ΣτΕ είχαν προσφύγει οι γιατροί
μόλις τον περασμένο Νοέμβριο απορρίπτοντας

τις αιτήσεις ακύρωσης των
ιατρικών συλλόγων

Το ποσοστό των γενόσημων στην ελληνική αγορά
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα γενόσημα κατέχουν

το 24,5 της αγοράς φαρμάκου
σε όγκο και

το 21 σε αξία
επί της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης

Η φαρμακευτική δαπάνη
για το τρέχον έτος έχει οριστεί

στα 2 δισ ευρώ
Το μερίδιο που αναλογεί στα γενόσημα

ανέρχεται σε 420 εκατ ευρώ

Σημαντική είναι και η πίτα των χρόνιων
ασθενών ανέρχονται σε τουλάχιστον

1,2 εκατ ασθενείς
για τους οποίους επιτρέπεται πλέον

η συνταγογράφηοη με εμπορική ονομασία

Η αυνταγογράφηση
με δραστική ουσία

εφαρμόστηκε πριν από τρία χρόνια
προκειμένου να προωθηθούν

τα γενόσημα και να περιοριστεί
η φαρμακευτική δαπάνη

από 3,92
δισ ευρώ

σε2,88
δισ ευρώ

2012

Δώρο και στα πρωτότυπα σκευάσματα
Δίνεται η δυνατότητα πρότασης εμπορικής ονομασίας

για χρόνιες παθήσεις στην εκτύπωση της συνταγής

Παράθυρο για τη συνταγογράφηοη
εμπορικής ονομασίας και για τα πρωτότυπα

φάρμακα ανοίγει η εγκύκλιος
του κ Κουρουμπλή Συγκεκριμένα από
την Πέμπτη 30 Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί

στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής

Συνταγογράφησης η δυνατότητα
πρότασης εμπορικής ονομασίας για ης
χρόνιες παθήσεις στην εμφάνιση και
εκτύπωση συνταγής Όπως αναφέρεται
στην απόφαση η πρόταση της εμπορικής

ονομασίας δεν προομετράται στο
15 της αξίας ουνταγογράφησης με
εμπορική ονομασία του ιατρού

Αυτό σημαίνει ότι για μια σειρά παθήσεων

όπως χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια οστεοπόρωση χρόνιες

αρθρίτιδες χρόνιες αναιμίες σακχαρώδης

διαβήτης υπερχοληστεριναι
Βία αρτηριακή υπέρτςση στεφανιαία

νόσος καρδιακή ανεπάρκεια παθήσεις
δηλαδή που απορροφούν το μεγαλύτερο

μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης
επιτρέπεται η ουνταγογράφηση της εμπορικής

ονομασίας
Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας

διαμηνύουν όπ η συνταγογράφηοη με
εμπορική ονομασία αποτελεί σημαντικό
εργαλείο που θα επιτρέψει έλεγχο της

δαπάνης Όπως εξηγούν η παρακολούθηση
των γτατρών και της συνταγογρά

φησης συγκεκριμένων σκευασμάτων
μέσω της ΗΔΙΚΑ μπορεί να τους οδηγήσει

στις φαρμακευηκές εταιρείες με ης
μεγαλύτερες πωλήσεις αλλά από αμιγώς
οικονομική διαπραγματευττκή οπττκή

Δηλαδή να επιτύχουν διαπραγματεύσεις
για την επίτευξη συμφωνίας μείωσης των
ημών των φαρμάκων ανάλογα με τον
όγκο των πωλήσεώγ τους
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• Φάρμακα Μεγαλύτερη συμμετοχή

για την αγορά φαρμάκων θα
υποχρεωθούν να καταβάλουν οι
ασφαλισμένοι καθώς τέθηκαν σε
ισχύ από χθες οι νέες ασφαλιστικές
τιμές Καθώς αυτές είναι για τα περισσότερα

σκευάσματα μειωμένες
τη διαφορά θα κληθούν να πληρώσουν

οι ασφαλισμένοι Σελ 12

Ακριβότερα για πολλούς τα φθηνότερα φάρμακα
Νέες μειωμένες ασφαλιστικές τιμές
σε πολλά φάρμακα ισχύουν από
χθες το πρωί γεγονός όμως που
θα επιβαρύνει οικονομικά τους
ασφαλισμένους Η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΗΔΙΚΑ Α.Ε εφαρμόζοντας
την εναρμόνιση των τιμών αναφοράς

βάσει των οποίων καλύπτει
τη δαπάνη ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με
τη νέα θετική λίστα φαρμάκων
από σήμερα άλλαξε τις τιμές σε
πολλά σκευάσματα κυρίως προς
τα κάτω και όπως προκύπτει από
την ανάλυση των τιμών σε πολλά
φάρμακα υπάρχουν μειώσεις στις

Οι ασφαλισμένοι
θα κληθούν να πληρώσουν

μεγαλύτερη διαφορά
ασφαλιστικής

από λιανική τιμή
τιμές ακόμη και κατά 50 Ειδικότερα

από τους 2.750 κωδικούς φαρμάκων

μειώνεται η τιμή αναφοράς
ή αλλιώς ασφαλιστική τιμή σε
περισσότερα από 1.800 φάρμακα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε

μείωση στις ασφαλιστικός

τιμές επιβαρύνει τον ασφαλισμένο
Και αυτό διότι καλείται να καλύψει
ο ίδιος την όποια διαφορά ασφαλιστικής

και λιανικής τιμής Ετσι
εάν ένα φάρμακο έχει λιανική τιμή
10 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 8
ευρώ ο ασφαλισμένος θα πληρώσει

2 ευρώ ως συμμετοχή 25 επί
της ασφαλιστικής τιμής συν 2 ευρώ

διαφορά ασφαλιστικής λιανικής
Σύνολο 4 ευρώ Εάν η ασφαλιστική

τιμή του φαρμάκου μειωθεί
κατά ένα ευρώ ο ασφαλισμένος
θα πληρώσει 1,75 ευρώ ως συμμετοχή

25 επί της ασφαλιστικής
τιμής συν 3 ευρώ διαφορά μεταξύ

ασφαλιστικής και λιανικής Σύνολο
4,75 ευρώ

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικό
ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού

Συλλόγου Αττικής και του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου

Γιάννης Δαγρές από τις αλλαγές

στις τιμές μεσοσταθμικά
προκύπτει μια αρκετά σημαντική
μείωση κάτι που σημαίνει ότι οι
ασφαλισμένοι θα βάλουν για άλλη
μια φορά βαθιά το χέρι στην τσέπη
αφού θα κληθούν να πληρώσουν
μεγαλύτερη διαφορά ασφαλιστικός
από λιανική τιμή

ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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Μείωση 20 σε εξετάσεις ΕΟΠΥΥ
Μεσοσταθμική μείωση 20 στις
τιμές των 54 πιο δαπανηρών διαγνωστικών

εξετάσεων και οριζόντια
μείωση 5 για άλλες 640 εξετάσεις

περιλαμβάνει η πρόταση
ανακοστολόγησης του ΕΟΠΥΥ και
του υπουργείου Υγείας που έχει
τεθεί εδώ και λίγο διάστημα σε δημόσια

διαβούλευση Ως αντάλλαγμα
το υπουργείο προτίθεται να

καταργήσει το clawback αυτόματη
επιστροφή από τον πάροχο της δαπάνης

που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό

Στόχος είναι να συγκρατηθεί

εντός των ορίων του προϋπολογισμού

η δαπάνη για τις διαγνωστικές

εξετάσεις που τα τελευταία
χρόνια έχει εκτοξευθεί σε υψηλά

επίπεδα Το 2013 συνταγογρα
φήθπκαν για τον ΕΟΠΠΥ

93.863.703 εξετάσεις με συνολικό
κόστος 580,2 εκατ ευρώ και πέρυσι

97.591.600 εξετάσεις κόστους

601,6 εκατ ευρώ ποσό διπλάσιο

από τον σχετικό προϋπολογισμό

Για την εκπόνηση της πρότασης

ο ΕΟΠΥΥ έλαβε υπόψη τιμές
των εξετάσεων σε Γερμανία και
Σουηδία αλλά και τιμές ελληνικής
αγοράς Είναι ενδεικτικό ότι εργαστήρια

διενέργειας εξετάσεων εκ
μέρους τρίτων φασόν στην Ελλάδα

τιμολογούν την ελεύθερη θυροξίνη

FT4 με 2,50 ευρώ κατά μέσο
όρο ενώ η τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ

είναι 12 ευρώ ενώ στη Σουηδία

και τη Γερμανία η τιμή αποζημίωσης

της γενικής εξέτασης αίματος

είναι 1,48 και 1,10 ευρώ και
στην Ελλάδα 2,88 ευρώ
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► Κυβερνητικά μέτρα με άδεια ταμεία

Πηγή νέων κρατικών ελλειμμάτων
τ0 ΒιβλιάριοΥγείαςΑνασφαλίστων
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 550 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ katsaganis@kefalaio.gr

γ—τ 5

ρύπα 550 εκαι
ευρώ σία δημό

„JL σία ταμεία η
οποία θα πρέπει να κλείσει
πιθανόν με νέα μέτρα θα δημιουργήσει

n παροχή του Βιβλιαρίου

Υγείας Ανασφαλίστου
BYΑ σε πάνω από 2

εκατομμύρια δικαιούχους χωρίς

κανένα εισοδηματικό κριτήριο

από αυτόν τον μήνα
Την επόμενη εβδομάδα

σύμφωνα με πληροφορίες του
Κ αναμένεται να εκδοθεί η

Κοινή Υπουργική Απόφαση
για τη χορήγηση του ΒΥΑ και
οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν

τα δικαιολογητικά
τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών ΚΕΠ
Μαζί με τη χορήγηση του

ΒΥΑ και την ανακούφιση που

πράγματι θα προκαλέσει στους
δικαιούχους του θα ανοίξει
όμως ένας νέος σχετικός
ανοιχτός λογαριασμός
στα ήδη ελλειμματικό δημόσια

νοσοκομεία Ο
προϋπολογισμός

του Εθνικού Συστήματος

Υγείας αναμένεται να

επιβαρυνθεί κατά 20%-25 σε
ετήσια βάση την ίδια στιγμή
που αυτός στενάζει λόγω της

μικρότερης από την προβλεπόμενη

χρηματοδότηση από το

Δημόσιο και τους φορείς κοι

βΐΒΜ^Χ2ΪίΪ
Οπροϋπολογισμός Δημόσιες δαπάνες νια Εθνικό Σύστημα Υγείας
τον Εθνικού
Συστήματος Υγείας
αναμένεται να
επιβαρυνθεί κατά
2θ%-25 όταν
ήδη στεναζευ
από ελλιπή
χρηματοδότηση

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

νωνικής ασφάλισης αλλά και
από την άτυπη στάση πληρωμών

που έχει κάνει προς
τους προμηθευτές αγαθών
π.χ φαρμάκων υγειονομικού

και ορθοπεδικού υλικού

Κατάρρευση
εσόδων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για τους πρώτους
τρεις μήνες του 2015

Το Δημόσιο έχει αποδώσει

το 21,2 αντί του 25
των προβλεπόμενων από τον

Προϋπολογισμό κονδυλίων
για τα νοσοκομεία και μόλις το

16,6 για τον ΕΟΠΥΎ Τα

νοσοκομεία έλαβαν 483 εκατ

ευρώ και ο ΕΟΠΥΎ μόλις 87
εκατ ευρώ

Οι κρατικές δαπάνες για
την κάλυψη των ελλειμμάτων
των νοσοκομείων και την εξόφληση

παλιότερων χρεών καλύφθηκαν

μόλις κατά 3,9
Συγκεκριμένα από το 1 1 δισ

ευρώ των ελλειμμάτων που

πρέπει να καλυφθούν καταβλήθηκαν

μόλις τα 43 εκατ
ευρώ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

των νοσοκομείων εκτοξεύτηκαν

κατά 13 Από τα 607
εκατ ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο

του 2014 έφτασαν τα
903 εκατ ευρώ τον Μάρτιο
του 2015

Ç
— ημειωνεται πως ο φε

J τινός Προϋπολογισμός
M s προβλέπει δαπάνες 2,2
δισ ευρώ για τη νοσοκομειακή
κάλυψη περίπου 7 εκατομμυρίων

άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων

Η υποχρηματοδότηση των
νοσοκομείων δεν αποτελεί
κάποια εξαίρεση σε σχέση με
το τι συμβαίνει τους τελευταίους

τρεις μήνες σε ολόκληρο
τον τομέα της ασφάλισης

περίθαλψης Σύμφωνα με το
ΓΑΚ το α τρίμηνο του 2015
τα έσοδα των Οργανισμών
Κοινωνικής Ασφάλισης από

ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν

κατά 14,9 ενώ τα έσοδα

από τον κρατικό Προϋπολογισμό

μειώθηκαν κατά 17,7

Αυτό σημαίνει πως δεν
υπάρχει από κανέναν
άλλο τομέα της ασφάλισης
περιθαλψης κάποιο οικονομικό

περιθώριο για να
μεταφερθούν

πόροι προς τα
νοσοκομεία

Οι πόροι
χρηματοδότησης

Πώς ελπίζουν στο υπουργείο

Υγείας ότι θα βρουν τα
επιπλέον κονδύλια που θα
χρειαστούν για την κάλυψη
της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης των ανασφαλίστων

Με δύο βασικούς τρόπους
αναφέρουν πηγές του Κ στο

υπουργείο Υγείας

Με τις προσλήψεις
μόνιμου και επικουρικού

ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού έως
το τέλος του 20 1 5 αναμένεται
να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες

του Εθνικού Συστήματος

Υγείας».Έτσι θα υπάρξει μια
στροφή των ασφαλισμένων
από τον ιδιωτικό τομέα της
υγείας στον δημόσιο και άρα
θα εξοικονομηθούν μεγάλα

κονδύλια από εκείνα που κα
ταβάλλουν το Δημόσιο και τα

ασφαλιστικά ταμεία μέσω
ΕΟΠΥΥ για να έχουν πρόσβαση

οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές

κλινικές ιδιωτικά διαγνωστικά

κέντρα και ιδιώτες
γιατρούς

Εξάλλου σημειώνουν
οι ίδιες πηγές του Κ

από το υπουργείο Υγείας δεν

αναμένονται αμέσως να εισ
ρεύσοιιν 2 εκατομμύρια κατόχων

ΒΥΑ στα δημόσια νοσοκομεία

εκτοξεύοντας σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα τις

νοσοκομειακές δαπάνες θα
απαιτηθούν έως έξι μήνες μέχρι

να ενημερωθούν οι δικαιούχοι

να καταθέσουν τα δικαιολογητικά

τους να λάβουν το
ΒΥΑ και να αρχίσουν σιγά
σιγά να κάνουν κανονική χρήση

του δικαιώμαιός τους
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θετική λίστα Μόλις 98 από τα 1 000 νέα γενόσημα φάρμακα συνταγογραφήθηκαν λόγω χαμηλών τιμών

Μένειστα χαρτιά η ανάπτυξη
γιατη φαρμακοβιομηχανία
Κινητικότητα

παρουσιάζουν
το τελευταίο διάστημα

τα επιτελεία του
υπουργείου Υγείας που ασχολούνται

με το φάρμακο αν και
οι κινήσεις που επιχειρούνται
είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα

για τις εταιρείες φαρμάκου

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ η υπουργική
απόφαση που θέτει σε ισχύ

τη νέα θετική λίστα δηλαδή τον
κατάλογο με τα φάρμακα τα
οποία αποζημιώνονται από την
κοινωνική ασφάλιση μια κίνηση

όμως η οποία λόγω των
χαμηλών τιμών των φαρμάκων
δεν αποτελεί κίνητρο για την
αύξηση της παραγωγής της βιομηχανίας

Στην εν λόγω λίστα
περιλαμβάνονται κατά κύριο
λόγο τα περίπου 700 γενόσημα
τα οποία είχαν πάρει τιμή στα
τέλη του Δεκέμβρη ενώ απουσιάζουν

τα νέα καινοτόμα φάρμακα

Καθυστέρηση
Οπως σημειώνουν όμως οι εκπρόσωποι

της φαρμακοβιομηχανίας
το γεγονός ότι έχουν πάρει

τιμή και αποζημιώνονται τα
φάρμακα δεν σημαίνει κιόλας
ότι ανοίγουν δουλειές για τη
βιομηχανία Παράγοντες της
αγοράς δηλώνουν ότι τα εν λόγω

φάρμακα θα έπρεπε να είχαν

ενταχθεί από καιρό στη θετική

λίστα αλλά οι εκλογές και
οι αλλαγές στα αρμόδια όργανα

με βασική την επιτροπή της
θετικής λίστας καθυστέρησαν
τη διαδικασία Την ίδια στιγμή
βέβαια στη θετική λίστα έχουν
ήδη εισαχθεί περί τα 1 000 νέα
γενόσημα τα σπσία όμως και
πάλι δεν τα παράγουν σι ελληνικές

βιομηχανίες γιατί δεν ουμ
φέρουν Οπως μάλιστα σημειώνει

η Πανελληνία Ενωση
Φαρμακοβιομηχανίας

από τα 1 000
γενόσημα που εντάχθηκαν στη
θετική λίστα πέρυσι μόλις 98
συνταγογραφήθηκαν κι αυτό
διότι η τιμή που παίρνουν μετά
την αφαίρεση και των rebate
και clawback βρίσκεται στο 35
των πρωτότυπων πριν αυτά χάσουν

την πατέντα

Αποκλασμοί φόβοι
Οσον αφορά δε τις πολυεθνικές

από το σηγκεκριμένο κατάλογο

της θετικής λίστας απουσιάζουν

περίπου 25 με 30 νέες

Wlxn νέα
θετική λίστα

περιλαμβάνονται
κατά κύριο λόγο
τα περίπου
700 γενόσημα
τα οποία είχαν πάρει
τιμή στα τέλη του
Δεκέμβρη ενώ
απουσιάζουν
τα νέα καινοτόμα
φάρμακα

δραστικές ουσίες οι οποίες εντάχθηκαν

στα τελευταία Δελτία
Τιμών Φαρμάκων του 2014 Οι
νέες αυτές θεραπείες φοβίζουν
προφανώς την ηγεσία του
υπουργείου ότι αν μπουν στο
καθεστώς της αποζημίωσης θα
εκτινάξουν τη δαπάνη Για τα
φάρμακα αυτά όπως και νια άλλα

που υπάρχουν ήδη στο σύστημα

υγείας και έχουν υψηλές

τιμές αναμένεται διαβούλευση

του υπουργείου με τους
προμηθευτές ώστε να γίνονται
ειδικές σημφωνίες

le 1 5 μέρες υπογραφές
Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως

η επεξεργασία της ένταξής
τους στη θετική λίστα έχει ολοκληρωθεί

από την αρμόδια επιτροπή

και μένει να σταλεί στον
υπουργό Υγείας για υπογραφή
και έκδοση της σχετικής υπουργικής

απόφασης η οποία θα
έχει τελικό προορισμό την Εφημερίδα

της Κυβέρνησης Η όλη
διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολο
κληρωθεί το πολύ σε 15 ημέρες

Τιμολόγηση
Εξάλλου σήμερα θα συνεδριάσει

και η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

n οποία θα ασχοληθεί
με την ανατιμολόγηση του συ
νόλου των σκευασμάτων Σύμφωνα

με τις μέχρι τώρα πληρο
φορίες δεναναμένονται φοβερές
διαφοροποιήσεις καθώς θα αφο
ρά μόνο διορθώσεις λαθών Μάλιστα

έχει ήδη αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ η επικαι
ροποιημένη πρόταση ανατιμο
λόγπσης φορμακευτικών προϊόντων

Συγκεκριμένα πρόκειται για
επικαιροποιημένο πίνακα τελικώς

προτεινομένων τιμών ως
προς την αποκατάσταση σφαλμάτων

που οφείλονταν σε τεχνικό

πρόβλημα αλλαγές ονομασίας

προϊόντων και επωνυμιών

KAK και αλλαγές τιμών
προϊόντων λόγω μετακίνησης
τους από τον θετικό στον

αρνητικό

κατάλογο και αντιστρόφως

αναφέρει η ανάρτηση
τσυ ΕΟΦ
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν

ότι με ίο νέο δελτίο ιιμών
η εξοικονόμηση είναι της τάξεως

του 1,5 με 2 που αντιστοιχεί

σε περίπου 3 εκατ ευ
ρώ το μήνα SID 9441526
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Κατευθύνσεις
Πληθώρα δηλώσεων

και χθες από τον
υπουργό Υγείας εν μέσω

σημαντικών διεργασιών
στον κλάδο Μεταξύ

των λεγόμενων και η
υπόσχεση για κατάργηση

του clawback
στις διαγνωστικές εξετάσεις

η σησία λογικά
θα προέλθει από την
ανατιμολόγηση την
οποία ετοιμάζει ο ΕΟ
ΓΤΥΥ αν και μάλλον δεν
μπορεί νομικά να την
κάνει Επίσης χθες
αναφέρθηκε και πάλι ο

παράγοντας εισοδηματικά

κριτήρια όσον
αφορά τη σημμετσχή
των ασθενών σε φάρμακα

και εξετάσεις
ενώ παράλληλα δόθηκε

και μια μάχη στη
Βουλή με τον πρώην
υπουργό κ Γεωργιάδη
Παράλληλα σε ομιλία
του σε σηνέδριο αναφέρθηκε

και πάλι στην
ανάγκη να αυξηθεί το
μερίδιο των γενσσή
μων αλλά και να στηρίξει

την ελληνική βιομηχανία

το ΕΣΥ Γ Σακ
S1D-94419221
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Και νεα χατίρια στη V+0
Η εταιρεία των Βαρβιτσιώτη Ολύμπιου έχει χτίσει θέσεις και με τη νέα κατάσταση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
leventis@parapolitika.gr

Στη

νέα γενιά των εταιρειών
επικοινωνίας που

προσπαθεί να χτίσει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και η οποία θα καρπωθεί

τις μεγάλες δουλειές
των επόμενων ετών θέλει να
ενταχθεί κυρίως μέσω των δια
συνδέσεών της με το κόμμα των
Ανεξάρτητων Ελλήνων η εταιρεία

δημοσίων σχέσεων V+0
των Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη

Ολύμπιου Ομως δεν είναι
μόνο οι ΑΝ.ΕΛ στην εξίσωση
Στη στρατηγική της εν λόγω εταιρείας

όπως λέγεται στην αγορά
είναι να διατηρήσει πολλούς κρατικούς

οργανισμούς που είχε στο

portfolio της και επί κυβέρνησης
Ν.Δ μεταξύ αυτών και το Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

του Δημοσίου Ετσι παρά το

γεγονός ότι η σύμβαση που είχε
με το ΤΑΙΠΕΔ έχει λήξει εδώ και
δύο μήνες η V+0 συνεχίζει να
συμβουλεύει τη διοίκηση για θέματα

επικοινωνίας
Θωμάς Βαρβιτσιώτης και
ο Γιάννης Ολύμπιος είναι

δύο από τους ιδιαίτερα
γνωστούς ανθρώπους
του χώρου των δημοσίων

σχέσεων και
του lobbying των τελευταίων

15 ετών Η
εταιρεία που

δημιούργησαν

το 2000
έως τώρα μεγαλουργούσε

παρά την κρίση

που έπληξε ειδικά

τα τελευταία
πέντε χρόνια όλες
τις επιχειρήσεις
που έχουν παρόμοιο

αντικείμενο
Υπουργεία οργανισμοί

κρατικές
ανώνυμες εταιρείες

ακόμα και τράπεζες

τους πλήρωναν
και συνεχίζουν

να τους πληρώνουν
για να κάνουν τη δουλειά

τους Λογικό είναι

Ετσι δουλεύουν
όλες αυτές οι εταιρείες
σε παγκόσμιο επίπεδο
λένε οι ειδικοί

Το νέο αφεντικό του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας

Η απόφαση για την εκταμίευση
των 30.700 ευρώ

Ο Στ ΠιτσιόρΗας
του ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε
παράταση της συνεργασίας

τους ενώ και ο
Π.ΛειβαδαςτουΕΟΤ
πρόσφατα εκταμίευσε

ποσό 30.700 ευρώ

ΕΝΤΟΛΗ Προ μηνών η νέα
κυβέρνηση είχε δώσει εντολή να
μην ανανεωθεί καμία σύμβαση
που είχαν οι εταιρείες κρατικού
ενδιαφέροντος με εταιρείες δημοσίων

σχέσεων μεταξύ αυτών
και η V+0 που είχε σύμβαση με
το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων η
οποία έληξε τον περασμένο Φεβρουάριο

Ομως η V+0 παρέχει
ακόμα υπηρεσίες στο ΤΑΙΠΕΔ
μετά από συζήτηση που έγινε με
τον πρόεδρο του Ταμείου Στέργιο
Πιτσιόρλα Σύμφωνα με πληροφορίες

το νέο αφεντικό του Ταμείου

το ζήτησε αυτό από την εταιρεία

έως ότου προκηρυχθεί ένας
νέος διαγωνισμός κατά πάσα πιθανότητα

σε δύο εβδομάδες Προφανώς

μεταξύ των δύο πλευρών
υπεγράφη τετράμηνη ή πεντάμηνη

σύμβαση
Ωστόσο δεν είναι μόνο το ΤΑΙΠΕΔ

που εμπλέκεται στην υπόθεση

Προ ημερών ο γενικός
γραμματέας του EOT Πάνος Λει
βαδάς υπέγραψε μια εντολή αποπληρωμής

της εταιρείας ύψους

Ο γενικός γραμματέας του EOT Πάνος Λειβαδάς

30.700 ευρώ Η αμοιβή αφορούσε

μια σύμβαση έργου για
τον σχεδιασμό ενός εντύπου με
τίτλο Τουριστικός Οδηγός Ελλάδος

Το εντυπωσιακό είναι ότι
ενώ η σύμβαση υπεγράφη λίγες
ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα

του 2011 20/12/2011 δεν
έχει εκδοθεί ακόμα ο συγκεκριμένος

οδηγός Η ευθύνη δεν είναι

σίγουρο ποιον από τους δύο
βαραίνει Τη V+0 ή τον EOT
Προφανώς δύο πράγματα μπορεί

να συμβαίνουν σύμφωνα με
τους ειδικούς

1Ή
η V+0 για να σχεδιάσει το

έντυπο του EOT έκανε 4,5
χρόνια χωρίς να ελεγχθεί από
κανέναν Ωστόσο συνήθως οι
συμβάσεις αυτές προβλέπουν
ότι το έργο πρέπει να παραδοθεί
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα

το οποίο θεωρητικά είναι απίθανο

να ανέρχεται σε 4,5 χρόνια
Ακόμα και εάν έχει συμβεί αυτό
ο EOT θα έπρεπε ή να καταγγείλει
τη σύμβαση με την επιβολή προστίμου

ή να διατηρήσει τη σύμβαση

αλλά να επαναπροσδιορίσει
την αμοιβή

2Ή ο EOT ανέθεσε μια δουλειά
και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να

μάθει εάν τελείωσε Ως εκ τούτου
οι πρώην και οι νυν διοικήσεις είναι

έκθετες
Τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ επικοινώνησαν

με το γραφείο του κ Πάνου
Λειβαδά ο οποίος δεν απάντησε
Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα
της συγκεκριμένης εταιρείας των
κ.κ Θωμά Βαρβιτσιώτη και Γιάννη
Ολύμπιου απασχόλησε την επικαιρότητα

πριν από λίγες μέρες όταν
κατά της διάρκεια παρέμβασής της
στη Βουλή η πρόεδρος του Σώματος

Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε

στην απόφαση του Ελληνικού

Οργανισμού Φαρμάκων τον
Σεπτέμβριο του 2012 για την κατακύρωση

του αποτελέσματος του
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για την επιλογή του αναδόχου του

έργου Εκστρατεία ενημέρωσης
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

για την πρόληψη της πολυφαρμακίας

στην Ενωση Εταιρειών
Mindwork Business Solutions

ΕΠΕ και ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική
Συμβουλευτική Α.Ε
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πρώτο θέμα
17.05.15

ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Πώς ο Κουρουμπλήις μοιράζει
420 εκατ. € σε ελληνικές εταιρείες
Το υπουργείο Υγείας επεκτείνει το μέτρο της «επώνυμης» συνταγογράφησης και στις χρόνιες θεραπείες,
στοχεύοντας στην αναδιανομή της «πίτας» στους Ελληνες φαρμακοβιομηχάνους

Τον τίτλο του... Μεγάλου Χορηγού των ελληνικών φαρμακευτικών 

εταιρειών διεκδικεί σθεναρά ο υπουργοί
Υγεία-, Παναγιώπ» Κουρουμπληϋ, καθύη με σειρά αποφάσεων 

του δημιουργεί ιδιαιτέρα» ευνοϊκό συν6ήκε5 για
την επέλαση των γενόσημων φαρμάκων, τα οποία ois επί
το πλείστον παράγουν οι ελληνικέ* εταιρεΐε5 στην αγορά.

της Παναγιώτας Καρλατήρα
kar.at.ratotaipyahoo.gr

Μετά τη φωτογραφική, για τα συμφέροντα ms εγχώριαβ φαρμακοβιομηχανίας 

εγκύκλιο με την οποία άναψε το πράσινο
φακ για ουνταγογράφηση φαρμάκων με την εμπορική ονομασία 

tous, εφόσον πρόκειται για γενόσημα σκευάσματα, το
υπουργείο Υγείαδ επεκτείνει το μέτρο tns «επώνυμηβ» ουντα-
γογράφησηβ και ans xpövies θεραπείεβ, στοχεύονταβ αφενόβ
οτην ολική ανατροπή ms συνταγογράφησηβ με βάση τη δραστική 

ουσία, αφετέρου οτην αναδιανομή τικ φαρμακευτικικ
nhas.

Τα γενόσημα αποτελούν το 24,5% από πλευράβ όγκου και
το 21% από πλευρά,Η aiias επί ms συνολικήβ φαρμακευττκήβ
δαπάνηβ οτην Ελλάδα, όταν οε άλλεβ χώρεβ Tns Ευρώηττβ φτάνουν 

και στο 60% - auras είναι ο otöxos και του υπουργείου
Υγεία8. Δεδομένου ότι η φαρμακευτική δαπάνη για το τρέχον
èras έχει οριστεί στα 2 διο. ευρώ, το μερίδιο που αναλογεί
σήμερα στα γενόσημα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο: 420
εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό πτοτεύεται ότι μπορεί να αυΣηθεί
κατακόρυφα με την απελευθέρωση ms συνταγογράφησηβ με
εμπορική ονομασία τόσο στα γενόσημα όσο και oris χρόνιεί
θεραπείεβ, οι onotes μετατρέπονται στον κρυμμένο άσο των
ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών, καθώβ έχουν δυνατά
σκευάσματα για καρδιολογικά, αναπνευστικά, μεταβολικά και
χρόνια νοσήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίεβ, πάντα», οι μονομερώβ στοχευ-
μένεβ κινήσειβ ms ηγεσίαβ του υπουργείου Υγείαβ αποτελούν
θέμα évrovns ouznmons και στα ανώτερα κλιμάκια των δανειστών 

που έχουν ζητήσει ε&ιγήοειβ γι' auiés.
Η ουνταγογράφηση με δραστική ουσία εφαρμόστηκε πριν

από τρία χρόνια και ήταν ένα μέτρο, μεταΕύ άλλων, που κρίθηκε 

αναγκαίο από την τότε ηγεσία του υπουργείου Υγείαβ προκειμένου 

να προωθηθούν τα φθηνότερα αντίγραφα φάρμακα
(γενόοημα) σε μια προσπάθεια οττγκράτηοτίδ ms φαρμακευ-
τικήβ öanävnsms χώραβ - από 3,92 δισ. ευρώ που ήταντο 201 1

έπρεπε να μειωθεί σε 2,88 δισ. ευρώ το 2012. Ωοτόσο, το θέμα

των τιμών των φαρμάκων εκτόβ πατένταβ και των γενοοήμων
παραμένει npos συζήτηση: παρότι μειώθηκαν, εξακολουθούν
να είναι υψηλέβ οτην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλεδ χώρεβ.

Μέχρι και πριν από δύο εβδομάδεβ τ] σύστημα ηλεκτρονι-
lais ουνταγογράφησηβ έκανε δεκτή μόνο την αναγραφή δρα-
oiuais ouolas, πχ ομεπραζόληβ, παρακεταμόλη8 κ,ο.κ., ônais

όριζε ο νόμοβ. Ετσι, η επιλογή του φαρ τάκου -και συνεπώβ ο

έλεγχοβ ms ουνταγογράφησηβ- μετατοιτίστηκε από τον νομοθέτη 

OTOUS φαρμακοποιούβ. Κατά την εκτέλεση ms ουνταγήβ
οι φαρμακοποιοί ήταν υποχρεωμένοι να προτείνουν στον
ασθενή το φθηνότερο γενόοημο φάρμακο τικ επιλογήβ raus ή
οε κάθε περίπτωση να τον ενημερώνουν για τα διαθέσιμα
φάρμακα με m δραστική ουσία που ave γράφονταν στη συνταγή. 

Το βασικό επίσημο επιχείρημα ms συνταγογράφησηβ με
δραστική ουσία ήταν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα και orous

φαρμακοποιούς ômos και σε άλλου5 kîiîkous ms φαρμακευτι-
ms αλυσίδαβ, για την προώθηση φθηνότερων φαρμάκων,
ωστόσο ανεπίσημα αυτό που λεγόταν με ένταση ήταν ότι
πρέπει να κοπεί η σχέση συναλλαγήβ γιατρών και φαρμακευ-

Κύκλοι ms ayopâs «βλέπουν» προσπάθεια mpnons ίσων
αποστάσεων του υπουργού Υγείαβ από την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία 

και από Tis πολυεθνικέϊ φαρμακευηκέβ αναφορικά
με m μοιρασιά ms ntias των χρονιών παθήσεων.

Η ουνταγογράφηση oris χρόνιεβ παθήσε^ αποτελεί προνομιακό 

πεδίο των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών - τα
περισσότερο ευπώλητα φάρμακα για χρόνιεβ παθήσειβ, ônais
η υπέρταση, ο διαβήτηβ, η υπερλιτπδαιμία κ.ά„ είναι προϊόντα
ϊένων εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια oris σχετικέβ λίστεβ
απαντώνται σκευάσματα ελληνικών εταιρειών, ωοτόσο τα
στελέχη ms φαρμακοβιομηχανίαβ θεωρούν όη υπάρχει περιθώριο 

για ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση των δικών tous φαρμάκων 

στο συγκεκριμένο πεδίο.
Και οι δύο εγκύκλιοι δίνουν orous γιατρούβ το «ελευθέρα8»

στη ουνταγογράφηση με εμπορική ονομασία είτε γενόσημου
είτε για χρόνια πάθηση. «Η πρόταση ms εμπορίκια ονομασίας
δεν αποτελεί "Συνταγογράφηση Με Εμπορική Ονομασία" και
επομένως δεν προστίθεται οτην alia σννταγογράφησης με
εμπορική ονομασία του Ιατρού», αναφέρεται επί λέίει στην

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, οι μονομερώς
στοχευμένες κινήσει » της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
αποτελούν θέμα έντονης συζήτησης και στα ανώτερα κλιμάκια
των δανειστών που έχουν ζητήσει εξηγήσεις
τικών εταιρειών και ό,τι απέρρεε από αυτήν, ιδία» η ουνταγογράφηση 

«με το κομμάτι» και τα «δώρα» orous γιατρούδ.
Πλέον όμακ, μετά και τη διπλή παρέμβαση Κουρουμπλή, το

σύστημα επανήλθε οτηνπροτεραία κατάσταση. Ετσι, οι γιατροί
μπορούν να γράφουν εκτόβ από τη δραστική ουσία και ένα
συγκεκριμένο σκεύασμα ms επιλογίβ raus με την εμπορική
ονομασία του, π.χ. ένα επώνυμο φάρμακο που περιέχει την
ομεπραζόλη, την παρακεταμόλη κ,ο.κ αρκεί να είναι γενόοημο.
Κατ' εφαρμογή ms εγκυκλίου με Α.Ε . Γ5/σικ. 26225/8-4-2015
του υπουργού Υγείαβ, λοιπόν, με τη μία ιροποποίηση (27/4/2015)
απελευθερώνεται η εμπορική ονομασία στα γενόσημα και με
τη δεύτερη (30/4/2015) επιτρέπεται η πρόταση για εμπορικό
σκεύασμα, πρωτότυπο, εκτόβ πατέντα8 ή γενόσημο, όταν
πρόκειται για ασθενή με χρόνια πάθηση. Οι ασθενεί με χρόνια
νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά, μεταβολικά κ.ά.)
υπολογίζονται σε περίπου 1,2 εκατομμύριο - με ό,η αυτό συνεπάγεται 

από πλευράβ ιατρικών συν ταγών, σκευασμάτων και
δαπάνηβ.

εγκύκλιο. Σημειωτέον ότι οι γιατροί μπορούν να γράφουν φάρμακα 

με εμπορική ονομασία μέχρι του ποσού ιου 15% Tns
unviaias a£ias ms συνταγογράφηοήβ tous.

Οι E.Unv8s γιατροί, διά των θεσμικών tous οργάνων (IaipiKÔs
Σύλλογοβ A9nvas, Πανελλήνιοβ Ιατρικόβ Σύλλογοβ) έχουν εκφράσει 

επανειλημμένα» την εμπιστοσύνη tous στο επώνυμο
ελληνικό φάρμακο και συνεπάκ ans ελληνικέβ φαρμακοβιομη-
χανίεβ, οι οποίεβ παράγουν κατά κύριο λόγο γενόοημα. Από την
πλευρά tous, και οι Ελληνε8 φαρμακοβιομήχανοι διά του οργάνου 

tous, τικ Πανελλήνιαδ Evaxms Φαρμακοβιομηχανίαβ (ΠΕΦ),
έχουν στηρίΣει σθεναρά το δικαίωμα των γιατρών να επιλέγουν
m θεραπεία των ασθενών tous. Μετά την ανάρτηοη ms ΗΔΚΑ
για m δυνατότητα επιλογήϋ φαρμάκου με εμπορική ονομασία,
ο ΙΣΑ δήλωσε την ικανοποίησή του που «η σννταγογράφηση
ms φαρμακευτικής αγωνής αποτελεί και πάλι ευθύνη, επιστημονικά 

και δεοντολογικά, μόνο του γιατρού». Η ΠΕΦ επανέλαβε
ότι το μέτρο ms συνιαγογράφησηδ με βάση τη δραστική ουσία
ήταν αποτυχημένο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι βιομήχανοι είναι με
to αριστερό γκουβέρνο
θεωρούν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε us συζητήσεις για αριστερές και δεξιές παρενθέσεις
βάζοντας μία μόνο κόκκινη γραμμή την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Δεν
πιστεύουν στην αριστερή

παρένθεση οι βιομήχανοι δεν
πολεμούν την κυβέρνηση και

τη στηρίζουν αναφανδόν αφού δεν
βλέπουν εναλλακτική πολιτική λύση

Αυτά λένε σε όσους συνομιλούν
μαζί τους

Απλώς ζητούν να τελειώσει η πολύμηνη

διαπραγμάτευση ώστε η οικονομία

να πάψει να τρώει τις σάρκες
της ανεξάρτητα αν διαφωνούν με
πολλές από τις πολιτικές επιλογές
του ΣΥΡΙΖΑ ή τους χωρίζει ιδεολογική

άβυσσος όπως συμβαίνει στην
πλειονότητα των περιπτώσεων Αυτό
όμως δεν έχει καμία σημασία

Σε συζητήσεις με μεγάλους επιχειρηματίες

ακούς πλέον να λένε για τον
Γσίπρα ότι αποτελεί τη νέα πραγματικότητα

για την Ελλάδα της κρίσης
και κάθε επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται

για την εταιρεία του πρέπει να
τα έχει καλά με το γκουβέρνο κατά
τη γνωστή ρήση του Μποδοσάκη

Η ΖΥΝΕΛΕΥΖΗ Η στήριξη που παρέχει
η βιομηχανία στην πρώτη φορά

Αριστερά κυβέρνηση έχει αποτυπωθεί

ακόμη και σε επίπεδο μάρκετινγκ
Δεν είναι τυχαίο ότι το κεντρικό

μήνυμα της φετινής ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης του ΣΕΒ που διεξάγεται
μεθαύριο Δευτέρα είναι Μαζί για την
ανάπτυξη μαζί πετυχαίνουμε περισσότερα

Και για όσους αρέσκονται να
ψάχνουν τι κρύβουν οι συμβολισμοί
το φετινό σήμα της συνέλευσης του

Η φεηνή συνέλευση
reu ΣΕΒ συμπίπτει με
rnv προσγείωση στη
σκληρή πραγματικότητα
ΣΕΒ αποτελείται από έξι γρανάζια
διαφορετικού μεγέθους και χρώματος
το καθένα κίτρινο πράσινο μπλε
μέχρι ροζ και κόκκινο Χρωματολο
γικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι
απεικονίζει τον μύχιο πόθο πολλών
βιομηχάνων να υπάρξει στο μέλλον
μια κυβέρνηση συνεργασίας με κορ
μβτον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξη από ΝΔ
ΠΑΣΟΚ Ποτάμι Σε κάποιους άλλους
π(ίλι το φετινό σήμα της συνέλευσης
θυμίζει το σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ με τις
πολλές σημαίες

Οχι οι βιομήχανοι δεν έγιναν ξαφνικά

αριστεροί Χωρίς να διαπνέονται
από ιδεολογική ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ

αλλά για καθαρά επιχειρηματικούς
λόγους ήταν από τους πρώτους

που έσπευσαν να ρίξουν γέφυρες
στην Αριστερά Πρώτος διδάξας ο
Δημήτρης Δασκαλόπουλος όταν πριν
από δυόμισι χρόνια φύτευε τους σπόρους

πραγματοποιώντας το πρώτο
δημόσιο και ριψοκίνδυνο για την
εποχή άνοιγμα στον ΣΥΡΙΖΑ Ακολούθησαν

η Γιάννα Αγγελοπούλου
ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΒΙΑ
ΝΕΞ και πολλοί ακόμη που δεν το
διαφήμισαν όπως οι προηγούμενοι
Σήμερα αποτελεί μάλλον εξαίρεση

όποιος επιχειρηματίας πρώτης
γραμμής δεν έχει ρίξει γέφυρες με
την κυβέρνηση ανεξάρτητα αν τα
ιδεολογικά του πιστεύω έχουν με τον
ΣΥΡΙΖΑ όση σχέση έχει ο Φάντης με
το ρετσινόλαδο

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αυτές
λοιπόν τις γέφυρες αναμένεται
vö επιβεβαιώσουν η μεθαυριανή

γενική συνέλευση του ΣΕΒ και η
ομιλία του προέδρου του Θεόδωρου
Φέσσα Τη Δευτέρα ο Φέσσας θα
υποστηρίξει ότι δεν έχουμε χρόνο
για χάσιμο Το πνεύμα του θα είναι
ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις συζητήσεις

για αριστερές και δεξιές
παρενθέσεις βάζοντας μία μόνο
κόκκινη γραμμή την παραμονή της
Ελλάδας στην ευρωζώνη Κλείστε
τη συμφωνία θα είναι το κεντρικό
του μήνυμα και μόλις αυτό γίνει
ελάτε να καθήσουμε όλοι μαζί
κυβέρνηση κοινωνικοί εταίροι και
κόμματα να επανασχεδιάσουμε
την επόμενη σελίδα μέσα από ένα
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης με συγκεκριμένες

προτάσεις
Τέτοιες είναι οι 82 προτάσεις σε 1 1

τομείς πολιτικής που θα παρουσιάσει
τη Δευτέρα ο ΣΕΒ Στην πλειονότητα
τους γνωστές έχουν συζητηθεί αρκετές

φορές με τα στελέχη της κυβέρνησης
που έχουν ανοίξει για τα καλά την

πόρτα τους στον επιχειρηματικό κόσμο

όπως ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος

για τα οικονομικά υπουργεία
Γιάννης Δραγασάκης και ο υπουρ

ΜΑΖΙ ΠΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Για ôaous προσπαθούν να
εντοπίσουν συμβολιαμούε πίσω από
το φετινό σήμα ms συνέλευσηε του
ΣΕΒ κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα έξι
γρανάζια διαφορετικού μεγέθουβ και
χρώματοε συμβολίζουν μια ισχυρή
κυβέρνηση συνεργασίαε

γός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης
Θεωρούνται οι πλέον προνομιακοί
συνομιλητές των βιομηχάνων όχι
μόνο λόγω του θεσμικού τους ρόλου
αλλά και επειδή μιλούν όπως λέγεται

τη γλώσσα της συνεννόησης
σε αντίθεση με τους πιο αριστερούς
υπουργούς

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Διαβάζοντας τις
82 προτάσεις του ΣΕΒ διαπιστώνει
κανείς ότι αφορούν κυρίως διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις Αλλαγές
δηλαδή που θα μπορούσαν σχετικά
εύκολα να περάσουν Δεν υπάρχει
αντίθετα η παραμικρή αναφορά στο
φλέγον ζήτημα των εργασιακών και
του κατώτατου μισθού
Διότι η φετινή συνέλευση του Συνδέσμου

Ελληνικών Βιομηχανιών συμπίπτει

με την προσγείωση στη σκληρή
πραγματικότητα την κορύφωση της
μεγάλης διαπραγμάτευσης με τους
δανειστές την επικείμενη επιβολή
φόρων μέσω της αύξησης του ΦΠΑ

που αποτελεί υφεσιακό μέτρο για
πολλές επιχειρήσεις και φυσικά με
τη διαφωνία εργοδοτών κυβέρνησης

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16-17 ΜΑΪΟΥ 2015

ως προς την αύξηοη του κατώτατου
μισθού στα 751 ευρώ

Πρόκειται για το πιο καυτό θέμα
στις σχέσεις των δυο πλευρών με τον
ΣΕΒ να διαμηνύει ότι συμφωνεί μεν
με την επαναφορά των συλλογικών
διαπραγματεύσεων αλλά όχι και του
μισθού στα 751 ευρώ Γιατί οι επιχειρήσεις

δεν θα αντέξουν απότομη
αύξηση στο κόστος εργασίας αλλά
και επειδή ταυτόχρονα φοβάται ότι
η επιπλέον αυτή αγοραστική δύναμη

θα διαχυθεί στην κατανάλωση
προϊόντων κυρίως πολυεθνικών που
κυριαρχούν στην ελληνική αγορά

Είναι η άλλη διάσταση που έχει η
προσέγγιση ΣΕΒ κυβέρνησης Το πά
ρε-δώσε το ξαναμοίρασμα της πίτας
και η φάση αναδιάρθρωσης που θα
μπουν η οικονομία και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί

όμιλοι από την επόμενη
κιόλας ημέρα της συμφωνίας εφόσον
φυσικά αυτή επιτευχθεί

Ενα πάντως είναι βέβαιο Οτι έχει
περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε
που Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσαν

κόκκινο πανί για τα μεγάλα
επιχειρηματικά τζάκια
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

Πρέπει να απλοποιηθεί η
διαδικασία αδειοδόιησ
Το συζητάμε χρόνια αλλά ποτέ δεν επιλύεται

Μιλάμε για την περιβόητη απλοποίηση

της αδειοδοτικής διαδικασίας σε
συνδυασμό με το χωροταξικό έλλειμμα της
χώρας Αφενός πρέπει να συντονιστούν τα
εμπλεκόμενα υπουργεία π χ Αγροτικής
Ανάπτυξης Τουρισμού Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

αφετέρου να ενεργοποιηθεί
επιτέλους ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι
επί κυβέρνησης Σαμαρά ο οποίος και
παραμένει ανενεργός Εκκρεμεί συγκεκριμένα

η έκδοση πληθώρας Προεδρικών Διαταγμάτων

και αποφάσεων για την ίδρυση
και τη λειτουργία κέντρων logistics για τη
μεταφορά και τη διανομή αγαθών εντός
και περιμετρικά αστικών περιοχών για τον
καθορισμό του συστήματος καταγραφής
των περιβαλλοντικών επιδόσεων στην
εφοδιαστική αλυσίδα για τους όρους δόμησης

επιχειρηματικών-εμπορευματικών
πάρκων κ.ά

I1ü)s θα ξεκινήσουν
και πάλι επενδύσει
Το πιο κρίσιμο διακύβευμα για να αρχίσουν
και πάλι να πραγματοποιούνται επενδύσεις
είναι να ενεργοποιηθεί αμέσως το νέο ΕΙΠΑ

να αναθεωρηθεί ο αναπτυξιακός νόμος
και να δημιουργηθεί επενδυτική τράπεζα
Το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει
τώρα βρίσκεται στη φάση δημιουργίας των
διαχειριστικών αρχών μετά πρέπει να σχεδιασθούν

τα προγράμματα Εκτιμάται δε ότι
μέχρι το φθινόπωρο κάτι θα έχει αρχίσει να
κινείται Στο μέτωπο της δημιουργίας επενδυτικής

τράπεζας η βιομηχανία ζητά να
επιλεγούν έργα με αμιγώς χρηματοοικονομικά

κριτήρια Τέλος ζητά να αποσυνδεθεί
ο εθνικός κίνδυνος από τον επιχειρηματικό
μέσω της εισαγωγής κριτηρίων ρίσκου και
ωρίμασης ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση

των έργων χωρίς επιρροές από
εξωτερικούς παράγοντες

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

riapayovias επιβίωσα η
ιαχιπερη απονομή
Για μια επιχείρηση η ταχύτητα επίλυσης
των δικαστικών και των διοικητικών διαφορών

αποτελεί παράγοντα επιβίωσης
Αυτή η πραγματικότητα επιβαρύνει μια
επιχείρηση με δυσανάλογα κόστη τόσο
διοικητικά όσο και κεφαλαίου καθυστερεί
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αποθαρρύνεται

η προσέλκυση κεφαλαίων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό Σήμερα η Ελλάδα
καταλαμβάνει την προτελευταία θέση μεταξύ

των χωρών της EE ως προς την ταχύτητα
απονομής δικαιοσύνης Ανάμεσα στα μέτρα
που προτείνει ο ΣΕΒ είναι η αποσυμφόρηση

των υποθέσεων στα δικαστήρια με
υιοθέτηση ενός δεσμευτικού οδικού χάρτη
η ενίσχυση των θεσμών προδικαστικής επίλυσης

διαφορών και η ομαδοποίηση και η
εκκαθάριση ομοειδών υποθέσεων

Περιορισμοί με
ιο πλασπκό χρήμα
Να υποστηριχθεί ο θεσμός της ανεξάρτητης
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
να μπει τέλος στη χαρτούρα οι συναλλαγές
των καταναλωτών με το Δημόσιο και με επιχειρήσεις

να γίνονται ηλεκτρονικά και να
καθιερωθεί η πληρωμή με πλαστικό χρήμα
Είναι μερικές από τις προτάσεις του ΣΕΒ
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
και για περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη

Οι άλλες αφορούν την επιστροφή
εντός 90 ημερών του ΦΠΑ στις συνεπείς
επιχειρήσεις τον συμψηφισμό των συσσωρευμένων

ζημιών με τα κέρδη της εκάστοτε
επόμενης δεκαετίας τη μείωση του φορολογικού

κόστους των επιχειρήσεων για τη
μισθωτή εργασία τη διατήρηση του φορολογικού

πιστοποιητικού κ.ά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μεταρρυθμίσει με
ευρωπαϊκή συνταγή
Δουλεύουμε κατά μέσο όρο 2.000 ώρες
ετησίως και 9 ώρες ημερησίως όταν οι
Γερμανοί για παράδειγμα εργάζονται κατά
μέσο όρο 1.400 ώρες ετησίως δηλαδή μόλις
6,2 ώρες την ημέρα Η παραγωγικότητα
τους όμως είναι 70 υψηλότερη από τη
δική μας Επίσης 2,8 εκατ μισθωτοί και
αυτοαπασχολούμενοι συντηρούν 3,5 εκατ
πολίτες δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους

Απέναντι σε αυτά τα αδιέξοδα
ο ΣΕΒ προτείνει αξιοποίηση της πανευρωπαϊκής

τάσης για συνταξιοδοτικά σχήματα
που συμφωνούνται στον χώρο της εργασίας
και λειτουργούν συμπληρωματικά με την
Κοινωνική Ασφάλιση καθιέρωση φοροαπαλλαγών

τόσο για εργοδότες που αυξάνουν

τις θέσεις εργασίας π.χ μείωση του
φόρου εισοδήματος ανάλογη με το κόστος
του επιδόματος ανεργίας για κάθε νέα θέση

όσο και για τις ασφαλιστικές εισφορές
σε επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικές
εταιρείες

Λυση σιο πρόβλημα
ίου ακριβού χρήμαΐ05
Το ακριβό χρήμα ήταν και παραμένει από
τα πιο βασικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις
ακόμη και για τις εξωστρεφείς λόγω του
γνωστού country risk Υψηλό κόστος χρηματοδότησης

ή αδυναμία πρόσβασης σε
αυτήν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Τι προτείνει ο ΣΕΒ Να αρχίσει να εξοφλεί

το κράτος τις υποχρεώσεις του προς
τις επιχειρήσεις να σταματήσει η πρακτική
κάλυψης των ταμειακών ελλειμμάτων
αντλώντας όποιο ρευστό υπάρχει από τις
τράπεζες να συσταθεί άμεσα η Επενδυτική
Τράπεζα και να βρεθεί λύση στο θέμα με
τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια Ζητεί
επίσης να απομακρυνθούν τα φορολογικά
αντικίνητρα που αποτρέπουν τις τιτλοποιή
σεις επιχειρηματικών δανείων και να γίνει
παρέμβαση στην ΕΚΤ ώστε να αναγνωρίσει
ως ενέχυρο και τα τιτλοποιημένα ελληνικά
εταιρικά ομόλογα

ΕΛΕΓΧΟΙ

Παρακολούθηση ms
ayopas με ενιαίο σύστημα
Οι έλεγχοι που γίνονται σήμερα σε επιχειρήσεις

τόσο τακτικοί όσο και έκτακτοι
είναι πολλοί και αλληλοκαλυπτόμενοι
Εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες φορείς
υπουργεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με
αποτέλεσμα να δημιουργείται και προνο
μιακό έδαφος για χρηματισμό Προτείνεται
η εφαρμογή ενιαίου συστήματος συντονισμού

του ελέγχου για τη λειτουργία των
αγορών παραγωγή διακίνηση και εμπορία

στη λογική του ενιαίου λογιστικού
ελέγχου single audit Προτείνεται επίσης
να προσδιοριστεί η σκοπιμότητα των ελέγχων

με βάση ένα σύστημα κριτηρίων να
αναθεωρηθεί η μεθοδολογία των επιβαλλόμενων

προστίμων για παραβάσεις τόσο
της νομοθεσίας όσο και του ανταγωνισμού
καθώς και να ενεργοποιηθεί η ψηφισμένη
ρύθμιση εκδίκασης προσφυγών ανακοπών
και εφέσεων σχετικών με το δίκαιο του
ανταγωνισμού

0
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Να εφαρμοστεί άμεσα το

μέιρο ms διακοψιμότητα5
Δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους
ζητά η βιομηχανία σε επίπεδα ανάλογα με
αυτά των ανταγωνιστών της σε ευρωπαϊκές
χώρες όπου είναι 30%-40 χαμηλότερο
Στα προτεινόμενα μέτρα κυριαρχεί η ανάγκη

μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που επιβάλλεται στο φυσικό αέριο για

τις βιομηχανίες και την ηλεκτροπαραγωγή
ο οποίος είναι διπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού

όρου Επίσης να εφαρμοστεί το
μέτρο της διακοψιμότητας που επιτρέπει
σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να διακόπτστ/ν
για συγκεκριμένες περιόδους τη λειτουργία
τους μειώνοντας έτσι τη συνολική ζήτηση
για ηλεκτρική ενέργεια με αντάλλαγμα
εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος που
καταναλώνουν Τρίτον η βιομηχανία ζητά
να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα μέτρα
αντιστάθμισης του κόστους για ενεργοβόρες

επιχειρήσεις όπως ακριβώς προβλέπει
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία
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Υγεία Η πρόκλησητου 21ου αιώνα
Ka0(bs ο πληθυσμόε ins Tns ολοένα και γερνά εγείρονται ερωτήματα
για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγεία8 Etas είναι οι νέε8 προκλήσειβ
που ανημετωπΐζουν και neos η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια λύση
απο την Ερη Βαρδάκη
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να κυριακάτικο γεύμα Γύρω από το τραπέζι
καθισμένη η οικογένεια Οταν σερβιριστεί
και το φρούτο ο 15xpovos πιτσιρικάς κάπως

βαριεστημένα θα πάει στην κουζίνα για να

βάλει ένα ποτήρι νερό στην 85χρονη γιαγιά
του η οποία πρέπει να πάρει εκείνο το κόκκινο

χαπάκι για την καρδιά ms
Η παραπάνω εικόνα δεν αποτελούσε

αυτονόητη καθημερινότητα για raus ανθρώπους

cms apxés του 20ού αιώνα Τότε
το προσδόκιμο zcoiis άγγιζε τα 31 έτη ήταν
σχεδόν αδύνατο ένα εγγόνι να γνωρίσει την

80χρονη γιαγιά του Σήμερα το προσδόκιμο
zams φτάνει τα 70 Τα κρούσματα ιλαράς και

πολιομυελίτιδας τείνουν να εξαφανιστούν
χάρη στο εμβόλιο η θανατηφόρα ευλογιά
εκριζώθηκε Στον δυτικό κόσμο όλο και
περισσότεροι άνθρωποι φθάνουν μέχρι τα

βαθιά γεράματα
Kàncos έτσι η πρόκληση για τον τομέα

ms Υγείας στον 21ο αιώνα έχει αλλάΕει
Δεν έχει να κάνει τόσο με την αντιμετώπιση
των μολυσματικών ασθενειών Ανηθέτως
καθώς το προσδόκιμο ζωής αυΕάνεται οι
άνθρωποι ζουν αρκετά για να νοσήσουν από

ns λεγόμενεβ χρόνιες παθήσεις ôncos είναι
τα καρδιαγγειακά νοσήματα ο καρκίνος τα

προβλήματα ψυχικής υγείας ο σακχαρώδης
διαβήτης τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
κ.τ.λ Είναι ενδεικτικό ότι σε πλούσια κράτη
ônoos οι ΗΠΑ το 86 των δαπανών Υγείας
αφορούν μη μεταδοτικές ασθένειες ενώ κάθε

χρόνο περίπου το 60 των παγκόσμιων
θανάτων οφείλεται σε χρόνιεβ παθήσειβ
Και μάλλον αυτό το ποσοστό αναμένεται να
αυίηθεί καθακ οι συνθήκεβ διαβίωσης βελτιώνονται

σε χώρες ônoos η Ασία η Αφρική και
η Λαπνική Αμερική Ηδη ο αριθμός των ανθρώπων

άνω των 60 έχει διπλασιαστεί —►
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ΥΓΕΙΑ

Γερμανία 46,3

ΟΙ 20 ΧΩΡΕΣ
ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΜΕ ΤΟΝ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ

ΜΕΣΟ ΟΡΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Οι αριθμοί orous
κύκλους δείχνουν
us κατά κεφαλήν

δαπάνες Υγείας ανά

χώρα σε δολάρια
Οι μέσοι όροι

ηλικίας για κάθε
χώρα εμφανίζονται

μέσα cms

παρενθέσεΐ5

Ηνωμένο
Βασίλειο 40,5

Σουηδία 41,2

Φ.νλανδία(42,6 Εσθο$7(41,3

Καναδάς 40,5)|ί Λ

Πολωνία 39,4
1,540

Νότια Κορέα
40,5

ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ και Ηνωμένα Εθνη

Ιαπωνία 46,5

Ισπανία 42,2

σε σχέση με το 1 980 και σε αυτή την ηλικιακή
ομάδα προβλέπεται να ανήκει ο évas orous
πέντε μέχρι το 2050

Ο πληθυσμός ms Ins γερνά και το ερώτημα

εγείρεται θα μπορέσουν τα υπάρχοντα
συστήματα Υγείαε να αντεπεΕέλθουν oris
αυΕανόμενεβ οικονομικέε απαιτήσει

Σύμφωνα με το Economist Intelligence
Unit EIU η δαπάνη για την Υγεία στην
Κίνα προβλέπεται να αυΕάνεται με ρυθμό
14 τον χρόνο μέχρι το 201 7 ενώ στην Αμερική

θα υπάρχει évas ρυθμός ανάπτυΣης που
θα φθάνει το 4,4 τον χρόνο για την ίδια περίοδο

Τα στοιχεία για τη Γηραιά Ηπειρο κινούνται

στο ίδιο πλαίσιο το 2050 αναμένεται
τέσσερις orous δέκα Ευρωπαίους να είναι
ηλικίας άνω των 60 χρόνων ενώ ε£ αυτών
περισσότεροι από tous μισούβ θα πάσχουν
από χρόνια νοσήματα για την ανημετώπιση
των οποίων θα ξοδεύεται το 75 των δαπανών

Υγείας Ο κώδωνας του κινδύνου
για τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας
ήδη έχει αρχίσει να χτυπά και η πίεση npos
ns φαρμακοβιομηχανίες για μείωση των τιμών

είναι φανερή Στην Ευρώπη όπου τα
δημόσια συστήματα Υγείας είναι οι κύριοι
πελάτες η δύναμη ins διαπραγμάτευσης για

τη μείωση ms τιμήβ μπορεί να επιφέρει έκπτωση

30%-40 στην τιμή του φαρμάκου
σε σχέση με την Αμερική Εκεί η αγορά είναι
πιο κατακερματισμένη όμωβ οι πρωτοβου
XiES του Μπαράκ Ομπάμα για να αμβλύνει
την πρόσβαση στο σύστημα Υγείας σίγουρα
αλλάζουν πλέον τα δεδομένα

Αυτή τη στιγμή αρκετέβ προσπάθειεε
εντατικοποιούνται στην κατεύθυνση ms
μείωσηβ του köotous ms έρευναβ για την
ανάπτυΣη των νέων φαρμάκων το οποίο
εκτιμάται σήμερα κατά μέσο όρο στα 2,5
δισ δολάρια Χαρακτηρισπκό παράδειγμα
η συζήτηση που έχει Ξεσπάσει σχετικά με την
περίπτωση του Glybera ms npcirrns γονιδι
ακής Θεραπεία5 που εγκρίνεται στο δυτικό
ημισφαίριο Ουσιαστικά το Glybera προσφέρει

μόνιμη θεραπεία ms cmàvias πάθη
ons ms έλλειψης λιποπρωτέινικήβ λιπάσηβ
LPLD με tous ασθενείβ που πάσχουν από

m συγκεκριμένη ασθένεια να είναι επιρρεπείς
σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια πα

γκρεατίηδας
Το πρόβλημα Το κόστος ms θεραπείας

η οποία αγγίζει τα 780.000 ευρώ για κάθε
ασθενή Η ολλανδική εταιρεία uniQure που
m δημιούργησε δικαιολογεί την πμή κάνο¬

ντας λόγο για το υψηλό κόστος έρευνας και
τονίζοντας ότι το Glybera αφορά γονιδιακή
παρέμβαση που θα επιφέρει μόνιμη θεραπεία

Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί όπ η
πάθηση ms έλλειψης λιποπρωτεϊνικής λιπά
ons LPLD αφορά μόλις 150-200 ασθενείς
στην Ευρώπη άρα η εταιρεία απευθύνεται σε
ένα πάρα πολύ μικρό κοινό το οποίο θα πρέπει

να καλύψει και το κόστος ms ανάπτυΕης
του φαρμάκου

Τι συμβαίνει όμωε όταν το kôotos των
νέων φαρμάκων και θεραπειών είναι δυσβάσταχτο

για τα συστήματα Υγείαβ Αρκετοί
ειδικοί πιστεύουν ότι η λύση βρίσκεται σε

αλλαγή του μοντέλου πληρωμής των
φαρμακοβιομηχανιών

με την αποπληρωμή να
μη γίνεται εφάπαΕ αλλά να διαιρείται στον

χρόνο ανάλογα με την αποτελεσματικότητα
των νέων αυτών φαρμάκων στην υγεία αυτών

που τα λαμβάνουν
Η πρόκληση πάντως της βιωσιμότητας
των συστημάτων Υγείας είναι φανερή

σε κάθε περίπτωση και δεν είναι λίγοι οι
ειδικοί που θεωρούν ότι το θέμα θα πρέπει
αντιμετωπιστεί πιο σφαιρικά υποστηρίζοντας

όπ το κλειδί βρίσκεται στην ανάπτυΕη
ms τεχνολογίας και στη δημιουργία βάσεων

44 RHMAtfazinn
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δεδομένων των ασθενών Για παράδειγμα
εφαρμογέβ κινητών έχουν τη δυνατότητα όχι

μόνο να παρέχουν πληροφορίεβ σε πραγματικό

χρόνο για τον κάθε ασθενή αλλά και να
αποκαλύπτουν τάσειβ και συνήθειεβ που θα

βοηθήσουν στην έρευνα
Το μεγαλύτερο ßüpos θα πρέπει να δοθεί

στην πρόληψη και στην έγκυρη διάγνωση
ενώ οι δαπάνεδ Υγείαβ θα πρέπει να

αντιμετωπιστούν όχι απλά oos ένα kôotos
αλλά ως μια επένδυση Και σε αυτόν τον

τομέα κάποιεε χώρεβ τα πάνε πράγματι καλύτερα

από κάποιεβ άλλεβ Σε μελέτη που

πραγματοποίησε το Economist Intelligence
Unit EIU σε Ιόόχώρεβ η Αμερική μολονότι

εμφανίζει ns περισσότερεβ κατά κεφαλήν

δαπάνεε για την Υγεία βρίσκεται στην
33η θέση σε σχέση με τα αποτελέσματα των

υπηρεσιών ms Αντίθετα η Ιαπωνία είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματική Θα μπορούσαμε
άραγε να μάθουμε από το λεγόμενο ιαπωνικό

θαύμα
Από το 1961 η Ιαπωνία προσέφερε καθολική

πρόσβαση όλων των πολιτών ms
στο σύστημα Υγείας δημιουργώνταβ ένα

μοντέλο ιδιαίτερα γενναιόδωρο npos tous
ανθρώπουβ ms τρίτηβ ηλικίαε Μάλιστα το
2000 προώθησε σύστημα υποχρεωτικήβ

ασφάλειαβ μακροχρόνιαβ περίθαλψηβ για
tous πολίτεβ το οποίο χρηματοδοτούνταν
από τη φορολογία καθώβ ο αριθμόβ των

ηλικιωμένων ms xcopas αυΣανόταν με ταχύτατο

ρυθμό Ηδη évas orous τέσσεριβ πο

λίτεβ στην Ιαπωνία είναι άνω των 65 ετών
ενώ σε διάστημα 20 χρόνων πλέον αναμένεται

να είναι ο évas orous τρειβ Η λύση

για το Kpàros στην προβλεπόμενη αύΣηση
των χρόνιων νοσημάτων βρίσκεται στην

πρόληψη μέσω ms πολιπκήβ των μεγάλων
εταιρειών οι οποίεβ κρατούν βάσειε δεδομένων

αποθηκεύονταβ τα ιατρικά δεδομένα
των εργαζομένων tous Ενθαρρύνονταε και
επιδοτώνταβ τέτοιες πολιτικέβ το Kpàros θεωρεί

όπ θα βελπωθεί η αποτελεσματικότητα
του συστήματοβ δίνονταβ έμ(ραση στην πρόληψη

KaOcbs πολλέε εταιρείεε είναι υπεύθυ
VES για τα ετήσια τσεκάπ των εργαζομένων
tous Το παράδειγμα ms εταιρείαβ Uchida
Yoko είναι χαρακτηρισπκό Παλαιότερα μια
νοσοκόμα ήταν υπεύθυνη για να υπενθυμίζει

σε 7.600 υπαλλήλουβ και ons οικογένειέβ
tous ns ιατρικέβ εΕετάσειε Φυσικά έκανε m
δουλειά ms αλλά δεν μπορούσε να κρατά
αρχείο για το πόσοι πραγματικά εμφανίζονταν

για να κάνουν ns εΣετάσειε Η εταιρεία
προκειμένου να ανπμετωπίσει το πρόβλημα

έλαβε επιδότηση 125.000 δολαρίων από το
koôtos γιαm δημιουργία βάσης δεδομένων
Αποτέλεσμα Το ποσοστό των υπαλλήλων
ms που υποβλήθηκαν σε τσεκάπ έφτασε το
92 πέρυσι Βέβαια αυτέβ οι ενέργειες σε

αρκετέβ περιπτώσει θέτουν ανησυχίεβ για
το ιατρικό απόρρητο αν δεν τηρούνται σωστά

οι διαδικασίεβ
Πάνω από όλα πάντα είναι αυτονόητο

ότι ο καθέναβ θα πρέπει να φροντίζει μόνοβ
του για τον εαυτό του Οι πυλώνεβ που οδηγούν

στη μακροζωία και σε μια καλή ζωή
είναι γνωστοί και κρύβονται στο δίπτυχο
ms koMs διατροφήβ και ms άσκησηβ Τα
οφέλη ms μεσογειακήε διατροφήβ έχουν
πολλαπλά αποτυπωθεί στο θαύμα ms Ικα
pias ο καλόε ύπνοε η αποφυγή ms αλό

γιστηβ xprions των αντιβιοτικών ôncos και
του καπνίσματοβ είναι απλέβ καθημερινέβ
συνήθειεβ που προστατεύουν τον οργανισμό
μαβ Και μην Σεχνάμε φυσικά τον παράγοντα

ψυχολογία Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου

Brigham Young υποστηρίζει
όπ η μοναΣιά και η κοινωνική απομόνωση
συνιστούν εΣίσου μεγάλη απειλή για m

μακροζωία

με την παχυσαρκία Η υγεία τελικά
σε έναν βαθμό είναι και θέμα προσωπικήε
anôcpaons
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Κοινωνία

Κέντρα Υγείας σε αποσύνθεση
Δραματικές ελλείψεις σε γιατρούς προσωπικό και υλικό αντ μετωπίζουν μονάδες υγείας σε νησιά και

απομακρυσμένες περιοχές Οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να κάνουν εράνους για να αγοράσουν τα στοιχειώδη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα
νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης
της χώρας κυρίως όμως των νησιών
και απομακρυσμένων περιοχών Οι
ελλείψεις γιατρών λοιπού προσωπικού

και υλικών είναι πλέον τόσο
έντονες που καθιστούν τη λειτουργία
των μονάδων υγείας προβληματική
έως και επικίνδυνη

Το τελευταίο χρονικό διάστημα
γιατροί και εργαζόμενοι αποστέλλουν

υπομνήματα στις Υγειονομικές
Περιφέρειες περιγράφοντας με τα πιο

μελανά χρώματα τη σημερινή πραγματικότητα

των μονάδων υγείας Στις 20
Μαΐου προχωρούν σε 24ωρη απεργία
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Υγείας Την κινητο¬

ποίηση έχει προκηρύξει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια

Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ

Οι Σποράδες αιμορραγούν
Το λειτουργικό χάος που επικρατεί
στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου περιγράφει

ο διευθυντής της μονάδας παθολόγος

κ Γιώργος Τριανταφύλλου
σε υπόμνημά του προς τη διοίκηση
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Ο
κ Τριανταφύλλου ζητεί επειγόντως
βοήθεια αναφερόμενος και στα καθημερινά

τα οποία έχουν να κάνουν
Με την καθαριότητα του κτιρίου

Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να
ζητιανεύουν

από τους πολίτες να αγοράσουν

είδη καθαριότητας Εχουμε
πάνω από τέσσερις μήνες να λάβου¬

με πράγματα και θα αρρωστήσουμε
στο τέλος όλοι μας τονίζει

Με παραγγελίες υλικού για το ακτινολογικό

εργαστήριο το οποίο είναι
θέμα λίγων ημερών να κλείσει

Βενζίνη στο ασθενοφόρο καταγγέλλει

ο διευθυντής του Κέντρου
Υγείας βάζουν όλο τι 2015 οι κάτοικοι

του νησιού και προειδοποιεί
ότι οσονούπω οι γιατροί θα σταματήσουν

να γράφουν φάρμακα στους
ασθενείς διότι τελειώνουν τα μελάνια

των εκτυπωτών που γράφουν τις
συνταγές Κάντε σας παρακαλώ
κάτι εκλιπαρεί

Σήμα κινδύνου
Απελπιστική είναι η κατάσταση και
στην Αλόννησο Από ιις πέντε προβλεπόμενες

θέσεις γκτρών παιδιά¬

τρου γενικής ιατρικής οδοντιάτρου
και δύο αγροτικών υπηρετούν μόνο
οι δύο αγροτικοί Πολλές ελλείψεις
παρατηρούνται και στο Κέντρο Υγείας

Σκιάθου
Από τους τέσσερις γιατρούς γενικής

ιατρικής υπηρετούν μόνο δύο
Οδοντίατρος και ακτινολόγος δεν
υπάρχουν παρότι το Κέντρο διαθέτει

ακτινολογικό μηχάνημα ενώ από
τις τρεις νοσηλεύτριες που προβλέπονται

υπηρετεί μόνο μία
Σήμα κινδύνου εκπέμπει και το

Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας εν όψει
της έναρξης της τουριστικής περιόδου

Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται
να πληρώνουν με δικά τους λεφτά τα
αναλώσιμα δηλαδή γάζες τσιρότα
ενέσεις ή ειδοποιούν τους ασθενείς
να φέρουν δικά τους

Οι ελλείψεις στα
Κέντρα Υγείας είναι
πλέον τόσο έντονες
που καθιστούν
τη λειτουργία
των μονάδων
προβληματική έως
και επικίνδυνη

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η κραυγή αγωνιά evôs γιατρού στον Αστακό
Εγγραφη αναφορά-ενημέρωοη προς
τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου

με θέμα Μη ασφαλής εφημέρευ
ση του Κέντρου Υγείας Αστακού κατέθεσε

προ ολίγων ημερών ο επιμελητής
Β του Κέντρου Υγείας γενικός γιατρός
κ Παναγιώτης Κούσιας Η αναφορά
που κατέθεσαν στη Βουλή στις 15 Μαΐου

οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ Νίκος
Μωραΐτης και Νίκος Καραθανασό
πουλος περιγράφει την προβληματική
λειτουργία του Κέντρου Υγείας εξαιτίας
των ελλείψεων

Οπως αναφέρεται πολλές φορές
μένει σε ολόκληρο το Κέντρο Υγείας
ένας γιατρός μόνος του χωρίς κανέναν

άλλον για ώρες ενώ σε κάποιες
βάρδιες το ασθενοφόρο δεν κινείται
γιατί δεν υπάρχει οδηγός σε υπηρεσία

Οι δε νοσηλεύτριες έχουν γίνει
είδος προς εξαφάνιση Σαν να μην
έφταναν τα παραπάνω το τριήμερο της
Πρωτομαγιάς και κάποιες ημέρες τον
προηγούμενο καιρό το Κέντρο Υγείας

Αστακού εφημερεύει με έναν μόνο
γιατρό και χωρίς να έχει αποσταλεί
επίσημα υπογεγραμμένο πρόγραμμα
εφημεριών όπως επιβάλλεται και για

νομικούς λόγους ιατρικής ευθύνης
Ο γιατρός τονίζει ότι όλα αυτά καθιστούν

μη ασφαλή την εφημέρευοη
του Κέντρου Υγείας και προειδοποιεί
ότι μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο
τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα
των ανθρώπων που θα προστρέξουν
σε αυτό για βοήθεια

Ο κ Κούοτας εξηγεί ότι εφημερία
ενός υγειονομικού σχηματισμού όπως
είναι ένα Κέντρο Υγείας δεν σημαίνει
μόνο απλή παρουσία ενός γιατρού για
την παροχή πρώτων βοηθειών αλλά η
δυνατότητα έγκαιρης και σωστής αντιμετώπισης

του επείγοντος περιστατικού
και η ασφαλής μεταφορά του σε

νοσοκομείο αν χρειάζεται
Η αγωνία του γιατρού φαίνεται από

τη γλαφυρή περιγραφή που ακολουθεί
Στην πράξη σήμερα το πρωί εφημερεύω

χωρίς οδηγό ασθενοφόρου Αν
συμβεί κάτι π.χ ένα σοβαρό τροχαίο
ακόμη κι αν είναι κοντά στο Κέντρο
Υγείας θα πρέπει να περιμένω να έρθει

το ασθενοφόρο από το Μεσολόγγι
ή το Αγρίνιο για να μπορέσει να μεταφερθεί

με ασφάλεια ο τραυματίας με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο Το

απόγευμα το Κέντρο Υγείας θα καλύπτεται

μόνο από εμένα και από έναν
οδηγό Αν χρειαστεί να μεταφέρουμε
π.χ ένα έμφραγμα στο νοσοκομείο ή
δεχθούμε καμιά κλήση για βοήθεια
από κανένα χωριό θα πρέπει να κλειδώσουμε

άρον άρον το Κέντρο Υγείας
και να φύγουμε λείποντας για ώρες
Αν κατά κακή τύχη συμβεί και κάτι
ενδιάμεσα Δεν θα υπάρξει ούτε ένας
ν ανοίξει έστω την πόιπα του Κέντρου
Υγείας Χώρια που θα αφήσουμε εκτεθειμένα

μηχανήματα και υγειονομικό
υλικό Και αν κρατήσω για προσωρινή

νοσηλεία με ορό γ χ ένα παιδάκι
με εμέτους και συμβι ί κάτι και χρειαστεί

να φύγω τι πρέπει να κάνω
Να αφήσω τον ασθενή μόνο του ή να
τον πετάξω έξω στα γρήγορα για να
κλειδώσω το Κέντρο Υγείας Αρκετές
φορές επίσης ο οδηγός διατάζεται
από το ΕΚΑΒ Αγρινίου να μεταβεί για
περιστατικά στην περ οχή του Παλαί
ρου που και μακριά από τον Αστακό
είναι και ανήκει υγειονομικά σε άλλο
Κέντρο Υγείας και αυτό γιατί το ΕΚΑΒ
Λευκάδας και Πρέβεζας που είναι πιο
κοντά σε απόσταση αονείται να μετα¬

βεί γιατί είναι άλλος νομός Κατ αυτόν
τον τρόπο μένει πίσω μόνος του ένας
γιατρός και μια ολόκληρη περιοχή είναι

ακάλυπτη Αν πάλι για παράδειγμα
ο μη γένοιτο λιποθυμήσει κάποιος για
οποιαδήποτε αιτία έξω από το Κέντρο
Υγείας θα πρέπει ο γιατρός να προσπαθήσει

μόνος του να τον βάλει μέσα
και ταυτόχρονα να προσπαθεί να τον
εξετάσει να του περάσει ορό να του
χορηγήσει τα κατάλληλα φάρμακα
κ τ λ Ετσι χάνεται χρόνος πολύτιμος
που μπορεί να αποβεί μοιραίος για τον
άρρωστο Ακόμη και μια απλή συρραφή

τραύματος καθίσταται δυσχερής
όταν μένει ένα άτομο μόνο του χώρια
που δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες

αντισηψίας
Από τη στιγμή που αποφασίζεται η

λειτουργία μιας δομής υγείας ως κέντρο
εφημέρευσης σημειώνει ο γιατρός θα
πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στους
γιατρούς να εκτελούν την εργασία τους
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο Καμία

περικοπή κονδυλίων δεν μπορεί
να δικαιολογήσει την απώλεια μιας
ανθρώπινης ζωής ή τις σωματικές βλάβες

από αμέλεια προσθέτει

Mia
naiôiaxpos σε
μια περιοχή
30.000
κατοίκων

Οι βουλευτές του ΚΚΕ
κ.κ Μωραΐτης και Κα
ραθανασόπουλος εκτός
από την αναφορά για
τον Αστακό κατέθεσαν
στη Βουλή και την επιστολή

της διευθύντριας
του ΠΕΔΥ Κέντρου

Υγείας Βόνιτσας κυρίας
Μαρίας θεοδωρίδου
προς τον διοικητή της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Η κυρία Θεοδωρίδου

ενημερώνει
μεταξύ άλλων για τα
ακόλουθα

Η παιδίατρος η οποία
είναι και συντονίστρια
διευθύντρια του ΠΕΔΥ
Κέντρου Υγείας υποχρεώνεται

εδώ και 15 χρόνια

να εφημερεύει και
στο Νοσοκομείο Αγρινίου

ενώ το τελευταίο
διάστημα της ζητείται
να εφημερεύει και στο
Νοσοκομείο Λευκάδας
Ολα αυτά ενώ είναι η

μοναδική παιδίατρος
σε μια περιοχή περίπου
30 000 κατοίκωνχωρίς
ιδιώτη παιδίατρο αναφέρει

Εδώ και τρία χρόνια
δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό

εργαστήριο
ενώ πλέον δεν λειτουργεί

και το ακτινολογικό
Η υπηρεσία διαθέτει

μόνο έναν οδηγό
ασθενοφόρου ο οποίος

καλύπτει μία βάρδια
το 24ωρο Τις υπόλοιπες

μέρες και ώρες μια
και οι διακομιδές είναι
καθημερινό φαινόμενο

καλυπτόμεθα από το
ΕΚΑΒ των πλησιέστερων
νοσοκομείων Πρέβεζας

Λευκάδας το οποίο
συχνά λόγω φόρτου εργασίας

καθυστερεί με
κίνδυνο της ζωής των
ασθενών ιδίως όταν
πρόκειται για τροχαία
που είναι πολύ συχνό
φαινόμενο λόγω του
κακού οδικού δικτύου
και της αυξημένης κίνησης

των καλοκαιρινών
μηνών αφού η περιοχή
ευθύνης μας είναι τουριστική
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Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριστερή ανημεταρρύθμιση σιην Υγεία

Φωτεινή Σκοπούλη
Χαρίδημου Κ Tooükos

Δεν
χρειάζεται υψηλή θεωρία για

να αξιολογηθεί μια πολιτική ως
αριστερή ή όχι Αρκεί η προσφυγή
στην κοινή εμπειρία σε ποιον βαθμό

προάγει μια πολιτική τα συλλογικά

αγαθά της Υγείας και της
Παιδείας Αν η απάντηση είναι σε
μεγάλο βαθμό η πολιτική τείνει να
είναι αριστερή Αν αντιθέτως τα
συλλογικά αγαθά υποβαθμίζονται
ή η διαχείριση τους είναι σπάταλη
η πολιτική αυτή κάθε άλλο παρά
αριστερή είναι

Το κριτήριο αυτό δεν είναι αυθαίρετο

Αν κάτι διακρίνει τη σύγχρονη
Αριστερά στο πολιτικό τοπίο είναι
η πεποίθηση ότι η κοινωνία είναι
κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα
ατόμων είναι παραγωγός νοήματος

ισότητας και αλληλεγγύης Η
Υγεία και η Παιδεία είναι τα κατ
εξοχήν συλλογικά αγαθά που πρέπει
να παρέχονται ποιοτικά και αποτελεσματικά

στους πολίτες
Ο λόγος για την Υγεία Γράφτηκε
σης εφημερίδες αλλά πέρασε

σχετικά απαρατήρητο Ο υπουργός
Υγείας κ Κουρουμπλής αποφάσισε
με ερμηνευτική εγκύκλιο προσφιλή

διαδικασία των πολιτικών στη

διαμόρφωση του νομικού πλαισίου
κατά το δοκούν να επιτραπεί η συ
νταγογράφηση γενοσήμων φαρμάκων

με την εμπορική τους ονομασία
0 προβαλλόμενος λόγος θα αυξηθεί

λέει η χρήση των γενοσήμων
Δείτε τη μεγάλη εικόνα και κρίνετε
μόνοι σας Ενας ισχυρός παράγοντας

που εκτροχίασε τα δημόσια οικονομικά

της Ελλάδας τα τελευταία
15 χρόνια είναι η φαρμακευτική
δαπάνη το 2012 ήταν το 26 της
συνολικής δαπάνης για την Υγεία
και το 4 του ΑΕΠ Τα αντίστοιχα
ποσοστά σε άλλες ανεπτυγμένες
χώρες είναι κάτω από το 16 και
μεταξύ 1,8 και 2,5 αντιστοίχως
Με λίγα λόγια ξοδεύουμε πολλά
λεφτά για φάρμακα Γιατί

Οχι ο ελληνικός πληθυσμός δεν
παρουσιάζει αυξημένη νοσηρότητα

Η υψηλή φαρμακευτική δαπάνη

οφείλεται σε ενδογενείς θεσμικές

στρεβλώσεις κύρια μεταξύ των
οποίων είναι η πολυπληθής ιατρική
κοινότητα σε σχέση με τις ανάγκες
του πληθυσμού Το αποτέλεσμα της
ιατρικής υπερπροσφοράς είναι η
προκλητή ζήτηση η υπέρογκη
ανάπτυξη των υπηρεσιών Υγείας
και ιδιαίτερα των φαρμακευτικών
δαπανών

Επρεπε να χρεοκοπήσει η χώρα
για να μας επιβάλουν οι δανειστές
τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής

δαπάνης Η τρόικα επέβαλε
τις αυτονόητες σε όλες τις ανεπτυγμένες

χώρες πολιτικές την εισαγωγή
των γενοσήμων και τη συνταγο

γράφηοη της δραστικής ουσίας

Η συνταγογράφηση
με τη δραστική ουσία
είναι μία από τις
τομές στην Υγεία η
οποία αν εφαρμοστεί
σωστά και με επιμονή
προάγει το δημόσιο
συμφέρον

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης ήταν ένας ισχυρός παράγοντας που εκτροχίασε τα
δημόσια οικονομικά της Ελλάδας τα τελευταία ις χρόνια

οχι της εμπορικής ονομασίας των
φαρμάκων θεσπίστηκε διά νόμου
η υποχρέωση του γιατρού να συντα
γογραφεί με τη δραστική ουσία και
του φαρμακοποιού να χορηγεί στον
ασφαλισμένο το φθηνότερο γενό
σημο που την περιέχει Με άλλα
λόγια ο γιατρός αποφασίζει για
τη θεραπευτική ουσία που πρέπει
να χορηγήσει στον ασθενή και όχι
για το ποιος θα είναι ο προμηθευτής

της ουσίας αυτής Εφόσον για
τη συγκεκριμένη δραστική ουσία
κυκλοφορεί γενόσημο σκεύασμα ο
ασθενής οφείλει να λάβει το γενόσημο

και μάλιστα αυτό με τη μικρότερη

τιμή Ετσι και ποιοτικά φάρμακα
χορηγούνται και δημόσιο χρήμα

εξοικονομείται
Ωστόσο με την παράλληλη νομοθέτηση

ελληνικής πρωτοβουλίας
αυτή τη φορά περί συμμετοχής

του ασθενούς στη φαρμακευτική
δαπάνη αλλά και την ανασφάλεια
που παράγεται από ιδιοτελείς ψιθύρους

για την ποιότητα των
γενοσήμων ο νόμος αυτός ουσια
σπκά δεν εφαρμόζεται Η θεσμική
αδράνεια κυριαρχεί τα οργανωμένα

συμφέροντα επιχαίρουν Ο
ασθενής με την αφανή καθοδήγηση
του συστήματος εξακολουθεί εν
πολλοίς να επιλέγει ένα μη γενόσημο

σκεύασμα Ο κ Κουρουμπλής
δικαιολόγησε την απόφαση του ως
παρότρυνση να αυξηθεί η χρήση

των γενοσήμων Ευγενής σκοπός
θα πείτε Αμ δε Τι σημαίνει αυτή
η παρότρυνση στην εμπεδωμένη

ελληνική πρακτική Ο γιατρός
επιλέγει σκεύασμα συγκεκριμένης
φαρμακευτικής εταιρείας για την εγγύηση

της ποιότητας του φαρμάκου
ή γιατί έχει κάποια κρυφά οφέλη
από την εταιρεία που το παράγει

Η συνταγογράφηση με τη δραστική

ουσία είναι μία από τις τομές
στην Υγεία η οποία αν εφαρμοστεί
σωστά και με επιμονή επιφέρει
και δημοσιονομικά οφέλη και διαμορφώνει

νοοτροπίες ορθολογικής
επαγγελματικής συμπεριφοράς
προάγει δηλαδή το δημόσιο συμφέρον

Είναι ένα μικρό μέρος του
70 των μνημονιακών μέτρων τα
οποία όπως λέει ο υπουργός Οικονομικών

έπρεπε να είχαμε εφαρμόσει

μόνοι μας Η ανημεταρρύθμιση
του κ Κουρουμπλή όμως μας

πάει πίσω αντί να επιμείνει και να
ελέγξει την εφαρμονή του νόμου
άρχισε να τον ξηλώνει διαιωνίζοντας

ένα ευνοϊκό περιβάλλον για
τις σχέσεις συναλλαγής γιατρών
φαρμακοβιομηχανίας

Ο σοβαρός μεταρρυθμιστής
ιδιαίτερα αν είναι ένας σύγχρονος
αριστερός είναι προσηλωμένος
στην υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος

Εργάζεται αθόρυβα και
μεθοδικά να δημιουργήσει τους
μηχανισμούς που προστατεύουν
τα δημόσια αγαθά και εξοικονομούν

δημόσιο χρήμα Ο προσχηματικός

μεταρρυθμιστής και ο κατ
επίφαση αριστερός νοιάζεται για
την με κάθε τρόπο πολιτική του
επιβίωση

Η κυρία Φωτεινή Ν Σκοπούλη
είναι ομότιμη καθηγήτρια του
Χαροκόπε ou Πανεπιστημίου
πρώην υφυπουργός Υγείας
Ο κ Χαρίδημος Κ Τσούκας είναι
καθηγητής στα πανεπιστήμια
Κύπρου και Warwick
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Αντιδράσει
για το ενδεχόμενο
ai)£noms ίου ΦΠΑ

Με αφορμή τα πρόσφατα
δημοσιεύματα που φέρουν
την κυβέρνηση να αυξάνει
τον συντελεστή ΦΠΑ από
13 σε 18%-19 σε κέντρα
αποκατάστασης ιδιωτικές
κλινικές και διαγνωστικά
κέντρα ο πρόεδρος της Ενωσης
Κέντρων Αποκατάστασης
Ελλάδος ΕΚΑΕ κ Χρήστος
Βιρβίλης τόνισε πως οι
υπηρεσίες υγείας δεν
αποτελούν είδος πολυτελείας
και πως στην Ευρώπη είτε
ισχύει μειωμένος συντελεστής
στις υπηρεσίες υγείας είτε
υπάρχει απαλλαγή

Σύμφωνα με τον κ
Βιρβίλη την ώρα που
ο ΕΟΠΎΥ συνεχίζει να
οφείλει εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ στους
παρόχους του επιβάλλοντας
καταχρηστικά rebate και claw
back και η αγορά ασφυκτιά
από την έλλειψη ρευστότητας
και την παρατεταμένη κρίση
κάποιοι σκέφτηκαν ως
λύση για να ενισχύσουν τα
δημόσια ταμεία την αύξηση
του ΦΠΑ σε επίπεδα μάλιστα
δυσθεώρητα συγκριτικά με τις
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ
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ΦΑΡΜΑΚΑ:
ΑΥΞΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΑΙ

Στους ασθενείς ο λογαριασμός 

του ΕΟΠΥΥ 21

Νέα αύξηση συμμετοχής στα φάρμακα
Κραυγή αγωνίας για tous πάσχοντες από

σοβαρές ασθένειες μετά τη μείωση των
ασφαλιστικών τιμών σε χιλιάδες σκεπάσματα

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μείΐά
nnela@dimokratianews.gr

Σε 
μειώσεις της ασφαλιστικής 

τιμής που αφορούν 

χιλιάδες φάρμακα
προχώρησε το υπουρ-I γείο Υγείας την περασμένη 

Παρασκευή, παρά ης απελπισμένες 

κραυγές αγωνίας καρκινοπαθών, 

καρδιοπαθών και άλλων
χρόνιων ασθενών, που αναγκάζονται 

να διακόψουν τη φαρμακευ-
ηκή αγωγή τους, γιατί αδυνατούν
να πληρώσουν την αυξημένη συμμετοχή 

τους.
Ομως φαίνεται ότι η κατάσταση

στα οικονομικά του ΕΟΠΥΎ είναι
τόσο τραγική, που τελικά η ηγεσία

του υπουργείου Υγείας δεν μπόρεσε 

να αποτρέψει τις νέες μειώσεις 

σης ασφαλιστικές τιμές, δηλαδή 

στα χρήματα που πληρώνει 
το ασφαλιστικό ταμείο για κάθε 

φάρμακο.
Συγκεκριμένα, η Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ) σης 15 Μαΐου εναρμόνισε 

τις ασφαλιστικές τιμές στη
νέα θετική λίστα φαρμάκων. Ωστόσο, 

παράγοντες των φαρμακοποιών 

εκτιμούν ότι από τις αλλαγές 

αυτές προκύπτει μεσοσταθμι-
κά μια αρκετά σημαντική μείωση 

των τιμών αναφοράς. Αυτό για
τους ασφαλισμένους σημαίνει ότι
θα αναγκαστούν για άλλη μία φορά
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, 

καθώς θα κληθούν να πληρώ¬

σουν μεγαλύτερη διαφορά ασφαλιστικής 

από λιανική τιμή.
Για παράδειγμα, εάν ένα σκεύασμα 

έχει λιανική τιμή 10 ευρώ και
ασφαλιστική ημή 8 ευρώ, η διαφορά 

είναι 2 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, 

ο ασφαλισμένος θα πληρώ¬

σει συμμετοχή 25% στην ασφαλιστική 

τιμή (8x25% = 2 ευρώ) συν
τη διαφορά λιανικής - ασφαλιστικής 

(2 ευρώ), δηλαδή συνολικά 4
ευρώ.

Σημειώνεται ότι ολοένα και περισσότεροι 

γιατροί και φαρμακο¬

ποιοί καταγγέλλουν όη οι ασθενείς
διακόπτουν ή μειώνουν τη φαρμα-
κευηκή αγωγή τους, παίζοντας κό-
ρόνα γράμματα τη ζωή τους, γιατί 

δεν μπορούν να πληρώσουν 30,
60 και 90 ευρώ που αναλογούν στη
συμμετοχή του 10% και 25%.



2. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΚΡΙΣΗ ΕΦΕΡΕ ΜΕΙΩΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 2

τομογραφίες
Η κρίση έφερε
μείωση
ΤΟ ΦΡΕΝΟ που έβαλε ο ΕΟ
ΠΥΥ μειώνοντας τις τιμές για
τις αξονικές και τις μαγνητικές
τομογραφίες και βάζοντας
πλαφόν ανά διαγνωστικό κέντρο

οδήγησε στον εξορθολο
γισμό μιας κατάστασης η οποία
ήταν ομολογουμένως ακραία

16
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση στις μαγνητικές
SSJ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ 1.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

50 100 150 200 250 300 350

► AEovikés τομογραφία
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2012 67,6 p

180,3
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► Μαγνητικές τομογραφίες

31
ΤΑΒΟΑΗ

23

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

43,97

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑ 1.000.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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33

I I I

► Μαγνητικοί τομογράφοι

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

12,98

¥ αξονικέςr ΚΑΙ
μαγνητικεσ

τομογραφίες

To φρένο oils Tipés και το πλαφόν ανά
διαγνωστικό κέντρο οδήγησε σε μείωση του
αριθμού των εξετάσεων κατά 44 και των τομογραφιών

κατά 31,23

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Σε
διόρθωση της υπερβολής

με τις αξονικές και μαγνητικές
τομογραφίες οδήγησε η οικονομική

κρίση Η Ελλάδα έχασε
την πρωτιά και υποχωρεί συνεχώς
στη διεθνή κατάταξη Το φρένο
που έβαλε ο ΕΟΠΥΥ μειώνοντας
Tis τιμές των εξετάσεων και βάζοντας

πλαφόν ανά διαγνωστικό
κέντρο οδήγησε στον εξορθολο
γισμό μίας κατάστασης η οποία
ήταν ομολογουμένως ακραία

Πριν από την κρίση οι Ελληνες
κάναμε υπερδιπλάσιο αναλογικά
αριθμό μαγνητικών και αξονικών
τομογραφιών σε σύγκριση με tous
ευρωπαϊκούς λαούς Ο ΕΟΠΥΥ
πλήρωνε τότε 71 ευρώ για μία αξονική

Η δημοσιονομική πίεση οδήγησε

σε μείωση της τιμής της αξονικής

τομογραφίας αρχικά στα 60
ευρώ και στη συνέχεια κάτω από
τα 30 ευρώ

Η υποχώρηση στις τιμές οδήγη¬

σε και σε μείωση του αριθμού των
εξετάσεων προφανώς επειδή τα
διαγνωστικά κέντρα δεν είχαν
επαρκή κίνητρα να κάνουν πολλές
εξετάσεις Σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς οι υψηλές τιμές αφήνουν

πολλά περιθώρια για αύξαση
της λεγόμενης προκλητής ζήτησης

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ
οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες

ξεφούσκωσαν στην Ελλάδα

της κρίσης Το 2008 αναλογούσαν

321,8 αξονικές τομογραφίες
ανά 1 000 κατοίκους αναλογία

που το 2012 περιορίστηκε σε
180,3 αξονικές ανά 1.000 κατοίκους

Μέσα σε μία τετραετία δηλαδή
μειώθηκαν οι εξετάσεις κατά περίπου

44 Αναλογη είναι η εικόνα
και στις μαγνητικές τομογραφίες
οι οποίες από 98,3 ανά 1.000 κατοίκους

το 2 008 περιορίστηκαν σε

67,6 το 2012 μείωση 31,23
Η καθίζηση αυτή οδήγησε την

Ελλάδα σε σημαντική υποχώρηση
στην κατάταξη μεταξύ των χωρών
του ΟΟΣΑ Η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή

Το 2008 n Ελλάδα είχε τις
περισσότερες αξονικές και μαγνητικές

τομογραφίες με μεγάλη διαφορά

από τον δεύτερο
Είχε σχεδόν διπλάσιες αξονικές

από το δεύτερο στην κατάταξη Βέλγιο

321,8 έναντι 1 79,3 Το 20 1 2

η χώρα μας υποχώρησε στην τέταρτη

θέση με 180,3 εξετάσεις ανά
1 000 κατοίκους μετά την Εσθονία
393,3 τις ΗΠΑ 256,8 και το Λουξεμβούργο

205
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση

στις μαγνητικές τομογραφίες
Το 2008 η Ελλάδα ήταν

πρώτη με 98,3 εξετάσεις ανά 1.000
κατοίκους με δεύτερες τις ΗΠΑ
93,4 Το 2012 η χώρα μας υποχώρησε

στην έκτη θέση μετά την
Τουρκία 1 14,3 τις ΗΠΑ 104,8
τη Γαλλία 82 την Ισλανδία 79,3
και το Λουξεμβούργο 78,8

Τα θετικά αυτά στοιχεία συνοδεύονται

ωστόσο από την εξής
ανησυχητική επισήμανση Παρά
τη θεαματική μείωση στον αριθμό
των εξετάσεων στην Ελλάδα καταγράφεται

αύξηση στον αριθμό
των διαγνωστικών μηχανημάτων

Το 2008 αναλογούσαν 30,8
αξονικοί τομογράφοι ανά εκατομμύριο

πληθυσμού Το 2012 η
αναλογία διαμορφώθηκε σε 34,8
αξονικούς ανά εκατομμύριο κατοίκους

αύξηση 18,78 Αύξηση
καταγράφεται και στους μαγνητικούς

τομογράφους οι οποίοι αυ
ξήθηκαντο 2012 σε 23,4 ανάεκα
τομμύριο πληθυσμού από 19,7
ανά εκατομμύριο το 2008 αύξηση
12,98

Σε αριθμό μηχανημάτων η Ελλάδα

ανέβηκε θέσεις Στους μαγνητικούς

που είχε το 2008 την
τρίτη θέση έφτασε το 2012 στη
δεύτερη θέση μετά την Ιταλία Στους
αξονικούς τομογράφους έφτασε
στην πρώτη θέση από την έκτη
που κατείχε το 2008

66
Από τα 71 ευρώ

το κόστος μειώθηκε
κάτω από τα 30 ευρώ

μέσα σε τέσσερα
χρόνια
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Οδηγίες
προς γιατρούς
από ΕΟΠΥΥ
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΉ θεραπευτικών

πρωτοκόλλων επιχειρούν

υπουργείο Υγείας και
ΕΟΠΥΥ να ελέγξουν τη δαπάνη

για αξονικές και μαγνητικές

τομογραφίες Πρόκειται
για συγκεκριμένες οδηγίες
προς γιατρούς να συνταγο
γραφούν εξέταση ανάλογα
με το πρόβλημα που παρουσιάζει

ο ασθενής τους
Ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής παρέπεμψε

το προεδρείο της Ελληνικής

Ακτινολογικής Εταιρείας

στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικής
Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ προκειμένου

να εφαρμοστούν τα
πρωτόκολλα στο σύστημα
ηλεκτρονικής συνταγογρά
φησης

Η Ακτινολογική Εταιρεία
έχει διαθέσιμα τα πρωτόκολλα

τα οποία προσαρμόζονται
ήδη στη συνταγογράφηση
του ΕΟΠΥΥ εξηγεί στο

Εθνος ο πρόεδρος της
Εταιρείας καθηγητής Ακτινολογίας

Κυριάκος Στριγγάρης
Σύμφωνα με τον καθηγητή
υπάρχει τακτική επαφή μεταξύ

της Ακτινολογικής Εταιρείας

και της ΗΔΙΚΑ ώστε να

προσαρμοστούν τα στοιχεία
στο σύστημα το συντομότερο

δυνατό Ο κ Στριγγάρης
εκφράζει ωστόσο ανησυχία
σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί

η κατάσταση με τον μεγάλο

αριθμό αξονικών και
μαγνητικών

τομογράφων που
διαθέτει η χώρα μας

Το πρόβλημα
Το πρόβλημα σημειώνει
προκλήθηκε από την απελευθέρωση

της αδειοδότη
σης και κατάργηση των πληθυσμιακών

κριτηρίων για λειτουργία

νέων μηχανημάτων
που υπήρξε από τις προηγούμενες

κυβερνήσεις Ο

καθηγητής εκτιμά ότι από τα
2012 έχουν αυξηθεί κατά
30 οι αδειοδοτήσεις και
θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται
να οδηγήσει σε αύξηση και
των εξετάσεων
Η Ελληνική Ακτινολογική
Εταιρεία τονίζει έχει προσφύγει

κατά της απελευθέρωσης

στο Συμβούλιο της
Επικρατείας Εισηγήθηκε δε
στον υπουργό Υγείας να διαμορφωθεί

ένας Τεχνολογικός
Υγειονομικός Χάρτης

στον οποίο θα αποτυπώνονται

οι ανάγκες για εξοπλισμό

ανά περιοχή και θα δίνονται

οι σχετικές άδειες
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► ► ΚΑΥΤΟ ΘΕΜΑ Μ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ψάχνουν τη χρυσή τομή για τις τιμές στα φάρμακα
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ επικρατεί τις τελευταίες
ημέρες στο χώρο του φαρμάκου Το υπουργείο

Υγείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τους
φαρμακοβιομήχανους προκειμένου να βρεθεί

η χρυσή τομή στις αλλαγές που προωθούνται

Μεταξύ των θεμάτων που καίνε
είναι η μείωση συμμετοχής στα φάρμακα
με βάση εισοδηματικά κριτήρια κάτι στο
οποίο επιμένει ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής Μάλιστα σε δηλώσεις

του σε πρωινή εκπομπή ανέφερε ότι
έγινε λάθος στις νέες ασφαλιστικές τιμές

των φαρμάκων που κυκλοφόρησαν την
Παρασκευή Συγκεκριμένα η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α Ε

ΗΔΙΚΑ εναρμόνισε τις ασφαλιστικές τιμές
στο νέο θετικό κατάλογο φαρμάκων Από
τις αλλαγές αυτές προέκυπτε μεσοσταθμι
κά μία αρκετά σημαντική μείωση των τιμών
αναφοράς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
φαρμακοποιών

Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι ασφαλισμένοι
θα πλήρωναν μεγαλύτερη συμμετοχή

Ωστόσο έγινε ένα λογιστικό λάθος από

την ΗΔΙΚΑ το οποίο θα διορθωθεί σήμερα
όπως ανέφερε ο κ Κουρουμπλής

Τη μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων

για την αγορά των φαρμάκων
επανελαβε και ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά τις διεργασίες

του 1 2ου Παγκρήτιου Φαρμακευτικού
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το

Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο Ανέφερε ότι
αυτό θα επιτευχθεί με το νέο πλαίσιο που
μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει στη Βουλή και
αφορά στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης

στον τομέα του φαρμάκου με μείωση της
εισφοράς του ασθενούς την κατάργηση του
ενός ευρώ ανά συνταγή την αναβάθμιση
του ΕΟΦ την προώθηση για εγχώρια παραγωγή

ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων και
την αντιμετώπιση προβλημάτων επιβίωσης
που έχουν τα φαρμακεία στην Ελλάδα

Ο κ Ξανθός δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση
θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ελεύθερη

πρόσβαση των ανασφάλιστων στις
υπηρεσίες Υγείας και στα φάρμακα

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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