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Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ

Μοντέλο
στην απο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αποφασισμένος να προχωρήσει
σε δραστική συμπίεση των τιμών

αποζημίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΕΟΠΥΎ για όλα τα φαρμακευτικά

σκευάσματα εμφανίσθηκε χθες το
πρωί ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής κατά τη διάρκεια
της εναρκτήριας ομιλίας του στο συνέδριο

Athens Health Forum 201 5 το
οποίο πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό

ξενοδοχείο της Αθήνας
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής αποκάλυψε

μάλιστα ότι θα προχωρήσει

στην εφαρμογή του συστήματος
ασφαλιστικής αποζημίωσης των

φαρμακευτικών σκευασμάτων το οποίο

ισχύει στην Γερμανία δηλαδή
η τιμή αποζημίωσης από το ασφαλιστικό

σύστημα για κάθε φαρμακευτικό
σκεύασμα θα είναι αποτέλεσμα

διαπραγμάτευσης μεταξύ της παρα
σκευάστριας φαρμακευτικής εταιρείας

και του ΕΟΠΥΥ ενώ οι τιμές ασφαλιστικής

αποζημίωσης οι οποίες
θα επιτυγχάνονται δεν θα κοινοποιούνται

σε τρίτες χώρες προκειμένου

η Ελλάδα να μην αποτελεί χώρα

αναφοράς και έτσι οι φαρμακευτικές

εταιρείες να είναι σε θέση να
προσφέρουν στο ελληνικό ασφαλιστικό

σύστημα ακόμη και τις πολύ
χαμηλές τιμές ασφαλιστικής αποζημίωσης

τις οποίες απολαμβάνει η
Γερμανία

Υπενθυμίζεται ότι για τα θέματα
της τιμολόγησης και της ασφαλιστικής

αποζημίωσης των φαρμακευτικών
σκευασμάτων καθώς και για τις

βασικές πτυχές της νέας φαρμακευτικής
πολιτικής θα συζητήσουν εκ

νέου σήμερα με τον Παναγιώτη Κου
ρουμπλή οι εκπρόσωποι του Συνδέ

Γερμανίας για χαμηλές τιμές
ζημίωση των φαρμάκων

Με διαπραγμάτευση
ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικών
εταιρειών οι τιμές
ασφαλιστικής
αποζημίωσης

σμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας ΣΦΕΕ και της Πανελλη
νίας'Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ

Σταθερά στα 5 δισ ευρώ η
φαρμακευτική δαπάνη

Εξάλλου σύμφωνα με μια απλή
αλλά προσεκτική ανάγνωση των πινάκων

τους οποίους ανήρτησε πρόσφατα

ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ΕΟΦ στην ηλεκτρονική ι
στοσελίδα του μόνον παραμύθια
και μύθοι του Αισώπου είναι τα περί
δήθεν μείωσης της φαρμακευτικής
δαπάνης στη χώρα μας Εκείνο το οποίο

μειώνεται είναι αποκλειστικά
και μόνον η φαρμακευτική δαπάνη
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΎ και τίποτε

περισσότερο με ό,τι αυτό συνεπάγεται

για την οικονομική επιβάρυνση

των ασφαλισμένων στην προμήθεια

των φαρμάκων τους αλλά και
για τους τζίρους και τα κέρδη των
φαρμακευτικών εταιρειών πολυεθνικών

και εγχωρίων
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με

τους πίνακες του ΕΟΦ η μείωση των
αξιών στα φαρμακεία κατά 0,33
77.743.577 δεν αντιστοιχεί σε ανά¬

λογη μείωση των αξιών στα νοσοκομεία

Αντιθέτως παρατηρείται αύξηση

της αξίας των πωλήσεων προς
τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ κατά 4,51 60.3 16.954

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική

φαρμακευτική δαπάνη για το
2014 στην Ελλάδα αν αφαιρεθούν οι
παράλληλες εξαγωγές ανήλθε στα
4.969.563.006 ευρώ έναντι
4.965.669.155 για το 2013 έμεινε
δηλαδή η σχετική δαπάνη σχεδόν αμετάβλητη

και μάλιστα λίγο κάτω από

τα 5 δισ ευρώ

Σούπερ μάρκετ
με φάρμακα

Την ίδια στιγμή μετά από σχετικές

καταγγελίες εκ μέρους των
Φαρμακευτικών

Συλλόγων Ευβοίας
ΦΣΕ και Χανίων ΦΣΧ οι αρμόδιες

υγειονομικές αρχές της χώρας μας έχουν

ήδη αποστείλει έγγραφα αιτήματα

προς τις διευθύνσεις Φαρμάκων
και Φαρμακείων των διοικητικών

περιφερειών Στερεάς Ελλάδας

και Κρήτης προκειμένου οι αρμόδιες

υπηρεσίες τους να ελέγξουν επισταμένως

και με την απαιτούμενη
αυστηρότητα σούπερ μάρκετ τα οποία

λειτουργούν στα όρια των εν λόγω

διοικητικών περιφερειών και τα οποία

φέρονται να διαθέτουν στα ράφια

τους μη υποχρεωτικώς συντα
γογραφούμενα φάρμακα ΜΥΣΥΦΑ
κατά παράβαση της αυστηρής κείμενης

νομοθεσίας

Επιμένουν οι δανειστές
νια τα ΜΥΣΥΦΑ

Τέλος ιδιαίτερη ανησυχία και έκδηλη

αναστάτωση έχει προκαλέσει
στους κόλπους των φαρμακοποιών
της χώρας μας το γεγονός ότι ο Παναγιώτης

Κουρουμπλής παραδέχεται
ρητώς σε ανακοίνωση την οποία

εξέδωσε προχθές το βράδυ το υπουργείο

Υγείας ότι υφίσταται ακόμη

απαίτηση των δανειστών να απελευθερωθεί

η πώληση των ΜΥΣΥΦΑ
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Ανεπάρκεια εδώ και πέντε
μηνες στο ΚΑΤ Εικόνα

διάλυσης σε Μητέρα
Θεαγένειο και Ευαγγελισμό

Se
οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία

της χώρας με κλειστά χειρουργεία

ράντσα στους διαδρόμους
ελλείψεις υλικών υποστελεχωμέ
να τμήματα και κλινικές που υπολειτουργούν

Μάλιστα πορεία και συγκέντρωση
έξω από το υπ Υγείας πραγματοποίησαν

χθες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και συνταξιούχοι

Με τον προϋπολογισμό των νοσηλευτικών

ιδρυμάτων της χώρας να μειώνεται φέτος
σε 1,03 δισ ευρώ έναντι 1,6 δια ευρώ το 2014
και 1,8 δισ ευρώ το 2013 αλλά και με δεκάδες
χιλιάδες εργαζομένους να πηδούν από το καράβι

αναζητώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς

το ΕΣΥ παρουσιάζει εικόνα διάλυσης με
ό,η αυτό σημαίνει για την υγεία των πολιτών

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποχρηματο
δότησης και σημαντικές ελλείψεις στο προσωπικό

ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων

στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ηλίας
y"i(jjnnr JYnimijivn up τπιιγ rnvn/YiiifH/nur ππή

τις 15 ολοκαίνουργιες και πλήρως εξοπλισμένες
χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου

λειτουργούν σήμερα μόνο οι 10 καθώς το προσωπικό

δεν επαρκεί ενώ οι εφημερίες θυμίζουν
πεδίο μάχης με την προσέλευση ασθενών να

παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 20°/ο σε σύγκριση

με πέρυσι Ειδικά στο Ψυχιατρικό Τμήμα
η πληρότητα αγγίζει στις εφημερίες ακόμα

και το 1500/ο-200°/ο με τους ασθενείς να κοιμούνται

σε ράντσα στους διαδρόμους του νοσοκομείου

Οπως εξήγησε ο κ Σιώρας ο
προϋπολογισμός

του Ευαγγελισμού συρρικνώθηκε
φέτος κατά 14°/ο ενώ η φαρμακευτική δαπάνη

μειώθηκε από τα 33.000.000 ευρώ στα
24.000.000 ευρώ

Ψαλΐδι-μαμούθ
Με δυσκολία καλύπτει τις μηνιαίες ανάγκες του
και το Νοσοκομείο ΚΑΤ καθώς το πρώτο τετράμηνο

του έτους η χρηματοδότηση για λειτουργικά
έξοδα και εξόφληση προμηθευτών περιορίστηκε

στο 1 900.000 ευρώ από 1 6.700.000 ευρώ
πέρυσι Ενδεικηκά οι πάγιες μηνιαίες δαπάνες
του νοσοκομείου ανέρχονται σε 3.200.000 ευρώ

και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και πέντε
μήνες παρατηρείται ανεπάρκεια ακόμα και στο

βαμβάκι υποστήριξε η πρόεδρος των εργαζομένων

στο ΚΑΤ Βούλα Πάκου
Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση

που επικρατεί στο ΕΣΥ και η πρόεδρος
των εργαζομένων στο Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα

Αναστασία Παπαδογιαννάκη που σημείωσε
όυ η χρηματοδότηση του ιδρύματος μειώθηκε
τα τελευταία χρόνια κατά 50Ρ/ο-(ΧΡ/ο ενώ στο

κόκκινο βρίσκεται και το θεαγένειο στη θεσσαλονίκη

Το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 240

άτομα ενώ έχουμε 28 λιγότερες κλίνες την ώρα
που ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται 0

προϋπολογισμός

του νοσοκομείου κόπηκε κατά 22°/ο
και ο προϋπολογισμός του φαρμακείου κατά
4.000.000 ευρώ δήλωσε η πρόεδρος του Σωματείου

Εργαζομένων Αθηνά Γραμμαπκοπούλου

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν χθες εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και συνταξιούχοι
διαμαρτυρόμενοι και για τιςπερικοπές στουςπροϋπολογισμούς των νοσοκομείων
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Κουρουμπλή Λύση το γερμανικό μοντέλο
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ μοντέλο στα φάρμακα και ριζικές
αλλαγές στο ΕΣΥ το οποίο βρίσκεται σε τραγική
κατάσταση με τις ελλείψεις σε προσωπικό να αγγίζουν

τα 22.000 άτομα προανήγγειλε ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
φωτό από το βήμα του συνεδρίου Athens

Health Forum 2105 Ξεδιπλώνοντας το
σχέδιο του για την Υγεία ο υπουργός μίλησε

για στήριξη των νοσοκομείων με
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών αλλαγή

κατεύθυνσης στη φαρμακευτική πολιτική

και ίδρυση επιτροπών διαπραγμάτευσης

τιμών στον ΕΟΠΥΥ νέο σύστημα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και νέο θεσμικό

πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες
Στην Υγεία θα γίνουν 4.500 προσλήψεις

ενώ έχουμε στείλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή
Ενωση για την έγκριση άλλων 10.000 ετήσι¬

ας διάρκειας από τη δεξαμενή των νέων επαγγελματιών

Το επόμενο δίμηνο θα ανοίξει επίσης

μεγάλος αριθμός Μονάδων Εντατικής θεραπείας

είπε ο κ Κουρουμπλής Οσον αφορά
το μέτωπο των φαρμάκων έθεσε ως
στόχο τη δραστική συμπίεση των τιμών

αποζημίωσης για όλα τα φαρμακευτικά

σκευάσματα από τον ΕΟΠΥΥ
ώστε οι εταιρίες να πληρώνουν στην
Ελλάδα ακριβώς τα ίδια χρήματα που
δίνουν και στη Γερμανία Στις προθέσεις

του υπουργείου Υγείας είναι επίσης

η μείωση του κόστους στις θεραπείες

κατά του καρκίνου και στα αντιρετροϊ
κά φάρμακα αλλά και η λειτουργία ενός συστήματος

TAXIS στην Υγεία με σκοπό την
παρακολούθηση όλων των προβλημάτων που
προκύπτουν
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Ο ΓΙΑΝΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕ ΤΟ EUROGROUP
ΚΑΙ Ο ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

Οι κοριοί του
Βαρουφάκη και
η απειλή Σόιμπλε
Αποχώρηση

του ΔΝΤ από το
επόμενο πρόγραμμα σταθεροποίησης

της Ελλάδας
εναλλακτικά σενάρια για ΦΠΑ
σκέψη και για φόρο στις τραπεζικές
συναλλαγές προανήγγειλε χθες σε
εκδήλωση tou ΕΒΕΑ ο υπουργός Οικονομικών

κ Γιάνης Βαρουφάκης
ο οποίος εκτίμησε ότι η συμφωνία
με τους δανειστές θα κλείσει τον
Ιούνιο

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών

του Επιμελητηρίου ο υπουργός
Οικονομικών εξέφρασε την εκτίμηση
ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
δεν θέλει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε

συμφωνία με την Ελλάδα μετά
τον Ιούνιο

Υποστήριξε ακόμα πως η ελληνική

κυβέρνηση πρέπει να φτάσει σε

συμφωνία με τους δανειστές ως τις
αρχές Ιουνίου Δεν υπάρχει κάτι
που να θέλουμε πιο πολύ από το
να κλείσουμε μια συμφωνία και να
λειτουργήσουμε ως κανονική χώρα
είπε ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης

Βαρουφάκης

Οι συντελεστές ΦΠΑ
Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις
που γίνονται με το Brussels Group
και ειδικότερα για τις αλλαγές στον
ΦΠΑ ο υπουργός δήλωσε ότι π ελληνική

πλευρά είναι ιδιαίτερα ευλύγιστη

Εχουμε και plan Β και plan
C τα οποία είναι και λελογισμένα
σημείωσε ο ίδιος τονίζοντας παράλληλα

ότι η πρόταση που κατέθεσε η

ελληνική πλευρά είναι εξόχως υπεύθυνη

αναπτυξιακή καταπολεμά τη
γραφειοκρατία και δίνει την ευκαιρία
στις επιχειρήσεις και το Δημόσιο να
οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον

Σημείωσε επίσης ότι οι οι θεσμοί
μάς λένε εδώ και χρόνια ότι είναι
σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός
των φορολογικών συντελεστών του
ΦΠΑ Οι αντιδράσεις ήταν θετικές
Μακάρι να μπορούσαμε ψυχρά τεχνοκρατικά

και εμπειρικά να προχωρήσουμε

σε συμφωνία Υπάρχουν
πολιτικές διαστάσεις που εμποδίζουν

την τεχνοκρατική αυτή διευθέτηση

είπε ο ίδιος Αφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στις
τραπεζικές συναλλαγές πάνω από

D ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

κάποιο όριο λέγοντας ότι δεν είναι
στην πρόθεση της κυβέρνησης να
φέρει ένα τέτοιο φόρο αλλά είναι
ένα από τα σενάρια που βρίσκονται
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης
Το ίδιο είπε και για το ενδεχόμενο
επιβολής ενός έκτακτου φόρου στις
μεγάλες επιχειρήσεις Ολα αυτά
τα θέματα μπορούν να συζητηθούν
προκειμένου να κλείσει π συμφωνία

είπε

Στη Ρίγα
Ανατρέχοντας στα γεγονότα του
Eurogroup της Λετονίας πριν από
σχεδόν ένα μήνα και όσα είπε στους
New York Times χαρακτήρισε

ψευδείς τις διαρροές που τον αφορούσαν

για προσωπικές επιθέσεις
που δέχτηκε

Ο κ Βαρουφάκης δεν αρνήθηκε
ότι μαγνητοφώνησε τη συνεδρίαση
του Συμβουλίου υπουργών στη Ρίγα
όπως είπε και στη WSJ αλλά υπε

ραμύνθηκε της εχεμύθειάς του αφού

Ο υπ Οικονομικών
μίλησε για αποχώρηση
του ΔΝΤ εναλλακτικά
σενάρια για τον
ΦΠΑ και φόρο oris
τραπεζικές συναλλαγές

Ν
δεν έχει πει πουθενά τίποτα για όσα
συνέβησαν ή ειπώθηκαν στο Συμβούλιο

υπουργών Οικονομικών της
ευρωζώνης Ο σεβασμός μου στην
εμπιστευτικότητα των συνομιλιών
μου με τους εταίρους μου με τους
ομολόγους μου με τους θεσμούς είναι

παραδειγματικός και νομίζω ότι
όλοι τον έχουν καταγράψει και τον
κατανοούν

Ο υπουργός έκανε επίθεση και
στην προηγούμενη κυβέρνηση για
τις αποκρατικοποιήσεις λέγοντας
πως πρέπει να ντρέπεται για το
σαθρό τρόπο που γίνονταν

Αναφερόμενος στις αποκρατικοποιήσεις

του ΟΛΠ και των περιφερειακών

αεροδρομίων υποστήριξε

ότι η κυβέρνηση δεν είναι δογματική
ενώ αναφερόμενος στο θέμα

της αποκρατικοποιήσης του Αστέρα
είπε ότι εμείς είπαμε στους εταίρους

ότι θα σεβαστούμε τις διαδικασίες

Στο μεταξύ σε ερώτηση της WSJ
και της βελγικής Les Echos για το
αν μπορεί να επαναλάβει τη διαβεβαίωση

που έδωσε στο τέλος του
201 2 ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει

ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών

κ Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
απάντησε ότι θα έπρεπε να σκεφτώ
πολύ προτού την επαναλάβω στην
τρέχουσα κατάσταση

Η κυρίαρχη δημοκρατική απόφαση
του ελληνικού λαού μάς άφησε

σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση
είπε αναφερόμενος στις εκλογές

του Ιανουαρίου
Οπως μεταδίδει η WSJ ο κ

Σόιμπλε απέρριψε τις περισσότερες
ιδέες της Κομισιόν για να αρθεί το
αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με
την Ελλάδα Ο ίδιος προειδοποίησε
το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής

Ενωσης να περιοριστεί στο
ρόλο που έχει ως ένας από τους
τρεις θεσμούς που επιβλέπουν την
εφαρμογή του προγράμματος μαζί
με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Συστάσεις
Πολλοί άνθρωποι μιλούν για πράγματα

που είτε δεν καταλαβαίνουν
είτε δεν έχουν την ευθύνη για αυτά
σημείωσε Η Κομισιόν παίζει το
ρόλο της ως ένας από τους τρεις
θεσμούς αλλά δρα εντός των ορίων
αυτής της λειτουργίας πρόσθεσε

Μία από τις προτάσεις που απέρριψε

ο κ Σόιμπλε είναι η ιδέα να
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για
ένα τρίτο πακέτο προτού ολοκληρωθεί

το τρέχον πρόγραμμα
Αν και π Ελλάδα θα είχε το δικαίωμα

να λάβει ένα τρίτο πακέτο
αν ολοκλήρωνε με επιτυχία το πρόγραμμα

ο κ Σόιμπλε τόνισε πως η

χώρα πρέπει να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα Δεν έχει πλέον το πρωτογενές

πλεόνασμα που είχε πέρυσι
και έχει πει επανειλημμένα ότι δεν
θέλει ένα νέο πρόγραμμα

► ► ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ EUROGROUP

Η πρόοδος στο Brussels
Η ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκληση του
Eurogroup για την παροχή ρευστότητας

στην Ελλάδα προϋποθέτει
την επίτευξη είτε συμφωνίας

είτε σημαντικής προόδου σε
τεχνικό επίπεδο στο πλαίσιο του
λεγόμενου Brussels Croup το
οποίο συνεδρίασε χθες το βράδυ
και συνεχίζει σήμερα πιθανότατα

και αύριο στις Βρυξέλλες
Αυτό υπογράμμιζαν χθες στη

βελγική πρωτεύουσα με αφορμή
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο
και μεθαύριο στη Ρίγα και των
επαφών του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα με Ευρωπαίους
ηγέτες με στόχο την παροχή
ρευστότητας στην Ελλάδα

Στις Βρυξέλλες επισημαίνουν
ότι μεταξύ της κυβέρνησης και
των εκπροσώπων των δανειστών

έχει σημειωθεί ουσιαστι¬

κή πρόοδος τις τελευταίες τρεις
βδομάδες αλλά δεν έχει φτάσει
ακόμη σε σημείο τέτοιο που να
θεωρείται επαρκής ώστε να
υπάρξει συμφωνία για εκταμίευση

των διαθέσιμων του
προγράμματος ή με τη συνδρομή

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Οσο μεγαλύτερη είναι

η προσέγγιση των θέσεων
στο Brussels Group και όσο
συγκλίνουν οι προϋποθέσεις
συμφωνίας τόσο αυξάνονται οι
πιθανότητες να συναινέσουν οι
εταίροι στο αίτημα του πρωθυπουργού

στη Ρίγα για σύγκληση
ενός έκτακτου Eurogroup

την επόμενη βδομάδα για την
Ελλάδα Στην περίπτωση αυτή
οι υπουργοί Οικονομικών της
ευρωζώνης θα μπορούσαν είτε
να αποφασίσουν την τμηματική
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► ► ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Αλλαγές στους συντελεστές
ΦΠΑ και επιβολή τέλους
στις τραπεζικές συναλλαγές

Group ελπίδα για... ρευστότητα!
καταβολή ρευστότητας υπό την
προϋπόθεση υλοποίησης των
συμφωνηθέντων, που δεν είναι το
πιο πιθανό σενάριο, είτε να στείλουν 

ένα μήνυμα στην ΕΚΤ προκειμένου 

η τελευταία να αυξήσει
το ποσό των εντόκων γραμματίων 

του Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με γερμανική πηγή

στις Βρυξέλλες, η Ανγκελα Μέρ-
κελ θα ακούσει με προσοχή τον
κ. Τσίπρα στη Ρίγα, σχετικά με τι
έχει γίνει και τις δεσμεύσεις που
προτίθεται να αναλάβει, ώστε στη
συνέχεια και αυτή με τη σειρά
της να λάβει τις δικές της αποφάσεις.

Πάντως, η καθυστέρηση επίτευξης 

συμφωνίας μεταξύ των
δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης 

άρχισε να δημιουργεί
πρόβλημα και στην κ. Μέρκελ,

δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα οι φωνές εντός της
κοινοβουλευτικής ομάδας των
Χριστιανοδημοκρατών και κυρίως
των Χριστιανοκοινωνιστών της
Βαυαρίας που τάσσονται κατά
ενός τρίτου προγράμματος στήριξης 

της Ελλάδας. Η κ. Μέρκελ
επιχειρεί τις τελευταίες μέρες να
πείσει τους βουλευτές της για την
ανάγκη περαιτέρω στήριξης της
Ελλάδας και για το λόγο αυτό
θελει να υπάρξει συμφωνία στις
διαπραγματεύσεις μέχρι το τελος
του μήνα.

Ομως, αυτό που τονίζουν στις
Βρυξέλλες, τόσο στην έδρα της
Κομισιόν όσο και διπλωματικές
πηγές, είναι ότι η Ρίγα είναι μια
ευκαιρία, αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει 

τις τεχνικές συζητήσεις

στο Brussels Group. Με άλλα
λόγια, εάν δεν υπάρξει σημαντική
πρόοδος τις επόμενες ώρες στις
Βρυξέλλες, δεν θα υπάρξει θετική
εξέλιξη για την Ελλάδα ούτε στη
Ρίγα. Αλλωστε, είναι πάγια θέση
των Γερμανών ότι πρώτα συμφωνία 

σε τεχνικό επίπεδο και μετά
τα υπόλοιπα.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις 
στο Brussels Croup, τα θέματα 

που κυριαρχούν σ' αυτή τη
φάση είναι τα δημοσιονομικά,
δηλαδή ο ΦΠΑ, τα «κόκκινα»
δάνεια, οι ιδιωτικοποιήσεις, το
πρωτογενές πλεόνασμα. Για τα
θέματα αυτά υπάρχει κοινή αντίληψη, 

όπως επισημαίνει η Κομισιόν 

τις τελευταίες μέρες, αλλά
όχι ακόμη συμφωνία.

Βρυξέλλες,
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ αλλαγών στους συντελεστές 

ίου ΦΠΑ, καθώς και εισηγήσεις 

για την επιβολή ενός τέλους
στις τραπεζικές συναλλαγές εξετάζουν 

πλέον η κυβέρνηση και οι δανειστές, 

μετά την απόρριψη του σχεδίου
Βαρουφάκη για την εφαρμογή δύο
συντελεστών ΦΠΑ 1 8% και 9,5% που
θα μειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες για όσους πραγματοποιούν
συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα».

Το βασικό εναλλακτικό σενάριο
που εξετάζεται αυτή τη στιγμή για
τον ΦΠΑ προβλέπει αύξηση του υπερ-
μειωμένου συντελεστή 6,5% στο 7%
και του μειωμένου από το 1 3% στο
1 4%, διατήρηση του κανονικού συντελεστή 

στο 23% και ταυτόχρονη
μετάταξη των τροφίμων από το σημερινό 

μειωμένο 1 3% στο νέο υπερ-
μειωμένο συντελεστή 7% και των
υπηρεσιών διαμονής στα ξενοδοχεία
από το σημερινό υπερ-μειωμένο 6,5%
στο νέο μειωμένο 1 4%.

1 Αύξηση του υπερ-μειωμένου συ-
I ντελεστή ΦΠΑ για τα φάρμακα, τα

βιβλία και τις εκδόσεις εντύπων από
το 6,5% στο 7%.

2Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για
τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία 

και τα εισιτήρια των θεάτρων
από το 6,5% στο 1 4%.

Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
για όλα τα τρόφιμα από το 1 3%

στο 7%.

4Αύξηση του ΦΠΑ από το 1 3%
στο 1 4% για τα σερβιριζόμενα

είδη σε καταστήματα μαζικής εστίασης, 

τα αναψυκτικά, τα εμφιαλωμένα 
νερά, τον καφέ, τους χυμούς, τα

τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος,
του νερού και του φυσικού αερίου, τα
εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

τα κόμιστρα των ταξί, τις υπηρεσίες 

επισκευής παλαιών κατοικιών, τις
δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας που
παρέχονται από ιδιωτικά θεραπευτή¬

ρια, τα εισιτήρια θεαμάτων (κινηματογράφων 

κ.λπ., πλην θεάτρων), τις
πωλήσεις ειδών από καουτσούκ, τις
πωλήσεις ανθέων και τις πωλήσεις
ειδών που προορίζονται για την υποστήριξη 

μόνιμα αναπήρων.

Γ_~ Διατήρηση του ΦΠΑ στο επίπεδο
_}του 23% για όλες τις υπόλοιπες
κατηγορίες προϊόντων, αγαθών και
υπηρεσιών.

/"Κατάργηση της διάταξης που
Όπροβλέπει για όλα τα νησιά του
Αιγαίου πλην της Κρήτης την εφαρμογή 

συντελεστών ΦΠΑ μειωμένων
κατά 30% σε σύγκριση με τους ισχύοντες 

στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι συντελεστές 

5%, 9% και 1 6% που ισχύουν
σήμερα στα νησιά αυτά θα αυξηθούν
στα επίπεδα του 7%, του 1 4% και του
23%, αντίστοιχα, με συνέπεια όλα τα
προϊόντα που διακινούνται και όλες οι
υπηρεσίες που παρέχονται στα νησιά
αυτά να ανατιμηθούν απότομα κατά
πολύ μεγάλα ποσοστά. Η διαφορά του
30% που θα καταργηθεί θα επιδιωχθεί 

να επιστρέφεται στους μόνιμους
κατοίκους των νησιών.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση φαίνεται 

ότι εξετάζει πλέον την επιβολή
ενός τελους 0,1 %-0,2% επί της αξίας
κάθε τραπεζικής συναλλαγής, προκειμένου 

να εισρέουν ετησίως στα δημόσια 

ταμεία ποσά της τάξης των 300
έως 600 εκατομμυρίων ευρώ. Την
πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την επιβολή
τελους στις τραπεζικές συναλλαγές
είχε αποκαλύψει ο «E T.» ήδη από την
προεκλογική περίοδο, με πρωτοσελι-
δο ρεπορτάζ το οποίο επιχείρησε τότε
να διαψεύσει το σημερινό κυβερνών
κόμμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι από το τελος θα εξαιρούνται συναλλαγές 

έως και 500 ευρώ, ενώ θα
υπάρχει και απαλλαγή για τις συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται μέσω
χρεωστικών καρτών και εναλλακτικών
δικτύων εξυπηρέτησης, όπως είναι τα
ATM και η ιντερνετική τραπεζική.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

3



6. ΠΙΚΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

ΠΙΚΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του
Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής
σχετικά με τις δραματικές ελλείψεις
προσωπικού αλλά και τις άθλιες
συνθήκες που επικρατούν στο

μεγαλύτερο

αντικαρκινικό νοσοκομείο

της χώρας τον Αγιο Σάββα
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά
από τον υπουργό Υγείας την άμεση
στελέχωση του Παθολογοανατομι
κού Εργαστηρίου καθώς ελλοχεύει
ο κίνδυνος να γίνει λάθος σε διάγνωση

Στο εργαστήριο υπηρετούν
τρεις μόνιμοι και τρεις επικουρικοί
γιατροί για τη διεκπεραίωση 1 8.000
παρασκευασμάτων ενώ ο αριθμός
των ιστολογικών εκθέσεων ανά
ιατρό ορίζεται περίπου στα 1 500
παρασκευάσματα ετησίως Μ.Ν Γ
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► ► Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ 906 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ 4.500

Οι εργαζόμενοι διαδήλωναν ο υπουργός προσλάμβανε
ΤΗΝ ΩΡΑ που χιλιάδες εργαζόμενοι

της Υγείας διαδήλωναν υτο
κέντρο της Αθήνας ο υπουργός
Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
επαναλάμβανε την πρόθεσή του
να επιταχυνθούν οι προσλήψεις
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Μιλώντας υτο 2ο Athens
Health Forum ανέφερε ότι εντός
των ημερών ολοκληρώνονται οι
διαδικασίες για την κάλυψη των
906 θέσεων ανακοινώθηκαν την
Τρίτη ενώ εντός διμήνου αναμένεται

να ρυθμιυτουν και οι υπόλοιπες
4.500 προσλήψεις που αφορούν
στην Υγεία Ο κ Κουρουμπλής
έκανε λόγο για περιορισμό της
χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης

προσωπικού υτα νοσοκομεία
Αλλωυτε έχει υποβάλει αίτημα για
πρόσληψη 1 0.000 επαγγελματιών
υγείας 1 2μηνης διάρκειας Πρό¬

κειται για αποφοίτους σχολών του
κλάδου της Υγείας με σκοπό να καλυφθούν

τα κενά και παράλληλα
οι νέοι εργαζόμενοι να αποκτήσουν
επαγγελματική εμπειρία Στο ίδιο
συνέδριο η φαρμακοβιομηχανία
δεσμεύτηκε πως θα καλύψει τις
δαπάνες περίθαλψης του 50 των
ανασφόλιυτων εφόσον η Πολιτεία
καλύψει το άλλο μισό μέσω του
προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας
κ Ακη Αποστολίδη Ο πρόεδρος
του ΣΦΕΕ απαντώντας στον
υπουργό Υγείας κ Κουρουμπλή
ζήτησε εξορθολογισμό των δαπανών

Υγείας και να ελεγχθούν και
τα άλλα κέντρα κόστους όχι μόνο
το φάρμακο που υπέστη το 60
των περικοπών με τη φαρμακευτική

δαπάνη να αντιυτοιχεί μόλις υτο
1 5 των δαπανών Υγείας

Χιλιάδες εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας διαδήλωσαν χθες
στο κέντρο της Αθήνας
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«Δώστε λεφτά για την Υγεία»
Μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες εργαζομένων και συνταξιούχων, αλλά και εντάσεις στη Βουλή
(και μάλιστα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο) σημάδεψαν τη χθεσινή 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική
απεργία · Τα συσσωρευμένα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα πρόνοιας έχουν ξεφύγει από το επίπεδο
της διαχείρισης, τόνισαν οι συγκεντρωμένοι

► Του ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΑΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

εγάλη συγκέντρωση για την υπεράσπιση της
δημόσιας υγείας πραγματοποίησαν έξω από το
υπουργείο Υγείας και τη Βουλή χιλιάδες συνταξιούχοι, 

υγειονομικοί και εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία. Μικροένταση επικράτησε έξω από
το Κοινοβούλιο ανάμεσα σε εργαζομένους στα
νοσοκομεία και τους άνδρες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα 

να παρέμβει η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή
Κωνσταντοπούλου, που επέκρινε τη στάση των
αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν επέτρεψαν
στους διαδηλωτές να συνεχίσουν την πορεία τους
προς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι συνταξιούχοι ξεκίνησαν την παναττική συ-
γκέντρωσή τους, δεύτερη για φέτος, στην πλατεία
Κοτζιά με αιτήματα για δημόσια και δωρεάν υγεία
και το σταμάτημα της εμπορευματοποίησης του
κλάδου, μαζί φυσικά με εκείνα της υπεράσπισης
των συντάξεών τους. Αφού χαιρέτισαν οι εκπρόσωποι 

των συνταξιουχικών οργανώσεων, η πορεία
τους κατευθύνθηκε προς το υπουργείο Υγείας, με
συνθήματα όπως «δώστε λεφτά για την υγεία, κάτω
τα χέρια απ' τα νοσοκομεία».

Μη διαχειρίσιμη κατάσταση
Στο υπουργείο Υγείας ενώθηκαν οι συγκεντρώσεις 

των εργαζομένων στην υγεία και των συνταξιούχων, 

με τους δεύτερους να αποχωρούν και τους
γιατρούς και τους υγειονομικούς να κατευθύνονται
προς τη Βουλή. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες
στην κινητοποίηση, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας έχουν συσσωρευμένα προβλήματα
που αδυνατεί να αντιμετωπίσει και η νέα κυβέρνηση, 

με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μη διαχει-
ρίσιμες καταστάσεις. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
διεκδικεί δωρεάν δημόσια υγεία και πρόνοια, επαρ¬

κή στελέχωση και χρηματοδότηση των νοσοκομείων 

και εξόφληση των δεδουλευμένων νυχτερι-
νών-αργιών για τους εργαζομένους.

Οταν η πορεία έφτασε στην οδό Βασιλίσσης
Σοφίας, υπήρξε μικροένταση, με τις δυνάμεις των
ΜΑΤ να εμποδίζουν τους διαδηλωτές να περάσουν
για να κατευθυνθούν προς το υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε
την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, ενώ η
ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε σε ανακοίνωσή της «την κυβέρνηση 

που με παρέμβασή της δεν επέτρεψαν
τα ΜΑΤ έξω από τη Βουλή να κατευθυνθεί
η ειρηνική πορεία στο υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης». Κάποιοι εργαζόμενοι 

έλεγαν χαρακτηριστικά ότι είναι
ανεπίτρεπτο μια αριστερή κυβέρνηση
να μην επιτρέπει στους εργαζομένους να
συνεχίσουν την πορεία τους. Τελικά τα
πνεύματα ηρέμησαν, βοηθούσης και
της μπόρας που ξέσπασε και που είχε
αποτέλεσμα την αποχώρηση των περισσότερων 

συγκεντρωμένων.
Τη χθεσινή κινητοποίηση στήριξε 

επίσης η Ενωση Νοσοκομειακών 
Γιατρών Ελλάδας (ΕΙΝΑΠ), που

ζητά την ενίσχυση των δημόσιων
νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας 

με μόνιμο προσωπικό και την
αποπληρωμή των δεδουλευμένων
εφημεριών και υπερωριών. Στάση 

εργασίας πραγματοποίησε η
ΑΔΕΔΥ, ενώ στην κινητοποίηση
συμμετείχαν και οι δυνάμεις του
ΠΑΜΕ στο Δημόσιο.

«Γιατί μπλόκο;»
Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 

έκανε παρα¬

τήρηση στον αξιωματικό της αστυνομίας που,
εκτελώντας εντολές, απέκλεισε με κλούβες τη Βασιλίσσης 

Σοφίας για να μην περάσει η πορεία. Η κ.
Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον αξιωματικό σε ποια
υπηρεσία ανήκει και από πού είχε εντολή να μην
επιτρέψει στην πορεία να περάσει. Ο αστυνομικός
απάντησε ότι αυτές ήταν οι εντολές που είχε από
το κέντρο επιχειρήσεων, με την πρόεδρο της Βουλής 

να ανταπαντά ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν
έχουν το δικαίωμα να κλείνουν την πρόσβαση στη
Βουλή και ότι δική της εντολή είναι η Βουλή να
παραμένει ανοιχτή σε όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν 

και να επιδώσουν κάποιο ψήφισμα.
Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
χαρακτήρισε την κινητοποίηση των γιατρών

και των εργαζομένων στα νοσοκομεία
κραυγή αγωνίας για τις δύσκολες/" συνθήκες στον χώρο της υγείας και

, χ αναφέρθηκε σε προσλήψεις κατάW	προτεραιότητα, για τις οποίες
έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.
Για προσλήψεις στις δημόσιες 

δομές υγείας μίλησε και
ο υπουργός Παναγιώτης
Κουρουμπλής, στο Athens
Health Forum, όπου τόνισε
ότι εντός των ημερών ολοκληρώνονται 

οι διαδικασίες 

για την κάλυψη 908
θέσεων, ενώ μέσα στο
επόμενο δίμηνο θα ρυθμιστούν 

και οι υπόλοιπες
από τις 4.500 προσλήψεις, 

για τις οποίες είχε
μιλήσει ο πρωθυπουργός, 

όταν επισκέφθηκε 
το υπουργείο Υγείας.

Γ
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Ανακοινώσεις Παν Κουρουμπλή

Πιο φθηνά φάρμακα
και περιορισμός
στις σπατάλες

Μέτρα
για πιο φθηνά

φάρμακα και νέο σύστημα

πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας θα εφαρμοστεί
πιλοτικά σε Αθήνα θεσσαλονίκη
και Κρήτη σε περίπου δύο μήνες
ανακοίνωσε χθες ο υπουργός
Υγείας κ Παναγιώτης Κουρου
μπλής Όπως είπε μιλώντας στο
συνέδριο Athens Health Forum
η φαρμακευτική πολιτική θα
αλλάξει ριζικά διευκρινίζοντας
ωστόσο πως δεν έχει επιθετική
διάθεση εναντίον των εταιρειών
Ο κ Κουρουμπλής ανέφερε ότι
αυτό που θα ζητηθεί από τις φαρμακευτικές

εταιρείες είναι ό,τι
πληρώνει η Γερμανίανα πληρώνουμε

και εμείς ενώ εκτίμησε
ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση
πόρων από την υποστήριξη της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
και την αύξηση της χρήσης γενό
σημων φαρμάκων Για τον λόγο
αυτό άλλωστε θα πραγματοποιηθεί

σήμερα συνάντηση του υπουργού

Υγείας με τους εκπροσώπους

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Παράλληλα ο υπουργός δεσμεύθηκε

ότι πρόθεση της κυβέρνησης

είναι εντός του 2015 να
ολοκληρωθεί το TAXIS Υγείας
που θα περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό

φάκελο του ασθενή το

σύστημα των ραντεβού τις δαπάνες

υγείας την ηλεκτρονική συ
νταγράφηση και υπογραφή θα
έχουμε στα χέρια μας ένα ακόμα
εργαλείογια την πάταξη της απάτης

και της σπατάλης δημοσίου
χρήματος επισήμανε ο κ Κουρουμπλής

Αναφορικά με τις προσλήψεις
ο υπουργός διαβεβαίωσε

ότι το υπουργείο έχει θέσει ως
στόχο τη μείωση του χρόνου πρόσληψης

των στελεχών της υγείας
και συγκεκριμένα σε πέντε μήνες
από δύο χρόνιαγια τους γιατρούς
και σε είκοσι ημέρες από πέντε
μήνες για τους επικουρικούς

Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ
κ ΠασχάληςΑποστολίδης ζήτησε
από την πολιτεία να προχωρήσει
στη χρηματοδότηση των αναγκών
των ανασφάλιστων κατά 50 και
ο ΣΦΕΕ θα καλύψει το υπόλοιπο
50 Σημείωσε την απελπιστική
θέση στην οποία βρίσκονται οι
φαρμακοβιομηχανίες λόγω της
άτυπης στάσης πληρωμών Όπως
είπε περισσότερα από 1 δισ ευρώ
χρωστούν τα νοσοκομεία και ο
ΕΟΠΎΥ και ζήτησε απότο υπουργείο

χρονοδιάγραμμα για την εξόφληση

τους
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ Health Business

Συνέντευξη Serge Bemasconi διευθύνων σύμβουλος της MedTech Europe

ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δ ιαύγεια στον χώρο της Ιατρικής

Τεχνολογίας και
αλλαγές στο σύστημα χορηγιών

προωθούν σε όλοτον κόσμο οι εταιρείες

παραγωγής και διανομής ιατροτε
χνολογικών προϊόντων Την ίδια στιγμή
η ιατρικήτεχνολογία φαίνεται ότι αποτελεί

το φάρμακο για τη βιωσιμότητα των
δημόσιων συστημάτων υγείας Τις εξελίξεις

στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζει
στην Η ο κ Serge Bemasconi διευθύνων

σύμβουλος της MedTech Europe
συμμαχία των δύο μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών

Συνδέσμων της Βιομηχανίας Ιατρικής

Τεχνολογίας EDΜΑ Βιομηχανία
Ιη-νίιτο Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογι
κών Προϊόντων EUCOMED Βιομηχανία

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα μας με
αφορμή τη διεξαγωγή της ετήσιας Παγκόσμιας

Διάσκεψης Συμμόρφωσης της
Βιομηχανίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Global MedTech Compliance
Conference που ολοκληρώνεταισήμερα
στην Αθήνα

Η ιατρική τεχνολογία είναι η λύση για
την εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος
δημόσιας υγείας

Ουσιαστικά συμβάλει στη διατήρηση
βιώσιμων συστημάτων Υγείας καθώς
αυξάνει την αποτελεσματικότητα του
συστήματος περίθαλψης και συμβάλει
στην καλύτερη διαχείριση του κόστους
Η ιατρική τεχνολογία μπορείνα ανακουφίσει

τα συστήματα υγείας όπως μέσω
της απομακρυσμένης παρακολούθησης
ή των προγραμμάτων κατ οίκον φροντίδας

Αλλωστε η αποτελεσματική χρήση
της έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο
το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

με μειωμένους χρόνους αναμονής

βελπστοποιημένες διαδικασίες και
βελτίωση της υγείας των ασθενών

Πέραν αυτών η ιατρική τεχνολογία
προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα οικονομικών

οφελών καθώς βοηθά τους ανθρώπους

να επιστρέψουν στην εργασία
τους που σημαίνει μείωση του χρόνου
της ανησυχίας και των χρημάτων που
δαπανώνται σης περιπτώσεις ασθένειας
Παράλληλα επιτρέπει στους ηλικιωμένους

να ζουν μια δραστήρια και υγιή ζωή
συνεισφέροντας στην κοινωνία και την
οικονομία Τέλος επιτρέπει στους ασθενείς

να συνεχίσουν να παράγουν δικό
τους εισόδημα συνεισφέροντας στο σύστημα

κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Τι προκάλεσε την ανάγκη επικαιροποί
ηοης του πλαισίου Συμμόρφωσης και Διαχείρισης

της βιομηχανίας Τι καινούργιο
αναμένεται όσον αφορά στη διαφάνεια

Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη
απαίτηση του κοινού ώστε οι εταιρείεςνα
ασκούν τη δραοτηριότητά τους με διαφάνεια

ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει

Βιώοιμα Συστήματα Υγείας με
χρήοη της Ιατρικής Τεχνολογίας

ότι οι εταιρείες θέλουννα διαχειρίζονται
οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ή υφιστάμενες

συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ
των ιδίων και των πελατών τους όπως
τους Οργανισμούς Υγείαςκαι τους επαγγελματίες

Υγείας Ηδιαφάνεια είναι όμως
μόνο ένα από τα μέσα για την επίτευξη
διαφανών σχέσεων που εγγυάται την αμερόληπτη

ιατρική κρίση Η συζήτηση
παραμένει ανοιχτή για το αν υπάρχουν
και άλλα μέσα για την επίτευξη αυτού του
στόχου

Η βιομηχανία σχεδιάζει αλλαγές στον
τρόπο των χορηγιών παγκοσμίως όπως
γη παράδειγματην κατάργηση των άμεσων
χορηγιών Ποιες είναι οι προκλήσεις που

πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου
να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που
πρέπει να αντιμετωπιστούν Ένα από τα
ερωτήματα είναι το πώς θα λειτουργήσει
το έμμεσο μοντέλο χορηγίας ή το σύστημα

χορηγιώνγια τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανη
μετωπίσει τα ίδια προβλήματα με το μοντέλο

της άμεσης χορηγίας Για να το επιτύχουμε

αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι υφίσταται η αρχή του πλήρους

ανταγωνισμού καιτων ίσων αποστάσεων
μεταξύ της εταιρείας που παρέχει την ια¬

τρική εκπαίδευση και του επαγγελματία
Υγείας που λαμβάνει την υποστήριξη

Ποιες είναι οι επιλογές μιας εταιρείας
προκειμένου να οργανώσει την οικονομική
στήριξη προς τρίτους και νπ διαχειριστεί τα
κονδύλια ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι
διαφθοράς και υπάρχουσες παγίδες

Είναι καίριο για ης επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν συστήματα που τηρούν
και σέβονται ης αρχές όπως π.χ οι χορηγίες

να παρέχονται μόνο σε νόμιμους
Οργανισμούς Υγείας και όχι σε ιδιώτες
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει γραπτή
σύμβαση με καταγεγραμμένα τον σκοπό
τη χρήση της χορηγίας και ης υποχρεώσεις

του δικαιούχου Οι χορηγίες πρέπει
να συνοδεύονται από τεκμηρίωση και
πρέπεινα μπορούννα εξακριβωθούν ενώ
δεν θα υπάρχουν ιδιώτες δικαιούχοι που
θα επωφελούνται από τη χορηγία

Οι χορηγίες θα δίνονται μετά από εσωτερικές

διαδικασίες που βασίζονται σε
αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης

Επίσης τα ευρωπαϊκά συνέδρια

θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από
ένασύστημα αξιολόγησης Αντασυνέδρια
δεν υπακούουν στους κανονισμούς
δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή μιας εταιρείας

Τέλος οι εταιρείες που παρέχουν

εκπαιδευτικές υποτροφίες στους

66
Χορηγίες

Οι χορηγίες πρέπει
να συνοδεύονται
από τεκμηρίωση και
πρέπει να μπορούν
να εξακριβωθούν
ενώ δεν θα υπάρχουν

ιδιώτες
δικαιούχοι που θα
επωφελούνται από

τη χορηγία

66
Οι συνέπειες

Κατανοούμε τα προβλήματα

που

αντιμετωπίζει σήμερα

η Ελλάδα
Ωστόσο η νέα κυβέρνηση

υποτιμά τις
συνέπειες που δημιουργεί

η στάση
πληρωμών και κάνει
εσφαλμένη χρήση
του νομικού πλαισίου

και της ηθικής
υποχρέωσης της βιομηχανίας

να
παρέχει προϊόντα ιατρικής

τεχνολογίας
στους ασθενείς

66
Εγκαιρες
πληρωμές

Για να εξασφαλιστεί
ότι οι Ελληνες
ασθενείς θα λαμβάνουν

τη φροντίδα
που τους αξίζει η
κυβέρνηση πρέπει
να θέσει την Υγεία
και πάλι ως προτεραιότητα

με την
κατάλληλη χρηματοδότηση

και τις
έγκαιρες πληρωμές

επαγγελματίες Υγείας πρέπει να ανταποκρίνονται

στις υποχρεώσεις της δημόσιας

διαφάνειας
Πρόσφατα απευθύνατε επιστολή στον

Έλληνα πρωθυπουργό για τις εκκρεμότητες
πληρωμών προς τα μέλη του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Ιατρικών Βιοτεχνολογικών

Προϊόντων Πώς νομίζετε ότι
αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα μπορεί να
επιλυθεί

Κατανοούμε τα προβλήματα που α

νημετωπίζει σήμερα η Ελλάδα Ωστόσο
η νέα κυβέρνηση υποημά ης συνέπειες
που δημιουργεί η στάση πληρωμών και
κάνει εσφαλμένη χρήση του νομικού
πλαισίου καιτης ηθικής υποχρέωσης της
βιομηχανίας να παρέχει προϊόντα ιατρικής

τεχνολογίας στους ασθενείς
Η ισχύουσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για ης καθυστερήσεις πληρωμών

αναφέρει όη κάθε δημόσια αρχή
όπως τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει

να εξοφλείης υποχρεώσεις στους παρό
χους εντός τριάντα ημερών Οι προμηθευτές

μπορούν να απευθυνθούν στα εθνικά

δικαστήρια αν αυτός ο όρος δεν
πληρούται Ωστόσο ιέτοιες δικαστικές
υποθέσεις χρειάζονται χρόνια για να
εκδικαστούν περισσότερα από ό,η μια
εταιρεία θα μπορούσε να επιβιώσειλόγω
έλλειψης ρευστότητας

Η στάση της κυβέρνησης έχει εκτεταμένες

συνέπειες καθώς οι μικρές επιχειρήσεις

δεν μπορούννα ισοσκελίσουν
τηνέλλειψη ρευστότητας με αποτέλεσμα
να πτωχεύουν ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες

δεν θα μπορούν να επενδύουν στερώντας

από τους ασθενείς και τουςγιατρούς
καινοτόμες θεραπείες

Η ανάγκη αναμόρφωσης της περίθαλψης

στην Ελλάδα λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού και της αύξησης των

χρόνιων παθήσεων έχει αναβληθεί απ

αόριστον Η αποεπένδυση στον τομέατης
Υγείας και η μη διάθεση πόρων στην
καινοτομίαθαέχουν αρνητικόαντίκτυπο
στην θεραπεία των ασθενών την αποτε
λεσμαηκότητα του συστήματος περίθαλψης

σης κοινωνικές δαπάνες και τέλος
σης επενδύσεις της βιομηχανίας Για να
εξασφαλιστεί όη οιΈλληνες ασθενείς θα
λαμβάνουν τη φροντίδα που τους αξίζει
η κυβέρνηση πρέπει να θέσει την Υγεία
και πάλι ως προτεραιότητα με την κατάλληλη

χρηματοδότηση καιηςέγκαιρες
πληρωμές Η Ισπανία για παράδειγμα
πέτυχε να υλοποιήσει ένα σύστημα διακανονισμού

αποπληρωμής σε συνεργασία
με ης περιφέρειες και τους ευρωπαϊκούς

θεσμούς
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Νέα αντιπαράθεση για χα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πιέσεις από τους δανειστές για
την απελευθέρωση της αγοράς
των μη υποχρεωτικώς συνταγο
γραφούμενων φαρμάκων ΜΥ
ΣΥΦΑ εν συντομία κάτι που σημαίνει

ότι θα πωλούνται και εκτός
φαρμακείου δέχεται η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας κατά δήλωση

του ίδιου τρυ υπουργού
Παν Κουρουμπλή Ο υπουργός
σε συνάντηση στη Γενεύη με τη
διευθύντρια του Περιφερειακού
Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας στην Ευρώπη

κ S Zakab ζήτησε σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου τη
στήριξη του γραφείου έναντι
της απαίτησης των δανειστών

να απελευθερωθεί η πώληση των
ΜΥΣΥΦΑ Σε επιφυλακή βρίσκονται

οι φαρμακοποιοί που
είναι απόλυτα αρνητικοί σε αυτό
το ενδεχόμενο

Ειδικότερα οι θεσμοί και κυρίως

η πλευρά του ΔΝΤ έχουν
επανειλημμένως ζητήσει να πωλούνται

τα μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα και εκτός φαρμακείων

κάτι που έχει αποφύγει
έως σήμερα n ελληνική πλευρά

Αντ αυτού από το περασμένο
καλοκαίρι έχει απελευθερωθεί n
τιμή πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ προς
τα κάτω για να λειτουργήσει ο
ανταγωνισμός και να μειωθούν
οι τιμές Το θέμα δεν έχει κλείσει
αφού n ελληνική πλευρά ήταν
υποχρεωμένη από το φθινόπωρο
να παρουσιάσει μελέτη που θα
δείχνει ότι όντως έχει λειτουργήσει

ο ανταγωνισμός Σε αντίθετη

περίπτωση έπρεπε το υπουργείο
να προχωρήσει σε απελευθέρωση

της αγοράς των ΜΥΣΥΦΑ
και ως προς τα σημεία πώλησης

Εν τω μεταξύ χθες ο υπουργός

Υγείας μιλώντας στα συνέδριο
Athens Health Forum 2015 δήλωσε

την πρόθεσή του να προχωρήσει

στην εφαρμογή του γερμανικού

συστήματος ασφαλιστικής
αποζημίωσης των φαρμάκων

που σημαίνει ότι n τιμή αποζημίωσης

από το ασφαλιστικό σύστημα

για κάθε σκεύασμα καθορίζεται

ύστερα από διαπραγμάτευση
και θα παραμένει κρυφή

για τρίτες χώρες Στη Γερμανία
όπου λέγεται ότι οι τιμές αποζημίωσης

των φαρμάκων είναι ιδιαίτερα

χαμηλές υπάρχει ειδική
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και

Εμπιστευτικότητας που ασχολείται
με το θέμα Ο κ Κουρουμπλής
δήλωσε επίσης πως έχει ζητήσει
από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

μείωση των τιμών για τα επόμενα

τρία χρόνια στα αντικαρκινικά
και αντιρετρόίκά φάρμακα

Τέλος ο υπουργός προανήγγειλε
πιλοτική εφαρμογή σε δύο

μήνες σε Αθήνα Θεσσαλονίκη
και Κρήτη του νέου συστήματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Βέβαια η ομάδα εργασίας που
έχει συσταθεί για να εισηγηθεί
το νέο σύστημα δεν έχει ολοκληρώσει

τις εργασίες της
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Χρόνια η ασθένεια
της πολυφαρμακίας
Καλά κρατά η πολυφαρμακία στην Ελλάδα καθώς
παρά τα μεχρα που λαμβάνοντα τα στοιχεία του
ΕΟΦ καταδοκνυουν οχι οι πωλήσεις φαρμάκων στα

φαρμακεία το 201 4 αυξήθηκαν κατά 2,84 σε

όγκο 16

ΕΟΦ Στα 3,6 δισ η φαρμακευτική δαπάνη το 2014 με νέα επιβάρυνση αγοράς ασφαλισμένων

Δενλέεινακλείσειηχρόνια
πληγήτηςπολυφαρμακίας
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@>naftemporiki.gr

Καλά κρατά η πολυφορμο
κία στην Ελλάδα καθώς
παρά τα όσα μέτρα λαμβάνονται

τα στοιχεία του ΕΟΦ
καταδεικνύουν ότι σι πωλησεις
φαρμάκων στα φαρμακεία τσ
2014 αυξήθηκε κατά 2,84 από
πλευράς όγκου Την ίδια στιγμή
από πλευράς αξίας λιανικές τιμές

π αγορά φαρμακείου παρουσίασε

μικρή μείωση που
ήταν της τάξης του 2 διαμορφούμενη

στα 3,88 δισ ευρώ έναντι

3,96 δισ ευρώ όμως αν αφοι
ρεθσυν σι παράλληλες εξαγωγές
328 εκατ ευρώ και 306 εκατ ευρώ

τη διετία 2013 και 2014 αντίστοιχα

τότε φαίνεται πως η
εσωτερική αγορά παρέμεινε
κολλημένη στα περίπου 3,6

δισ ευρώ
Με διατηρούμενη λοιπόν

σταθερή τη συνολική δαπάνη
για φάρμακα στα 3,6 δισ ευρώ
για το 2013 και το 20l4 αποδεικνύεται

πως η μείωση της δημόσιας

φορμακευτικής δαπάνης
από τα 2,3 δισ ευρώ τσ 2013 στα
2 δισ ευρώ τσ 2014 επιβάρυνε
τους ασθενείς και τις φορμακευ
τικές εταιρείες Συγκεκριμένα
π ιδιωτική δαπάνη για φάρμακα
από 1 3 δισ ευρώ το 201 3 έφτασε
στο 1,6 δισ το 2014 ήτοι μια
διαφορά 300 εκατ ευρώ Τπ διαφορά

αυτή κάλυψαν κατά 200
εκατ ευρώ οι φαρμακευτικές

WH ιδιωτική
δαπάνη

για φάρμακα
από 1,3 δια ευρώ
το 2013 έφτασε
στο 1,6 δισ
το 2014
ενώ η αγορά των
νοσοκομειακών
φαρμάκων ανήλθε
πέρυσι στο 1 4 δισ
ευρώ έναντι 1 34
δισ ευρώ το 2013

εταιρείες μέσα από το μέτρα του
clawback και τα υπόλοιπα οι
ασθενείς μέσω της αύξησης της
συμμετοχής τους στην αγορά
φαρμάκων αλλά και της μετακίνησης

σκευασμάτων στην αρνητική

λίστα που σημαίνει μηδενική

κάλυψη από τα δημοσία
ταμεία

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία

του ΕΟΦ η αγορά των νοσοκομειακών

φορμάκων έφτασε
πέρυσι το 1,4 δισ ευρώ έναντι
1,34 δισ ευρώ το 201 3 ήτοι άνοδος

4,5 αν και από πλευράς
όγκου σημειώθηκε μείωση κατά
3,64

Το υπουργό
Η διαμόρφωση της αγοράς σε
αυτά τα επίπεδα αποτελεί ένα
σημαντικό ζήτημα το οποίο

προβληματίζει

την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και αποτελεί
σταθερό αντικείμενο συζήτησης
ανάμεσα στην Πολιτεία και τους
εκπροσώπους των φορμακευτι
κών Οπως ανέφερε μάλιστα
χθες σε συνέδριο για τηνΥγεία
ο υπουργός Παναγιώτης Κου
ραυμπλης έχει ήδη ζητήσει από
τις φαρμακευτικές εταιρείες τη
μείωση των τιμώνγια τα επόμενα
τρία χρόνια στις θεραπείες κατά
του καρκίνου και τα ανπρεφοϊκά
φάρμακα οι οποίες επιβαρύνουν
όπως αναφέρει τους προϋπολογισμούς

τωννοσοκομείωνκαι
του ΕΟΠΥΥ Ακόμη ανέφερε ότι
θα υπάρχουν αλλαγές στο θεσμικό

πλαίσιο των κλινικών μελετών

και θα επιχειρηθεί αναπροσαρμογή

σε πιο προσιτά επίπεδα

της δαπάνης για τα καινοτόμα

φάρμακα Ακύμη σημείωσε
πως σήμερα θα υπάρξει νέα συ
νάντηση με τις φαρμακευτικές
εταιρείες ελληνικές και πολυεθνικές

ενώ σημείωσε ότι τις επό¬

μενες ημέρες θα ανακοινωθεί η
φαρμακευτική πολιτική

Οι εταιρείες
Στο ίδιο σηνέδριο ο πρόεδρας
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ
Πασχάλης Αποστολίδης στον
χαιρετισμό του ζήτησε από την
Πολιτεία να προχωρήσει στη
χρηματοδότηση των αναγκών
των ανασφάλιστων κατά 50 και
είπε ότι σ ΣΦΕΕ θα καλύψει το
υπόλοιπο 50

Σημείωσε την απεληιστική
θέση στην οποία βρίσκονται οι
φαρμακοβιομηχανίες λόγωτης
άτυπης στάσης πληρωμών με
πλέον του ενός δισ ευρώ να είναι
τα χρέη των νοσοκομείων και
του ΕΟΠΥΥ Ο κ Αποστολίδης
ζήτησε από το υπου ργείο τη δήμιου

ργιά ενός χρονοδιαγράμματος
για την εξόφληση τους Κλείνοντας

υποστήριξε την αύξηση
χρήσης των γενόσημων φορμάκων

και την αύξηση παραγωγής
φαρμάκων στην Ελλάδα όχι μόνο

ελληνικών όπως χαρακτηριστικά

ανέφερε
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος

της Πανελληνίας Ενωσης

Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
Θεόδωρος Κωλέτης ζήτησε να
υπάρξει εθνική στρατηγική για
το φάρμακο και σημείωσε χαρακτηριστικά

ότι δεν είναι δυνατό

να εισάγουμε φάρμακα που
μπορούμε να παράγουμε στη
Χώρα SID:94603551
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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ η χρηματοδότηση

για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων

μεταξύ της πολιτείας και
της φαρμακοβιομηχανίας από 50
ζήτησε ο πρόεδρος του συνδέσμου φαρμακευτικών

επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΟΒΑΡΗ πρόταση που θα πρέπει

να αξιολογηθεί από το υπουργείο και
αν δεν εμπεριέχει παραγράφους και
υποσημειώσεις είναι ένα γερό χέρι βοήθειας

στις μέρες που διανύουμε
ΣΕ ΤΡΕΙΣ περιοχές της χώρας αναμένεται

να εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας σε δύο μήνες από σήμερα λέει
υπουργός Υγείας κ Παναγιώτης Κου
ρουμπλής ο οποίος φαίνεται ότι συμμερίζεται

τις απόψεις σοβαρών επιστημόνων

ότι μόνο η ανάπτυξη της
ΠΦΥ θα βγάλει το ΕΣΥ από μεγάλο
λούκι Μακάρι η εξαγγελία να τηρηθεί

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ πέρα από κάθε
αναμενόμενο και προηγούμενο βιώνουν
οι γιατροί των πρώην πολυιατρείων
του ΙΚΑ που επέλεξαν να κλείσουν τα
ιδιωτικά τους ιατρεία ώστε να ενταχθούν
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στη δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα
του ΠΕΔΥ

ΟΥΤΕ οι κρίσεις για την κατάταξή
τους σε μια βαθμίδα με πρότυπα του
ΕΣΥ έχει ολοκληρωθεί αλλά ούτε και
λοιπές διαδικασίες για την ένταξή
τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση

Οπωσδήποτε πρόκειται
περί αδικίας η οποία όμως πρέπει
πάραυτα να αποκατασταθεί γιατί
αυτοί ανταποκρίθηκαν αμέσως και
έκλεισαν τα ιατρεία τους Όχι να μείνουνε

και άνεργοι όμως
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ανησυχία και έκδηλη

αναστάτωση έχει προκαλέσει στους

κόλπους των φαρμακοποιών της χώρας
μας το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής παραδέχεται
ρητώς σε ανακοίνωση του ότι υφίσταται
ακόμη απαίτηση των δανειστών να
απελευθερωθεί η πώληση των ΜΗΣΥ
ΦΑ μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

ΩΡΑΙΑΛΟΙΠΟΝ Η απαίτηση υπάρχει
και δεν είναι η μόνη άλλωστε Αλλά το
υπουργείο πως σκέπτεται άραγε να
απαντήσει σ αυτή την απαίτηση Γιατί
αυτό είναι το κρίσιμο σημείο Αυτοί
μπορεί να απαιτούν και της Παναγιάς
τα μάτια Το θέμα είναι κατά πόσο
εμείς ενδίδουμε

► ΣΤΑΜΑΤΗΣΕνα δέχεται περιοταπκά
για νοσηλεία η Ψυχιατρική Κλινική στο
Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμά
τσειο Στον αέρα οι ψυχικά ασθενείς
σε όλη τη Δυτική Μακεδονία γιατί οι

Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκπς
BHHBHHHMBKBhmBBHhS
δύο και μοναδικοί γιατροί της κλινικής
έχουν εξαντληθεί και είναι πολύ φυσικό

γιατί δεν είναι υπεράνθρωποι
ΑΛΛΟΣ βραχνάς για το υπουργείο

Υγείας το οποίο έχει να αντιμετωπίσει
ένα βουνό προβλημάτων πολυεπίπεδο
και δύσκολο Ένας δρόμος μόνο ανηφόρα

W ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι
μόνο:Για ν αποκτήση κανείς γρόσια
άλλος τρόπος δεν είναι πρέπη νάχει
μεγάλη τύχη να εύρη στραβόν κόσμο
και να είναι αυτός μ ένα μάτι δεν
του χρειάζονται δύο Πρέπει να φάη
σπίτια να καταπιή χωράφια να βου
λιάξη καράβια με τριανταέξ τα εκατό
θαλασσοδάνεια το διάφορο κεφάλι
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 1851
1911 Έλληνας συγγραφέας
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