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T
α	 	 τελευταία	 χρόνια	 	 ήταν	 μία	 πολύ	 δημιουργική	 πε-

ρίοδος	 για	 τον	 ΣΦΕΕ.	 Ο	 Σύνδεσμος	 Φαρμακευτι-

κών	 Επιχειρήσεων	 Ελλάδος	 εδραίωσε	 την	 παρου-

σία	 και	 την	 επιρροή	 του	 στον	 δημόσιο	 διάλογο	 με	

θέσεις,	 απόψεις,	 προτάσεις	 και	 παρεμβάσεις	 που	 άλλαξαν	 τον	

τρόπο	προσέγγισης	 της	 κοινής	 γνώμης	 και	 της	 πολιτείας	 	 για	μια	

σειρά	από	κρίσιμα	θέματα	για	την	προαγωγή	της	δημοσίας	υγείας.	

Οι	 φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις,	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ,	 ενίσχυσαν	 τη	

φωνή	τους	και	παρουσίασαν	με	ενάργεια,	αποτελεσματικότητα	και	

επιστημονική	πληρότητα	επιχειρήματα	και	προτάσεις	που	κατέδει-

ξαν	την	κεντρική	θέση	που	κατέχουν	στο	ελληνικό	επιχειρηματικό	

γίγνεσθαι	 και	 την	 ευθύνη	που	 εμπράκτως	αναλαμβάνουν	 για	 την	

υποστήριξη	και	την	ενδυνάμωση	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας.	

Ο	ΣΦΕΕ	δημιούργησε	ένα	λειτουργικό,	συνεκτικό,	σαφές	και	ρε-

αλιστικό	όραμα	για	 την	προαγωγή	της	δημοσίας	υγείας,	 το	οποίο	

παραμένει		μέχρι	σήμερα	επίκαιρο	και	γόνιμο,	μια	ασφαλής	πυξίδα	

για	το	μέλλον.	

Το		όραμα	αυτό	είναι	η		άμεση	πρόσβαση	όλων	των	πολιτών	σε	

όλα	τα	επώνυμα	φάρμακα	εγγυημένης	ασφάλειας,	ποιότητας	και	

θεραπευτικής	αποτελεσματικότητας	που	συνταγογραφούνται	από	

τον	θεράποντα	ιατρό	και	διακινούνται	με	ασφάλεια	μέσα	από	μία	

ισχυρή	και	άρτια	οργανωμένη	αλυσίδα	διανομής	στο	πλαίσιο	ενός	

συγχρόνου,	μηχανογραφημένου	και	ηλεκτρονικά	ελεγχομένου	συ-

στήματος	υγείας,	πάντοτε	υπό	την	τήρηση	διαυγών	όρων	και	κανό-

νων	Δεοντολογίας.	

Ο	ΣΦΕΕ	εργάστηκε	και	 εξακολουθεί	 να	εργάζεται	συστηματικά	

για	την	προβολή,	προώθηση	και	ενδυνάμωση	κάθε	πτυχής	του	ορά-

ματος	αυτού.	Υπερασπίστηκε	και	πέτυχε	την	άμεση	πρόσβαση,	αγω-

νίστηκε	για	δίκαια	τιμολόγηση	των	φαρμάκων	η	οποία	εξασφαλίζει	

την	ευστάθεια	της	αγοράς	και	την	ελαχιστοποίηση	των	ελλείψεων,	

κατέδειξε	την	αδήριτη	αναγκαιότητα	της	μηχανοργάνωσης	του	συ-

στήματος	υγείας,	της	ηλεκτρoνικής	συνταγογράφησης	και	της	ηλε-

κτρονικής	κάρτας-	 	«ιστορικού	του	ασθενούς»	και	υπέδειξε	ότι	το	

φάρμακο	είναι	επένδυση	με	πολλαπλή	απόδοση	και	όχι	«κόστος».	

Ανέλυσε	δε	με	καθαρότητα	τις	δαπάνες	υγείας,	για	να	στρέψει	την	

Μήνυμα του 
Προέδρου του ΣΦΕΕ 
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προσοχή	στο	πραγματικό	πρόβλημα	της	σπατάλης,	της	διαφθοράς	

και	της	κακοδιαχείρησης	που	υπονομεύει	το	μέλλον	αποστερώντας	

από	το	σύστημα	υγείας	και	τους	πολίτες	πολύτιμους	πόρους.	

Ακόμη,	ανέδειξε	στην	κορυφή	του	οράματος	την	τήρηση	του	Κώ-

δικα	 Δεοντολογίας	 τοποθετώντας	 τον	 φαρμακευτικό	 κλάδο	 στην	

πρωτοπορία	της	κοινωνικής	ευθύνης,	του	καθήκοντος	και	της	προ-

σφοράς	στην	ελληνική	κοινωνία.		Και	ασφαλώς	ανέδειξε	τα	θέματα	

που	υποστηρίζουν	την	αναπτυξιακή	και	ερευνητική	διάσταση	ενός	

κλάδου	δυναμικού	και	ταχέως	εξελισσομένου,	ο	οποίος	μπορεί	να	

διαδραματίσει	ακόμα	πιο	κεντρικό	και	αναπτυξιακό		ρόλο	στο	μέλ-

λον	της	ελληνικής	οικονομίας.	

Η	δράση	του	ΣΦΕΕ	επεξετάθη	με	την	ενεργό	συμμετοχή		όλων	των	

μελών	του	στη	διαρκή	διαβούλευση	με	τους	εκάστοτε	κυβερνώντες.	

Εξοπλισμένος	 με	 καλά	 επεξεργασμένα	 επιχειρήματα,	 καινοτόμες	

και	εναλλακτικές	προτάσεις	ο	ΣΦΕΕ	έδωσε	και	δίνει	τον	«αγώνα	της	

κοινής	λογικής»,	για		πολλά	ακανθώδη	θέματα	σημειώνοντας	νίκες	

και	επιτυγχάνοντας	αλλαγές	θετικές	για	τον	κλάδο	και	το	κοινωνικό	

σύνολο,	απολαμβάνοντας	συγχρόνως	τον	σεβασμό	και	την	αναγνώ-

ριση	της	πολιτείας	και	των	λειτουργών	της.	

Μία	 από	 τις	 κυριότερες	 επιτυχίες	 ήταν	 ο	 πρόσφατος	 συμψηφι-

σμός	των	χρεών	των	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμακευτικές	επιχει-

ρήσεις	με	τα	χρέη	των	επιχειρήσεων	προς	το	κράτος,	απόφαση	που	

αποτελεί	 σταθμό	 στην	 ιστορία	 των	 σχέσεων	 του	 κράτους	 με	 την	

επιχειρηματική	κοινότητα	στο	σύνολό	της.	Εργαστήκαμε	με	στόχο	

να	διαμορφώνουμε,	να	προτείνουμε	και	να	υποστηρίζουμε	θέσεις	

και	προτάσεις	που	υπερβαίνουν	τα	αδιέξοδα	και	διαπνέονται	από	

«πνεύμα	win	win».	Εργαστήκαμε	με	γνώμονα	την	διαμόρφωση	θέ-

σεων	που	προάγουν	το	κοινό	συμφέρον	των	πολιτών,	της	πολιτεί-

ας	και	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	διότι	αντιμετωπίσαμε	τη	

θέση	μας	στην	κοινωνία,	όχι	ως	ανταγωνιστική	με	το	κράτος	και	τους	

πολίτες,	αλλά	ως	κρίσιμη	και	κομβική	για	την	εξασφάλιση	και	υπε-

ράσπιση	ενός	επιπέδου	δημοσίας	υγείας	ανάλογου	με	εκείνο	που	

απολαμβάνουν	οι	υπόλοιποι	ευρωπαϊκοί	λαοί.	

Για	όλα	τα	παραπάνω,	κρίσιμη,	καθοριστική	και		πρωταγωνιστική	

ήταν	 η	 συμβολή	 των	 εκλεκτών	 συναδέλφων	 στο	 Διοικητικό	 Συμ-

βούλιο	του	ΣΦΕΕ	καθώς	και	των	πολυτίμων		συνεργατών,	μονίμων	

στελεχών	«φρουρών	του	ΣΦΕΕ»	που	εργάζονται	γι’	αυτόν	με	πάθος	

και	αυταπάρνηση	σε	καθημερινή	βάση	.	Επίσης	όλοι	οι	Γενικοί	Διευ-

θυντές	των	εταιρειών	μελών	του	ΣΦΕΕ	και	τα		εκατοντάδες	στελέχη	

των,	που		προσέφεραν	τα	μέγιστα	για	την	προώθηση	και	υλοποίηση		

του	οράματος	και	της	αποστολής	του	ΣΦΕΕ.			Η	δική	μου	διαδρομή	ως	

επικεφαλής	του	ΣΦΕΕ	οφείλει	τα	πάντα	στην	δική	σας	υποστήριξη,	

στη	δική	σας		καινοτομία,	στη	δική	σας		εφευρετικότητα,	πίστη	και	

εργατικότητα.	

  Η προσωπική μου 
δράση για την προαγωγή 
της δημοσίας υγείας μέσα 
από την ενδυνάμωση των 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων  
και τη συμβολή των στην 

ανάπτυξη, δεν σταματά εδώ, 
θα συνεχιστεί στο ΕΒΕΑ με την 

ίδρυση του Φαρμακευτικού 
Φόρουμ του ΕΒΕΑ το οποίο 

θα αναλάβει ευρύτερες 
πρωτοβουλίες που θα 

εκφράζουν την πίστη ότι ο 
φαρμακευτικός κλάδος μπορεί 
να αναπτυχθεί δυναμικά και να 

αναδειχθεί διεθνώς με επίκεντρο 
την Ελλάδα του μέλλοντος  
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Πιστεύω	ότι	στα	έτη	κατά	τα	οποία	οι	συνάδελφοι	επικεφαλής	των	

φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	με	τίμησαν	με	την	επιλογή	τους	να	

είμαι	ο	πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ,	ο	Σύνδεσμος	και	ο	κλάδος	σημείωσαν	

πρόοδο.	Η	πρόοδος	αυτή	μπορεί	να	αποτελέσει	ασφαλές	εφαλτήριο	

για	τη	συνέχεια.	

Η	απόφασή	μου	σήμερα	είναι	να	μην	διεκδικήσω	για	τρίτη	φορά	

την	προεδρία	του	ΣΦΕΕ	στις	προσεχείς	εκλογές.	

Πιστεύω	βαθύτατα	στην	ανάγκη	της	ανανέωσης	και	δεν	με	εκφρά-

ζει	η	«συνεχής	και	μακροχρόνια	παραμονή»	σε	αιρετά		αξιώματα,	γι’	

αυτό	δεν	θα	είμαι	υποψήφιος	στις	23	Μαρτίου,	2012.

Νέοι	άνθρωποι	και	νέες	δυνάμεις	πρέπει	να	αναδειχθούν	και	να	

εμφυσήσουν	ένα	νέο	πνεύμα	δυναμικής,	αποφασιστικής	και	πολύ-

πλευρης	προσφοράς	στον	κλάδο	και	στην	ελληνική	κοινωνία,	ιδίως	

υπό	 τις	 σημερινές	 αντίξοες	 οικονομικές	 και	 κοινωνικές	 συνθήκες	

που	καλούν	για	την	επιστράτευση	όλων	μας,	αλλά	προπαντός	των	

πιο	συγχρόνων	και	επιλέκτων		δυνάμεων	που	κάθε	κλάδος	διαθέτει.	

Θα	συνεχίσω	την	αποστολή	μου	μέχρις	ότου	ο	ΣΦΕΕ	αποκτήσει	

νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο,	θα	παραμείνω	δε	στη	διάθεση	του	νέου	

Διοικητικού	Συμβουλίου	και	του	νέου	Προέδρου,	όταν	αυτοί	κρίνουν	

ότι	χρειάζεται.

Σας	ευχαριστώ	όλους	και	όλες	από	καρδίας	για	την	υποστήριξή	

σας	όλα	αυτά	τα	χρόνια.

Όμως	η	 προσωπική	μου	δράση	 για	 την	 προαγωγή	 της	 δημοσίας	

υγείας	μέσα	από	την	ενδυνάμωση	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων		

και	τη	συμβολή	των	στην	ανάπτυξη,	δεν	σταματά	εδώ,	θα	συνεχιστεί	

στο	ΕΒΕΑ	με	την	 ίδρυση	του	Φαρμακευτικού	Φόρουμ	του	ΕΒΕΑ	το	

οποίο	θα	αναλάβει	ευρύτερες	πρωτοβουλίες	που	θα	εκφράζουν	την	

πίστη	ότι	ο	φαρμακευτικός	κλάδος	μπορεί	να	αναπτυχθεί	δυναμικά	

και	να	αναδειχθεί	διεθνώς	με	επίκεντρο	την	Ελλάδα	του	μέλλοντος.	

	Σε	αυτή	την	προσπάθεια	πιστεύω	ότι	είμαστε	όλοι	σύμμαχοι	και	

προσβλέπω	στην	προσφορά,	την	αρωγή	και	τη	συνεργασία		όλων	σας.	

Θα	 κάνουμε	 λοιπόν	 όλοι	 μαζί	 ένα	 άλμα	 προς	 το	 μέλλον	 με	 το	

βλέμμα	μας	στραμμένο	πέρα	από	τον	ορίζοντα	της	κρίσεως		και		με	

στόχο	την	ανάπτυξη	και	την	ευημερία	της	πατρίδος	μας.		

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ  
Πρόεδρος	ΣΦEE	

Πρόεδρος	και	Διευθύνων		Σύμβουλος	
PHARMASERvE	-	LiLLy

  Θα συνεχίσω 
την αποστολή μου 

μέχρις ότου ο ΣΦΕΕ 
αποκτήσει νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο, 
θα παραμείνω δε στη 

διάθεση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου 
και του νέου Προέδρου, 

όταν αυτοί κρίνουν ότι 
χρειάζεται  
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Ομιλία Προέδρου ΣΦΕΕ, κ. Δ. Φιλιώτη 
ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Κύριε	Πρόεδρε,	κύριοι	Υπουργοί,	κύριοι	Βουλευτές,

Σας	ευχαριστούμε	πολύ	για	την	πρόσκληση		να	παρουσιάσουμε	τις	

θέσεις	μας	για	το	εξαιρετικά	σημαντικό	αυτό	νομοσχέδιο.

Καίτοι	 συμμετέχουμε	 και	 συμβάλλουμε	 εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια,	

στην	 προσπάθεια	 εξορθολογισμού	 της	 φαρμακευτικής	 δαπάνης	

και	εν	γένει	της	δαπάνης	της	υγείας,	σοκαρισμένοι	διαπιστώνου-

με	ότι	το	φάρμακο,	το	υπέρτατο	αυτό	αγαθό	για	την	θεραπεία	των	

ασθενών,	το	οποίο	συμβάλλει	στην	εξοικονόμηση	πόρων	σε	άλλα	

σημεία	του	συστήματος	υγείας,	βάλλεται,	μονομερώς,	με	ομοβρο-

ντίες,	οι	οποίες	δεν	έχουν	και	συνοχή	μεταξύ	τους.

Το	 νομοσχέδιο	 αυτό,	 θα	 προκαλέσει	 μία	 κατάσταση	 «αλαλούμ»	

στην	αγορά	του	φαρμάκου,	και	εφεξής	θα	είναι	πολύ	δύσκολο	για	

τους	ασθενείς	να	βρίσκουν,	τα	φάρμακά	τους.	

Θα	αναφερθώ	ενδεικτικά	σε	ορισμένες	διατάξεις	του	Νομοσχεδίου	

•		Η	προβλεπόμενη	μείωση	κατά	50%	της	τιμής	των	φαρμάκων,	

όταν	λήξει	το	πρώτο	patento	της	δραστικής	ουσίας,	αντίκειται	

στο	κοινοτικό	δίκαιο.	Η	κατά	50%	αυτόματη	μείωση	της	τιμής	

των	φαρμάκων,	χωρίς	προγενέστερη	ενημέρωση	της	δικαιού-

χου	εταιρείας	θα	οδηγήσει	σε	επανεξαγωγή	του	φαρμάκου,	

προκαλώντας	τεράστιες	ελλείψεις	φαρμάκων	στην	αγορά	και	

αποδιοργάνωση	της	θεραπείας	των	ασθενών

•		Επιπροσθέτως	στο	νομοσχέδιο	δεν	αναγνωρίζεται	η	αξία	της	

καινοτομίας	και	των	καινοτόμων	φάρμακων	τα	οποία	σώζουν	

ζωές,	συμβάλλουν	στην	οικονομική	ανάπτυξη	και	δεν	αποτε-

λούν	δαπάνη,	αλλά	επένδυση	στην	υγεία	του	κόσμου.	

•	 	Ένα	άλλο	σημαντικό	θέμα	είναι	το	«αλαλούμ»	των	διαφόρων	

rebates	που	προβλέπονται	σε	αυτό	το	νομοσχέδιο.	Ενώ	έχει	

τεθεί	ο	στόχος	των	2.880.000.000	ευρώ	για	το	ύψος	της	δημό-

σιας	φαρμακευτικής	δαπάνης	το	2012,	που	είναι	το	ήμισυ	του	

ύψους	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	του	2009,	στο	νομοσχέ-

διο	περιλαμβάνεται	διάταξη	η	οποία	προβλέπει	σε	περίπτωση	

υπέρβασης	του	στόχου	επί	πλέον	επιστροφή	(rebate).	

22	Φεβρουαρίου	2012
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Έχουμε	πλέον	φθάσει	στα	όρια	της	υπερβολής	θεσπίζοντας	συνεχώς	

άλλα	μέτρα.	

Αν	και	θεωρούμε	υπερβολικά	χαμηλό	τον	στόχο	των	2.880.000.000	

ευρώ,	ο	οποίος	θα	καταμετρείται	κάθε	μήνα	σε	240	εκ,		προτείνου-

με,	αυτός	ο	μηνιαίος	απολογισμός	να	συμψηφίζεται	λαμβάνοντας	

υπόψη	την	εποχικότητα	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	και	στο	τέλος	

του	χρόνου	να	υπολογίζεται	η	υπέρβαση	από	το	στόχο.

Θα	πρέπει	να	δούμε	με	ποιο	τρόπο	μπορούμε	να	καταμετρήσουμε	

αυτή	την	υπέρβαση.	

Εμείς	είμαστε	πολύ	πρόθυμοι	να	βοηθήσουμε	να	επιτευχθεί,	ο	στό-

χος	αυτός	των	2.880.000.000	ευρώ,	εφόσον	και	η	πολιτεία	κάνει	

σωστά	την	δουλειά	της	και	επιταχύνει	την	έξυπνη	ηλεκτρονικοποίη-

ση	του	συστήματος.	Αυτό	είναι	εκ	των	ων	ουκ	άνευ.

Είναι	λάθος	να	τίθεται	ο	στόχος	των	2.880.000.000	ευρώ	και	να	μην	

γίνεται	τίποτα	άλλο	και		ό,τι	λείπει	να	το	παίρνουμε	από	την	φαρμα-

κοβιομηχανία.	

Αυτό	είναι	το	χειρότερο	μήνυμα	προς	τους	άλλους	παράγοντες	της	

αγοράς	για	να	μην	γίνει	απολύτως	τίποτα.	

Διαφωνούμε	 πλήρως	 και	 ζητούμε	 να	 τεθεί	 ο	 στόχος	 των	

2.880.000.000	 ευρώ	 και	 συγχρόνως	 να	 προβλεφθεί	 επιστροφή	

rebate	μέχρι	9%	και	να	υπολογίζεται		αναλογικά	στο	βαθμό	που	δεν	

επιτυγχάνονται	οι	στόχοι	του	Μνημονίου.	

Αυτό,	όπως	ανέφερα,	μπορεί	να	γίνει	συμψηφιστικά	κάθε	μήνα	και	

να	αποδίδεται	στο	τέλος	του	χρόνου.	Στη		φαρμακοβιομηχανία	βέ-

βαια	αναλογεί	η	κάλυψη	των	2/3	της	υπέρβασης	διότι	συμμετέχει	

κατά	τα	2/3	στην	τιμή	του	φαρμάκου.	

•		Όσον	αφορά	τα	δελτία	τιμών	νέων	φαρμάκων	στο	άρθρο	10,	παρ.	

2,	αναφέρεται		ότι	ο	Εθνικός	Οργανισμός	Φαρμάκων	(Ε.Ο.Φ.)	θα	

εκδίδει	δελτίο	τιμών	φαρμάκων	μέχρι	δύο	φορές	το	χρόνο.	Αυτό	

αντίκειται	στη	κοινοτική	νομοθεσία.	Προτείνουμε	να	αναφέρεται	

ότι	εκδίδεται	δελτίο	τιμών		τουλάχιστον,	δύο	φορές	το	χρόνο.

•		‘Έρχομαι	στη	διάταξη	του	άρθρου	21,	παρ.1,	για	το	περίφημο	πρώ-

το	patento	της	πρώτης	ύλης.	Τονίζω	ότι	τόσο	στην	διεθνή	όσο	και	

στην	κοινοτική	νομοθεσία	δεν	υπάρχει	αναφορά	σε		πρώτο,	δεύ-

τερο	ή	τρίτο	patentο	πρώτων	υλών.	Αναφέρεται	μόνο	το	 ισχύον	

patento,	το	ισχύον	δίπλωμα	ευρεσιτεχνίας	του	ιδιοσκευάσματος.

Αξιότιμοι	κύριοι	Βουλευτές,	

Η	φαρμακοβιομηχανία	δεν	πωλεί		πρώτες	ύλες	και	χημικές	ουσίες.	

Δεν	πωλούμε,	π.χ.	σιλικόνη,	μία	πρώτη	ύλη,	λόγω	της	οποίας		πέ-

θαναν	αρκετοί.	

Πωλούμε	 φαρμακευτικά	 ιδιοσκευάσματα,	 τα	 οποία	 εφευρίσκο-

   Σας καλώ, λοιπόν,  
να προστεθεί στη διάταξη αυτή 

ότι, για να κυκλοφορήσει ένα 
φάρμακο στην αγορά θα πρέπει 
να αποζημιώνεται στα 2/3 των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα οποία κυκλοφορεί.  
Σε αντίθετη περίπτωση,  

θα δημιουργήσουμε μαύρη 
αγορά νέων φαρμάκων στη 
χώρα μας, όπου θα ανοίξουν 
«μαγαζάκια» που θα φέρουν 

νέα φάρμακα και θα τα πωλούν 
στον έλληνα ασθενή  
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νται,	αναπτύσσονται		και	παράγονται	κάτω	από	αυστηρά	ελεγχό-

μενες	συνθήκες.	Πρέπει	να	γνωρίζετε		ότι	το	φαρμακευτικό	ιδιο-

σκεύασμα	καλύπτεται	από		το	ισχύον	patento	του.	

Όταν,	λοιπόν,	το	ισχύον	patento	λήξει,	πρέπει	να	προβλεφθεί	ένας	

χρόνος	 χάριτος	 για	 να	 κυκλοφορήσουν	 τα	 επώνυμα	 αντίγραφά	

του.	Ο	Ε.Ο.Φ.,	θα	πρέπει	να	δηλώνει	και	να	πιστοποιεί	εγγράφως	

ότι	το	τάδε	επώνυμο	αντίγραφο	είναι	βιοϊσοδύναμο	με	το	πρωτότυ-

πο	φάρμακο.	Τότε	ο	κόσμος	και	ο	ιατρικός	κόσμος	θα	είναι	σίγου-

ρος	ότι	θα	μπορεί	να	το	χρησιμοποιήσει.

Γι’	αυτό	προτείνουμε	όταν	ο	Ε.Ο.Φ.,	δημοσιεύει	λίστες	με	επώνυμα	

αντίγραφα	να	πιστοποιεί	δίπλα	εγγράφως	ότι	αυτά	είναι	πιστοποι-

ημένα	ως	βιοϊσοδύναμα	με	το	πρωτότυπο	φάρμακο.	

•		Το	τελευταίο	σημείο	στο	οποίο	θα	ήθελα	να	αναφερθώ	είναι		η	

περίφημη	απαγόρευση	μέσω	του	νομοσχεδίου	αυτού,	να	κυκλο-

φορήσουν	νέα	φάρμακα	στην	ελληνική	αγορά.	 Όταν,	λέμε	ότι,	

για	να	κυκλοφορήσει	ένα	φάρμακο	στην	Ελλάδα	θα	πρέπει	να	

αποζημιώνεται	στα	2/3	των	χωρών	της	Ε.Ε.,	καταδικάζουμε	τον	

έλληνα	ασθενή	να	μην	έχει	ποτέ	πια	πρόσβαση	σε	νέα	φάρμακα.	

Πολλές	επιχειρήσεις	που	εφευρίσκουν	και	κυκλοφορούν	πρωτό-

τυπα	φάρμακα	δεν	έχουν	αντιπροσωπείες	σε	όλες	τις	χώρες	της	

Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	και	έτσι	πάρα	πολύ	λίγα	καινοτόμα	φάρμακα	

θα	πληρούν	αυτές	τις	προϋποθέσεις.

Σας	καλώ,	λοιπόν,	να	προστεθεί	στη	διάταξη	αυτή	ότι,	για	να	κυκλο-

φορήσει	ένα	φάρμακο	στην	αγορά	θα	πρέπει	να	αποζημιώνεται	στα	

2/3	των	χωρών	της	Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	στα	οποία	κυκλοφορεί.	Σε	

αντίθετη	περίπτωση,	θα	δημιουργήσουμε	μαύρη	αγορά	νέων	φαρ-

μάκων	στη	χώρα	μας,	όπου	θα	ανοίξουν	«μαγαζάκια»	που	θα	φέ-

ρουν	νέα	φάρμακα	και	θα	τα	πωλούν	στον	έλληνα	ασθενή.	

Κύριε	Υπουργέ	και	κύριε	Γενικέ,	

Προτείνουμε,	για	να	εξισορροπήσουμε	την	αρχική	υπέρβαση	της	

δαπάνης	από	την	κυκλοφορία	νέων	φαρμάκων,	να	προβλεφθεί	ότι	

τον	πρώτο	χρόνο	της	κυκλοφορίας	ενός	νέου	φαρμάκου	θα	αυξά-

νεται	κατά	10%	η	συμμετοχή	του	ασθενούς.	Ας	βάλουμε	2%	συμ-

μετοχή	παραπάνω	για	 τους	πρώτους	12	μήνες	 της	κυκλοφορίας	

φαρμάκου.	

Αυτό	θα	αντισταθμίσει	την	αύξηση	της	δαπάνης,	αντί	να	καταδικά-

σει	τον	έλληνα	ασθενή	να	προμηθεύεται	το	νέο	φάρμακο		λαθραία	

και	να	πληρώνει	δύο	και	τρεις	φορές	την	αξία	του.

Κύριε	Πρόεδρε,	

Σας	ευχαριστώ	για	την	προσοχή	σας

  Αν και θεωρούμε 
υπερβολικά χαμηλό τον 
στόχο των 2.880.000.000 
ευρώ, ο οποίος θα 
καταμετρείται κάθε μήνα σε 
240 εκ,  προτείνουμε, αυτός 
ο μηνιαίος απολογισμός να 
συμψηφίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη την εποχικότητα της 
φαρμακευτικής δαπάνης 
και στο τέλος του χρόνου να 
υπολογίζεται η υπέρβαση 
από το στόχο   
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Επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον  κ. Δημήτρη Κρεμαστινό, 
Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής  

Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Αγαπητέ	κύριε	Κρεμαστινέ,

Σε	 συνέχεια	 της	 συζήτησης	 στην	 Επιτροπή	 Κοινωνικών	 Υποθέσε-

ων	της	Βουλής	του	Σχεδίου	εφαρμοστικού	νόμου,	που	αφορά	στην	

πολιτική	φαρμάκου,	σας	αποστέλλουμε	τις	προτάσεις	του	ΣΦΕΕ,	οι	

οποίες	 αν	 εφαρμοστούν	 θα	 επιτευχθεί	 πράγματι	 ο	 επιδιωκόμενος	

εξορθολογισμός	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	χωρίς	ταυτόχρονα	να	

στερήσουμε	τον	 Έλληνα	ασθενή	από	φάρμακα,	τα	οποία	είναι	απα-

ραίτητα	για	την	υγεία	του.

Προτάσεις του ΣΦΕΕ για τα πιο βασικά θέματα  

του σχεδίου εφαρμοστικού νόμου

1. Λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων

Το	σχέδιο	εφαρμοστικού	νόμου	προβλέπει	στο	άρθρο	21	παρ.	7	ότι	

τα	 νέα	φάρμακα	από	1/1/2011	θα	αποζημιώνονται	 μόνο	 εφόσον	

αποζημιώνονται	στα	2/3	των	χωρών	μελών	της	ΕΕ.

Προτείνουμε	ο	ΕΟΠΥΥ	και	οι	υπόλοιποι	ΦΚΑ	να	αποζημιώνουν	τα	on	

patent	φάρμακα	δηλ.	 τα	νέα	φάρμακα	που	έχουν	πάρει	άδεια	κυ-

κλοφορίας	στην	Ελλάδα	μετά	την	1-1-11,	εφόσον	αποζημιώνονται	

από	την	Κοινωνική	Ασφάλιση	στα	2/3	των	χωρών	μελών	της	ΕΕ	που 

κυκλοφορούν.

2. Rebates

Το	σχέδιο	νόμου	προβλέπει:

•	Rebate	9%	αναδρομικά	από	1	/1	/2012	(άρθρο	22	παρ.	1α)

•		Τριμηνιαίο	κλιμακούμενο	rebate	με	βάση	τον	όγκο	των	πωλήσεων	

του	κάθε	φαρμάκου	αναδρομικά	από	1/1/2012	(άρθρο	22	παρ.1γ)

24	Φεβρουαρίου	2012
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•		Επιστροφή	υπερβάλλοντος	 μηνιαίου	 ποσού	φαρμακευτικής	

δαπάνης	 στον	 ΕΟΠΥΥ	 από	 τις	 φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	

(άρθρο	11)

•		Σχέση	δημόσιας	προς	 ιδιωτική	φαρμακευτική	δαπάνη	80%-

20%	(άρθρο	22	παρ.	1β)

Προτείνουμε:

•		να	διατυπώνεται	ξεκάθαρα	στο	νομοσχέδιο	ότι	οι	φαρμακευ-

τικές	επιχειρήσεις	θα	καταβάλλουν	έως 9% rebate και ανα-

λογικά στο βαθμό που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του 

Μνημονίου

•		να επανέλθει η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευ-

τική δαπάνη στο ισχύον καθεστώς, ήτοι 65%- 35%.	Όταν	τα	

ταμεία	αποκτήσουν	ένα	ολοκληρωμένο	σύστημα	μηχανοργά-

νωσης,	ώστε	να	μπορέσουν	να	καταπολεμήσουν	τη	σπατάλη,	

θα	μπορέσουν	έτσι	και	με	αξιόπιστο	τρόπο	να	υπολογίζουν	

και	τα	rebate.	Βασικά	η	φαρμακοβιομηχανία	είναι	αδύνατο	να	

καταβάλει	rebate	με	αυτούς	τους	πρόχειρους,	αναξιόπιστους	

και	κατά	προσέγγιση	τρόπους	υπολογισμού	του,	οι	οποίοι	δεν	

είναι	αποδεκτοί	στα	διεθνή	λογιστικά	πρότυπα	που	ισχύουν	

και	στη	χώρα	μας.
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3. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Στο	άρθρο	21	αναφέρεται	ότι	οι	τιμές	των	πρωτοτύπων	φαρμακευ-

τικών	προϊόντων,	μετά	την	πιστοποίηση	με	κάθε	πρόσφορο	τρόπο	

της	λήξης	της	 ισχύος	του	πρώτου	Εθνικού	ή	Ευρωπαϊκού	Διπλώ-

ματος	Ευρεσιτεχνίας	της	δραστικής	ουσίας	των	αντίστοιχων	προ-

ϊόντων,	μειώνονται	κατ’	ελάχιστο	σε	ποσοστό	50%.	Στη	συνέχεια	

γίνεται	αναφορά	στην	τιμή	του	πρώτου	φαρμακευτικού	προϊόντος	

όμοιας	δραστικής	ουσίας	και	φαρμακοτεχνικής	μορφής	που	εισέρ-

χεται	στις	αγορές	με	τη	λήξη	ισχύος	της	πρώτης	εθνικής	ή	ευρωπα-

ϊκής	άδειας	κυκλοφορίας	(πατέντας)	της	ενεργού	ουσίας.	Τόσο	η	

μία	διατύπωση	όσο	και	η	άλλη	είναι	λανθασμένες	και	επιστημονι-

κά	αδόκιμες,	καθόσον	το	δίπλωμα	ευρεσιτεχνίας	είναι	ενιαίο.	Συ-

νεπώς,	θα	πρέπει	στον	εφαρμοστικό	νόμο,	σημείο	αναφοράς	για	

τον	καθορισμό	της	τιμής	των	φαρμάκων	να	αποτελεί	η «λήξη του 

ισχύοντος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας». Επιπλέον,	η	μείωση	των	

τιμών	των	πρωτοτύπων	φαρμάκων	κατά	50%	όταν	λήγει	η	προστα-

σία	του	Διπλώματος	Ευρεσιτεχνίας,	αντίκειται	στο	άρθρο	14	του	Ν.	

3840/2010	και	είναι	βέβαιο	ότι	θα	δημιουργήσει	τεράστιες	ελλεί-

ψεις	φαρμάκων	στην	αγορά	και	αποδιοργάνωση	των	θεραπειών.

4. Δελτία Τιμών νέων φαρμάκων

Σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 19	 παρ.	 2	 η	 τιμή	 κάθε	φαρμακευτικού	

προϊόντος	καθορίζεται	από	τον	ΕΟΦ	και	δημοσιεύεται	σε	Δελτία	

Τιμών	μέχρι	δύο	φορές	τον	χρόνο.	Το	συγκεκριμένο	εδάφιο	θα	

πρέπει	 να	 τροποποιηθεί	ώστε	να	προβλέπεται	η	έκδοση	Δελτί-

ων	Τιμών	με	νέα	φάρμακα	τουλάχιστον	δύο	φορές	το	χρόνο	κατ’	

εφαρμογή	της	κοινοτικής	Οδηγίας	89/105.

5. Συνταγογράφηση με δραστική ουσία - Υποκατάσταση από 

φαρμακοποιό

Σε	περίπτωση	που	εφαρμοστεί	η	συνταγογράφηση	με	δραστική	

ουσία,	όπως	προβλέπεται	από	το	σχέδιο	εφαρμοστικού	νόμου,	

θα	 δημιουργήσει	 τεράστια	 προβλήματα	 στην	 αγορά	 και	 κατ’	

επέκταση	στην	δημόσια	υγεία	και	επιπροσθέτως,	όχι	μόνο	δε	θα	

επιτευχθεί	 η	 προσδοκώμενη	μείωση	 της	φαρμακευτικής	 δαπά-

νης,	αλλά	θα	αυξηθεί	 λόγω	έλλειψης	συστήματος	ελέγχου	 της	

συνταγογράφησης.	 Επιπλέον,	ο	ΕΟΦ	θα	πρέπει	αφενός	μεν	 να	

πιστοποιεί	ότι	 τα	φθηνότερα	φάρμακα	που	θα	χορηγούνται	θα	

έχουν	μελέτες	βιοϊσοδυναμίας	και	αφετέρου	θα	πρέπει	ο	ΕΟΦ	

να	προσδιορίσει	πώς	θα	λειτουργεί	η	φαρμακοεπαγρύπνηση	στις	

περιπτώσεις	αυτές.
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6. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Ο	ΣΦΕΕ	εδώ	και	χρόνια	επισημαίνει	ότι	ο	όγκος	της	συνταγο-

γράφησης	μπορεί	να	ελεγχθεί	μόνο	μέσω	της	πλήρους	εφαρμο-

γής	 της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	σε	συνδυασμό	με	την	

καθιέρωση	 των	θεραπευτικών	πρωτοκόλλων,	 της	ηλεκτρονικής	

κάρτας	και	το	ιστορικό	του	ασθενούς.	Μόνο	με	τον	τρόπο	αυτό,	

θα	διασφαλιστεί	η	ορθή	συνταγογράφηση.

Επιπλέον,	θα	πρέπει	να	τεθούν	σε	εφαρμογή	τα	διαγνωστικά	

πρωτόκολλα	και	γενικά	ο	έλεγχος	των	διαγνωστικών	εξετάσεων.

7. Ταινία γνησιότητας

Τα	ασφαλιστικά	 ταμεία	 επιβαρύνονται	 με	 την	 κάλυψη	 κόστους	

φαρμάκων	που	δεν	έχουν	χορηγηθεί	στους	ασφαλισμένους	τους	

μέσω	 της	 παράνομης	 διακίνησης	 των	 ταινιών	 γνησιότητας	 των	

επανεξαγομένων	φαρμάκων.	Το	φαινόμενο	αυτό	μπορεί	να	πα-

ταχθεί	μόνο	μέσω	αυστηρού	ελέγχου	και	μόνο	εφόσον	νομοθε-

τηθεί	άμεσα	η	υποχρεωτική	επιστροφή	στον	ΕΟΦ	των	διαγεγραμ-

μένων	ταινιών	γνησιότητας	των	επανεξαγομένων	φαρμάκων.

8. ΦΠΑ

Πρέπει	να	εξαιρεθούν	τα	Δημόσια	Ταμεία	και	η	Δημόσια	Κοινωνι-

κή	Ασφάλιση	από	τη	χρέωση	του	ΦΠΑ.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	μειώ-

νουμε	τη	γραφειοκρατία	και	κάνουμε	πιο	ξεκάθαρη	τη	δημόσια	

φαρμακευτική	δαπάνη.	Συγχρόνως	πρέπει	να	επανέλθει	ο	ΦΠΑ	

για	όλα	τα	φάρμακα	στην	1η	κλίμακα	του	ΦΠΑ	οποιαδήποτε	θα	

είναι	αυτή,	π.χ.	12%	για	όλες	τις	πωλήσεις	των	φαρμάκων	προς	

τον	ιδιωτικό	τομέα	και	τους	ξένους.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	μπορεί	το	

Ελληνικό	Δημόσιο	να	εισπράξει	επιπλέον	πάνω	από	100	εκατ.	€ 
κυρίως	από	οικονομικά	εύπορους	Έλληνες	και	ξένους.

Χρειάζεται	 μεγάλη	 προσοχή	 και	 μέτρο,	 διότι	 οι	 υπερβολικές	

αναγκαστικές	συμπιέσεις	τιμών	εκτός	του	ότι	θα	εξολοθρεύσουν	

την	υγιή	φαρμακοβιομηχανία	με	όλα	 τα	αρνητικά	 επακόλουθα	

(ανεργία,	μείωση	φόρων,	ασφαλιστικών	εισφορών,	κλπ.)	θα	προ-

καλέσουν	 μια	 αλυσιδωτή	 αντίδραση,	 η	 οποία	 ξεκινάει	 από	 τις	

ελλείψεις,	ακολουθεί	η	εξάλειψη	γενοσήμων	και	καταλήγει	στην	

υποκατάσταση	με	νεότερα	πολύ	ακριβότερα.

Ευχόμαστε	ότι	η	Κυβέρνηση	θα	ακούσει	τις	προτάσεις	μας	και	

θα	προχωρήσει	στις	αναγκαίες	τροποποιήσεις.

   Χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή και μέτρο, διότι οι 
υπερβολικές αναγκαστικές 
συμπιέσεις τιμών εκτός του 
ότι θα εξολοθρεύσουν την 
υγιή φαρμακοβιομηχανία με 
όλα τα αρνητικά επακόλουθα 
(ανεργία, μείωση φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών, 
κλπ.) θα προκαλέσουν μια 
αλυσιδωτή αντίδραση, 
η οποία ξεκινάει από τις 
ελλείψεις, ακολουθεί η 
εξάλειψη γενοσήμων 
και καταλήγει στην 
υποκατάσταση με νεότερα 
πολύ ακριβότερα 
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Με λουκέτο απειλούνται οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις
αν «κουρευτούν» τα ομόλογα

για τα χρέη της περιόδου 2004-2009

Εκρηκτική	 είναι	 η	 συσσώρευση	 χρεών	 στο	 ΙΚΑ	

και	τα	στρατιωτικά	νοσοκομεία,	που	πλέον	αγγί-

ζουν	το	μισό	δις	ευρώ.	Ο	ΣΦΕΕ	κρούει	τον	κώδωνα	

του	κινδύνου,	καθώς	αν	η	Πολιτεία	δεν	διευθετήσει	

το	πρόβλημα	υπάρχει	άμεσος	κίνδυνος	ομαλής	τους	

τροφοδοσίας	σε	φάρμακα.

Η	κατάσταση	δείχνει	να	είναι	εκτός	ελέγχου	ειδικά	

στο	ΙΚΑ,	το	οποίο	φαίνεται	έχει	κηρύξει	άτυπα	στάση	

πληρωμών	προς	τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις.	Σύμ-

φωνα	με	τα	στοιχεία	που	έχει	συλλέξει	ο	ΣΦΕΕ	από	τα	

μέλη	του	στις	31-12-2011η	κατάσταση	είναι	δραματική:

•	 Τα	 συνολικά,	 συσσωρευμένα	 	 χρέη	 του	 ΙΚΑ	 για	

φάρμακα	είναι	343,5	εκατ.	ευρώ.	

•	 το	 2011	 το	 Ίδρυμα	αγόρασε	φάρμακα	αξίας	 313	

εκατ.	Με	άλλα	λόγια,	οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	

δεν	έχουν	εισπράξει	οφειλόμενα	ποσά	που	αντιστοι-

χούν	σε	χρονική	περίοδο	άνω	του	ενός	έτους.

•	 Το	 2010,	 το	 ΙΚΑ	 αγόρασε	 φάρμακα	 αξίας	 276	

εκατ.	ευρώ	από	τα	οποία	παραμένουν	ανεξόφλη-

τα	το	16,8%.

•	 Ανησυχητικό	είναι	το	γεγονός	ότι	υπάρχουν	ανε-

ξόφλητα	 τιμολόγια	αξίας	8,778	 εκατ.	 ευρώ	που	

έχουν	εκδοθεί	πριν	το	2010.

Εξίσου	ανησυχητική	είναι	και	η	κατάσταση	των	χρε-

ών	των	στρατιωτικών	νοσοκομείων,	αφού	το	ποσό	της	

οφειλής	ξεπερνά	πλέον	τα	100	εκατ.	Ευρώ!	Αν	λάβου-

με	υπόψη	μας	ότι	οι	ετήσιες	αγορές	φαρμάκων	των	

στρατιωτικών	 νοσοκομείων	 είναι	 περίπου	 40	 εκατ.,	

συνάγεται	το	συμπέρασμα	ότι	οι	φαρμακευτικές	επι-

χειρήσεις	έχουν	να	εισπράξουν	πάνω	από	2	χρόνια.

Ειδικά,	το	2011	η	κατάσταση	δείχνει	ανεξέλεγκτη,	κα-

θώς	τα	στρατιωτικά	νοσοκομεία	εξόφλησαν	μόλις	το	15%	

των	αγορών	φαρμάκων.	Αναλυτικότερα	στις	31-12-2011:

•	 Οι	οφειλές	 των	στρατιωτικών	νοσοκομείων	είναι	

59	εκατ.	ευρώ,	που	αφορά	τιμολόγια	που	εκδό-

θηκαν	από	την	1-1-2010	μέχρι	και	τις	31-12-2011.

•	 Εξ	αυτών	ποσό	26,53	 	εκατ.	αφορούν	τιμολόγια	

του	2010	και	32,54	εκατ.	τιμολόγια	του	2011.

•	 Όμως,	 υπάρχουν	 και	 χρέη	 ύψους	 52,506	 εκατ.	

ευρώ	που	αφορούν	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	πριν	

το	2010.	

Ο	ΣΦΕΕ	έχει	δείξει	εμπράκτως	ότι	αντιλαμβάνεται	

την	κρισιμότητα	της	κατάστασης	που	βιώνει	η	χώρα.	

Αποδέχθηκε	τα	τελευταία	δύο	χρόνια	την	εφαρμογή	

επώδυνων	 και	 συχνά	 άδικων	 μέτρων,	 προκειμένου	

να	εξορθολογιστεί	η	δημόσια	φαρμακευτική	δαπάνη.

Οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	έχουν	ήδη	υποστεί	

το	βαρύ	χρηματοοικονομικό	κόστος	των	ομολόγων,	

έχουν	επιβαρυνθεί	με	έκτακτες	εισφορές,	φορολο-

γία	εισοδήματος,	ΦΠΑ	και	πρόσφατα	αποδεχθήκαμε	

να	συμψηφίσουμε	το	ποσό	των	262	εκατ.	ευρώ	που	

απαιτήθηκε	 από	 την	 Κυβέρνηση	 για	 το	 rebate	 του	

2011	και	το	τέλος	εισόδου	στη	λίστα.

Ο	 Πρόεδρος	 του	 ΣΦΕΕ	 κ.	 Διονύσης	 Φιλιώτης	

δήλωσε	σχετικά:	«Η συσσώρευση νέων χρεών σε 

συνδυασμό με τα παλαιά, τα οποία τελικά κινδυ-

νεύουν να μην εξοφληθούν λόγω του PSI, θα προ-

καλέσουν  καταστροφή με κίνδυνο εκατοντάδες 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στο 

χώρο της υγείας  γενικότερα, να αντιμετωπίζουν πια 

με τρόμο το φάσμα του κλεισίματος. Δεν πρέπει τα 

ομόλογα τα οποία έδωσε η Κυβέρνηση για παλαιά 

χρέη στις εταιρείες αυτή τη στιγμή να κινδυνεύουν 

να μην έχουν αντίκρισμα. Απευθύνω κραυγή αγωνί-

ας στην Πολιτεία να διευθετήσει το πρόβλημα πριν 

είναι αργά».

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  8 1

			ΔΕΛτΙο	τΥποΥ	ΣφΕΕ
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		ΕπΙΣτοΛη	τοΥ	ΣφΕΕ	πΡοΣ	τοΝ	πΡωΘΥποΥΡγο	κ.	ΛοΥΚα	παπαΔηΜο		

«Εξαίρεση από το PSI 2 και την εφαρμογή των CACs  
των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδόθηκαν  

σε εξόφληση οφειλών νοσοκομείων  
προς φαρμακευτικές επιχειρήσεις »

Αξιότιμε	κύριε	Πρωθυπουργέ,

Αναγνωρίζουμε	τη	μεγάλη	προσπάθεια	σας	για	τη	διάσωση	της	οικονομίας	και	την	

παραμονή	της	χώρας	στην	Ευρωζώνη.	Η	ευθύνη	σας	είναι	ιστορική,	καθώς	κανέ-

νας	Πρωθυπουργός	μέχρι	σήμερα	δεν	κλήθηκε	να	σηκώσει	στους	ώμους	του	ένα	

τέτοιο	βάρος.	Η	προσοχή	του	ελληνικού	λαού	είναι	στραμμένη	επάνω	σας	και	είναι	

καθολική	η	πίστη	ότι	θα	επιτύχετε.

	

Θα	θέλαμε	σ’	αυτή	την	κρίσιμη	ώρα	να	αποστείλουμε	προς	εσάς	μια	ύστατη	έκ-

κληση,	ώστε	οι	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις,	οι	οποίες	πίστεψαν	στη	διάσωση	της	

χώρας	να	μην	τιμωρηθούν	με	περικοπή	των	ομολόγων	που	διακράτησαν	και	να	

μην	κινδυνεύσουν	με	πτώχευση,	κάτι	που	θα	είχε	βαρύ-

τατες	συνέπειες	για	τη	θωράκιση	της	δημόσιας	

υγείας.	 Δεν	 πρόκειται	 για	 ένα	 λογιστικό	

ζήτημα	 ή	 για	 μια	 υπόθεση	 μεγιστο-

ποίησης	 κερδών.	 Είναι	 ζήτημα	

επιβίωσης	και	διάσωσης	χιλιά-

δων	θέσεων	εργασίας.

	

Επιπλέον	πιστεύουμε	ότι	εί-

ναι	μείζον	ζήτημα	να	μην	

πληγεί	 η	 πίστη	 του	 ελλη-

νικού	επιχειρηματικού	κό-

σμου	στην	αξιοπιστία	και	

φερεγγυότητα	 του	 ελλη-

νικού	κράτους,	καθώς	από	

αυτή	εξαρτάται	η	ανόρθωση	

του	τόπου	και	η	οριστική	διά-

σωση	της	οικονομίας.
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Είμαστε	βέβαιοι	ότι	αυτά	τα	λεπτά	και	κρίσιμα	ζητήματα	θα	τα	λάβετε	σοβαρά	

υπόψη	στην	ιστορική	προσπάθεια,	την	οποία	έχετε	αναλάβει	για	τη	διάσωση	της	

οικονομίας	και	την	περιφρούρηση	του	μέλλοντος	της	χώρας	μας.

Παραθέτουμε	κατωτέρω	αναλυτικά	τους	λόγους	για	τους	οποίους	τα	ομόλογα	

του	ελληνικού	δημοσίου	που	εκδόθηκαν	σε	εξόφληση	οφειλών	νοσοκομείων	

προς	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	πρέπει	να	εξαιρεθούν	από	το	PSi	2	και	την	

εφαρμογή	των	CACs.	

1. Τα ομόλογα του Ν. 3867/2010 («Ομόλογα ν3867») εκδόθηκαν στα πλαίσια 

αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος:	Σε	αντίθεση	με	το	σύνολο	

των	ομολόγων	 εκδόσεως	 του	 Ελληνικού	Δημοσίου	που	θα	αποτελέσουν	αντι-

κείμενο	του	PSi	2,	τα	Ομόλογα	του	ν.3867	εκδόθηκαν	μετά	τη	συνομολόγηση	

του	Μνημονίου	1. Πρόκειται δηλαδή, για εξόφληση υποχρεώσεων του Ελλη-

νικού Δημοσίου, οι οποίες ανελήφθησαν από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού δι-

απιστώθηκε η έκταση του δημοσιονομικού προβλήματος.	Η	ένταξή	τους	στο	

Μνημόνιο	1	δημιούργησε	την	εύλογη	πεποίθηση	ότι	επρόκειτο	για	υποχρεώσεις	

του	Ελληνικού	Δημοσίου,	για	τις	οποίες	λαμβάνετο	ουσιαστική	πρόνοια	εκπλη-

ρώσεως	και	μάλιστα	εν	γνώσει	του	δημοσιονομικού	προβλήματος	(κατά τη ρητή 

διατύπωση, μάλιστα, της παρ. 9 του Μνημονίου 1). Εν	ολίγοις,	 η	συμμετοχή	

των	Ομολόγων	του	ν.3867	στο	PSi	2	ή	επιβολή	απομειώσεως	της	ονομαστικής	

τους	αξίας	θα	ήταν	ευθέως	αντίθετη	στη	δικαιολογημένη	πίστη,	που	επέδειξαν	

οι	προμηθευτές,	δεχόμενοι	-	αντί	της	δικαστικής	επιδίωξης	-	την	αντικατάσταση	

των	απαιτήσεών	τους	κατά	των	Δημοσίων	Νοσοκομείων	με	ομόλογα	που	θα	εξο-

φλούντο	στο	ακέραιο.		
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2. Τα Ομόλογα ν.3867 δεν είναι επενδυτικά αλλά έχουν δοθεί αντί 

καταβολής, είναι δηλαδή  «ειδικού τύπου»: Τα	Ομόλογα	ν.3867	εί-

ναι	ομόλογα	«ειδικού	τύπου»,	καθόσον	δεν	πρόκειται	για	επενδυτικά	

ομόλογα.	Η	έκδοσή	των	εν	προκειμένω	Ομολόγων	αποσκοπούσε	στην	

εξόφληση	οφειλών	Δημοσίων	Νοσοκομείων	από	την	προμήθεια	φαρ-

μακευτικών	προϊόντων		προς	προμηθευτές,	στους	οποίους	και	διατέ-

θηκαν	αποκλειστικά.	Με	άλλα	λόγια,	η	απόκτηση	των	Ομολόγων	του	

ν.3867	δεν	αποτέλεσε	επενδυτική	επιλογή	των	προμηθευτών	αλλά	τη	

–	στα	όρια	του	υποχρεωτικού	–	διέξοδο	για	την	ικανοποίηση	των	ως	

άνω	απαιτήσεών	τους	από	τα		Δημόσια	Νοσοκομεία.	Ως	εκ	τούτου,	η	

συμμετοχή	των	Ομολόγων	του	ν.3867	στο	PSi	2	και	η	επιβολή	απομει-

ώσεως	της	ονομαστικής	τους	αξίας,	θα	είχε	ως	αποτέλεσμα	να	υπο-

στούν	οι	κάτοχοί	 τους	τις	συνέπειες	μίας	επενδυτικής	επιλογής,	 την	

οποία	ουδέποτε	πραγματοποίησαν	αλλά	στην	οποία	εξαναγκάστηκαν.

3. Οι κάτοχοι των Ομολόγων ν3867 έχουν ήδη υποστεί απομείωση 

της ονομαστικής αξίας των απαιτήσεών τους:	Οι	κάτοχοι	Ομολόγων	

ν.3867	έχουν	ήδη	υποστεί	σημαντική	απομείωση	των	αρχικών	απαιτή-

σεών	τους	κατά	των	Δημοσίων	Νοσοκομείων.	Κατ’	αρχήν,	τα	Ομόλο-

γα	του	ν.3867	εκδόθηκαν	το	2010	για	να	καλύψουν	εκκαθαρισμένες	

απαιτήσεις	των	προμηθευτών	κατά	των	Δημοσίων	Νοσοκομείων	που	

υφίσταντο	ήδη	από	τα	έτη	2007,	2008	και	2009,	και	οι	οποίες	εξο-

φλούντο	 αντίστοιχα	 σε	 βάθος	 μεγαλύτερο	 της	 τετραετίας	 το	 2011,	

2012	και	2013.	Πρόκειται	δηλαδή	για	απαιτήσεις,	οι	οποίες	καίτοι	λη-

ξιπρόθεσμες	εξοφλούνται	άτοκα	μετά	από	τέσσερα	σχεδόν	έτη	από	τη	

γένεσή	τους,	με	αντίστοιχο	χρηματοοικονομικό	κόστος	για	τους	προ-

μηθευτές.	Άλλωστε	και	τα	ίδια	τα	Ομόλογα	ν.3867	είναι	άτοκα (zero 

coupon),	κατ’αυτόν	τον	τρόπο	επιβεβαιώνοντας	την	ως	άνω	άποψη.	

Στον	υπολογισμό	της	απομείωσης	αυτής,	τέλος,	θα	πρέπει	να	ληφθεί	

υπόψη	και	το	χρηματοοικονομικό	κόστος	διακράτησης	των	Ομολόγων	

ν3867	μέχρι	 τη	λήξη	 τους	 (με	χρήση	 τους	π.χ.	 για	 τραπεζικό	δανει-

σμό),	καθόσον	τυχόν	άμεση	ρευστοποίησή	τους	θα	συνεπάγετο	ακό-

μη	μεγαλύτερη	ζημία	για	τους	προμηθευτές		δεδομένης	της	αρνητικής	

χρηματοοικονομικής	συγκυρίας	και	της	εξίσου	αρνητικής	επίπτωσής	

της	στην	τρέχουσα	αξία	των	Ομολόγων.	Επομένως,	τυχόν	συμμετοχή	

των	Ομολόγων	ν.3867	στο	PSi	2	ή	επιβολή	περαιτέρω	απομειώσεως	

της	ονομαστικής	 τους	αξίας,	συνεπάγεται αυτομάτως ακόμη μεγα-

λύτερη ζημία των κατόχων τους, που έχουν ήδη απολέσει σημαντι-

κότατο μέρος των αρχικών απαιτήσεών τους κατά των Δημοσίων 

Νοσοκομείων ως αποτέλεσμα της υπαγωγής τους στις διατάξεις του  

 Ν. 3867/2010 και της απόκτησης των υπόψη Ομολόγων. 
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4. Κίνδυνος επιβίωσης εταιρειών και διακοπής εφοδιασμού των Νοσοκομεί-

ων: Η	τυχόν	συμμετοχή	 των	Ομολόγων	 του	ν.3867	στο	PSi	2	και	η	επιβολή	

απομειώσεως	της	ονομαστικής	 τους	αξίας,	επαναφέρει	ακριβώς	τα	προβλή-

ματα	που	επιχείρησε	να	επιλύσει	ο	Ν.	3867/2010,	θέτοντας	ευθέως	εν	κιν-

δύνω	τόσο	την	επιβίωση	των	προμηθευτών	όσο	και	τον	ομαλό	εφοδιασμό	των	

Δημοσίων	Νοσοκομείων.	 Ειδικότερα,	 η	 χρονίζουσα	αδυναμία	 των	Δημοσίων	

Νοσοκομείων	να	ανταποκριθούν	στις	υποχρεώσεις	τους	έναντι	των	προμηθευ-

τών	 τους,	αναμένετο	να	έχει	δυσμενείς	συνέπειες	 τόσο	στους	προμηθευτές	

όσο	και	στα	ίδια	τα	Δημόσια	Νοσοκομεία.	 Όπως	χαρακτηριστικά	αναφέρεται	

στην	εισηγητική	έκθεση	του	άρθρου	27	του	Ν.	3867/2010	«…αναγνωρίζεται	η	

δυσκολία	επιβίωσης	πολλών	εταιρειών	[προμηθευτών	των	Δημοσίων	Νοσοκο-

μείων]	εξαιτίας	των	καθυστερήσεων	αυτών	για	τις	οφειλές	των	ετών	2007	και	

2008…»,	ενώ	επίσης	σημειώνεται	ότι	λόγω	της	καθυστερήσεως	αυτής	αναμέ-

νεται	να	προκληθεί		κίνδυνος	άμεσης	διακοπής	εφοδιασμού	των	Νοσοκομείων	

και	διατάραξης	της	ομαλής	λειτουργίας	τους.	Τους	κινδύνους	αυτούς	επιχεί-

ρησε	να	αντιμετωπίσει	το	άρθρο	27	του	Ν.	3867/2010.	Ωστόσο,	όσοι	εκ	των	

προμηθευτών,	που	έλαβαν	Ομόλογα	του	ν.3867,	τα	έχουν	ενεχυριάσει	έναντι	

τραπεζικού	δανεισμού	για	τη	χρηματοδότηση	της	λειτουργίας	τους,	θα	αντιμε-

τωπίσουν	–	εκ	νέου	–	κίνδυνο	επιβίωσης	από	μία	αιφνίδια	και	ακούσια	απο-

μείωση	της	ονομαστικής	αξίας	των	Ομολόγων	του	ν.3867,	που	θα	απομειώσει	

αντίστοιχα	τα	καλύμματα	στο	δανεισμό	τους.	Και	βεβαίως,	όπως	σημειώνεται	

και	 στην	 εισηγητική	 έκθεση	 του	 υπόψη	Νόμου,	 τυχόν	 οικονομική	 αδυναμία	

επιβίωσης	των	προμηθευτών	επιφέρει	εκ	νέου	κίνδυνο	άμεσης	διακοπής	εφο-

διασμού	των	Νοσοκομείων	και	διατάραξης	της	ομαλής	λειτουργίας	τους.	

Ενόψει	των	ανωτέρω	τα	Ομόλογα	του	ν.	3867	θα	πρέπει	να	εξαιρεθούν	από	το	

PSi	2	και	σε κάθε περίπτωση να μην εφαρμοσθούν επ’ αυτών τυχόν θεσμο-

θετηθησομένες ρήτρες συλλογικής δράσεως (Collective Action Clauses) με 

σκοπό την ακούσια απομείωση της ονομαστικής τους αξίας.

Μετά	τιμής,

		
	 Φώτης	Μαγγαλούσης	 Βασίλης	Νειάδας
	 Γενικός	Διευθυντής	 Αντιπρόεδρος
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Ο	 Σύνδεσμος	 Φαρμακευτικών	 Επιχειρήσεων	 Ελλάδος	 (ΣΦΕΕ)	 προέβη	

στη	συγκέντρωση	και	καταγραφή	όλων	των	στοιχείων	που	αφορούν	στα	

χρέη	των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	για	τιμο-

λόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	έως	31.12.2011.	Από	τη	βάση	

δεδομένων	που	δημιουργήθηκε,	προέκυψαν	οι	ακόλουθοι	Πίνακες,	οι	

οποίοι	παρουσιάζουν	τα	αναλυτικά	στοιχεία	των	συνολικών	πωλήσεων,	

εισπράξεων	και	οφειλόμενων	ποσών	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	το	

2010,	το	2011,	και	συγκεντρωτικά	για	το	2010	και	το	2011,	μόνο	για	

τον	κλάδο	φαρμάκων.

Επίσης	συγκεντρώθηκαν	και	καταγράφηκαν	τα	στοιχεία	χρεών	των	νο-

σοκομείων	του	ΙΚΑ	και	των	στρατιωτικών	νοσοκομείων	προς	τις	εταιρείες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	πριν	από	την	01.01.2010.

Συγκεκριμένα,	συγκεντρώθηκαν	τόσο	τα	στοιχεία	για	το	σύνολο	των	

δημοσίων	νοσοκομείων,	όσο	και	 τα	επιμέρους	στοιχεία	συγκεκριμέ-

νων	υποκατηγοριών	αυτών,	ως	εξής:

• Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη	 των	 δημοσίων	 νοσοκομείων,	ανά 
νοσοκομείο,	 προς	 τις	 εταιρείες-μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τιμολόγια	 που	
εκδόθηκαν	α)	το	2010,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	31.12.2010,	

β)	το	2011,	δηλαδή	από	01.01.2011	έως	31.012.2011,	και	γ)	συ-

γκεντρωτικά	για	το	2010	και	το	2011,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	

31.12.2011:

				-	Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό
				-		Διαχωρισμός	 ανάμεσα	 στα	 επιμέρους	 Νοσοκομεία	 ΕΣΥ,	 Νοσοκο-

μεία	ΝΠΙΔ,	Νοσοκομεία	ΙΚΑ,	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία,	Νοσοκομεία	
Δικαστικών	Φυλακών,	ΙΦΕΤ

• Συγκεντρωτικές πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη	των	δημοσίων	νοσο-
κομείων	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	

το	2010,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	31.12.2010,	το	2011,	δηλαδή	

από	01.01.2011	έως	31.12.2011,	και	συγκεντρωτικά	για	το	2010	και	

το	2011,	δηλαδή	από	01.01.2010	έως	31.12.2011,	

Χρέη νοσοκομείων 

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  8 1

					ΕΚΘΕΣη	τοΥ	ΣΥΝΔΕΣΜοΥ	φαΡΜαΚΕΥτΙΚωΝ	ΕπΙΧΕΙΡηΣΕωΝ	ΕΛΛαΔοΣ		
γΙα	τα	ΧΡΕη	τωΝ	ΔηΜοΣΙωΝ	ΝοΣοΚοΜΕΙωΝ			
πΡοΣ	τΙΣ	ΕταΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛη	τοΥ	
	
πωΛηΣΕΙΣ,	ΕΙΣπΡαΞΕΙΣ	ΚαΙ	ΧΡΕη	απο	01.01.2010	έως	31.12.2011
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				-		Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό
				-		Διαχωρισμός	ανάμεσα	σε	σύνολο	των	Νοσο-

κομείων	ΕΣΥ,	ΝΠΙΔ,	ΙΚΑ,	Στρατιωτικών,	Δικα-
στικών	Φυλακών,	ΙΦΕΤ

• Χρέη των Νοσοκομείων του ΙΚΑ	 προς	 τις	
εταιρείες-μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τιμολόγια	 που	

εκδόθηκαν	πριν από την 01.01.2010
• Χρέη των Στρατιωτικών Νοσοκομείων	προς	
τις	 εταιρείες-μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τιμολόγια	

που	εκδόθηκαν	πριν από την 01.01.2010
	 -		Κατάταξη	με	βάση	το	οφειλόμενο	ποσό

Α) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2010
Τα	κύρια σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-
λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	

01.01.2010	έως	31.12.2010	από	τις	εταιρίες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:

•	Το	 συνολικό	 ύψος	 των	 πωλήσεων	 των	φαρ-

μακευτικών	 επιχειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

προς	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 την	 περίοδο	

από	01.01.2010	έως	31.12.2010	ανήλθε	στα	

€1.347,2	εκατ.
•	 Την	 31.12.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

σπράξεων	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	

μελών	του	ΣΦΕΕ	από	τα	δημόσια	νοσοκομεία	

για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	

έως	31.12.2010	ανήλθε	στα	€1.115,11	εκατ,	
έναντι	€915,2	εκατ.	την	30.09.2011.

•	Με	άλλα	λόγια,	την	31.12.2011,	έχει	αποπληρω-

θεί	το	85.7%	των	συνολικών	οφειλών	των	δημο-

σίων	νοσοκομείων	για	τιμολόγια	του	2010.

•	Την	31.12.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρε-

ών	των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρ-

μακευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	

τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	 01.01.2010	

έως	31.12.2010	ανέρχεται	στα	€192,1	εκατ.,	
έναντι	€434,9	εκατ.	Την	30.09.2011.

Β) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2011 
Τα	κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-

λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	

01.01.2011	έως	31.12.2011	από	τις	εταιρίες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:

•	Το	 συνολικό	 ύψος	 των	 πωλήσεων	 των	φαρ-

μακευτικών	 επιχειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

προς	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 την	 περίοδο	

από	01.01.2011	έως	31.12.2011	ανήλθε	στα	

€ 1.102,2	εκατ.
•	 Την	 31.12.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

σπράξεων	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	

μελών	του	ΣΦΕΕ	από	τα	δημόσια	νοσοκομεία	

για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2011	

έως	 31.12.2011	 ανήλθε	 στα	€ 269,5	 εκατ.,	
δηλαδή	έχει	αποπληρωθεί	το	24,5%	των	συ-

νολικών	οφειλών	των	δημοσίων	νοσοκομείων	

για	τιμολόγια	του	έτους	2011.

•	Tην	31.12.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	

των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμα-

κευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	 τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2011	έως	

31.012.2011	ανέρχεται	στα	€ 832,7	εκατ.	

Γ) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2010 & 2011
Τα	κύρια	σημεία	που	προκύπτουν	από	την	ανά-

λυση	 των	 στοιχείων	 εισπράξεων,	 πωλήσεων	

και	 χρεών	 για	 τιμολόγια	 που	 εκδόθηκαν	 από	

01.01.2010	έως	31.12.2011	από	τις	εταιρίες-

μέλη	του	ΣΦΕΕ	είναι	τα	ακόλουθα:

•	 Το	 συνολικό	 ύψος	 των	 πωλήσεων	 των	 φαρ-

μακευτικών	 επιχειρήσεων	 μελών	 του	 ΣΦΕΕ	

προς	 τα	 δημόσια	 νοσοκομεία	 την	 περίοδο	

από	01.01.2010	έως	31.12.2011	ανήλθε	στα	

€2.449,4	εκατ.
•	 Την	 31.12.2011,	 το	 συνολικό	 ύψος	 των	 ει-

σπράξεων	των	φαρμακευτικών	επιχειρήσεων	

μελών	του	ΣΦΕΕ	από	τα	δημόσια	νοσοκομεία	

για	τιμολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	

έως	31.12.2011	ανήλθε	στα	€1.424,6	 εκατ.	
Με	 άλλα	 λόγια,	 την	 31.12.2011	 έχει	 απο-

πληρωθεί	 το	58,2%	 των	συνολικών	οφειλών	

των	δημοσίων	νοσοκομείων,	έναντι	 του	50%	

των	 συνολικών	 οφειλών	 των	 δημοσίων	 νο-

σοκομείων	 που	 είχε	 αποπληρωθεί	 έως	 την	

30.09.2011.

•	 Την	31.12.2011,	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	

των	δημοσίων	νοσοκομείων	προς	τις	φαρμα-
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κευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	 τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	από	01.01.2010	έως	

31.12.2011	 ανέρχεται	 στα	 €1,024,8	 εκατ.,	
όπως	φαίνεται	στο	Διάγραμμα	1.

•	 Την	 31.12.2011	 παρατηρούνται διακυμάν-
σεις στα ποσοστά αποπληρωμής τιμολο-
γίων που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 
31.12.2011	μεταξύ	των	Νοσοκομείων	του	ΕΣΥ.	
Συγκεκριμένα,	τα ποσοστά αποπληρωμής τι-
μολογίων κυμαίνονται από 49,2% έως 87,9% 
στα μεγάλα νοσοκομεία,	δηλαδή	στα	νοσοκο-
μεία	με	συνολικές	πωλήσεις	μεγαλύτερες	από	

€20	 εκατ.	 Ενδεικτικά	 αναφέρονται	 οι	 διακυ-
μάνσεις	στην	εξόφληση	τιμολογίων	ανάμεσα	

στο	 Γενικό	 Νοσοκομείο	 Αθηνών	 «Γ.	 Γεννημα-

τάς»,	στο	Πανεπιστημιακό	Γενικό	Νοσοκομείο	

Πατρών	και	στο	Περιφερειακό	Ογκολογικό	Νο-

σοκομείο	«Άγιος	Σάββας»	,	όπου	τα	ποσοστά	

εξόφλησης	 είναι	 49,2%,	 60,2%	 και	 89,7%	

αντίστοιχα.	 Σημαντικές	 διακυμάνσεις στην 
εξόφληση τιμολογίων	παρατηρούνται	και	στα	
μεσαία	νοσοκομεία,	δηλαδή	στα	νοσοκομεία	

με	 συνολικές	 πωλήσεις	 από	 €20	 εκατ.	 έως	
€10	 εκατ.,	 όπου τα ποσοστά αποπληρωμής 
τιμολογίων κυμαίνονται από 41% έως 80,5%.	
Τέλος,	μεγάλες διαφορές στην αποπληρωμή 
τιμολογιών εμφανίζουν και τα μικρά νοσο-
κομεία,	δηλαδή	τα	νοσοκομεία	με	πωλήσεις	
μικρότερες	από	€10	εκατ,	όπου	τα ποσοστά 
αποπληρωμής τιμολογίων κυμαίνονται από 
1,9% έως 100%.

•	 Τα	Νοσοκομεία του ΙΚΑ	 εμφανίζουν	υψηλές	
οφειλές	 προς	 τις	 εταιρείες-μέλη	 του	 ΣΦΕΕ,	

με	 συνολικό	 ποσό	 οφειλών	 που	 προσεγγίζει	

τα	€343,4 εκατ. (33,5%	επί	του	συνόλου	των	
οφειλών)	την	31.12.2011.	Το	13,57%	των	συ-

νολικών	οφειλών	αφορά	τιμολόγια	του	2010,	

ενώ	 το	 αντίστοιχο	 ποσοστό	 την	 30.09.2011	

ήταν	 30%.	 Επίσης,	 σημειώνεται	 ότι	 την	

31.12.2011	 το συνολικό ύψος των χρεών 
των Νοσοκομείων του ΙΚΑ	 προς	 τις	 φαρμα-
κευτικές	 επιχειρήσεις	 μέλη	 του	 ΣΦΕΕ	 για	 τι-

μολόγια	που	εκδόθηκαν	πριν την 01.01.2010	
ανέρχονται	στα	€ 8,77 εκατ.
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*Σημ:	Τα	€ 170	εκατ.	αντιστοιχούν	στο	συμψηφισμό	των	χρεών	των	νοσοκομείων	του	ΕΣΥ	με	
το	entry	fee	και	το	rebate	για	τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ

Διάγραμμα	1	
Εξέλιξη	Χρεών	Νοσοκομείων



•	 Υψηλές	οφειλές	εμφανίζουν	και	τα	Στρατιωτικά Νοσοκομεία,	τα	
οποία	έχουν	εξοφλήσει	μόνο	το	30,01%	του	συνόλου	των	τιμολο-

γίων	των	ετών	2010	και	2011,	ενώ	το	συνολικό	ύψος	των	χρεών	

τους	διαμορφώνεται	στα	€59,1 εκατ.	Την	31.12.2011.	Επίσης,	το 
συνολικό ύψος των χρεών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων	προς	
τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΦΕΕ	για	τιμολόγια	που	

εκδόθηκαν	πριν την 01.01.2010	ανέρχονται	στα	€ 52,5 εκατ.
•	Τα	Νοσοκομεία	των	Δικαστικών	Φυλακών	εμφανίζουν	τις	χαμη-

λότερες	οφειλές	προς	τις	εταιρείες-μέλη	του	ΣΦΕΕ,	ύψους	€301	
χιλ.	και	το	υψηλότερο	ποσοστό	εξόφλησης	τιμολογίων,	της	τάξε-

ως	του	59,25%	την	31.12.2011.

•	Παρατηρείται	υψηλός	βαθμός	συγκέντρωσης	των	χρεών	σε	λίγα	

νοσοκομεία.	Τα	δέκα	πρώτα	–βάσει	οφειλόμενου	ποσού-	δημό-

σια	νοσοκομεία	έχουν	συνολικά	χρέη	προς	τις	φαρμακευτικές	

επιχειρήσεις	που	ξεπερνούν	τα	€580	εκατ.,	ποσό	που	αντιστοι-
χεί	στο	56,6%	των	συνολικών	χρεών.	

•	Επίσης,	όπως	φαίνεται	στο	Διάγραμμα	2,	το	20%	των	νοσοκομεί-

ων	έχει	χρέη	που	αντιστοιχούν	στο	84,2%	των	συνολικών	χρεών.

•	 Τέλος,	αξίζει	να	αναφερθεί	ότι	με	βάση	τα	συνολικά	στοιχεία	πωλή-

σεων	του	2011,	των	εταιριών-μελών	του	ΣΦΕΕ	προς	τα	Νοσοκομεία	

του	ΕΣΥ,	τα	Νοσοκομεία	ΝΠΙΔ,	τα	Στρατιωτικά	Νοσοκομεία,	τα	Νο-

σοκομεία-Φαρμακεία	του	ΙΚΑ,	τα	Νοσοκομεία	των	Δικαστικών	Φυ-

λακών	και	τον	ΙΦΕΤ,	ότι	το	συνολικό	ύψος	των	πωλήσεων	των	εται-

ριών-μελών	του	ΣΦΕΕ	προς	το	Δημόσιο	για	το	2011,	διαμορφώθηκε	

στα	€1.102,2	δισ.,	μειωμένο	κατά	18.4%	σε	σχέση	με	το	2010.

25

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

Απολογισμός ΟΠΑΔ
θέσειςεν

Κοπή Πίτας ΣΦΕΕ
θέσειςεν

Υγεία
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

Φε β ρ ο υ α ρ ι ο σ  2 0 1 2

¼

¼

¼

¼

%
 επ

ί τ
ου

 σ
υν

ολ
ικ

ά 
οφ

ει
λό

με
νο

υ 
πο

σο
ύ

εκ
ατ

. €
 

€ 948,70

€ 1.142,10 € 1.115,20
€ 1.171,10 € 1.210,60

€ 1.078,80
€ 1.024,8

30.09.2010

(+20,4%) (-2,4%) (+5,0%) (+3,5%) (-10,9%) (-5,0%)

31.12.2010 31.01.2011 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011
0

300

600

900

1200

1500

€ 170,00

€ 854,80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%                                20%                         40%                           60%                           80%                           100%
% νοσοκομείων

 
 

1.350,20 €

1.102,20 €

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1102/21/130102/21/13

€ 
εκ
ατ

.

(-18,4% )

¼

¼

¼

¼

%
 επ

ί τ
ου

 σ
υν

ολ
ικ

ά 
οφ

ει
λό

με
νο

υ 
πο

σο
ύ

εκ
ατ

. €
 

€ 948,70

€ 1.142,10 € 1.115,20
€ 1.171,10 € 1.210,60

€ 1.078,80
€ 1.024,8

30.09.2010

(+20,4%) (-2,4%) (+5,0%) (+3,5%) (-10,9%) (-5,0%)

31.12.2010 31.01.2011 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011
0

300

600

900

1200

1500

€ 170,00

€ 854,80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%                                20%                         40%                           60%                           80%                           100%
% νοσοκομείων

 
 

1.350,20 €

1.102,20 €

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1102/21/130102/21/13

€ 
εκ
ατ

.

(-18,4% )

Διάγραμμα	2
Διάγραμμα	ανισοκατανομής	Χρεών	Νοσοκομείων	

31.12.2011

Διάγραμμα	3	
πωλήσεις	Εταιρειών	σε	Δημόσια	
Νοσοκομεία	(€	εκατ.)	2010	&	2011



Οι απαντήσεις
για τη νέα χρονιά
βρίσκονται στις
win-win λύσεις 

Παρουσία	σημαντικών	προσωπικοτήτων	από	το	
χώρο	της	Υγείας	πραγματοποιήθηκε	πρόσφατα	
η	καθιερωμένη	κοπή	της	πίτας	του	Συνδέσμου	

Φαρμακευτικών	Επιχειρήσεων	Ελλάδος.	Ο	Πρόεδρος	
του	ΣΦΕΕ,	κ.	Διονύσιος	Φιλιώτης	καλωσόρισε	και	

ευχαρίστησε	θερμά	όλους	τους	παρευρισκόμενους,	
εκφράζοντας	παράλληλα	τα	ανάμεικτα		

συναισθήματά	του	για	τη	χρονιά	που	πέρασε.	

«Θ
α	 ήθελα	 να	 ξεκινήσω	 λέ-

γοντας	 ότι,	 όλα	 τα	 μέλη	

του	 ΣΦΕΕ	 και	 ο	 κλάδος	 του	

φαρμάκου	 γενικότερα,	 εί-

ναι	σήμερα	πάρα	πολύ	προβληματισμένος	για	

όλα	αυτά	που	συμβαίνουν	στο	χώρο	μας.	 Όχι	

μόνο	εμείς	ως	Φαρμακοβιομηχανία,	αλλά	και	

οι	υπόλοιποι	συνάδελφοι	στο	χώρο,	οι	φαρμα-

καποθηκάριοι,	 οι	 φαρμακοποιοί,	 οι	 νοσοκο-

μειακοί	φαρμακοποιοί	κτλ.	Συγχρόνως,	όμως,	

είμαστε	και	υπερήφανοι,	όλος	ο	κλάδος,	διότι	

με	τη	συνεργασία,	τη	συμβολή	και	τη	συμβου-

λή	μας	προς	την	κυβέρνηση,	καταφέραμε	να	

μειώσουμε	τον	προϋπολογισμό	για	τα	φάρμα-

κα.	Και	λέω	προϋπολογισμό,	γιατί	δεν	θεωρού-

με	τα	έξοδα	για	τα	φάρμακα	ως	έξοδα.	Είναι	

επένδυση»,	ανέφερε	χαρακτηριστικά	ξεκινώ-

ντας	την	ομιλία	του.	«Ο	ΣΦΕΕ	αναγνωρίζει	την	

κρισιμότητα	 της	 κατάστασης	 την	 οποία	 αντι-

μετωπίζει	η	χώρα	μας	και	στο	πλαίσιο	αυτό	οι	



φαρμακευτικές	επιχειρήσεις	έχουν	συμβάλει	μέχρι	τώρα	πολύ	

σημαντικά	στην	επίτευξη	του	στόχου	της	μείωσης	της	δημόσιας	

φαρμακευτικής	δαπάνης.	Ο	προϋπολογισμός	του	φαρμάκου	–

των	δημοσίων	ταμείων-	για	το	2009	ήταν	5,1	δις	και	 το	2011	

έκλεισε	γύρω	στα	3,75	δις.	Στο	ποσό	αυτό	συμπεριλαμβάνονται	

και	250	περίπου	εκ.	που	αντιστοιχεί	στον	ΦΠΑ	που	πληρώνουν	

τα	 ασφαλιστικά	 ταμεία	 για	 τα	φάρμακα.	 Συνεπώς,	 η	 δημόσια	

φαρμακευτική	δαπάνη	είναι	περίπου	3,5	δις.	Πρόκειται	για	μια	

μεγάλη	μείωση	δαπάνης	από	τα	φάρμακα,	μια	μεγάλη	επιτυχία,	

που	 κανένας	 κλάδος	 και	 κανένα	 κομμάτι	 της	 οικονομίας	 δεν	

έχει	επιτύχει»,	συμπλήρωσε.

Ο	 κ.	 Φιλιώτης	 έθεσε	 στην	 ομιλία	 του	 μερικά	 πολύ	 σοβαρά	

ερωτήματα,	τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	αποτελέσουν	τη	βάση	

για	ένα	πιο	γόνιμο	απολογισμό.	 Έναν	απολογισμό,	που	θα	μας	

βοηθήσει	 να	δούμε	καθαρά	 τι	 ουσιαστικά	 έχουμε	επιτύχει	 το	

τελευταίο	 διάστημα	 και	 τι	 πρέπει	 να	 γίνει,	 για	 να	μπορέσει	 η	

χώρα	μας	να	μετατρέψει	την	κρίση	σε	ευκαιρία.	Εκτός	από	την	

αδιαμφισβήτητη	 επιτυχία	 της	 προαναφερθείσας	 εξοικονόμη-

σης,	ποια	άλλα	βήματα	προόδου	έχει	κάνει	η	χώρα	μας	το	τε-

λευταίο	αυτό	διάστημα;	Υπάρχει	η	άμεση	πρόσβαση	του	ασθενή	

στα	φάρμακα,	με	δεδομένες	τις	ελλείψεις	που	παρατηρούνται	

στην	αγορά;	Είναι	εξασφαλισμένη	η	ποιότητα	των	φαρμάκων;	

Δ.Φιλιώτης,	Πρόεδρος	ΣΦΕΕ,	
Πρόεδρος	&	Διευθύνων	Σύμβουλος	
της	Φαρμασέρβ	Λίλλυ,		
Ι.Τούντας	Πρόεδρος	ΕΟΦ
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«Ακούμε	για	διαγωνισμούς	που	εξοικονομήσαμε	90%	και	95%.	

Τα	εξοικονομήσαμε	ή	θα	τα	εξοικονομήσουμε;	Και	θα	τα	εξοι-

κονομήσουμε	ή	έχουμε	ερωτηματικό	και	γι’	αυτό;»,	αναρωτή-

θηκε	ο	Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ,	τονίζοντας	πως,	εφόσον	η	πολιτεία	

προτρέπει	 τους	 πολίτες	 να	 αγοράζουν	 επώνυμα	 προϊόντα,	 το	

ίδιο	πρέπει	να	ισχύσει	και	για	τα	φάρμακα.	

Ο	κ.	Φιλιώτης	επανέλαβε	την	πάγια	θέση	του	ΣΦΕΕ,	που	αφο-

ρά	 στον	 εκσυγχρονισμό	 του	 συστήματος	 υγείας,	 ο	 οποίος	 θα	

συμβάλει	σημαντικά	στον	έλεγχο	των	δαπανών.	«Εμείς	λέμε	ότι	

πρέπει	να	ξεκινήσουμε	από	πολύ	βασικά	πράγματα,	όπως	είναι	

η	μηχανοργάνωση.	Μηχανοργάνωση	με	την	τελευταία	λέξη	της	

τεχνολογίας,	όπως	είναι	σήμερα	και	όχι	 όπως	ήταν	πριν	δέκα	

χρόνια.	Γιατί	μόνο	τότε	θα	μπορούμε	πραγματικά	και	με	ουσια-

στικό	τρόπο	να	ελέγξουμε	το	σύστημα	και	να	έχουμε	πραγματι-

κές	μειώσεις.	Οι	οριζόντιες	και	διοικητικές,	λογιστικές	μειώσεις	

δεν	έχουν	πολύ	μεγάλη	αξία	ούτε	και	πολύ	μεγάλη	διάρκεια.	

Και	αυτό	πρέπει	να	το	γνωρίζουν	οι	διοικούντες»,	υποστήριξε	

χαρακτηριστικά.	

Και	 συνέχισε,	 θέτοντας	 μερικά	 ακόμη	 καίρια	 ερωτήματα	

προς	συζήτηση	και	προβληματισμό:	«Μήπως	τα	μέτρα	που	πή-

ραμε	είναι	εις	βάρος	της	αλυσίδας	διανομής;	Μήπως	ο	τρόπος	

που	λειτουργεί	σήμερα	η	αλυσίδα	διανομής	δεν	είναι	σωστός;		
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	Ι.	Σαριβουγιούκας	Υποδιοικητής	
ΙΚΑ,	Γ.	Βουδούρης	Πρόεδρος	ΕΟΠΥΥ,	
Ι.	Τούντας	Πρόεδρος	ΕΟΦ,	Μ.	
Σκουρολιάκου	Α’	Αντιπρόεδρος	ΕΟΦ,	
Αν.	Δημόπουλος	Γενικός	Γραμματέας	
Δημόσιας	Υγείας,	Ε.	Παπαδημητρίου	
Πρόεδρος	Επιτροπής	Λίστας,		
Δ.	Βαρτζόπουλος	Υφυπουργός	
Υγείας,	Δ.	Φιλιώτης,	Ν.	Πολύζος	
Γενικός	Γραμματείας	Υπ.	Υγείας,		
Αθ.	Γιαννόπουλος	Τομεάρχης	Υγείας	
ΝΔ	και	ο	Κ.	Δημόπουλος	Πρόεδρος	
Εθνικής	Επιτροπής	Δεοντολογίας	
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Μήπως	 οι	 φαρμακαποθήκες	

έχουν	 πληγεί	 πάρα	 πολύ;	

Μήπως	 το	 φαρμακείο	 έχει	

πληγεί	 παραπάνω	 από	 όσο	

πρέπει;	Μήπως	η	απασχόλη-

ση	στο	χώρο	μας	έχει	πληγεί	

περισσότερο	 από	 όσο	 πρέ-

πει;	 Μήπως	 η	 παραγωγή,	 η	

κλινική	έρευνα	στη	χώρα	μας	

έχει	 πληγεί	 παραπάνω	 από	

όσο	πρέπει;».		

Στη	 συνέχεια	 αναφέρθη-

κε	 στο	 θέμα	 της	 δημόσιας	

διοίκησης,	 εκφράζοντας	

την	 ανησυχία	 του	 για	 την	

«απουσία»	 της	 το	 τελευταίο	

διάστημα,	 με	 αποτέλεσμα	

«οι	 Υπουργοί	 και	 οι	 Γενικοί	

Γραμματείς	 να	 αναλώνονται	

με	 την	 καθ’	 ημέρα	 διαχεί-

ριση	 του	 τέλματος	 και	 των	

προβλημάτων.	 Ο	 Υπουργός	

και	 ο	 Γενικός	 Γραμματέας,	

πρέπει	να	χαράζουν	πολιτική	

και	να	έχουν	μια	ικανή	δημό-

σια	 διοίκηση	 για	 να	 εκτελεί	

την	πολιτική	αυτή»,	είπε	ο	κ.	

Φιλιώτης,	 τονίζοντας	παράλ-

ληλα	την	ανάγκη	για	αλλαγή	

νοοτροπίας	 στο	 δημόσιο,	 το	

οποίο	 πρέπει	 να	 δίνει	 τον	

καλύτερό	 του	 εαυτό,	 για	 να	

εξυπηρετήσει	τον	πολίτη	και	

να	βοηθήσει	την	επιχειρημα-

τικότητα.		

Καταλήγοντας,	 ο	 Πρόε-

δρος	 του	 ΣΦΕΕ	 επανέλαβε	

την	 ανάγκη	 για	 αναζήτηση	

win-win	 λύσεων,	 οι	 οποίες	

να	είναι	προς	όφελος	του	δη-

μοσίου	και	του	κράτους	κατ’	

αρχάς,	 αλλά	 και	 του	 πολίτη	

και	του	επιχειρηματία	δευτε-

ρευόντως.	
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Δ.	Φιλιώτης,	Πρόεδρος	ΣΦΕΕ,	Ν.	Πολύζος	Γενικός	Γραμματέας	Υπουργείου	Υγείας

	Γ.	Γραμματίδης	Πρόεδρος	Ελληνο-Αμερικανικού	Εμπορικού	Επιμελητηρίου	,	
Δ.Φιλιώτης,	Πρόεδρος	ΣΦΕΕ
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«Μόνο	 οι	 λύσεις	 που	 είναι	 win-win	 έχουν	

αξία.	 Διότι,	 αν	 κάθε	 λύση	 που	 δίνουμε	 είναι	

προς	 όφελος	 κάποιου	 και	 εις	 βάρος	 κάποιου	

άλλου,	 δεν	 κάνουμε	 τίποτα.	 Οι	 έξυπνες	 λύ-

σεις	 είναι	 μπροστά	 μας	 και	 τις	 βλέπουμε	 όλοι.		

ΜΗΣΥΦΑ.	Τι	σημαίνει	ΜΗΣΥΦΑ;	Μη	Συνταγογρα-

φούμενα	Φάρμακα.	Η	win	–	win	λύση	είναι,	αφού	

το	 δημόσιο	 δεν	 πληρώνει,	 μην	 ασχολείστε	 με	

αυτά.	Αφήστε	τα	να	κυκλοφορήσουν	ελεύθερα.	

Γιατί	απασχολεί	το	δημόσιο	πόσο	κάνει	ένα	φάρ-

μακο	που	δεν	 το	πληρώνει	 το	 Ταμείο;	 Γενικά	 το	

κράτος,	το	οποίο	σήμερα	είναι	μέρος	του	προβλή-

ματος	ή	το	μοναδικό	πρόβλημα,	πρέπει	να	γίνει	

μέρος	της	λύσης	του	προβλήματος.	Αυτό	ακριβώς	

απαιτεί	ο	πολίτης.	Το	κράτος	πρέπει	να	ασχολείται	

με	ό,τι	πληρώνει	το	ίδιο	και	όχι	με	οτιδήποτε	άλλο.	

Αυτό	 είναι	 μια	win-win	 λύση.	Μια	 άλλη	win-win	

λύση	και	συγχαρητήρια	που	αποφασίστηκε	πρό-

σφατα	από	το	ελληνικό	κράτος	–για	πρώτη	φορά	

στην	ιστορία	του-	είναι	ο	συμψηφισμός	των	χρεών	

των	επιχειρήσεων	με	τα	χρέη	του	δημοσίου	προς	

τις	 επιχειρήσεις.	 Αυτό	 το	απλό	πράγμα,	 σήμερα	

το	 γιορτάζουμε	 και	 κάνουμε	 λόγο	 για	 τρομερή	

επιτυχία.	 Αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 γίνει	 «ρουτίνα».	 Ο	

συμψηφισμός	είναι	μια	έξυπνη	λύση	που	συμφέ-

ρει	όλους»,	 εξήγησε.	 Τέλος,	αναφερόμενος	στη	

σημασία	των	επενδύσεων	ανακοίνωσε	τη	συμφω-

νία	με	το	ΕΒΕΑ	και	τον	Πρόεδρό	του	κ.	Μίχαλο,	για	

τη	διοργάνωση	ενός	επενδυτικού	φόρουμ	για	τον	

κλάδο	του	φαρμάκου,	στο	οποίο	θα	συμμετέχουν	

ανώτατα	στελέχη	και	διακεκριμένες	προσωπικό-

τητες	του	χώρου.	«Είναι	ένα	μεγάλο	project	που	

πιστεύομε	 ότι	 θα	 προσφέρει	 πάρα	 πολλά	 στη	

χώρα	 μας.	 Θα	 προσφέρει	 έρευνα,	 παραγωγή,	

απασχόληση	και	εκπαίδευση.	Αυτό	το	τετράπτυχο	

το	οποίο	είναι	ό,τι	καλύτερο	για	την	πρόοδο	της	

χώρα	μας.	Παραγωγή	φαρμάκων	στην	χώρα	μας	

για	 τη	 διεθνή	 αγορά,	 έρευνα	 στην	 Ελλάδα,	 πε-

ρισσότερη	απασχόληση	και	εκπαίδευση	για	άνο-

δο	του	επιπέδου	του	δυναμικού	της	χώρας	μας.		
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Αντώνης	Δημόπουλος	Γενικός	Γραμματέας	Δημόσιας	Υγείας,	Δ.	Φιλιώτης	Πρόεδρος	ΣΦΕΕ	,	Γ.	Πατούλης	Δήμαρχος	
Αμαρουσίου,	Πρόεδρος	Ιατρικού	Συλλόγου	Αθηνών



Όλα	αυτά	τα	θέματα	ο	ΣΦΕΕ	τα	βλέπει	υπό	το	πρίσμα	της	

απόλυτης	εφαρμογής	του	Κώδικα	Δεοντολογίας	και	της	Δε-

οντολογίας	 γενικότερα.	 Πρέπει	 να	 γίνουμε	 καλύτεροι	 και	

είμαστε	αισιόδοξοι.	Εγώ	προσωπικά,	είμαι	απόλυτα	αισιό-

δοξος	ότι	 η	 Ελλάδα	θα	παραμείνει	στο	Ευρώ	και	 ότι	 τους	

επόμενους	12	μήνες	θα	δούμε	πάρα	πολύ	σημαντικά	ση-

μάδια	 προόδου	 και	 ανάκαμψης	 γενικότερα.	 Πρέπει	 όμως	

όλοι	 να	 ανασκουμπωθούμε	 και	 να	 αλλάξουμε	 νοοτροπία	

και	να	βοηθήσουμε	σε	αυτή	την	προσπάθεια»,	κατέληξε	ο		

κ.	Φιλιώτης.	

«Πρόεδρε	 ήσουν	 τόσο	 αναλυτικός	 και	 τόσο	 πολιτικός,	

που	αν	προσθέσω	εγώ	κάτι	νομίζω	ότι	θα	σας	κουράσω.	Όχι	

μόνο	προσυπογράφω	πολλά	από	αυτά	που	είπες,	αλλά	είναι	

σαφές	ότι	είναι	τόσο	ουσιαστική	και	πολύπλοκη	αυτή	κου-

βέντα	που	πρέπει	να	γίνει	συντονισμένα	με	συγκεκριμένη	

ατζέντα	σε	συγκεκριμένα	πλαίσια,	ώστε	αυτά	που	λέγονται	

να	έχουν	ουσιαστική	σημασία	και	σχέδιο.	Δράττομαι	μόνο	

της	 τελευταίας	 φράσεως	 και	 λέγω	 ότι	 πρέπει	 να	 είμαστε	

αισιόδοξοι»,		ανέφερε	στο	σύντομο	χαιρετισμό	του	ο	Υφυ-

πουργός	Υγείας,	κ.	Δημήτρης Βαρτζόπουλος.	
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Γ.	Βουδούρης	Πρόεδρος	ΕΟΠΥΥ,	Δ.	Βαρτζόπουλος	Υφυπουργός	Υγείας,	Ολ.	Οικονόμου	Πρόεδρος	Πανελλήνιας	Εταιρείας	
Φαρμακοποιών	Νοσηλευτικών	Ιδρυμάτων

  Το κράτος πρέπει 
να ασχολείται με ό,τι 
πληρώνει το ίδιο και όχι  
με οτιδήποτε άλλο. Αυτό 
είναι μια win-win λύση  
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Αμέσως	μετά	πήρε	το	λόγο	ο	Γενικός	Γραμ-

ματέας	 του	 yπουργείου,	 κ.	 Αντώνης Δημό-
πουλος,	ο	οποίος	τόνισε	ότι	τώρα	γίνονται	υπό	
πίεση,	 παρεμβάσεις	 που	 έπρεπε	 να	 γίνουν	

εδώ	 και	 χρόνια.	 «Φύγαμε	 σε	 μια	 υπερβολή	

και	αυτήν	πληρώσαμε	τα	δύο	τελευταία	χρό-

νια.	Θα	συνεχίσουμε,	αλλά	δεν	μπορούμε	να	

συνεχίσουμε	έτσι»,	είπε	χαρακτηριστικά,	το-

νίζοντας	την	ανάγκη	για	χάραξη	μιας	εθνικής	

πολιτικής	για	 το	φάρμακο.	«Το	πρώτο	πράγ-

μα	που	είπα	στον	κ.	Βαρτζόπουλο,	όταν	τον	

γνώρισα	πριν	από	δύο	μήνες,	είναι	ότι	έχουμε	

ανάγκη	από	κεντρικές,	εθνικές	πολιτικές,	στις	

οποίες	 να	 υπάρχουν	 συμφωνίες.	 Οφείλετε	

με	τη	σοφία	που	σας	διακρίνει	και	την	εμπει-

ρία,	 να	 πάμε	 σε	 εθνικές	 συμφωνίες	 για	 το	

φάρμακο	και	για	την	υγεία	σε	αυτή	τη	χώρα.	

Διακομματικές	και	από	όλους	τους	εταίρους,	

με	θεσμικότητα.	Νομίζω	ότι	με	αυτό	θα	γίνει	

η	σύνδεση	με	το	επόμενο,	που	είναι	το	θέμα	

της	ανάπτυξης»,	κατέληξε	ο	κ.	Δημόπουλος.	

Στη	συμβολή	της	δημόσιας	διοίκησης	ανα-

φέρθηκε	 ο	 Γενικός	 Γραμματέας	 του	 Υπουρ-

γείου	Υγείας,	κ. Νικόλαος Πολύζος,	υποστη-
ρίζοντας	 ότι,	 «τουλάχιστον	 ο	 Γ.Γ.	 οφείλει	 να	

είναι	τεχνοπολιτικός.	Να	εισηγείται	πολιτικές,	

αλλά	τεχνικά	να	τις	εφαρμόζει.	Νομίζω	ότι	το	

πολιτικό	σύστημα	τα	επόμενα	χρόνια,	ακόμη	

και	 σε	 επίπεδο	 Υπουργού,	 προς	 τα	 εκεί	 θα	

κινηθεί.	 Αναστήσαμε	 τη	 δημόσια	 διοίκηση,	

σε	μια	περίοδο	κρίσης	που	δεν	έχει	κίνητρα	

και	τους	κάνουμε	να	πιστέψουν	τουλάχιστον	

στην	πατρίδα.	Επιτυχία	ήρθε	με	τη	συμβολή	

της	δημόσιας	διοίκησης.	Η	προσπάθεια	πρέ-

πει	να	συνεχιστεί	όπως	και	η	συνεργασία	με	

όλους	εσάς».	

«Το	2011	ήταν	μια	χρονιά	που	ως	χώρα	

κάναμε	πολύ	λιγότερα	από	αυτά	που	έπρε-

πε	να	κάνουμε.	Σ’	αυτή	τη	δυσάρεστη	δια-

πίστωση	υπάρχουν	κάποιες	εξαιρέσεις.	Το	

φάρμακο	είναι	μία	από	αυτές.	Στο	φάρμα-

κο,	το	2011,	κάναμε	πολλά	πράγματα	που	

έπρεπε	να	κάνουμε	και	νομίζω	ότι	πρέπει	

να	είμαστε	όλοι	-και	η	πολιτεία	και	οι	κοι-

νωνικοί	 εταίροι-	 περήφανοι	 που	 καταφέ-

ραμε	μέσα	σε	αυτήν	τη	δύσκολη	συγκυρία	

να	πετύχουμε	τους	στόχους	που	είχαν	τε-

θεί	 για	 την	 δημοσιονομική	 εξυγίανση	 της	

χώρας»,	 ανέφερε	στην	 ομιλία	 του	 ο	Πρό-

εδρος	 του	ΕΟΦ,	Καθηγητής	 Ιωάννης Τού-
ντας,	 υποστηρίζοντας	 παράλληλα	 ότι,	 «η	
προσπάθεια	συνεχίζεται	και	πρέπει	να	συ-

νεχιστεί	και	το	2012.	Θα	συνεχιστεί	μέχρι	

να	πιάσουμε	όλους	τους	στόχους	του	μνη-

μονίου,	 θα	 συνεχιστεί	 μέχρι	 η	 χώρα	 μας	

να	 εξασφαλίσει	 τη	 θέση	 της	 στην	 ευρω-

ζώνη,	μέχρι	να	εξασφαλίσουμε	το	μέλλον	

της	 χώρας	 μας,	 το	 μέλλον	 της	 ανάπτυξης	

της	 ελληνικής	 οικονομίας».	 Ο	 κ.	 Τούντας	

τόνισε	 τη	 μεγάλη	 σημασία	 της	 συνεργα-

σίας,	 συνεννόησης	 και	 εμπιστοσύνης	 που	

αναπτύχθηκε	ανάμεσα	στον	ΕΟΦ	και	τους	

κοινωνικούς	εταίρους,	υποστηρίζοντας	ότι	

συνέβαλαν	 στα	 επιτυχημένα	 βήματα	 που	

έγιναν	 την	 προηγούμενη	 χρονιά	 και	 θα	

συμβάλλουν	καθοριστικά	στον	καθορισμό	

των	επόμενων	μέτρων,	που	θα	προέλθουν	

μέσα	από	τον	κοινωνικό	διάλογο.	

«Μέσα	 σε	 αυτή	 τη	 δυνατότητα	 συνερ-

γασίας	που	μας	δόθηκε,	ο	ΣΦΕΕ	έκανε	μια	

πάρα	πολύ	γενναία	χειρονομία	που	πρέπει	

να	 την	 αναγνωρίσουμε	 και	 να	 τον	 ευχαρι-

στήσουμε	 για	μια	ακόμη	φορά,	 να	 χρημα-

τοδοτήσει	ένα	πολύ	σημαντικό	πρόγραμμα	

που	 έχουμε	 σχεδιάσει	 στον	 ΕΟΦ	 για	 την	

ηλεκτρονική	καταγραφή	και	παρακολούθη-

ση	της	διακίνησης	και	της	κατανάλωσης	του	

φαρμάκου.	 Είναι	 ένα	 πρόγραμμα	 που	 θα	

βοηθήσει	όλους,	και	την	πολιτεία	και	τους	

κοινωνικούς	 εταίρους	 για	 να	 μπορέσουμε	

να	παρακολουθήσουμε	το	φάρμακο	σωστά	

στην	 ελληνική	αγορά,	 να	αντιμετωπίζουμε	

τις	ελλείψεις,	την	παρανομία,	να	αντιμετω-

πίζουμε	πολλές	από	 τις	υπάρχουσες	στρε-

βλώσεις»,	 ανέφερε	 κλείνοντας	 την	 ομιλία	

του	ο	Πρόεδρος	του	ΕΟΦ.		
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Έλεγχο	και	
εξορθολογισμό	στον	
τρόπο	λειτουργίας	
του	συστήματος	

υγείας	και	στο	σημείο	
«παραγωγής»	της	

φαρμακευτικής	δαπάνης,	
δηλαδή	στο	στάδιο	της	
συνταγογράφησης,	

προτείνει	ο	ο	
Υφυπουργός	Υγείας,		

κ.	Δημήτρης	
Βαρτζόπουλος.	

Προανήγγειλε	μάλιστα,	
την	υιοθέτηση	και	

ενσωμάτωση	μέσω	ΕΣΠΑ	
χρήσιμων	συστημάτων	
παρακολούθησης,	όπως	
των	health	accounts,	
ώστε	μέχρι	το	2014	να	
υπάρχουν	πλήρη	στοιχεία	
αναλυτικής	λογιστικής	
ανά	κέντρο	κόστους.

Χρειαζόμαστε  
πιο βαθιές τομές 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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K
ύριε	Υπουργέ,	θα	θέλαμε	να	ξεκινή-
σουμε	με	ένα	πρώτο	σχόλιό	σας	για	τα	
μέτρα	που	έχουν	ληφθεί	ως	σήμερα	
για	τη	μείωση	των	δαπανών	υγείας.	

	Τα	μέτρα	δεν	μπορεί	να	τα	χαρακτηρίσει	κα-

νείς	 εν	 συνόλω.	 Υπάρχουν	 μέτρα	 που	 έχουν	

μία	 αποτελεσματικότητα	 και	 υπάρχουν	 και	

μέτρα	 που	 δεν	 έχουν	 την	 αναμενόμενη	 απο-

τελεσματικότητα.	Κατά	συνέπεια,	δεν	μπορεί	

να	δοθεί	μια	γενική	κρίση.	Τα	μέτρα	που	αφο-

ρούν	σε	εξορθολογισμό	του	τρόπου	λειτουργί-

ας,	όπως	τα	παρατηρητήρια	τιμών	και	το	esy.

net,	όπου	κανείς	έχει	τη	δυνατότητα	παρακο-

λούθησης	 της	 εν	 γένει	 δραστηριότητας	 είναι	

μέτρα	 που	 βοηθούν	 στο	 να	 εξοικονομηθούν	

πόροι	με	έναν	ορθολογικό	τρόπο.	

πώς	κρίνετε	το	εγχείρημα	του	ΕοπΥΥ;		
Δεν	είναι	σωστή	η	δόμηση	του	ΕΟΠΥΥ.	Η	δόμη-

ση	του	ΕΟΠΥΥ	δεν	βοηθά	στην	εξοικονόμηση,	

διότι	κατά	βάση	μετακυλύει	τη	δαπάνη	στους	

ασθενείς.	Υπό	 την	έννοια	ότι,	όταν	ο	γιατρός	

δεν	αμείβεται	σωστά,	θα	αναζητήσει	παράλλη-

λες	πλευρές	εισοδήματος.	Οι	παράλληλες	αυ-

τές	πλευρές	εισοδήματος	θα	είναι	είτε	η	απευ-

θείας	αμοιβή	από	τον	ασφαλιζόμενο,	πράγμα	

το	οποίο	κατ’	ουσία	αίρει	την	ασφάλιση,	ιδίως	

όταν	 δεν	 γίνεται	 με	 την	 	 αυτοπροαίρεση	 του	

ασφαλιζόμενου	 ή	 θα	 συνταγογραφήσει	 ορ-

θώς	μεν,	εντός	της	θεραπευτικής	κατηγορίας,	

αλλά	εξαιρετικά	ακριβά	φάρμακα.	Η	αναζήτη-

ση	 μιας	 ακριβής	 αγωγής	 δεν	 οδηγείται	 μόνο	

από	ιατρικούς	λόγους.	

Από	την	άλλη	πλευρά,	θα	αναζητήσουν	παράλ-

ληλες	πηγές	εισοδήματος	από	την	συνταγογρά-

φηση	 παρακλινικών	 εξετάσεων,	 η	 οποία	 είναι	

μια	ακόμη	από	τις	δραστηριότητες	των	γιατρών	

που	θα	πρέπει	να	ελεγχθεί	ορθολογιστικώς.	

	

πώς	διαφέρει	από	το	Εθνικό	Δίκτυο	Υγείας	και	
φροντίδας	που	υπάρχει	στα	σχέδια	της	ΝΔ;	
Δεν	υπάρχει	διαφορά	επί	της	αρχής.	Η	βασική	

αρχή	είναι	ότι	θέλουμε	έναν		βασικό	αγοραστή	

υπηρεσιών	υγείας,	ένα	μονοψώνιο,	που	θα	δι-

αχειρίζεται	 τις	 εισφορές	 των	 ασφαλισμένων	

υγείας	 και	 πρόνοιας.	 Κατά	 βάση	 δηλαδή	 θα	

είναι	η	αγοραστική	χείρα	του	δημοσίου	συστή-

ματος	 ασφαλίσεως.	 Επ’	 αυτού	 	 δεν	 διαφωνεί	

κανείς.	Ο	ΕΟΠΥΥ	θα	είναι	ο	λογαριασμός	στον	

οποίο	θα	κατατίθενται	οι	εισφορές	υγείας	και	

πρόνοιας	και	το	σωστό	είναι,	σε	βάθος	χρόνου	

να	αποτελέσει	και	τη	βασική	θέση	όπου	θα	συ-

γκεντρώνεται	η	κρατική	επιδότηση,	έτσι	ώστε	

να	έχουμε	μια	συνολική	της	εικόνα.	

Σήμερα,	υπάρχει	η	επιδότηση	των	ταμείων,	η	

επιδότηση	του	ΕΣΥ	μέσω	της	μισθοδοσίας	και	

το	τρίτο	είναι	η	επιδότηση	των	δημοσίων	νοσο-

κομείων,	 μέσω	 των	 κατά	 καιρούς	 ρυθμίσεων	

των	οφειλών	τους	προς	τους	προμηθευτές.	Φυ-

σικά,	υπάρχει	και	μία	επιδότηση,	η	οποία	είναι	

ανύπαρκτη	τα	τελευταία	χρόνια	μέσω	του	προ-

γράμματος	 των	 δημοσίων	 επενδύσεων.	 Καλό	

είναι	αυτά	κάποια	στιγμή	να	μεταφερθούν	σε	

μία	θέση,	ούτως	ώστε	να	υπάρχει	έλεγχος.	

πού	διαφωνείτε	δηλαδή;	
Στον	τρόπο	με	τον	οποίο	ο	ΕΟΠΥΥ	ρυθμίζει	τα	της	

αμοιβής	των	παρόχων.	Το	σύστημα	που	χρησιμο-

ποιεί	ο	ΕΟΠΥΥ	είναι	το	παλιό	σύστημα	του	ΤΕΒΕ,	

με	αναπροσαρμογή	 των	 τιμών	προς	 τα	 επάνω.	

Αυτό	είναι	ένα	σύστημα	το	οποίο	κατά	βάση	απα-

σφαλίζει	τον	πληθυσμό.	Το	ΤΕΒΕ	εξυπηρετούσε	

μεγάλο	κομμάτι	των	ελευθέρων	επαγγελματιών,		

των	 μικρο-	 και	 μεσοαστικών	 στρωμάτων,	 προ-

σφέροντας	κατά	κύριο	λόγο	συνταγογραφία.	Η	

άλλη	 προσφορά	 υπηρεσιών	 από	 το	 ΤΕΒΕ	 ήταν	

προσχηματική.	Οι	γιατροί	δούλευαν	4	ώρες	και	

έβλεπαν	 τους	 ασθενείς	 ιδιωτικά.	 Όταν	 αυτό	

επεκτείνεται	 σε	 9	 εκατομμύρια	 Έλληνες	 που	

καλύπτονται	 από	 τον	 ΕΟΠΥΥ,	 αντιλαμβάνεστε	

ότι	αυτό	οδηγεί	σε	μια	ουσιαστική	αποασφάλι-

ση	του	ασθενούς.	Ο	εσωτερικός	κανονισμός	του	

ΕΟΠΥΥ	 προβλέπει	 σταθερές	 σχέσεις	 εργασίας	

και	σταθερές	αμοιβές.	Αυτό	σημαίνει	ότι	ο	για-

τρός	δεν	έχει	κίνητρο.	Κι	όταν	ο	γιατρός	δεν	έχει	

κίνητρο,	αποασφαλίζεται	ο	πληθυσμός.	
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Φε β ρ ο υ α ρ ι ο σ  2 0 1 2

τι	προβλέπει	 το	πρόγραμμα	της	ΝΔ	για	το	θέμα	
της	φαρμακευτικής	και	εν	γένει	για	την	περιστο-
λή	της	υγειονομικής	δαπάνης;	
Εμείς	πιστεύουμε	ότι	ο	έλεγχος,	η	προσαρμογή	θα	

πρέπει	 να	 γίνει	 μέσω	 ενός	 εξορθολογισμού	στον	

τρόπο	παραγωγής	της	δαπάνης.	Τι	σημαίνει	αυτό;	

Σημαίνει	ότι	θα	πρέπει	να	ελεγχθεί	η	συνταγογρα-

φία	στην	παραγωγή	της,	δηλαδή	στον	συνταγογρα-

φούντα	ιατρό.	Συστήματα	τέτοια	υπάρχουν,	δεν	θα	

ανακαλύψουμε	 τον	 τροχό	 ούτε	 την	 πυρά.	 Σε	 όλη	

την	 ηπειρωτική	 Ευρώπη,	 όπου	 η	 δαπάνη	 ελέγχε-

ται	ανά	κεφαλή	ασθενούς	και	ειδικότητα	και	σιγά	

-σιγά	τώρα	προχωρούν	και	σε	έλεγχο	της	δαπάνης	

ανά	 κεφαλή	 ασθενούς	 και	 διάγνωση.	 Αυτό	 είναι	

πολύ	 λογικό.	 Στη	 δική	 μου	 ειδικότητα	 (σ.σ.	ψυχί-

ατρος)	π.χ.,	 	η	δαπάνη	ενός	 ταμειακού	ασθενούς	

που	 πάσχει	 από	σχιζοφρένεια	 είναι	 πολύ	 εύκολο	

να	κρατηθεί	εντός	συγκεκριμένου	ορίου.	Βεβαίως	

και	μπορεί	να	χρεώσει	τα	διπλάσια	ή	και	τα	τριπλά-

σια	 ή	 να	 χρησιμοποιήσει	 εξεζητημένες	 αγωγές.	

Όμως	μπορεί,	με	έναν	πολύ	πιο	οικονομικό	τρόπο,	

χωρίς	 να	 υπολείπεται	 επιστημονικώς	 και	 έχοντας	

απολύτως	ήσυχη	τη	συνείδησή	του,	να	εξυπηρετή-

σει	τον	ασθενή.	

τα	θεραπευτικά	πρωτόκολλα	δεν	εξασφαλίζουν	
αυτό	που	λέτε;	
Είναι	ευχής	έργον	να	βασιστούμε	στα	θεραπευτικά	

πρωτόκολλα.	Θα	πρέπει,	όμως,	να	είμαστε	ρεαλι-

στές:	η	ενσωμάτωση	θεραπευτικών	πρωτοκόλλων	

σε	λογιστικά	πρότυπα	ελέγχου	είναι	μια	εξαιρετικά	

πολύπλοκη	και	χρονοβόρος	διαδικασία.	Θα		πρέπει	

να	γίνει	ο	εξής	συνδυασμός:	θα	έχουμε	από	τη	μια	

μεριά	τον	κωδικό	της	διαγνώσεως	και	από	την	άλλη	

μεριά	τους	κωδικούς	της	επιτρεπόμενης	αγωγής,	η	

οποία	 μάλιστα	 θα	 είναι	 κοστολογημένη.	 Δεδομέ-

νου	του	αριθμού,	θα	πρέπει	να	έχουμε	πολύ	βαριά	

λογισμικά.	

Αλλά	 εκεί	 θα	 μπορεί	 να	 ελεγχθεί	 αποτελεσμα-

τικά	 η	 φαρμακευτική	 δαπάνη.	 Όχι	 με	 αυτόν	 τον	

έλεγχο	που	γίνεται	της	ηλεκτρονικής	συνταγογρα-

φήσεως,	 ο	 οποίος	 είναι	 κατ’	 ουσία	 face	 control,	

πιάνει	δηλαδή	μόνο	τις	εξαιρετικές	περιπτώσεις.	

  Είναι αυτονόητο ότι  
θα πρέπει να υπάρχει  

μια διασύνδεση, όχι μόνο  
των διαγνωστικών, αλλά εν γένει 

των ιατρικών πράξεων  
με τη διάγνωση  
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απλή	 εξοικονόμηση	 και	 άλλο	

η	 βαθιά	 τομή	 που	 πρέπει	 να	

γίνει.	 Κατά	 βάση,	 νομίζω	 ότι	

τώρα	αρχίζει	να	δημιουργείται	

το	 σύστημα	 της	 πρωτοβάθμι-

ας	περίθαλψης	στη	χώρα	μας	

και	καλό	είναι	να	το	δομήσου-

με	 σωστά.	 Γι’	 αυτό	 και	 εμείς	

λέμε	ότι	ενώ	η	ιδέα	της	δημι-

ουργίας	 του	 ΕΟΠΥΥ	 είναι	 σω-

στή	ως	 μονοψωνίου,	 θα	 πρέ-

πει	ο	ΕΟΠΥΥ	να	στηθεί	σωστά,	

υιοθετώντας	 κεντροευρωπαϊ-

κά	πρότυπα,	κάτι	που	αυτή	τη	

στιγμή	δεν	γίνεται.	

Όλα	τα	μέτρα	που	έχουν	λη-
φθεί	μέχρι	 σήμερα	έχουν	 να	
κάνουν	 με	 περικοπές.	 πώς	
μπορεί	 να	 δοθεί	 αναπτυξια-
κή	 διάσταση	 στον	 κλάδο	 της	
υγείας	και	του	φαρμάκου;
Είναι	σαφές	ότι	στο	πλαίσιο	του	

εξορθολογισμού,	η	αυξανόμε-

νη	χρήση	γενοσήμων	θα	βοη-

θήσει.	Επίσης,	μέσα	από	άλλα	

στοιχεία,	 όπως	 π.χ.	 μέσω	 του	

αναπτυξιακού	 νόμου,	 μέσω	

της	βελτιώσεως	στην	αντιμετώ-

πιση	 της	επιχειρηματικότητας,	

θα	 πρέπει	 να	 δοθεί	 ιδιαίτερη	

βαρύτητα	 στην	 ανάπτυξη	 της	

ελληνικής	 φαρμακοβιομηχα-

νίας,	γιατί	είναι	από	τους	ανα-

πτυσσόμενους	 κλάδους,	 ένας	

κλάδος	 με	 υψηλές	 προστιθέ-

μενες	αξίες	και	μία	εξαγωγική	

δυναμική.	Αυτό	είναι	κάτι	που	

θα	πρέπει	να	το	δούμε	με	με-

γάλη	προσοχή		και	το	βλέπου-

με	 με	 μεγάλη	 προσοχή.	 Αυτό	

βέβαια	 δεν	 σημαίνει	 ότι	 θα	

απορρίπτονται	λόγω	τιμής	νέες	
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τα	διαγνωστικά	πρωτόκολλα	είναι	απαραίτητα;	
Είναι	αυτονόητο	ότι	θα	πρέπει	να	υπάρχει	μια	διασύνδεση,	όχι	

μόνο	των	διαγνωστικών,	αλλά	εν	γένει	των	ιατρικών	πράξεων	

με	τη	διάγνωση.	Αυτό	όμως	κατανέμεται	σε	δύο	μεγάλες	κα-

τηγορίες	δράσης.	Το	ένα	είναι	η	αμοιβή	του	γιατρού	στην	πρω-

τοβάθμια,	το	οποίο	γίνεται	ανάλογα	με	την	ειδικότητα	και	τις	

ειδικές	δεξιότητες	του	γιατρού.	Από	την	άλλη	πλευρά,	στη	δευ-

τεροβάθμια	περίθαλψη,	υπάρχουν	συστήματα	που	επιτρέπουν	

τον	έλεγχο	της	ποιότητας	και	ποσότητας	των	πράξεων,	ανά	δι-

αγνωστική	κατηγορία.	Τα	οποία	βεβαίως	ενσωματώνονται	στα	

DRGs	(Κλειστά	Ενοποιημένα	Νοσήλια).	Αυτά	τα	ζητήματα	είναι	

εν	εξελίξει.	Εγώ	ζήτησα	από	τις	διαχειριστικές	αρχές,	στο	πλαί-

σιο	 της	αρμοδιότητός	μου	ως	εποπτεύοντος	 το	ΕΣΠΑ	υγείας,	

ψυχικής	υγείας	και	πρόνοιας,	να	υπάρξει	μεταφορά	αυτών	των	

βελτίστων	πρακτικών	από	την	Ευρώπη	σε	εμάς.	

ο	ΣφΕΕ	 χαρακτηρίζει	 μονόδρομο	 για	 τον	 εξορθολογισμό	
των	οικονομικών	της	Υγείας,	την	μηχανοργάνωση,	σε	συν-
δυασμό	με	την	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	την	ηλε-
κτρονική	κάρτα	ασθενών.		ποια	είναι	η	άποψή	σας;
Όλα	αυτά	είναι	τόσο	αυτονόητα,	όσο	το	να	λέμε	ότι	για	να	γρά-

ψουμε	χρειαζόμαστε	μολύβι	και	χαρτί.	Κανείς	δεν	το	αμφισβητεί	

αυτό.	Μάλιστα,	στο	πλαίσιο	του	ΕΣΠΑ	εντάσσω	έργα	που	έχουν	

σχέση	με	 την	 εισαγωγή	στην	Ελλάδα	 των	health	accounts,	 τα	

οποία	 συνίστανται	 στην	 παρακολούθηση	 βάσει	 ευρωπαϊκών	

προτύπων,	όλων	 των	χρηματικών	ροών	στον	χώρο	 της	υγείας.	

Από	την	άλλη	πλευρά,	θα	προσπαθήσουμε	και	μέσω	του	ΕΣΠΑ	να	

έχουμε	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα,	δηλαδή	τουλάχιστον	για	

τους	προϋπολογισμούς	του	2014,	πλήρη	στοιχεία	αναλυτικής	λο-

γιστικής	ανά	κέντρο	κόστους	όπου	και	θα	γίνεται	ο	έλεγχος.	

πόσο	 μεγάλη	 είναι	 η	 σημασία	 της	 ηλε-
κτρονικής	 συνταγογράφησης	 για	

την	εξοικονόμηση;
Έχει	 συμβάλει	 στην	 εξοι-

κονόμηση,	αλλά	

άλλο	 μια	
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θεραπείες.	Αυτό	θα	πρέπει	να	το	έχουμε	πάντοτε	

κατά	νου.	Η	εισαγωγική	δραστηριότητα	είναι	μία	

δραστηριότητα	 η	 οποία	 φέρνει	 την	 καινοτομία	

στη	χώρα.	Το	καινοτόμο	φάρμακο	δεν	μπορεί	να	

το	απεμπολήσει	κανείς	στο	πλαίσιο	μιας	οικονομί-

στικης	προσέγγισης.	Απλώς	θα	πρέπει	να	υπάρχει	

μια	σωστή	αναλογία.	

οι	6	από	 τους	7	σημαντικότερους	παράγοντες	
κινδύνου	 για	 πρόωρο	 θάνατο	 στην	 Ευρώπη	
έχουν	 σχέση	 με	 τη	 διατροφή	 και	 την	 άσκη-
ση	 	 (υπέρταση,	 υψηλή	
χοληστερόλη,	 παχυ-
σαρκία,	 ελλιπής	 κατα-
νάλωση	 φρούτων	 και	
λαχανικών,	 έλλειψη	
σωματικής	 άσκησης,	
κατάχρηση	 αλκοόλ).	 τι	
θα	 μπορούσαμε	 να	 κά-
νουμε	για	αυτά;	
Η	διατροφή	έχει	να	σχέ-

ση	 κατά	 κύριο	 λόγο	 με	

το	 παιδαγωγικό	 επίπεδο	

του	 λαού.	 Το	 μόνο	 που	

μπορεί	 να	 κάνει	 κανείς,	

είναι	 ενημέρωση	 στα	

σχολεία	και	ενημέρωση	του	γενικού	κοινού	όσον	

αφορά	σε	όλα	αυτά	τα	οποία	είπατε	–τις	συνέπειες	

του	μεταβολικού	συνδρόμου.	Θα	πρέπει	κανείς	να	

ενημερώνει	τους	γονείς	στο	σχολείο,	θα	πρέπει	να	

υπάρχει	συνεχής	ενημέρωση,	αλλά	και	όχληση	των	

γονιών	παχύσαρκων	παιδιών.	Επιπλέον,	θα	πρέπει	

να	ενσωματωθούν,	μέσα	στη	λειτουργία	του	ΕΟ-

ΠΥΥ,	προληπτικές	δράσεις,	δηλαδή	προγράμματα	

προληπτικής	ιατρικής	του	ΕΟΠΥΥ,	η	συμμετοχή	στα	

οποία	θα	είναι	υποχρεωτική.	

Θα	προσπαθήσουμε,	μέσω	του	ΕΣΠΑ,	να	ανα-

πτύξουμε	κάτι	τέτοιο	μέσω		των	δήμων.		Υπάρχει	

ένα	διαδημοτικό	δίκτυο	υγείας,	το	οποίο	ξεκίνησε	

ο	κ.	Πατούλης,	με	εξαιρετική	δραστηριότητα	σε	

αυτόν	τον	τομέα.	Τώρα	προσπαθούμε	να	κάνουμε	

copy-paste	αυτό	το	σύστημα	και	για	άλλους	δή-

μους	και	να	το	διευρύνουμε	μέσω	ΕΣΠΑ.	

τι	 απαιτείται	 για	 να	 γίνει	 πραγματικότητα	 η	
έννοια	«άθληση	για	όλους»;	πώς	σκέφτεστε	
να	ενθαρρύνετε	την	πολιτική	της	άσκησης;
Και	αυτό	είναι	ένα	θέμα	που	κατά	κύριο	λόγο	

έχει	σχέση	με	την	ενημέρωση.	Είναι	θέμα	κουλ-

τούρας	 και	 απαιτεί	 διαπαιδαγώγηση	 των	 παι-

διών,	που	πρέπει	να	ξεκινάει	από	μικρές	ηλικί-

ες.	Είναι	βασικά	θέμα	παιδείας.	

Γίνεται	 μεγάλη	 προσπάθεια	 στο	 θέμα	 αυτό	

και	από	πλευράς	του	Υπουργείου	Παιδείας		και	

από	τη		γενική	Γραμματεία	Αθλητισμού.	Βέβαια,	

θα	 πρέπει	 να	 σας	 πω	

ότι	 είμαστε	 πολύ	 σκε-

πτικοί	 με	 την	 υπαγωγή	

στο	 Υπουργείο	 Υγείας	

όλων	 αυτών	 των	 δρα-

στηριοτήτων,	διότι	κατ’	

ουσία	 πρόκειται	 περί	

τεχνητής	 διοικητικής	

δημιουργίας	 καινού-

ριων	 δομών,	 που	 δεν	

ανταποκρίνονται	 στις	

πραγματικές	ανάγκες.	

Η	 διατροφική	 πο-

λιτική	 είναι	 θέμα	 του	

Υπουργείου	 Υγείας,	

όμως	 ο	 αθλητισμός,	 όπως	 και	 ο	 αθλητισμός	

των	ατόμων	με	ειδικές	ανάγκες,	θα	πρέπει	να	

ρυθμίζονται	από	τη	γενική	γραμματεία	αθλητι-

σμού,	που	έχει	την	τεχνογνωσία	και	την	εμπει-

ρία	να	διαχειριστεί	αυτά	τα	θέματα.	

Με	 την	 υπαγωγή	 του	 ΕφΕτ	 στο	 Υπουργείο	
Υγείας	συμφωνείτε	δηλαδή;
Ναι,	 αλλά	 θα	 πρέπει	 και	 αυτός	 να	 έχει	 μια	

πιο	 επιτελική	 προσέγγιση	 στα	 πράγματα	 και	

οι	 έλεγχοι	 να	 γίνονται	 κατά	 κύριο	 λόγο	 από	

τις	ελεγκτικές	αρχές	που	ελέγχονται	από	την	

περιφερειακή	 αυτοδιοίκηση,	 στο	 γενικότερο	

πλαίσιο	της	αποκέντρωσης	του	κράτους.	

Αλλά	έχει	μία	έννοια	η	άσκηση	διατροφικής	

πολιτικής	από	το	Υπουργείο	Υγείας,	στο	πλαίσιο	

και	των	προληπτικών	δράσεων	των	ταμείων.		 	

  Εμείς πιστεύουμε  
ότι ο έλεγχος, η προσαρμογή  

θα πρέπει να γίνει μέσω  
ενός εξορθολογισμού στον τρόπο 

παραγωγής της δαπάνης.  
Τι σημαίνει αυτό;  

Σημαίνει ότι θα πρέπει  να ελεγχθεί 
η συνταγογραφία  στην παραγωγή 

της,  δηλαδή στον  
συνταγογραφούντα ιατρό  
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Ο ΣΦΕΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΣΘΕΝΑΡΑ  
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΑ 

Ιατρείο
Κοινωνικής Αποστολής 

Η	
πρωτοβάθμια	περίθαλψη,	η	δευτε-

ρογενής	 πρόληψη,	 και	 η	 συμβου-

λευτική	 ιατρική	 είναι	 οι	 βασικοί	

άξονες	 λειτουργίας	 του	 Ιατρείου	

αυτού.	 Στα	 πλαίσια	 του	 Ιατρείου	 Κοινωνικής	

Αποστολής	 λειτουργεί	 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	 ΦΑΡΜΑ-

ΚΕΙΟ	 για	 τη	 χορήγηση	 των	 φαρμάκων	 που	

χρειάζονται	 οι	 αποκλεισμένοι	 από	 τη	 συντα-

γογράφηση	 ανασφάλιστοι	 ασθενείς,	 που	 δε	

μπορούν	να	πληρώσουν	τα	φάρμακά	τους.

«Ο	 μεγαλύτερος	 επιστημονικός	 Σύλλογος	

της	χώρας	μας,	ενώνει	τις	δυνάμεις	του	με	την	

Εκκλησία,	 σε	 μια	 ισχυρή	 συμμαχία,	 μια	 κοινή	

προσπάθεια	 στήριξης,	 του	 ανήμπορου	 ανα-

σφάλιστου	πολίτη.	Και	δημιουργούμε	από	κοι-

νού,	 μια	πρότυπη	 κοινωνική	δομή,	 που	στόχο	

έχει	 την	 πρωτοβάθμια	 φροντίδα	 υγείας,	 των	

συνανθρώπων	 μας	 που	 είναι	 	 αποκλεισμένοι,	

από	 τις	 παροχές,	 του	 συστήματος	 υγείας.	 Για	

να	μην	μείνει	κανένας	συμπολίτης	μας,	σε	αυτή	

τη	δύσκολη	συγκυρία,	 χωρίς	γιατρό	και	 χωρίς	

φάρμακο»,	 τονίζει	 ο	 Πρόεδρος	 του	 Ιατρικού	

Συλλόγου	Αθηνών,	κ.	Γιώργος	Πατούλης.		
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Ο	Ιατρικός	Σύλλογος	Αθη-
νών	(ΙΣΑ),	σε	συνεργασία	με	
τη	ΜΚΟ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	της	Ιε-
ράς	Αρχιεπισκοπής	Αθηνών	
δημιούργησαν	για	πρώτη	

φορά	ΙΑΤΡΕΙΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	με	τη	συμμετο-
χή	εθελοντών	γιατρών	όλων	
των	ειδικοτήτων,	για	τους	
συμπολίτες	μας	(ενήλικες	

και	παιδιά)	που	έχουν	χάσει	
το	δικαίωμα	της	ασφάλι-

σής	τους,	λόγω	ανεργίας	ή	
κλεισίματος	μικρομεσαίων	
επιχειρήσεων.	Εκκλησία	
και	Επιστήμη	ένωσαν	τις	

δυνάμεις	τους	σε	μια	κοινή	
προσπάθεια	στήριξης	των	

συνανθρώπων	μας.	
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«Ο Σύνδεσμος Φαρμακευ-
τικών Επιχειρήσεων Ελλά-
δος και οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις μέλη του στηρί-
ζουν σθεναρά την πρωτοβου-
λία αυτή και ανταποκρίθηκαν 
άμεσα στην έκκληση στήρι-
ξής της. Σε μια δύσκολη συ-
γκυρία, όπως αυτή που βιώνει 
το τελευταίο διάστημα η χώρα 
μας, το όραμα του ΣΦΕΕ για 
άμεση πρόσβαση των ασθε-
νών στα φάρμακα αποκτά ακό-
μη μεγαλύτερη βαρύτητα και 
αγκαλιάζει όλους τους συμπο-
λίτες μας που έχουν ανάγκη. 	

Η	υγεία	και	 το	φάρμακο	είναι	

κοινωνικά	 αγαθά,	 που	 κανένας	

συνάνθρωπός	μας	δεν	πρέπει	να	

τα	στερείται,	ανεξαρτήτως	οικο-

νομικών	 κρίσεων	 και	 άλλων	 δύ-

σκολων	συγκυριών.	

Ο	ΣΦΕΕ	καταβάλλει	κάθε	δυνα-

τή	 προσπάθεια	 προκειμένου	 να	

εξασφαλισθεί	 η	 πρόσβαση	 των	

ανασφαλίστων	 συμπολιτών	 μας	 στις	 θεραπείες	 που	 έχουν	

ανάγκη.	Το	όραμά	μας	έχει	στο	επίκεντρο	τον	ασθενή.	Και	γι’	

αυτό	το	όραμα	θα	συνεχίσουμε	να	αγωνιζόμαστε	καθημερι-

νά»,	τονίζει	ο	Πρόεδρος	του	ΣΦΕΕ,	κ.	Διονύσιος	Φιλιώτης.		 	
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«Σε όλους τους τομείς 
πρέπει να γίνει  

μια επανεκκίνηση»

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τα	κυβερνητικά	μέτρα	για	τις	δαπάνες	
υγείας	«επιδιώκουν	τη	μονοσήμαντη	
μείωση	του	κόστους	με	«οριζόντια»	
λογική»,	υποστηρίζει	στο	«Θέσεις»	ο	
Πρόεδρος	της	Δημοκρατικής	Αριστε-
ράς,	κ.	Φώτης	Κουβέλης.	Ο	κ.	Κουβέ-
λης	αναφέρει	πως	η	κυβέρνηση	θα	

μπορούσε	να	συμβάλλει	στην	ενίσχυ-
ση	της	προσπάθειας	των	φαρμακευ-
τικών	επιχειρήσεων	για	καινοτόμα	
φάρμακα,	αναγνωρίζει	τη	μεγάλη	

σημασία	της	ηλεκτρονικής	συνταγο-
γράφησης	για	τον	εξορθολογισμό	

των	δαπανών	και	πιστεύει	ότι,	«προϋ-
πόθεση	για	να	μετατραπεί	η	κρίση	σε	
ευκαιρία	είναι	να	αντιληφθούμε	όλοι	
-	και	πρωτίστως	το	πολιτικό	σύστημα	-	
ποιοι	είναι	οι	λόγοι	που	μας	οδήγησαν	
στη	σημερινή	αδιέξοδη	κατάσταση».	

K
ύριε	Κουβέλη,	να	ξεκινήσου-
με	με	τη	δύσκολη	οικονομική	
συγκυρία	στην	οποία	βρίσκε-
ται	η	χώρα	μας,	αλλά	και	ολό-

κληρη	η	Ευρώπη.	πώς	βλέπετε	να	εξε-
λίσσονται	τα	πράγματα;
Η	χώρα	βρίσκεται	σε	μια	κρίσιμη	καμπή,	

με	 την	 κοινωνία	 τεμαχισμένη,	 με	 το	 βι-

οτικό	 επίπεδο	 των	 Ελλήνων	 μειωμένο,	

με	 μεγάλα	 στρώματα	 της	 κοινωνίας	 να	

αντιμετωπίζουν	 προβλήματα	 επιβίωσης.	

Η	 κρίση	 χρέους	 είναι	 γενικευμένη	 στην	

Ευρώπη	και	η	αντιμετώπισή	της	επιβάλλει	

την	επί	της	ουσίας	οικονομική	διακυβέρ-

νηση	της	Ε.Ε.,	η	οποία	πρέπει	να	αποκτή-

σει	την	πολιτική	της	ενοποίηση.	Η	Δημο-

κρατική	Αριστερά,	είχε	την	άποψη	όσο	και	

τη	διεκδίκηση	η	αντιμετώπιση	του	χρέους	

να	γίνει	με	την	έκδοση	ευρωομολόγου	και	

με	τη	μεταφορά	μέρους	του	χρέους	στην	

Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα.

Σε	κάθε	περίπτωση	πρέπει	το	PSi	να	ολο-

κληρωθεί,	 εξαντλώντας	 η	 κυβέρνηση	

κάθε	 διαπραγματευτική	 δυνατότητα	 και	

σε	ό,τι	αφορά	το	επιτόκιο	και	σε	ό,τι	αφο-

ρά	 την	 περίοδο	 χάριτος.	 Κανένα,	 όμως,	

PSi	από	μόνο	του	δεν	μπορεί	να	εξασφα-

λίσει	τη	βιωσιμότητα	του	χρέους,	την	αντι-



μετώπιση	της	κρίσης	χρέους,	εάν	δεν	υπάρξει	μια	αναπτυξιακή	πο-

λιτική,	εάν	δεν	στηριχτεί	η	αγορά	και	η	κοινωνία.

Είμαστε	αντίθετοι	με	όλα	εκείνα,	τα	οποία	συνοδεύουν	και	το	PSi	

και	συναρτώνται	με	τη	δανειακή	σύμβαση.	Είμαστε	αντίπαλοι	προς	

κάθε	 σκέψη	 περαιτέρω	 χτυπήματος	 της	 αμοιβής	 της	 μισθωτής	

εργασίας.	Πρέπει	να	αποκρουστεί	η	προσπάθεια	που	γίνεται	από	

πάρα	πολλούς	κύκλους	και	όχι	μόνο	από	την	«τρόικα»	για	την	κα-

τάργηση	ρυθμίσεων	της	εθνικής	συλλογικής	σύμβασης	εργασίας.	

Το	χτύπημα	της	μισθωτής	εργασίας,	ούτε	την	ανταγωνιστικότητα	

υπηρετεί,	ούτε	κανένα	άλλο	σκοπό	μπορεί	να	εξυπηρετήσει,	με	το	

δεδομένο,	ότι	η	αποδυναμωμένη	αμοιβή	εργασίας	τροφοδοτεί	τη	

διεύρυνση	του	φαύλου	κύκλου	και	της	ύφεσης	και	των	ασφαλιστι-

κών	ταμείων	και	βεβαίως	την	πτώση	του	βιοτικού	επιπέδου.

πιστεύετε	 ότι	 εντοπίσαμε	 -	 αναγνωρίσαμε	 τα	 λάθη	που	μας	
έφεραν	μέχρι	εδώ;	γίνονται	ουσιαστικές	προσπάθειες	για	την	
δημοσιονομική	εξυγίανση	της	χώρας	ή	απλά	επικεντρωνόμα-
στε	στο	παρόν	και	την	αντιμετώπιση	της	κρίσης;	
Η	εξυπηρέτηση	του	χρέους	είναι	σχεδόν	αδύνατη.	Πρέπει	να	υπάρ-

ξει	 	 περαιτέρω	 διακρατικός	

ευρωπαϊκός	 διακανονισμός	

του	χρέους,	τον	οποίο	πρέπει	

να	διεκδικήσει	η	κυβέρνηση,	

ταυτόχρονα	 με	 τη	 δυναμική	

και	ενεργητική	παρουσία	της	

στην	Ευρώπη.	Ταυτόχρονα,	με	

επίγνωση	 των	 δομικών	 προ-

βλημάτων	 της	 ελληνικής	 οι-

κονομίας,	πρέπει	να	υπάρξει	

η	πολιτική		που	θα	ανατρέπει	

τη	σημερινή	άδικη	κατανομή	

των	 βαρών,	 με	 την	 καταπο-

λέμηση	 	 της	 φοροδιαφυγής,	

της	 παραοικονομίας	 και	 της	

διαφθοράς	και	όχι	μέσα	από	

νέους	φόρους,	καθώς	και	με	

την	 καταπολέμηση	 της	 ακρί-

βειας	 και	 την	 αντιμετώπιση		

της	δημόσιας	σπατάλης.	Είναι	

πρωτίστως	αναγκαία	η	ύπαρ-

ξη	μιας	αναπτυξιακής	 	διαδι-

κασίας	 που	 θα	 στηρίζει	 την	

ανταγωνιστικότητα	των	ελλη-

νικών	επιχειρήσεων,	θα	διευ-

ρύνει		την	παραγωγική	βάση,	

με	σεβασμό	των	εργασιακών	

δικαιωμάτων,	 θα	 δημιουργεί	

απασχόληση	 και	 θα	 διασφα-

λίζει	 την	 αειφορία	 των	 πό-

ρων.	 Μια	 αναπτυξιακή	 	 πο-

ρεία	 έξω	 από	 το	 πελατειακό	

σύστημα,	 με	 προστασία	 του	

δημοσίου	συμφέροντος	υπέρ	

των	πολιτών.	 Όταν	η	ανεργία	

καλπάζει,	όταν	 τα	εισοδήμα-

τα	 των	 μισθωτών	 υφίστανται	

δραματικές	συμπιέσεις,	όταν	

η	φτώχεια	είναι	παρούσα	για	

πολλούς	πολίτες,	πρωταρχική	

πρέπει	να	είναι		η	προώθηση	

ρυθμίσεων	που	θα	αποτελούν	

το	αναγκαίο	δίχτυ	κοινωνικής	

προστασίας.
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Να	έρθουμε	στο	θέμα	των	δαπανών	υγείας.	πιστεύετε	ότι	τα	
μέτρα	που	έχουν	ληφθεί	για	τον	εξορθολογισμό	τους	κινού-
νται	προς	τη	σωστή	κατεύθυνση;	
Τα	κυβερνητικά	μέτρα	για	τις	δαπάνες	υγείας	πάσχουν	όπως	και	

πολλά	από	τα	μέτρα	και	τις	πολιτικές	της	κυβέρνησης:	επιδιώ-

κουν	την	μονοσήμαντη	μείωση	του	κόστους	με	«οριζόντια»	λο-

γική.	Δεν	διακρίνουν	την	αναγκαία	πάταξη	της	σπατάλης	από	τις	

απαραίτητες	δαπάνες	-	που	μάλιστα	σε	ορισμένους	τομείς	της	

υγείας	πρέπει	να	αυξηθούν	-	για	την	παροχή	υπηρεσιών	υγείας	

και	κοινωνικής	προστασίας.	 Έχουν	γίνει	ελάχιστα	από	τα	βήμα-

τα	που	απαιτούνται	για	 την	εξυγίανση	και	 τον	εξορθολογισμό	

του	όλου	συστήματος,	π.χ.	εκτός	από	διοικητικού	τύπου	συγχω-

νεύσεις	μονάδων	υγείας,	δεν	έχει	γίνει	τίποτα	για	την	ορθολογι-

κή	αναδιάταξη	αυτών	των	μονάδων,	που	θα	μπορούσε	αφενός	

μεν	να	βελτιώσει	την	παροχή	υπηρεσιών,	αφετέρου	δε	να	συ-

ντελέσει	σε	ουσιαστική	μείωση	δαπανών.	Από	την	άλλη	πλευρά	

και	παρά	τις	διακηρύξεις	της	κυβέρνησης,	εκκρεμεί	η	τολμηρή	

ρήξη	με	κύκλους	άνομων	συμφερόντων,	με	πρακτικές	διαπλο-

κής,	με	την	κυριαρχία	του	πελατειακού	κράτους,	με	οργανωτι-

κούς	ανορθολογισμούς	και	με	εγκατεστειμένες	πρακτικές	που	

έχουν	εκτινάξει	τις	δαπάνες	υγείας.

ποιες	οι	συνέπειες	για	την	ποιότητα	των	παρεχόμενων	υπη-
ρεσιών;	
Οι	συνέπειες	είναι	προφανείς.	Υποβάθμιση	παρεχομένων	υπη-

ρεσιών	και	ολοένα	αυξανόμενη	ανάγκη	μεγαλύτερης	συμμετο-

χής	των	πολιτών	από	το	ατομικό		εισόδημα	για	δαπάνες	υγείας,	

εισόδημα	που	ήδη	έχει	συρρικνωθεί	σημαντικά	από	τη	γενικό-

τερη	πολιτική	της	κυβέρνησης.	

Ειδικά	 σε	 περίοδο	 κρίσης,	 το	 σύστημα	 υγείας	 έχει	 καίριο	

ρόλο.	Για	τον	κάθε	πολίτη	καλείται	να	σταθεί	ανάχωμα	απέναντι	

στον	κίνδυνο	της	αρρώστιας	και	την	απειλή	της	προσωπικής	ή	

οικογενειακής	κατάρρευσης	που	μπορεί	να	προκληθεί	από	τη	

σοβαρή	ασθένεια.	Καλείται	να	αποτελέσει	φραγμό	στη	διάλυση	

της	κοινωνικής	συνοχής	που	τροφοδοτείται	από	τις	ανισότητες	

και	το	έλλειμμα	αλληλεγγύης	για	τα	μεγάλα	συμβάντα	της	ζωής,	

όπως	η	αρρώστια	και	ο	θάνατος.	

ο	ΕοπΥΥ	είναι	ένα	από	τα	μεγάλα	«στοιχήματα»	της	κυβέρνη-
σης.	Θεωρείτε	ότι	έχει	τις	δυνατότητες	να	δικαιώσει	τις	προσ-
δοκίες	που	υπάρχουν;	
Βασική	μας	θέση	είναι	η	συγχώνευση	των	κλάδων	υγείας	όλων	

των	 ταμείων	 σε	 ένα	 ενιαίο	 οργανισμό	 παροχής	 υπηρεσιών	

πιστεύετε	 ότι,	 μπορεί	
τελικά	η	παρούσα	κρίση	
να	μετατραπεί	σε	ευκαι-
ρία	 για	 μια	 καινούργια	
αρχή	για	την	Ελλάδα;	

Προϋπόθεση για να 
μετατραπεί η κρίση σε 
ευκαιρία είναι να αντι-
ληφθούμε όλοι - και 
πρωτίστως το πολιτικό 
σύστημα - ποιοι είναι οι 
λόγοι που μας οδήγησαν 
στη σημερινή αδιέξοδη 
κατάσταση. Η χώρα δεν 
μπορεί να συνεχίσει να 
πορεύεται με τον ίδιο 
τρόπο. Επιβάλλεται να 
υπάρξουν κανόνες στη 
λειτουργία των θεσμών, 
στο τραπεζικό σύστημα, 
στη δικαιοσύνη, στη 
δημόσια διοίκηση. Για να 
το πω διαφορετικά, σε 
όλους τους τομείς πρέπει 
να γίνει μια επανεκκίνη-
ση, με αλλαγή του περιε-
χομένου της ασκούμενης 
πολιτικής.
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υγείας.	 Δυστυχώς,	 όμως,	 ο	 ΕΟΠΥΥ	 από	 ένα	

αναγκαίο	 βήμα	 για	 την	 βελτίωση	 της	 Πρω-

τοβάθμιας	 Φροντίδας	 κινδυνεύει,	 λόγω	 της	

ανυπαρξίας	 σχεδίου	 και	 των	 ερασιτεχνισμών	

της	 κυβέρνησης,	 να	 μετατραπεί	 σε	 μηχανι-

σμό	 υποβάθμισης	 των	 παρεχόμενων	 υπηρε-

σιών	 υγείας	 και	 να	 οδηγήσει	 σε	 μεγαλύτερη	

οικονομική	αφαίμαξη	των	πολιτών.	Δεν	έγινε	

ποτέ	 πραγματική	 καταγραφή	 αναγκών	 για	

πρωτοβάθμια	περίθαλψη	στη	χώρα	μας,	λαμ-

βάνοντας	υπόψιν	φυσικά	τις	γεωγραφικές	ιδι-

αιτερότητες.	Χωρίς	αυτή	την	καταγραφή	είναι	

αδύνατο	 να	αποφασίσει	 κανείς	 πόσο	ανθρώ-

πινο	δυναμικό	και	ποιές	υλικοτεχνικές	υποδο-

μές,	 πάντα	 με	 διεθνείς	 δείκτες,	 απαιτούνται	

για	 τη	 λειτουργία	 αυτού	

του	φορέα.

το	 φάρμακο,	 το	 οποίο	
αποτελεί	 μόλις	 το	 20%	
των	δαπανών	υγείας,	έχει	
δεχτεί	αυξημένες	πιέσεις	
και	 έχει	 βρεθεί	 στο	 στό-
χαστρο	 των	 εξοικονομή-
σεων	με	πληθώρα	μέτρων	
(μειώσεις	 τιμών,	 λίστα,	
rebate)	 την	 ίδια	 στιγμή,	
καθυστερεί	 η	 εφαρμογή	
μέτρων	που	θα	επιφέρουν	
εξοικονομήσεις	 στο	 υπό-
λοιπο	80%	των	δαπανών.	γιατί,	κατά	την	άπο-
ψή	σας,	παρατηρείται	αυτή	η	αντίφαση	και	τι	
πιστεύετε	ότι	πρέπει	να	γίνει;	
Αναμφίβολα,	πρέπει	να	υπάρξουν	πραγματικά	

μεταρρυθμιστικές	τομές	σε	όλο	το	φάσμα	των	

υπηρεσιών	 υγείας.	 Αυτό	 όχι	 μόνο	 αποτελεί	

όρο	για	την	επιβίωση	του	δημόσιου	συστήμα-

τος	υγείας,	αλλά	και	προϋπόθεση	για	την	απο-

τελεσματική	 λειτουργία,	 τόσο	 του	 δημόσιου	

όσο	και	του	ιδιωτικού	τομέα	υγείας.

Η	φαρμακευτική	δαπάνη,	παρότι	δεν	αποτε-

λεί	το	μεγαλύτερο	μέρος	των	όλων	δαπανών,	

είναι	 ωστόσο	 σημαντικό	 μέρος	 τους	 (25%	

των	 δαπανών	 υγείας	 το	 2007	 στην	 Ελλάδα,	

σύμφωνα	με	στοιχεία	του	ΟΟΣΑ),	και	επιπλε-

όν	 αποτελεί	 πεδίο	 όπου	 η	 υπερκατανάλωση	

και	οι	σπατάλες	είναι	 ιδιαιτέρως	υψηλά	στην	

Ελλάδα.	 Είναι	 χαρακτηριστικό	 ότι	 ανάμεσα	

στις	χώρες	του	ΟΟΣΑ,	η	Ελλάδα	είναι	δεύτερη	

(μετά	τις	ΗΠΑ)	σε	κατά	κεφαλήν	φαρμακευτι-

κή	δαπάνη.

ο	 Σύνδεσμος	 φαρμακευτικών	 Επιχειρήσε-
ων	 Ελλάδος	 χαρακτηρίζει	 μονόδρομο	 για	
τον	εξορθολογισμό	των	δαπανών	υγείας,	τη	
μηχανοργάνωση	 του	 συστήματος	 υγείας	 σε	
συνδυασμό	με	την	πλήρη	εφαρμογή	της	ηλε-
κτρονικής	 συνταγογράφησης	 και	 της	 ηλε-
κτρονικής	κάρτας	ασθενούς.	Συμφωνείτε	με	

την	άποψη	αυτή;	
Ασφαλώς.	Σήμερα	ευρύτα-

τα	 στρώματα	 της	 ελληνι-

κής	 κοινωνίας	 συγκλίνουν	

στην	 ανάγκη	 εξορθολογι-

σμού	 των	 δαπανών	 υγεί-

ας,	 αλλά	 υπάρχουν	 και	 τα	

οργανωμένα	 συμφέροντα	

που	 την	αντιστρατεύονται.	

Απαιτούνται	 συστηματικά	

μέτρα	προς	 την	κατεύθυν-

ση	 αυτή.	 Η	 ηλεκτρονική	

συνταγογράφηση,	με	τους	

αυστηρούς	 ελέγχους	 που	

απορρέουν	από	αυτή,	απο-

τελεί	μέτρο	αναγκαίο	και	θετικό	προς	αυτή	την	

κατεύθυνση.	

Με	ποιες	απαραίτητες	αλλαγές	ή	μέτρα	θε-
ωρείτε	ότι	η	χώρα	μας	θα	μπορούσε	να	κάνει	
τα	τόσο	αναγκαία	«αναπτυξιακά	βήματα»;
Ορισμένα	 τέτοια	 μέτρα	 αφορούν	 τη	 λειτουρ-

γία	 του	 όλου	 συστήματος	 υγείας	 βάσει	 τεκ-

μηριωμένων	 διαγνωστικών	 και	 θεραπευτικών	

πρωτοκόλλων,	 την	 ηλεκτρονική	 συνταγογρά-

φηση	 δραστικής	 ουσίας	 (με	 τις	 απαραίτητες	

προβλέψεις	ώστε	 να	μην	υπάρξει	 μετακίνηση	

της	κατευθυνόμενης	συνταγογράφησης	από	το	

ιατρικό	στο	φαρμακευτικό	σώμα),	τον	ηλεκτρο-

  Η ηλεκτρονική  
συνταγογράφηση,  

με τους  
αυστηρούς ελέγχους  

που απορρέουν από αυτή, 
αποτελεί μέτρο  

αναγκαίο και θετικό  
προς την  

κατεύθυνση του  
εξορθολογισμού  
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νικό	 φάκελο	 ασθενούς,	 τη	

σαφή	 διατύπωση	 κανόνων	

λειτουργίας	για	όλες	τις	επι-

μέρους	πλευρές	του	κύκλου	

παρασκευή-εμπορία-διάθε-

ση-κατανάλωση	φαρμάκων,	

τόσο	στον	δημόσιο	όσο	και	

στον	ιδιωτικό	τομέα	και	την	

αποφασιστική	ενίσχυση	των	

θεσμών	 ελέγχου	 της	 εφαρ-

μογής	των	κανόνων	αυτών.		

αποδεδειγμένα	 οι	 φαρμα-
κευτικές	επιχειρήσεις	συμ-
βάλλουν	 ουσιαστικά	 στην	
εθνική	προσπάθεια	για	την	
επίτευξη	 εξοικονομήσεων	
στο	 σύστημα	 Υγείας	 και	
στην	ενίσχυση	της	απασχό-
λησης	 στη	 χώρα	 μας.	 Με	
ποια	 μέτρα	 θα	 μπορούσε	
να	 ενισχυθεί	 ο	 αναπτυξι-
ακός	 τους	 ρόλος,	 ώστε	 να	
αποτελέσουν	μοχλό	για	την	
υπέρβαση	της	κρίσης;	
Η	 ελληνική	 φαρμακευτική	

βιομηχανία	 έχει	 να	 παίξει	

ουσιαστικό	ρόλο	στην	προ-

σπάθεια	 εξοικονόμησης	

πόρων.	Αυτό	αφορά	ιδιαίτε-

ρα	στην	παραγωγή	γενόση-

μων	φαρμάκων.	Η	πολιτεία	

πρέπει	να	διαμορφώσει	την	

υποδομή	για	τον	συστηματι-

κό	έλεγχο	της	 ισοδυναμίας	

των	 γενόσημων	φαρμάκων	

με	τα	πρωτότυπα.	Οφείλει,	

επίσης,	 να	 επεξεργαστεί	

ολοκληρωμένη	 στρατηγική	

ανάπτυξης	και	κινήτρων	και	

να	εμπεδώσει	 τη	συστημα-

τική	εφαρμογή	κανόνων	δι-

ασφάλισης	της	ποιότητας.

Με	δεδομένο	ότι	το	πρόβλημα	της	ανεργίας	διογκώνονται	
όσο	περνάει	ο	καιρός,	πώς	θα	μπορούσε	η	κυβέρνηση	να	
ενισχύσει	την	εγχώρια	παραγωγή,	ενισχύοντας	παράλληλα	
με	τον	τρόπο	αυτό	και	την	απασχόληση;	
Βεβαίως	θα	πρέπει	να	ενισχυθεί	η	εγχώρια	παραγωγή	φαρ-

μάκων,	αλλά	με	κανόνες	που,	όπως	προανέφερα,	θα	εξασφα-

λίζουν	την	ποιότητα	και	αποτελεσματικότητα	των	φαρμάκων.	

Λειτουργούμε	σε	διεθνές	περιβάλλον	και	ως	εκ	τούτου	η	ενί-

σχυση	του	ανταγωνισμού	έχει	να	κάνει	με	στρατηγικές	που	

θα	χαράξουν	και	οι	ίδιες	οι	εταιρείες.	Κάτι	που	θα	μπορούσε	

να	στηριχθεί	από	την	κυβέρνηση	θα	ήταν	π.χ.	η	ενίσχυση	της	

προσπάθειας	 των	 εταιρειών	 για	 καινοτόμα	φάρμακα,	 όπως	

και	η	στήριξη	εταιρειών	φαρμάκων	με	εξαγωγικό	προσανα-

τολισμό.

πώς	θα	μπορούσε	να	προαχθεί	η	κλινική	έρευνα	στη	χώρα	
μας,	 η	 οποία	 αποδεδειγμένα	 αποτελεί	 πόλο	 έλξης	 ξένων	
επενδύσεων;		
Η	κλινική	έρευνα	έχει	πολλά	να	προσφέρει	στην	ιατρική	πρό-

οδο	και	την	ανάπτυξη	νέων	θεραπευτικών	μέσων.	Η	προαγω-

γή	της	συναρτάται	με	τη	συνολική	προαγωγή	του	επιστημο-

νικού	επιπέδου	και	της	επιστημονικής	παραγωγής	στη	χώρα	

μας,	 ζήτημα	 κατ’	 εξοχήν	 σύνθετο	 και	 πολυπαραγοντικό.	

Ωστόσο,	υπάρχει	ανάγκη	να	ληφθούν	και	ειδικά	μέτρα,	κυ-

ρίως	στην	 κατεύθυνση	 της	ουσιαστικής	θεσμικής	ρύθμισης	

του	τομέα	της	κλινικής	έρευνας	στην	Ελλάδα.	Π.χ.	Ουσιαστι-

κή	 εκπαίδευση	 των	 Επιστημόνων	 Υγείας	 στη	 μεθοδολογία	

της	κλινικής	έρευνας,	σαφείς	προβλέψεις	ερευνητικών	δια-

δικασιών,	διάδοση	της	λειτουργίας	επιτροπών	βιοηθικής	και	

ερευνητικής	δεοντολογίας,	σαφείς	κανόνες	πρακτικής	για	τη	

συνεχιζόμενη	ιατρική	εκπαίδευση.		 	
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Για περισσότερο από 120 χρόνια εργαζόμαστε καθημερινά με ζήλο
για την προάσπιση και προαγωγή της ευημερίας της κοινωνίας και
του ανθρώπου.

Σκοπός μας είναι η συνεχής αναζήτηση, ανάπτυξη και προσφορά
πρωτοποριακών προϊόντων για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
που αποτελούν τις θεμελιώδεις λύσεις στην υγεία.

Με οδηγό τις διαχρονικές εταιρικές μας αξίες, Πρωτοπορία, Αντοχή
στο χρόνο, Μέριμνα, Επιτεύξεις και υψηλό αίσθημα εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, εστιάζουμε στο μέλλον και υιοθετούμε σύγχρονες
πρακτικές, που διασφαλίζουν την  πρόσβαση των ασθενών σε υπη-
ρεσίες και καινοτόμα προϊόντα υγείας προσφέροντας μακροβιότητα
και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Θεμελιώδεις λύσεις στην Υγεία
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Ως	«όχημα»	για	την	αντιμετώπιση	
του	όγκου	συνταγογράφησης,	
και	την	παράλληλη	βελτίωση	των	
παρεχομένων	υπηρεσιών	Υγείας,	
παρουσιάστηκαν	πρόσφατα	στο	

Ζάππειο	Μέγαρο,	ενώπιον	Διοικητών	
Υγειονομικών	Περιφερειών	και	
νοσοκομείων,	διακεκριμένων	

εκπροσώπων	της	ιατρικής	κοινότητας	
τα	160	πρώτα	Θεραπευτικά	

Πρωτόκολλα	Συνταγογράφησης	
(ΘΠΣ),	για	16	νοσολογικές	κατηγορίες	
(σε	σύνολο	40).		Πρόκειται	για	ένα	
χρήσιμο	επιστημονικό	βοήθημα	

προς	τους	γιατρούς	του	ΕΣΥ	και	των	
ασφαλιστικών	ταμείων,	αλλά	και	προς	
τους	συμβεβλημένους	ιδιώτες	ιατρούς.	



Θεραπευτικά
Πρωτόκολλα

Συνταγογράφησης 

«Τ
α	 Θεραπευτικά	 Πρωτόκολλα	

και	 των	 φαρμάκων,	 αλλά	 και	

των	 παρακλινικών	 εξετάσεων	

είναι	 σημαντικά,	 θα	 βοηθή-

σουν	και	εμάς,	στον	ΕΟΠΥΥ,	τόσο	να	αντιμετωπί-

σουμε	τις	δαπάνες,	όσο	και	να	βελτιώσουμε	και	

τις	υπηρεσίες	μας»,	τόνισε	χαρακτηριστικά	ο	πρό-

εδρος	του	ΕΟΠΥΥ,	κ.	Γεράσιμος	Βουδούρης.	«Τα	

θεραπευτικά	πρωτόκολλα	οδηγούν	σε	καλύτερη	

ιατρική	πρακτική,	που	ως	σήμερα	ήταν	αλόγιστη	

και	σπάταλη.	Αυτή	η	σπάταλη	και	αλόγιστη	χρήση	

πρέπει	να	σταματήσει»,	ανέφερε	ο	κ.	Γ.	Πετρίκ-

κος,	Καθηγητής	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	

Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 (ΕΚΠΑ)	 και	 συντονιστής	

της	επιστημονικής	ομάδας	Πρωτοκόλλων	Συντα-

γογράφησης.	

Τα	 ΘΠΣ	 έρχονται	 να	 καθιερώσουν	 την	 ορθή	

ιατρική	πρακτική,	την	τεκμηριωμένη	ιατρική	και	

να	εξασφαλίσουν	ποιότητα	στην	παροχή	υπηρε-

σιών.	Σκοπός	των	ΘΠΣ	αποτελεί	η	προαγωγή	ια-

τρικής	βασισμένης	σε	τεκμηρίωση,	που	παρέχει	

μεγαλύτερη	ασφάλεια	στους	ασθενείς,	προστα-

τεύοντάς	τους	από	λάθη	στη	συνταγογράφηση.		

Τα	πρώτα	160	ΘΠΣ	συντάχθηκαν	από	τριμε-

λείς	ομάδες	καταξιωμένων	επιστημόνων	σε	16	

νοσολογικές	κατηγορίες	που	όρισε	ο	ΕΟΦ,	και	

εγκρίθηκαν	από	το	Κεντρικό	Συμβούλιο	Υγείας	

(ΚΕΣΥ)	τον	Οκτώβριο	του	2011,	αφού	ελήφθη-

σαν	υπόψη	οι	παρατηρήσεις	που	υπέβαλλαν	οι	

αρμόδιες	 επιστημονικές	 εταιρείες.	 Για	 τη	 σύ-

νταξη	των	ΘΠΣ	χρησιμοποιήθηκαν	επικαιροποι-

ημένες	αντίστοιχες	οδηγίες	κρατών	της	Ευρω-

παϊκής	 Ένωσης	και	των	ΗΠΑ.

Τα	ΘΠΣ	 αποτελούν	 ένα	 πλαίσιο	 αναφοράς	 και	

ελέγχου.	 Οι	 γιατροί	 που	 συστηματικά	 παρεκκλί-

νουν	από	αυτά,	θα	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	να	τεκ-

μηριώνουν	τις	επιλογές	τους.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	η	

πολιτική	ηγεσία	φιλοδοξεί	να	περιορίσει	προβλή-

ματα	όπως	η	κατάχρηση	αντιβιοτικών,	η	υπερβο-

λική	χρήση	στεντς	και	οι	υπερβολικές	καισαρικές.

Μιλώντας	 για	 τα	θεραπευτικά	πρωτόκολλα,	 ο	

Υφυπουργός	Υγείας,	κ.	Μιχάλης	Τιμοσίδης,	δήλω-

σε	ότι	έπρεπε	να	είχαν	εφαρμοστεί	εδώ	και	χρό-

νια,	καθώς	προάγουν	την	υγεία	και	την	ασφάλεια	

των	ασθενών,	αποτελούν	ένα	πολύ	καλό	επιστη-

μονικό	βοήθημα	για	τους	γιατρούς,	αλλά	και	τους	

ελεγκτές	των	γιατρών	και	ένα	καλό	εργαλείο	για	

τον	 έλεγχο	 της	 συνταγογράφησης	 και	 την	 από-

δοση	λογαριασμού,	που	πληρώνει	ο	φορολογού-

μενος	κάθε	κράτους.	«Επιτέλους	και	η	χώρα	μας	

μπορεί	να	εναρμονιστεί	με	τις	υπόλοιπες	χώρες,	

θέτοντας	σε	εφαρμογή	ένα	σημαντικό	εργαλείο»,	

τόνισε	χαρακτηριστικά.	

Ο	Πρόεδρος	του	Κεντρικού	Συμβουλίου	Υγείας	

(ΚΕΣΥ),	 κ.	 Ανδρέας	 Σερέτης,	 διευκρίνισε	 ωστό-

σο,	ότι	στόχος	των	θεραπευτικών	πρωτοκόλλων	

είναι	«η	μείωση	της	σπατάλης,	όχι	η	μείωση	του	

κόστους	 του	 θεραπευτικού	 αποτελέσματος».	 Η	

εφαρμογή	 των	θεραπευτικών	πρωτοκόλλων,	σε	

συνδυασμό	με	τα	κλειστά	ενοποιημένα	νοσήλια	

«δημιουργεί	 επιτέλους	 για	 την	 πατρίδα	 μας	 τις	

προϋποθέσεις	για	ένα	δημοσιονομικά	τακτοποι-
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οι	16	κατηγορίες	

1.   Νόσος Πάρκινσον 
- Επιληψία 
-  Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας

2.  Αιματολογικά νοσήματα

3.  Αναπνευστικές παθήσεις 

4.  Αρρυθμίες

5.   Γαστρεντερολογικές 
παθήσεις 

6.   Εντερική & Παρεντερική 
διατροφή

7.  Καρδιαγγειακά νοσήματα

8.  Λοιμώξεις

9.  Νεφρά 

10. Ογκολογικά

11. Οστεοπόρωση

12.  Ρευματολογικά  
νοσήματα

13. Σακχαρώδης διαβήτης

14. Υπερλιπιδαιμία

15. Φλεβική θρόμβωση

16. Ψυχιατρικά

ημένο,	 ανοιχτό	 και	 προσβάσιμο	

από	όλους,	ένα	καλοδιοικούμενο	

και	 άρα	 λιγότερο	 διεφθαρμένο	

Εθνικό	 Σύστημα	 Υγείας»,	 τόνισε	

από	 την	 πλευρά	 του	 ο	 Υπουργός	

Υγείας,	κ.	Ανδρέας	Λοβέρδος.	

Για	μια	«νέα	εποχή»,	μια	κίνηση	

που	θα	σημάνει	 την	«ενηλικίωση	

του	 χώρου	 της	 υγείας»	 και	 «ένα	

από	 τα	 σημαντικότερα	 εργαλεία,	

στην	 κατεύθυνση	 και	 της	 δημό-

σιας	 υγείας	 και	 της	 γενικότερης	

οργάνωσης	 του	 ιατρικού	 χώρου	

στην	 πατρίδα	 μας»,	 έκανε	 λόγο	

ο	 Γενικός	 Γραμματέας	Υγείας	 του	

Υπουργείου,	κ.	Αντώνης	Δημόπου-

λος.	«Αυτή	η	προσπάθεια	μπορεί	

πραγματικά	μέσα	στο	επόμενο	διάστημα	να	μας	δώσει	έναν	κανό-

να	λειτουργίας	της	ιατρικής	κοινότητας,	του	συνόλου	των	γιατρών	

της	χώρας	σε	μια	νέα	εποχή.	Αυτή	που	δεν	θα	μας	βάζει	πάλι	στις	

υπερβολές	της	υπερσυνταγογράφησης	και	τις	υπερβολές	συνταγο-

γράφησης	εκτός	ενδείξεων.»,	τόνισε	χαρακτηριστικά	ο	γ.γ.	

«Έχουμε	επιτύχει	μείωση	της	φαρμακευτικής	δαπάνης	κατά	2	δις.	

όμως	ό,τι	καταφέραμε,	το	καταφέραμε	μέσα	από	τιμολογιακή	πολι-

τική»,	παραδέχθηκε	ο	κ.	Τιμοσίδης	και	πρόσθεσε:	«Η	μάχη	μας	για	το	

2012	είναι	να	καταφέρουμε	να	επηρεάσουμε	τον	άλλο	βασικό	συ-

ντελεστή	της	φαρμακευτικής	δαπάνης,	τον	όγκο	και	τη	σύνθεση	της	

συνταγογράφησης».	Τα	ΘΠΣ	είναι,	ένα	από	τα	«όπλα»	για	τη	μείωση	

της	φαρμακευτικής	δαπάνης,	«μέρος	της	λύσης	του	προβλήματος».

Όπως	άλλωστε	επεσήμανε	και	η	γενική	γραμματέας	Κοινωνικών	

Ασφαλίσεων	κυρία	Αθηνά	Δρέττα,	τα	ΘΠΣ	δεν	είναι	μόνο	στοιχείο	

εξορθολογισμού	της	δαπάνης,	αλλά	και	στοιχείο	άσκησης	πολιτικής	

δημόσιας	υγείας.	

Από	τη	μεριά	του,	ο	Τομεάρχης	Υγείας	της	Νέας	Δημοκρατίας,	Κα-

θηγητής	Αθανάσιος	Γιαννόπουλος,	υποστήριξε	πως,	«τα	πρωτόκολ-

λα	από	μόνα	τους	δεν	επαρκούν,	πρέπει	να	αλλάξει	και	η	νοοτροπία	

των	γιατρών,	αλλά	ακόμη	και	των	ίδιων	των	πολιτών».	Προκειμένου	

να	αποφευχθούν	τυχόν	αντιδράσεις	των	γιατρών,	τα	θεραπευτικά	

πρωτόκολλα	είναι	διαθέσιμα	προς	εφαρμογή	από	κάθε	γιατρό,	χω-

ρίς	να	έχουν	χαρακτήρα	επιβολής.	Η	εφαρμογή	τους	δηλαδή	συστή-

νεται,	αλλά	δεν	είναι	υποχρεωτική.	

Επόμενο	βήμα	είναι	η	κατάρτιση	και	η	εφαρμογή	των	πρωτοκόλ-

λων	για	τις	παρακλινικές	εξετάσεις.

ο	πυρήνας	των	ΘπΣ
Όπως	διευκρίνησε	ο	Πρόεδρος	του	ΕΟΦ,	Καθηγητής	Ιωάννης	Τού-

ντας,	«ο	κεντρικός	πυρήνας	κάθε	ΘΠΣ	είναι	ένας	αλγόριθμος	που	

συμπεριλαμβάνει:	

•		τα	φάρμακα	πρώτης	επιλογής

•		τα	φάρμακα	δεύτερης	επιλογής

•		εναλλακτικό	τρόπο	θεραπείας

•		τις	σπάνιες	περιπτώσεις.	

Κάθε	φάρμακο	αναγράφεται	με	 την	κοινόχρηστη	ονομασία	 της	

δραστικής	ουσίας	τους.	Ιδιαίτερη	προσοχή	θα	πρέπει	να	δοθεί	στην	

επιλογή	των	νεοτέρων	φαρμάκων	κάθε	θεραπευτικής	κατηγορίας.	

«Η	επιλογή	τους	θα	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	εφόσον	έχει	εξαντληθεί	

η	χρήση	των	παλαιοτέρων	και	δοκιμασμένων	φαρμάκων»,	τόνισε.	

Στην	κατάρτιση	των	ΘΠΣ	συνυπολογίζεται	στο	κόστος	εκτός	από	

την	τιμή	του	φαρμάκου,	η	μείωση	του	χρόνου	θεραπείας	και	η	διάρ-

κεια	του	θεραπευτικού	αποτελέσματος,	η	μείωση	των	ανεπιθύμη-

των	ενεργειών,		ο	τρόπος	χορήγησης,	κ.λπ.		
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Together we can prevail.

H Bristol-Myers Squibb είναι 

μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία 

με αποστολή της να ανακαλύπτει, να αναπτύσσει 

και να παρέχει καινοτόμα φάρμακα 

που συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών.

Together we can prevail.



Με	τη	διαφοροποίηση	της	
συμπεριφοράς	γιατρών	και	ασθενών	
και	την	εφαρμογή	των	θεραπευτικών	
πρωτοκόλλων	θα	επιτευχθεί	ο	στόχος	
της	μείωσης	της	φαρμακευτικής	

δαπάνης	κατά	1	δις.	ευρώ	για	το	2012,	
σύμφωνα	με	τον	Γενικό	Γραμματέα	

Δημόσιας	Υγείας,	κ.	Αντώνη	Δημόπουλο.	
Η	εξοικονόμηση	των	δαπανών	υγείας,	
τονίζει	ο		κ.	Δημόπουλος,	δεν	μπορεί	να	
έλθει	μόνο	μέσα	από	μειώσεις	στις	τιμές.	

Μακροπρόθεσμος	στόχος	του	
Υπουργείου	είναι	ο	ελληνικός	λαός	
να	αποκτήσει	καλύτερη	σχέση	με	την	
υγεία	του	και	την	ανάλογη	κουλτούρα	
πρόληψης,	ώστε	μελλοντικά	να	έχουμε	
αφ’	ενός	λιγότερους	ασθενείς,	αφετέρου	

καλύτερη	χρήση	των	φαρμάκων.

«Πρέπει να αλλάξουμε 
συμπεριφορά» 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνέντευξη στην Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΦΕΕ 
κα Σοφία Μελά



Έ
χει	ήδη	επιτευχθεί	τεράστια	μείωση	της	φαρμακευ-
τικής	δαπάνης	της	τάξεως	του	1,6	δις	το	2010	και	το	
2011,	 με	 τα	 σκληρά	 μέτρα	 που	 πήρε	 η	 Κυβέρνηση	
(μείωση	τιμών	φαρμάκων,	λίστα,	rebate)	και	τα	οποία	

έπληξαν	 τις	 φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις.	 Δεν	 συμφωνείτε	
ότι	έχουν	πλέον	εξαντληθεί	τα	περιθώρια	εξοικονόμησης	πό-
ρων	από	τις	φαρμακευτικές	επιχειρήσεις;	
Δεν	συμφωνώ	ότι	έχουν	εξαντληθεί	τα	μέτρα	που	έχουμε	πάρει	

για	 τις	 φαρμακοβιομηχανίες,	 εμείς	 έχουμε	 επεξεργαστεί,	 τα	

δύο	Υπουργεία	και	ο	ΕΟΦ	ένα	πλαίσιο	22	θέσεων-	μέτρων	και	

προσπαθούμε	να	κάνουμε	μια	ακριβοδίκαιη	κατανομή	σε	όλους	

τους	εμπλεκόμενους	στο	φάρμακο	και	όχι	μόνο	στις	βιομηχανί-

ες.	Ο	στόχος	μας	για	το	2012	είναι	μείωση	της	φαρμακευτικής	

δαπάνης	κατά	1	δις	περίπου.	

πότε	θα	εφαρμοσθούν	προς	όλες	τις	κατευθύνσεις	τα	μέτρα	
τα	οποία	έχουν	θεσμοθετηθεί;	
Για	το	θέμα	της	λίστας,	που	ήταν	ένας	τρόπος	να	οργανώσου-

με	 καλύτερα	 τις	 επιστροφές	 στα	 ασφαλιστικά	 ταμεία,	 νομίζω	

ότι	 υπήρξε	 μια	 εξαιρετική	 συνεργασία.	 Πήγαμε	 3	 φορές	 στη	

Βουλή	με	 πρόσκληση	 και	 στον	 ΣΦΕΕ	 και	 μπροστά	σε	 όλη	 την	

ολομέλεια,	 ενημερώσαμε	 τι	 πολιτικές	 παίρνουμε	 και	 πώς	 αυ-

τές	 τις	 πολιτικές	 τις	 τιμούμε	 εκατέρωθεν.	 Για	 να	υπάρχει	 από	

όλους	τους	χώρους	η	αίσθηση	ότι	πρόκειται	για	μια	κοινή	εθνι-

κή	προσπάθεια	και	δεν	κάνουμε	περικοπές	από	όπου	βρούμε,	

σπασμωδικά.	

	

ο	ΣφΕΕ	είναι	υπέρμαχος	του	εκσυγχρονισμού	του	συστήμα-
τος	Υγείας	και	θεωρεί	πως,	η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση,	
η	μηχανοργάνωση	του	συστήματος	υγείας	και	η	ηλεκτρονική	
κάρτα	 ασθενούς,	 συμβάλλουν	 καθοριστικά	 στον	 εξορθολο-
γισμό	των	δαπανών	υγείας.	Σε	ποια	φάση	βρισκόμαστε	όσον	
αφορά	την	εφαρμογή	των	μέτρων	αυτών;
Η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	είναι	ένας	τρόπος	να	πιέσουμε	

προς	την	κατεύθυνση	του	ελέγχου	του	όγκου	της	συνταγογρά-

φησης,	 αλλά	 απαιτεί	 διαφοροποίηση	 της	 συμπεριφοράς	 των	

γιατρών,	καθώς	αυτοί	έχουν	ένα	μεγάλο	μέρος	της	ευθύνης.	

Το	ερώτημα	είναι,	μπορεί	ο	γιατρός	χωρίς	να	ελεγχθεί,	να	έχει	

μια	 καλύτερη	 συμπεριφορά;	 Τα	 τελευταία	 5	 χρόνια,	 υπήρξε	

μια	 τρομακτική	υπερβολή	στη	 χρήση	 του	φαρμάκου.	 Ερχόμα-

στε	από	μια	κατασπατάληση.	Υπήρξε	διπλασιασμός	της	χρήσης	

φαρμάκου	στη	χώρα.	

  Πολλές βιομηχανίες, 
τουλάχιστον οι εγχώριες 

επέδειξαν μέχρι τώρα 
εξαιρετική συμπεριφορά 
στο να μην απολύσουν 

κόσμο και, παρά την κρίση, 
να διατηρήσουν τις θέσεις 
εργασίας. Την ίδια ώρα, οι 

κλινικές μελέτες δουλεύουν 
πάρα πολύ καλά. Αυτό που 
σε ως ένα επόμενο βήμα 

θέλουμε να επιχειρήσουμε, 
είναι η δυνατότητα 

εξαγωγών  
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Κι	επειδή	είμαι	Γενικός	Γραμ-

ματέας	 δημόσιας	 υγείας	 και	

όχι	 εξοικονόμησης	 δαπανών	

φαρμάκου,	 καλύτερη	 συμπε-

ριφορά	 σημαίνει	 να	 μάθουμε	

στους	 ανθρώπους,	 γιατρούς	

και	ασθενείς,	να	μην	χρησιμο-

ποιούν	τα	φάρμακα	τόσο	πολύ.

ποια	είναι	τα	βασικά	προβλή-
ματα	 που	 αντιμετωπίζει	 ο	
ΕοπΥΥ	στα	«πρώτα	του	βήμα-
τα»	και	πώς	αντιμετωπίζονται	
αυτά;	πιστεύετε	ότι	θα	δικαι-
ώσει	 τις	 προσδοκίες	 για	 ση-
μαντικές	 εξοικονομήσεις,	 με	
παράλληλη	βελτίωση	των	πα-
ρεχομένων	υπηρεσιών	υγείας;
Το	 πρώτο	 ζητούμενο	 του	 ΕΟ-

ΠΥΥ	 είναι	 να	 ενοποιήσει	 τον	

πρωτοβάθμιο	 χώρο.	 Αυτό	 θα	

αργήσει	 να	φανεί,	 είναι	 όμως	

εξαιρετικά	σημαντικό.	Περίπου	

60-70%	των	ασθενών	που	κα-

ταλήγουν	 στις	 εφημερίες	 των	

νοσοκομείων,	είναι	πρωτοβάθ-

μιοι	ασθενείς	που	δεν	θα	έπρε-

πε	να	είναι	εκεί.		Άρα,	από	τον	

ΕΟΠΥΥ,	η	μία	προσδοκία	είναι	

να	μπορέσει	να	δώσει	μια	άλλη	

προοπτική	στον	 Έλληνα	ασθε-

νή,	να	μπορεί	πλέον	να	καλύ-

πτεται	 στο	 επίπεδο	 της	 γειτο-

νιάς,	 χωρίς	 να	 χρειάζεται	 να	

τρέχει	στα	 νοσοκομεία.	Μέσα	

από	 τις	 λιγότερες	 επισκέψεις	

στα	νοσοκομεία,	θα	μειωθεί	η	

ταλαιπωρία	των	ανθρώπων,	οι	

ατέλειωτες	αναμονές,	και	αυτό	

από	 μόνο	 του	 είναι	 ένα	 	 τρο-

μακτικό	κέρδος.	Αυτό	είναι	το	

πρώτο	ζητούμενο.	

Το	 δεύτερο,	 σχετίζεται	 με	

την	επέκταση	της	συνταγογρά-

φησης	στους	γιατρούς	των	νο-

σοκομείων.	Αν	σκεφθεί	κανείς	

ότι	 μεγάλο	 μέρος	 από	 τα	 45	

εκατομμύρια	 επισκέψεις	 που	

έχει	 ο	 ΕΟΠΥΥ	 το	 χρόνο,	 είναι	

επισκέψεις	που	παίζονται	μπα-

λάκι,	ανάμεσα	στο	νοσοκομείο	

και	 το	 ταμείο.	 Πηγαίνει	 π.χ.	

κάποιος	 στο	 νοσοκομείο,	 του	

γράφει	 ένα	 φάρμακο	 ο	 για-

τρός,	αλλά	δεν	μπορεί	να	πάει	

στο	 φαρμακείο	 να	 το	 πάρει.	

Πρέπει	να	πάει	στο	ταμείο	του	

να	 δει	 τη	 συνταγή	 ο	 γιατρός	

του	 ταμείου	 και	 να	 συνταγο-

γραφήσει.	 Υπολογίζεται	 ότι	

6-8	 εκατομμύρια	 επισκέψεων	

γίνονται	ανάμεσα	στα	νοσοκο-

μεία	και	στα	πολυϊατρεία	αναί-

τια.	Σκεφθείτε	την	ταλαιπωρία	

και	μόνο...	Ο	ΕΟΠΥΥ	έχει	τερά-

στιο	κέρδος,	τόσο	οργανωτικά,	

όσο	και	σε	επίπεδο	δαπανών.

Σε	σχέση	με	τις	δαπάνες,	ο	

ΕΟΠΥΥ,	ως	μονοψώνιο,	μπορεί	

να	 έχει	 πολύ	 καλύτερες	 δια-

πραγματεύσεις	με	τις	εταιρεί-

ες	 και	 με	 τον	 ΣΦΕΕ	 συνολικά	

και	να	έχει	πολύ	καλύτερη	δι-

αχείριση	των	δαπανών.	Αντί	να	

καθόμαστε	και	να	τρωγόμαστε	

με	 rebate	 και	 λίστες,	 μπορεί	

π.χ.	 ο	 ΕΟΠΥΥ	 να	 συνεργαστεί	

με	τον	ΣΦΕΕ	και	να	ζητήσει	για	

συγκεκριμένες	 θεραπευτικές	

κατηγορίες	 και	 συγκεκριμένα	

φάρμακα,	μια	συμφωνία	στον	

τρόπο	 διάθεσης	 συγκεκριμέ-

νων	κατηγοριών	φαρμάκων.	

Δεν	μπορούμε	να	κυνηγάμε	

συνέχεια	 μειώσεις	 στις	 τιμές,	

γιατί	το	1/4	των	φαρμάκων,	σε	

μια	 τουριστική	 χώρα,	 όπως	 η	

Ελλάδα	διατίθενται	ελεύθερα.	

Μειώνοντας	τις	 τιμές	επηρεά-

ζουμε	τις	τιμές	σε	πολύ	μεγα-

λύτερες	 χώρες	 σε	 όγκο	 φαρ-

μάκων	 (spill	 over	 effect)	 ενώ	

καταστρέφουμε	 την	 	 ελεύ-

θερη	 αγορά	 φαρμάκων	 στην	

Ελλάδα,	από	17	 εκατομμύρια	

τουρίστες.	 Δεν	 μπορούμε	 να	

εξαντλούμε	 τις	 πολιτικές	 μας	

στις	τιμές.	

πώς	 προχωρεί	 η	 εφαρμογή	
των	 Θεραπευτικών	 πρωτο-
κόλλων	 και	 των	 Κλειστών	
Ενοποιημένων	Νοσηλίων;
Τα	 θεραπευτικά	 πρωτόκολλα	

συνιστούν	 μια	 τομή	 για	 την	

ελληνική	Ιατρική.	Για	την	καθι-

έρωσή	τους,	έγινε	κατ’	αρχήν	

μια	 πολύ	 μεγάλη	 προετοιμα-

σία	από	14	επιτροπές	και	στη	

συνέχεια	 μια	 αρκετά	 μεγάλη	

διεργασία	 μέσα	 στο	 ΚΕΣΥ.	 Σε	

αυτό	το	σημείο,	πρέπει	να	το-

νίσουμε	 ότι	 αρκετές	 ιατρικές	

εταιρείες	είχαν	τις	αντιρρήσεις	

  Η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση είναι 

ένας τρόπος να πιέ-
σουμε προς την κατεύ-
θυνση του ελέγχου του 
όγκου της συνταγογρά-

φησης, αλλά απαιτεί 
διαφοροποίηση της 
συμπεριφοράς των 

γιατρών, καθώς αυτοί 
έχουν ένα μεγάλο  

μέρος της ευθύνης  
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τους	για	τα	πρωτόκολλα.	Και	όχι	αδικαιολόγητα:	

σε	κανέναν	γιατρό	δεν	αρέσει	να	χάνει	την	αυθε-

ντία	του.	

Τα	 πρωτόκολλα,	 μαζί	 με	 την	 απελευθέρωση	

της	 συνταγογράφησης	 και	 την	 ανάθεση,	 στον	

Πανελλήνιο	 Ιατρικό	 Σύλλογο	 και	 στους	 κατά	

τόπους	 ιατρικούς	 συλλόγους,	 της	 ευθύνης	 των	

αδειοδοτήσεων,	 είναι	 πολύ	 μεγάλα	 βήματα,	

όσον	αφορά	στη	σχέση	του	ιατρικού	κόσμου	με	

το	κράτος.	Είναι	βήματα	προς	της	ενηλικίωση	της	

ιατρικής	κοινότητας.	Προσπαθούμε	να	δώσουμε	

στους	γιατρούς	να	καταλάβουν	ότι	είναι	και	δική	

τους	ευθύνη,	και	το	πόσοι	γιατροί	υπάρχουν	και	

το	πόσες	δαπάνες	έχουν.	Δεν	μπορεί	π.χ.	η	Κρήτη	

να	έχει	τριπλάσια	δαπάνη	από	τη	Θράκη,	με	τον	

ίδιο	αριθμό	ασθενών	και	τις	ίδιες	ασθένειες.	

Τα	πρωτόκολλα	καλούν,	όπως	και	οι	αδειοδο-

τήσεις,	τον	ιατρικό	κόσμο	να	σοβαρευτεί.	Να	εί-

ναι	τεκμηριωμένος	και	να	κάνει	σωστή	χρήση	των	

υπηρεσιών.	Το	ίδιο	κάνουν	και	τα	ΚΕΝ.	Τα	ΚΕΝ	δεν	

είναι	τίποτα	παραπάνω	από	ένα	«σιδερένιο	κλου-

βί».	Δεν	μπορεί	μια	επέμβαση	στις	άλλες	χώρες	

να	κοστίζει	3.000	ευρώ	και	εδώ	πολλαπλάσια...

Με	τις	αξονικές	και	 τις	μαγνητικές	εξετάσεις	
στις	οποίες	επίσης	υπήρξε	μια	υπερβολή	έγινε	
κάτι-	πρόκειται	να	γίνει;
Πράγματι,	είμαστε	πρώτοι	στην	Ευρώπη	σε	χρήση	

αξονικών,	γίνεται	μία	κατάχρηση	στην	βιοϊατρική	

τεχνολογία.	Και	δεν	μιλάω	κατ΄	ανάγκη	για	μαύρα	

χρήματα	και	συμφέροντα	των	γιατρών,	αλλά	για	

αμυντική	 ιατρική,	 που	συνεπάγεται	 όμως	 τερά-

στια	δαπάνη	και	ακτινοβολία	για	τον	ασθενή.	

Το	πρώτο	πράγμα	που	κάναμε,	ήταν	ότι	βάλα-

με	φραγμό	στις	άδειες	των	μηχανημάτων,	διότι	

ο	 ρυθμός	 της	 αύξησης	 των	 μηχανημάτων	 στον	

ιδιωτικό	 τομέα	 ήταν	 τρομακτικός.	 Μέσα	 σε	 5	

χρόνια,	από	εκεί	που	 τα	μηχανήματα	ήταν	μοι-

ρασμένα	μεταξύ	ιδιωτικού	και	δημόσιου	τομέα,	

υπήρξε	ένας	καλπασμός	υπέρ	των	ιδιωτικών	δια-

γνωστικών	κέντρων.	

Επίσης,	ανακαλέσαμε	τις	άδειες	για	9	Positron	

Emission	Tomography	(PET).	Mε	9	καινούρια	ΡΕΤ,	

συν	 τα	 4	 του	 δημόσιου	 τομέα	 που	 έπρεπε	 να	

έχουμε	πάρει,	θα	είχαμε	έκρηξη	και	σε	αυτές	τις	

εξετάσεις,	τη	στιγμή	που	η	διεθνής	βιβλιογραφία	

δείχνει	ότι	 το	ΡΕΤ	χρειάζεται	μόνο	στο	5%	των	

καρκίνων.	Βάλαμε	επίσης	αυστηρά	πληθυσμιακά	

κριτήρια,	ώστε	να	μην	αγοραστούν	νέοι	μαγνητι-

κοί	τομογράφοι.

Στην	αρμόδια	για	τις	άδειες	επιτροπή,	που	μέ-

χρι	 τώρα	 οριζόταν	 από	 τον	 εκάστοτε	 Υπουργό,	

τοποθετήσαμε	εκπροσώπους	από	όλες	τις	αρμό-

διες	επιστημονικές	εταιρείες	(ακτινοδιαγνώστες,	

ακτινολόγοι,	ακτινοφυσικοί),	καθώς	θέλαμε	μια	

όσο	το	δυνατόν	πιο	θεσμική	εκπροσώπηση.	

Δεν	ξέρω	ακόμη	πόσο	έχει	αυτό	αποτυπωθεί	στη	

χρήση,	πιστεύω	όμως	ότι	και	με	τα	ακτινολογικά	δι-

αγνωστικά	πρωτόκολλα,	θα	αρχίσει	να	φαίνεται	το	

επόμενο	διάστημα.	Γιατί;	Γιατί	δεν	θα	μπορείς	να	

ζητάς	αξονική,	αν	δεν	έχεις	τεκμήριο.

Εδώ	και	πάνω	από	ένα	χρόνο	δεν	έχει	εκδοθεί	
Δελτίο	τιμών	με	νέα	φάρμακα.	πότε	αναμένεται	
να	εκδοθεί,	ώστε	να	μην	στερούνται	οι	ασθενείς	
την	πρόσβαση	στα	νέα	καινοτόμα	φάρμακα;
Το	καθυστερήσαμε	εν	πλήρη	επιγνώσει,	 για	 να	

αποτρέψουμε	 την	 υποκατάσταση,	 καθώς	 δεν	

είχαμε	ούτε	καλή	συνεργασία	με	τους	εμπλεκό-

μενους	 στο	 φάρμακο,	 ούτε	 τους	 κατάλληλους	

μηχανισμούς	ελέγχου.	Τώρα	νομίζω	ότι	έχουμε.	

Έχουμε	καλύτερη	σχέση	με	τον	Πανελλήνιο	Φαρ-

μακευτικό	 Σύλλογο	 και	 τον	 ΣΦΕΕ,	 ταυτόχρονα,	

έχουμε	τα	θεραπευτικά	πρωτόκολλα	αλλά	και	την	
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ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	 ως	 μη-

χανισμούς	ελέγχου.	

Έχω	κάνει	μια	πρόταση,	να	δώσουμε	

μεν	 τιμές	 στα	 φάρμακα,	 στα	 καινούρ-

για	φάρμακα	του	2011,	αλλά	αυτά	να	

μην	μπουν	για	χρήση	στον	ΕΟΠΥΥ,	πριν	

την	 πρώτη	 αναθεώρηση	 της	 λίστας,	

τον	 Μάρτιο	 ή	 τον	 Απρίλιο.	 Πρέπει	 να	

συγκρατήσουμε	 τις	δαπάνες,	 γιατί	φο-

βόμαστε	πάρα	πολύ	–δεν	το	κρύβω-	ότι	

με	 το	 άνοιγμα	 της	 συνταγογράφησης	

στους	γιατρούς	(παρόλο	που	σαν	μέτρο	

εξυγίανσης	 είναι	 σημαντικό)	 μπορεί	

αυτό	να	σημάνει	μια	υπερβολή	πάλι	στη	

συνταγογράφηση.			

η		ανάπτυξη	 	της	 	έρευνας	 	και	 	 ιδι-
αίτερα		της		κλινικής		έρευνας		απο-
τελεί	σημαντικό		πόλο		για		την		προ-
σέλκυση		επενδύσεων		στην		Ελλάδα	
μαζί		με		την			ανάπτυξη	της		εγχώριας		
παραγωγής.	 Συμφωνείτε	 ότι	 πρέπει	
να	δοθούν	κίνητρα	για	την	ανάπτυξη	
τους,	προς	 	 όφελος	 	 της	απασχόλη-
σης	αλλά	και	της	εθνικής	οικονομίας;	
Πολλές	 βιομηχανίες,	 τουλάχιστον	 οι	

εγχώριες	επέδειξαν	μέχρι	τώρα	εξαι-

ρετική	συμπεριφορά	στο	να	μην	απο-

λύσουν	κόσμο	και,	παρά	την	κρίση,	να	

διατηρήσουν	τις	θέσεις	εργασίας.	Την	

ίδια	ώρα,	οι	κλινικές	μελέτες	δουλεύ-

ουν	πάρα	πολύ	καλά.	

Αυτό	που	σε	ως	ένα	επόμενο	βήμα	

θέλουμε	 να	 επιχειρήσουμε,	 είναι	

η	 δυνατότητα	 εξαγωγών.	 Τουλάχι-

στον	 οι	 χώρες	 του	 Ευξείνου	 Πόντου,	

αντιμετωπίζουν	 πολλές	 ελλείψεις	 σε	

φάρμακα	 και	 ιατρικές	 υπηρεσίες	 και	

θα	ήθελαν	να	δουν	μια	αγορά	σαν	τη	

δική	μας,	που	διαθέτει	από	τις	χαμη-

λότερες	τιμές	στην	Ευρώπη.	Θα	μπο-

ρούσαμε	 λοιπόν	 να	 κάνουμε	 εξαγω-

γές	φαρμάκων	στις	χώρες	αυτές	(π.χ.	

Αζερμπαϊτζάν,	 Γεωργία).	 Υπάρχουν	

ελληνικές	 εταιρείες	 που	 έχουν	 ήδη	

κάνει	βήματα	σε	αυτό.	Θεωρώ	ότι	μό-

λις	βελτιωθεί	λίγο	η	κατάσταση,	θα	εί-

μαστε	προνομιακοί	παίκτες	στις	χώρες	

αυτές.	

πώς	βλέπετε	να	εξελίσσεται	η	κρίση;
Πιστεύω	ότι	μετά	τον	Μάρτιο	θα	έχου-

με	 πολύ	 καλύτερο	 τοπίο,	 επίσης	 πι-

στεύω	ότι	τα	μέτρα	που	προανέφερα,	

θα	αρχίσουν	να	δίνουν	μια	άλλη	πνοή,	

να	δημιουργούν	ένα	άλλο	τοπίο	μεταξύ	

των	συμβαλλομένων.	Στόχος	μας	είναι	

με	το	σχέδιο	των	22	σημείων,	γιατροί,	

φαρμακοποιοί	και	φαρμακευτικές	επι-

χειρήσεις	 να	 καταλάβουν	 πλέον	 την	

ανάγκη	συνεργασίας.	

Πολύ	 σημαντικό	 θεωρώ	 επίσης	 το	

γεγονός	ότι	αυξάνονται	οι	εθνικοί	προ-

συμπωματικοί	 έλεγχοι,	 που	μαθαίνουν	

στον	κόσμο	 την	πρόληψη.	 Τους	 τελευ-

ταίους	δύο	μήνες	διπλασιάσαμε	τις	γυ-

ναίκες	που	κάνουν	τεστ	Παπ,	μέσα	από	

τα	 150	 κέντρα	 υγείας.	 Είναι	 χαρακτη-

ριστικό	 ότι	 εντοπίσαμε	 πάνω	 από	 150	

γυναίκες,	που	είχαν	καρκίνο	σε	εξέλιξη	

και	δεν	το	ήξεραν.	Φέτος,	θα	κάνουμε	

το	ίδιο	και	για	τον	μαστό.	

Επίσης,	προσπαθούμε	να	ενθαρρύ-

νουμε	την	κινητικότητα,	την	καλύτερη	

διατροφή,	περάσαμε	την	απαγόρευση	

του	 καπνίσματος,	 προσπαθούμε	 να	

περιορίσουμε	 τη	 χρήση	 του	 φάρμα-

κου,	 των	 αντιβιοτικών,	 τις	 αξονικές	

τομογραφίες.	Βλέπω	την	κρίση,	αλλά	

ορίζοντάς	 μας	 δεν	 είναι	 να	 κόψουμε	

δαπάνες,	 δεν	ήλθα	εδώ	για	 να	 κάνω	

τον	 λογιστή.	 Η	 μεγάλη	 αναπτυξιακή	

ελπίδα	 σε	 σχέση	 με	 τον	 λαό,	 είναι	

να	 αλλάξουμε	 τη	 συμπεριφορά	 μας,	

να	αποκτήσουμε	 καλύτερη	σχέση	με	

την	υγεία	μας,	να	έχουμε	λιγότερους	

ασθενείς	 και	 καλύτερη	 χρήση	 των	

φαρμάκων.			 	
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« Ώρα για ένα νέο  
ελληνικό σύμφωνο τιμής»

ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ* 

Ε ίναι	εφέτος	ο	22ος	χρόνος	που,	συνεπείς	στο	ετήσιο	ραντεβού	μας,	βρισκόμαστε	εδώ,	παραγωγικές	τάξεις	και	πολιτική	ηγεσία,	

για	να	συζητήσουμε	την	τρέχουσα	οικονομική	πραγματικότητα.	

Είναι	όμως	και	μια	μοναδική	στιγμή	στην	μεταπολεμική	ιστορία	

της	Ελλάδας,	που	οι	πολιτικές	της	δυνάμεις	συναίνεσαν	στον	σχηματισμό	

μίας	κυβέρνησης	συνεργασίας	για	να	εφαρμόσει	τις	αποφάσεις	του	Οκτω-

βρίου	2011,	έτσι	ώστε	να	αποφευχθεί	η	κήρυξη	της	χώρας	σε	κατάσταση	

πτώχευσης	και	η	πλήρης	διεθνής	της	απομόνωση.	Χαιρετίζουμε	την	εθνική	

αυτή	προσπάθεια	με	την	ευχή	να	βοηθήσει	στην	δημιουργία	ενός	νέου	

πολιτικού	πολιτισμού.

Η	οικονομική	πραγματικότητα	είναι	πράγματι	δραματική	για	την	χώρα	

και	 τον	λαό	της.	Με	προβλεπόμενη	από	τον	ΟΟΣΑ	ύφεση	στο	κλείσιμο	

του	έτους	στο	6,1%	του	ΑΕΠ,	έλλειμμα	στο	9%	και	ανεργία	στο	16,6%.	

Σε	σχέση	με	το	έλλειμμα	φοβούμαστε	ότι,	η	κατάσταση	θα	είναι	ακόμα	

χειρότερη,	ικανή	να	το	ωθήσει	ακόμα	και	μεταξύ	του	9,5%	με	10%	του	

ΑΕΠ,	 αφενός	 μεν	 λόγω	 της	 αυξανόμενης	 αναποτελεσματικότητας	 του	

φοροεισπρακτικού	μας	μηχανισμού,	σε	συνδυασμό	με	την	αποτυχία	της	

προσπάθειας	περιστολής	των	δαπανών	του	δημόσιου	τομέα	και,	αφετέ-

ρου,	της	εξάντλησης	των	φοροδοτικών	δυνατοτήτων	πολιτών	κι	επιχειρή-

σεων.	Παράλληλα,	ο	κλάδος	του	εμπορίου	υφίσταται	το	αποτέλεσμα	της	

δραματικής	συρρίκνωσης	της	κατανάλωσης	ως	συνέπεια	των	συνεχών	πε-

ρικοπών	μισθών	και	συντάξεων,	αλλά	και	της	ανεργίας,	οδηγούμενος	σε	



ολοένα	αυξανόμενες	πτωχεύσεις,	η	βαριά	βιομηχανία	αναζητεί	διέξοδο	

διαθέτοντας	τα	προϊόντα	της	στο	εξωτερικό	σε	τιμές	κάτω	του	κόστους,	

ενώ	τόσο	οι	εξαγωγικές	όσο	και	οι	εισαγωγικές	μας	επιχειρήσεις,	στις	δι-

εθνείς	τους	συναλλαγές,	είναι	αντιμέτωπες	με	τα	αποτελέσματα	από	την	

κατάρρευση	της	αξιοπιστίας	της	χώρας.	Τα	προβλήματα	αυτά	καθίστα-

νται	ασφαλώς	οξύτερα	από	την	έλλειψη	ρευστότητας	στην	αγορά,	λόγω	

των	εγγενών	με	την	κρίση	προβλημάτων	δανεισμού	του	ελληνικού	χρη-

ματοπιστωτικού	συστήματος.	 Όλα	τα	παραπάνω,	σε	συνδυασμό	με	την	

εικόνα	αναξιόπιστης	όσο	κι	άναρχης	χώρας	που	γυρίζει	τον	κόσμο,	αλλά	

και	με	την	παντελή	έλλειψη	επικοινωνιακής	μας	στρατηγικής	και	υποστή-

ριξης,	έχει	πλήξει	καίρια	τον	τουρισμό	της	που,	έτσι	κι	αλλιώς,	στερείται	

για	δεκαετίες	τόσο	μίας	υπεύθυνης	και	στοχευμένης	πολιτικής,	όσο	και	

διακριτικής	ταυτότητας.	Τέλος,	παραμένει	πεισματικά	αναξιοποίητη	η	πα-

γκόσμια	αναγνωρισμένη	και	μοναδική	πολιτιστική	μας	κληρονομιά	αλλά	

και	η	σύγχρονη	πολιτιστική	μας	δημιουργία,	ένα	παγκόσμια	αποκλειστικό	

διαβατήριο	της	Ελλάδας,	που	θα	μπορούσε	με	κατάλληλη	στρατηγική	να	

αποτελέσει	 ένα	ουσιαστικό	και	αποτελεσματικό	αντίβαρο	στην	διεθνή	

κατασυκοφάντηση	της	χώρας.

	Κι	ενώ	αυτή	είναι	η	κατάσταση	της	πραγματικής	οικονομίας,	δεν	σημει-

ώνεται	καμιά	απολύτως	πρόοδος	στον	σχεδιασμό	και	την	υλοποίηση	των	

διαρθρωτικών	εκείνων	προσαρμογών	που,	τελικά	και	θα	διευκόλυναν	την	

δημοσιονομική	προσαρμογή	και	θα	στήριζαν	την	ανάπτυξη	και	μαζί	μ’	αυ-

τήν	θα	βελτίωναν	την	ανταγωνιστικότητα	της	ελληνικής	οικονομίας.	Μας	

θλίβει	αφάνταστα	ότι	από	το	ετήσιο	βήμα	αυτού	του	συνεδρίου	τα	τελευ-

ταία	τέσσερα	τουλάχιστον	χρόνια,	ζητάμε	επίμονα,	κ.	Πρωθυπουργέ,	από	

τους	προκατόχους	σας	να	προχωρήσουν	σε	αυτές	τις	διαρθρωτικές	αλλα-

γές,	στα	πλαίσια	ενός	συνεκτικού	προγράμματος	ανάταξης	της	οικονομί-

ας	με	την	αντικατάσταση	ενός	απαρχαιωμένου	οικονομικού	προτύπου,	

διαβρωμένου	από	την	κομματική	συναλλαγή,	από	ένα	σύγχρονο	πρότυ-

πο	βασισμένο	στις	καλύτερες	διεθνείς	πρακτικές,	ικανό	και	να	βγάλει	τη	

χώρα	από	την	παρούσα	βαθιά	κρίση	και	να	την	οδηγήσει	με	ασφάλεια	

στο	μέλλον.	Ζητάμε	για	παράδειγμα	το	άνοιγμα	όλων	των	κλειστών	επαγ-

γελμάτων	και	αγορών,	την	υιοθέτηση	ενός	σύγχρονου,	δίκαιου,	απλού,	

ανταγωνιστικού	 και,	 κυρίως,	 σταθερού	 φορολογικού	 συστήματος,	 την	

απλοποίηση	έως	και	κατάργηση	κάθε	αδειοδοτικής	διαδικασίας	επιχει-

ρήσεων	και	επενδύσεων	με	μεταφορά	της	ευθύνης	συμμόρφωσης	με	το	

νόμο	στον	ίδιο	τον	αδειοδοτούμενο,	την	πάταξη	της	διαφθοράς	ιδιαίτε-

ρα	μέσα	από	την	ολοκλήρωση	της	ηλεκτρονικής	διακυβέρνησης	και	την	

ταχύτερη	απονομή	της	δικαιοσύνης	με	την	εισαγωγή	νέων	καινοτόμων	

μεθόδων	 περιλαμβανομένης	 και	 της	 ηλεκτρονικής	 δικαιοσύνης.	 Ζητά-

με	 ακόμα,	 κ.	 Πρωθυπουργέ,	 έναν	 ορθολογικότερο	 τρόπο	 οργάνωσης	

του	κράτους,	ώστε	να	είναι	αποτελεσματικότερο	και	πιο	ευέλικτο	προς	

όφελος	 του	πολίτη.	 Ένα	κράτος,	που	δεν	θα	ανταγωνίζεται	 την	 ιδιωτι-

κή	πρωτοβουλία	και	δεν	θα	αυτοεξαιρείται	των	κανόνων	πού	επιβάλλει	

  Ζητάμε  
κ. Πρωθυπουργέ, 

έναν ορθολογικότερο 
τρόπο οργάνωσης 

του κράτους 
ώστε να είναι 

αποτελεσματικότερο 
και πιο ευέλικτο προς 
όφελος του πολίτη. 
Ένα κράτος που δεν 

θα ανταγωνίζεται 
την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και δεν 
θα αυτοεξαιρείται 
των κανόνων πού 
επιβάλλει στους 

πολίτες  
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στους	πολίτες.	 Ένα	κράτος	με	

απλοποιημένες	δομές,	που	θα	

πάψει	 να	 είναι	 εμπόδιο	 στην	

οικονομική	 ελευθερία	 των	

πολιτών	και	πού	θα	είναι	απαλ-

λαγμένο	 από	 την	 εφαρμογή	

του	 ασφυκτικού	 όσο	 κι	 ανε-

λεύθερου	κανόνα	ότι,	ό,	τι	δεν	

προβλέπεται	με	νόμο,	απαγο-

ρεύεται.	 Η	 ορθολογικότερη,	

όμως,	οργάνωση	του	κράτους	

δεν	θα	είναι	ποτέ	αρκετή	χωρίς	

την	 βελτίωση	 της	 απόδοσης	

του	 δημόσιου	 προ-

σωπικού	 της	 χώρας	

με	 σύγχρονες	 με-

θόδους	 διαχείρισής	

του,	 με	 την	 εισα-

γωγή,	 ανάμεσα	 σε	

άλλα	 του	 κινήτρου,	

της	 επιβράβευσης	

και	 της	 άμιλλας	

σε	 επίπεδο	 τόσο	

μονάδων	 όσο	 και	

ατόμων.	Με	την	κοπή	του	ομ-

φάλιου	λώρου	που	συνδέει	το	

κράτος	με	τα	πολιτικά	κόμμα-

τα,	 σε	 σημείο	 πολλάκις	 από-

λυτης	 ταύτισής	 τους,	 και	 με	

την	εισαγωγή	του	θεσμού	των	

μόνιμων	υφυπουργών	που	δεν	

θα	προέρχονται	από	το	ελληνι-

κό	κοινοβούλιο,	αλλά	θα	είναι	

τεχνοκράτες	 καταξιωμένοι	

στον	 χώρο	 τους.	 Μόνον	 έτσι	

θα	 μπορεί	 να	 υλοποιηθεί	 ο	

όποιος	κεντρικός	σχεδιασμός,	

περιλαμβανομένων	και	των	δι-

αρθρωτικών	μεταρρυθμίσεων.

Επομένως,	 διαπιστώνουμε	

ότι	 η	 μεγαλύτερη	 προτεραι-

ότητα	 της	 κυβέρνησης	 θα	

έπρεπε	 να	 είναι	 η	 μεταρρύθ-

μιση	 στην	 δημόσια	 διοίκηση	

  Η μεγαλύτερη προτεραιότητα 
της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η 

μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση 
ως προϋπόθεση για να μπορέσουν να 
υλοποιηθούν όλες οι άλλες αναγκαίες 

διαρθρωτικές αλλαγές   

ως	προϋπόθεση	για	να	μπορέ-

σουν	να	υλοποιηθούν	όλες	οι	

άλλες	 αναγκαίες	 διαρθρωτι-

κές	αλλαγές.	Να,	λοιπόν,	γιατί	

τα	όποια	λαμβανόμενα	μέτρα	

δεν	 αποδίδουν	 και	 γιατί	 δεν	

υλοποιούνται	 χρήσιμες	 νομο-

θετικές	παρεμβάσεις	και	κατη-

γορούμαστε	γι’	αυτό	από	τους	

διεθνείς	 επιτηρητές	μας.	 Γιατί	

έχουμε	 βάλει	 το	 κάρο	 μπρο-

στά	από	το	άλογο.	Και	να	γιατί	

τελικά	 χάνουμε	 και	 τα	 όποια	

αποθέματα	 αξιοπιστίας	 μας	

απέμειναν.

Αλλά	 επειδή	 συνεχώς	 ομι-

λούμε	 για	 αλλαγή	 μοντέλων	

και	 προτύπων,	 είναι	 νομίζω	

καιρός	 να	 μιλήσουμε	 για	 συ-

στημικές	 αλλαγές,	 ιδιαίτερα	

όσον	 αφορά	 το	 πολιτικό	 μας	

σύστημα.	 Να	 προβληματι-

σθούμε	 από	 το	 γεγονός	 ότι,	

για	δεκαετίες	ολόκληρες	ακο-

λουθούμε	 τις	 ίδιες	 πρακτικές	

στην	 διοίκηση	 των	 δημοσίων	

υποθέσεων,	έχοντας	πάντα	και	

μονότονα	το	ίδιο	αποτέλεσμα,	

με	 την	 εκάστοτε	 αντιπολίτευ-

ση	να	κάνει	ό,τι	μπορεί	για	να	

παρεμποδίσει	 την	 εκάστοτε	

κυβέρνηση	 να	 πράξει	 το	 σω-

στό	για	τον	τόπο,	με	έωλα	πο-

λιτικά	 επιχειρήματα	

και	 στον	 βωμό	 της	

πολιτικής	επιβίωσης	

ενός	 πελατειακού	

πολιτικού	 συστή-

ματος	 και	 αυτό	 συ-

νεχίζεται	 με	 κάθε	

εναλλαγή	κομμάτων	

στην	 εξουσία.	 Αρχί-

ζει	 να	 αναρωτιέται	

κανείς,	 αν	 για	 την	

διαμόρφωση	 και	 κατεύθυνση	

των	δημοσίων	υποθέσεων	παί-

ζει	περισσότερο	ρόλο	το	ποιος	

κερδίζει	 στις	 εκλογές	 ή	 το	

ποιος	γίνεται	αντιπολίτευση!	Η	

επιτομή	της	παράνοιας.	

Όμως,	 για	 να	 γίνουν	 όλα	

αυτά	χρειάζεται	ευρεία	συναί-

νεση	των	πολιτικών	δυνάμεων	

πού	 πρέπει	 να	 αντιληφθούν	

τον	κίνδυνο	της	τέλειας	κατα-

στροφής	στην	οποία	οδηγείται	

η	 χώρα.	 Και	 είναι	 παρήγορο	

ότι	 ολοένα	 και	 μεγαλύτερη	

μερίδα	 του	 πολιτικού	 προ-

σωπικού	αρχίζει	 να	 κάνει	 την	

αυτοκριτική	 του,	 αλλά	 και	 να	

συμπεριφέρεται	με	συναινετι-

κές	λογικές.	 Όπως	ακριβώς	η	

πρόσφατη	 σύνοδος	 κορυφής	
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της	ΕΕ	είχε	σαν	αποτέλεσμα	την	υιοθέτηση	ενός	νέου	Ευρωπαϊκού	

Συμφώνου	 που	 αποτελεί	 μέγιστη	 συναινετική	 πρωτοβουλία	 όλων	

των	μελών	 της	Ευρωζώνης	και	άλλων	κρατών-μελών	 της	ΕΕ,	 είναι	

πιστεύουμε	η	στιγμή	όλες	οι	πολιτικές	δυνάμεις	της	Ελλάδας	να	υπο-

γράψουν	ένα	νέο	ελληνικό	σύμφωνο	τιμής,	θα	το	έλεγα	Σύμφωνο	

για	την	Ελλάδα,	που	να	τις	δεσμεύει	για	μια	συστημική	όσο	και	θε-

σμική	αλλαγή.	Να	καταστεί	δηλαδή	σαφές	τόσο	στον	ελληνικό	λαό	

όσο	και	στην	παγκόσμια	κοινότητα	ότι	χωρίς	ένα	τέτοιο	σύμφωνο	

δεν	θα	υπάρχει	ελπίδα	για	πρόοδο	και	αλλαγή	και	για	να	θυμηθώ	

τον	αείμνηστο	Roland	Reagan	μπορώ	να	ισχυρισθώ,	ότι	όποιος	δεν	

συναινέσει	σ’	αυτή	τη	διαδικασία	θα	βάλει	οριστικά	τον	εαυτό	του	

στον	κάδο	των	απορριμμάτων	της	ιστορίας.	Μόνες	οι	πολιτικές	ενός	

κόμματος	δεν	μπορούν	ποτέ	να	φέρουν	την	αλλαγή.

Τέλος,	μαζί	με	την	πρόταση	αυτή,	δύο	ακόμα	εκκλήσεις	κάνουμε	

απόψε	κ.	Πρωθυπουργέ.

Πρώτον:	σας	ζητούμε	να	απορρίψετε	κάθε	πρόταση	περί	επιβολής	

νέων	φορολογικού	τύπου	επώδυνων	μέτρων	σε	πολίτες	κι	επιχειρή-

σεις	και	περί	περαιτέρω	μειώσεων	μισθών	και	συντάξεων,	αφενός	

γιατί	τέτοια	μέτρα	δεν	έχουν	αποδώσει	μέχρι	σήμερα	στον	προβλε-

πόμενο	βαθμό,	για	τους	λόγους	που	προαναφέραμε	κι	αφετέρου,	

γιατί	ο	ελληνικός	λαός	δεν	μπορεί	αντικειμενικά	να	ανταποκριθεί	σε	

κάτι	τέτοιο.	Πρέπει	να	γίνει	σαφές	ότι,	δεν	της	πρέπει	της	Ελλάδας	

η	μετατροπή	της	σε	χώρα	των	συσσιτίων,	σε	χώρα	των	μεταναστών,	

σε	χώρα	των	διαλυμένων	οικογενειών,	γιατί	αυτό	δυστυχώς	βιώνου-

με.	Κι	αν	βιαστεί	κανείς	να	χαρακτηρίσει	την	ανθρωπιά	και	την	αξι-

οπρέπεια	«λαϊκισμό»,	του	πρέπει	η	μετοίκηση	στα	χρονοντούλαπα	

της	Ιστορίας.	Κι	ας	μη	βιαστεί	ακόμα	κανείς	να	αντιλέξει	ότι	όποιος	

προτείνει	την	μη	επιβολή	περισσότερο	επαχθών	μέτρων,	θα	πρέπει	

να	είναι	έτοιμος	και	να	αντιπροτείνει	μέτρα	 ισοδύναμου	οικονομι-

κού	αποτελέσματος,	γιατί	υπάρχει	σ’	αυτό	η	καταλυτική	απάντηση:	

Μειώστε	τις	δαπάνες,	διευρύνετε	την	φορολογική	βάση	και	πατάξτε	

επιτέλους	την	φοροδιαφυγή	σε	βάση	ουσίας	κι	αποτελέσματος	κι	όχι	

φθηνής	θεατρικής	παράστασης,	όπως	γινόταν	διαχρονικά	μέχρι	τις	

ημέρες	μας.

Και	δεύτερον:	σας	ζητούμε	να	απαιτήσετε	αποφασιστικά	την	πα-

ράταση	της	θητείας	της	κυβέρνησής	σας	για	όσο	χρόνο	αυτή	χρειά-

ζεται	για	να	λάβει	όλα	τα	απαιτούμενα	μέτρα	για	την	έξοδο	της	χώ-

ρας	από	τα	σημερινά	της	αδιέξοδα	και	την	ύφεση	και	την	θέση	της	σε	

πορεία	ανάπτυξης.	Παράλληλα,	σας	ζητούμε	να	ασκήσετε	στιβαρή	

ηγεσία	προς	κάθε	κατεύθυνση	με	την	ευθύνη,	τον	ορθολογισμό	και	

την	ευθυκρισία	πού	σας	χαρακτηρίζει	και	με	το	κύρος	τού	μέχρι	σή-

μερα	έργου	σας,	αλλά	και	με	την		βεβαιότητα	ότι	σε	αυτήν	την	πρω-

τοβουλία	σας	θα	έχετε	παραστάτες	όλους	τους	Έλληνες.			 	

*	Προσφώνηση	του	Πρωθυπουργού,	
κ.	Λουκά	Παπαδήμου,	από	τον	
Πρόεδρο	του	Ελληνο-Αμερικανικού	
Εμπορικού	Επιμελητηρίου,	κ.	Γιάννο	
Γραμματίδη	στο	22ο	ετήσιο	συνέδριο	
με	«Η	ώρα	της	ελληνικής	οικονομίας	
-	Ώρα	ευθύνης,	αποφάσεων	και	
δράσης»,	που	πραγματοποιήθηκε	το	
Δεκέμβριο	στην	Αθήνα.



«Επενδύστε στο
μέλλον της Ελλάδας»

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ* 

Από	το	1932,	το	Ελληνο-Αμερικανικό	Επιμελητήριο	προωθεί	
τη	συνεργασία	της	Ελλάδος	και	των	Ηνωμένων	Πολιτειών	
της	Αμερικής	και,	ειδικότερα,	την	ανάπτυξη	των	διμερών	
οικονομικών,	εμπορικών	και	στρατηγικών	σχέσεων	των	δυο	
χωρών.	Σήμερα,	οι	σχέσεις	αυτές	είναι	καλύτερες	από	ποτέ.	
Αυτό	είχα	την	ευκαιρία	να	επαληθεύσω	την	περασμένη	

εβδομάδα,	κατά	τη	συνάντησή	μου	με	τον	Αντιπρόεδρο	των	
ΗΠΑ,	κ.	Joe	Biden,	ο	οποίος	με	διαβεβαίωσε	ότι	οι	Ηνωμένες	
Πολιτείες	είναι,	και	θα	είναι,	στο	πλευρό	της	Ελλάδος,	στην	

προσπάθεια	για	ανόρθωση	της	οικονομίας	της.



Ε
ίμαι	 ιδιαίτερα	 ευτυχής	 που	 συμμε-

τέχω,	 μετά	 από	 αρκετά	 χρόνια,	 στο	

συνέδριο	 που	 οργανώνει	 το	 Ελληνο-

Αμερικανικό	 Εμπορικό	 Επιμελητήριο	

για	την	ελληνική	οικονομία.	Η	ετήσια	αυτή	εκ-

δήλωση	έχει	αναδειχθεί	σε	κορυφαίο	φόρουμ	

παρουσίασης	θέσεων	και	ανταλλαγής	απόψεων	

για	τις	οικονομικές	προκλήσεις	που	αντιμετωπί-

ζει	η	χώρα	μας.	Δυστυχώς,	αρκετές	από	τις	προ-

κλήσεις	οικονομικής	πολιτικής	που	είχαν	εντο-

πισθεί	στο	παρελθόν	δεν	έχουν	ακόμη	πλήρως	

αντιμετωπιστεί.	 Παρά	 τη	 μεγάλη	 προσπάθεια	

που	έχει	γίνει	και	τα	μέτρα	που	έχουν	ληφθεί,	

κατά	 τα	 τελευταία	 δύο	 έτη,	 παρά	 τη	 σημαντι-

κή	βελτίωση	των	δημοσιονομικών	μεγεθών,	οι	

συνθήκες	 στις	 αγορές	 κεφαλαίου	 εξακολου-

θούν	να	είναι	δυσμενείς,	ενώ	η	κατάσταση	της	

πραγματικής	οικονομίας	έχει	επιδεινωθεί.

Έχει	 έλθει	 πράγματι	 «η	ώρα	ευθύνης,	απο-

φάσεων	και	δράσης».

Στη	 σημερινή	 διεθνή	 οικονομική	 συγκυρία,	

Ελλάδα	και	Ευρώπη	δοκιμάζονται	σκληρά.	Βα-

ρύτερη	είναι	η	οικονομική	κρίση	για	την	Ελλά-

δα,	λόγω	των	μεγάλων	διαρθρωτικών	προβλη-

μάτων	 και	 των	 σωρευμένων	 δημοσιονομικών	

ελλειμμάτων	 της	 χώρας	 μας.	 Αλλά	 και	 άλλες	

οικονομίες	της	Ευρωζώνης,	συμπεριλαμβανο-

μένων	οικονομιών	του	πυρήνα	της,	αντιμετω-

πίζουν	 σοβαρά	 οικονομικά	 και	 δημοσιονομι-

κά	προβλήματα.	 Το	διεθνές	αυτό	περιβάλλον	

δυσχεραίνει	 την	 αντιμετώπιση	 της	 κρίσης.	

Επιβάλει	μεγαλύτερες	προσπάθειες	και	απαι-

τητικότερους	στόχους	προσαρμογής,	σε	περι-

  Αφιερώστε χρόνο και 
σκεφτείτε, πώς θα απαντήσετε  

στο ερώτημα που έθεσε  
ο John F. Kennedy πριν από μισό 
αιώνα: «Ρωτήστε τι μπορείτε να 
κάνετε εσείς για την πατρίδα». 
(“Ask what you can do for your 

country?”). Εάν ο καθένας σας κάνει 
κάτι θετικό, για να βοηθήσει αυτή 

τη χώρα να ξεπεράσει τις παρούσες 
δυσκολίες, αυτή η χώρα θα κάνει 

πολλά για εσάς. Το λιγότερο,  
θα σας κάνει ξανά υπερήφανους 
και θα σας δώσει τη δυνατότητα 

να ατενίζετε το μέλλον με 
εμπιστοσύνη. Αυτό αξίζει πολλά 



64

  Εφόσον ολοκληρωθούν 
οι αναγκαίες δομικές αλλαγές,  

η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να 
επωφεληθεί πλήρως  

από την αντιστροφή του 
οικονομικού κύκλου και του 
επενδυτικού κλίματος  

ορισμένο	χρονικό	διάστημα.

Το	κρίσιμο	και	γενικό	ερώτημα	για	την	Ευρώ-

πη	και	την	Ελλάδα	είναι	πόσο	αποτελεσματικά	

και	 πόσο	 γρήγορα	 η	 ασκούμενη	 πολιτική	 θα	

επιτύχει	 την	 αντιμετώπιση	 της	 κρίσης	 και	 την	

επάνοδο	 της	 οικονομίας	 σε	 τροχιά	 βιώσιμης	

ανάπτυξης.	 Στην	 ομιλία	 μου	 θα	 επικεντρωθώ	

σε	τρία	συγκεκριμένα	ζητήματα:

-		Πρώτον,	ποιες	είναι	οι	αναμενόμενες	συνέπει-

ες	για	την	Ελλάδα	των	αποφάσεων	που	ελή-

φθησαν	 στην	 πρόσφατη	 Ευρωπαϊκή	 Σύνοδο	

Κορυφής;

-		Δεύτερον,	 ποιες	 είναι	 οι	 προτεραιότητες	 και	

βασικές	 προκλήσεις	 οικονομικής	 πολιτικής	

της	 νέας	 κυβέρνησης	

συνεργασίας;	και

-		Τρίτον,	 με	 ποιο	 τρόπο	 ο	

επιχειρηματικός	 τομέας	

μπορεί	να	συμβάλει	στην	

ανάκαμψη	και	ανόρθωση	

της	 οικονομίας;	 Με	 τις	

τελευταίες	 αποφάσεις	

της	Συνόδου	Κορυφής	της	

9ης	Δεκεμβρίου,	η	Ευρώ-

πη	 έκανε	 ένα	 σημαντικό	

βήμα	προς	την	οικοδόμη-

ση	 μιας	 συνεκτικότερης	

Ευρωζώνης,	τη	διασφάλιση	δημοσιονομικής	στα-

θερότητας	και	την	αντιμετώπιση	της	κρίσης.

Οι	 αποφάσεις	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	

περιλαμβάνουν	 δύο	 δέσμες	 μέτρων.	 Η	 πρώτη	

δέσμη	αποσκοπεί	στην	ενίσχυση	του	οικονομι-

κού	πυλώνα	της	Οικονομικής	και	Νομισματικής	

Ένωσης,	 και	 στην	 πιο	 αποτελεσματική	 οικονο-

μική	 διακυβέρνηση	 στην	 Ευρωζώνη.	 Επιδίωξη	

είναι	να	δημιουργηθεί	ένα	πιο	συμμετρικό	πλαί-

σιο	για	την	άσκηση	πολιτικής	που	θα	διασφαλί-

σει	τη	σταθερότητα	και	αξιοπιστία	του	ευρώ.

Η	δεύτερη	δέσμη	μέτρων	αφορά	στην	αντιμε-

τώπιση	της	παρούσας	δημοσιονομικής	κρίσης.

Όσον	 αφορά	 στην	 πρώτη	 δέσμη	 μέτρων,	 οι	

αποφάσεις	 του	 Ευρωπαϊκού	 Συμβουλίου	 θα	

συντελέσουν	καθοριστικά	στην	αποτροπή	μιας	

νέας	δημοσιονομικής	κρίσης	στο	μέλλον	με	την	

υιοθέτηση	ενός	κοινού	και	αποτελεσματικότε-

ρου	πλαισίου	άσκησης	δημοσιονομικής	πολιτι-

κής	από	όλα	τα	κράτη-μέλη.	Το	πλαίσιο	αυτό	θα	

διασφαλίσει	 την	 άσκηση	 συνετής	 δημοσιονο-

μικής	πολιτικής	στην	Ελλάδα	μακροπρόθεσμα,	

δηλαδή	μετά	τη	λήξη	του	προγράμματος	οικο-

νομικής	προσαρμογής.

Γενικότερα,	με	τις	πρόσφατες	αποφάσεις	του	

Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	ενισχύονται	οι	διαδικα-

σίες	παρακολούθησης	και	εποπτείας	της	οικονο-

μικής	πολιτικής	των	κρατών-μελών.	Η	ενίσχυση	

της	 οικονομικής	 διακυβέρνησης	 θα	συμβάλλει	

στη	 σύγκλιση	 των	 εθνικών	 οικονομικών	 πολι-

τικών.	Με	αυτό	 τον	 τρόπο	θα	αποτραπεί	 και	η	

εφαρμογή	 πολιτικών	 που	

έχουν	 δυσμενείς	 επιπτώ-

σεις	στην	ανταγωνιστικότη-

τα.	 Η	 διπλή	 απόκλιση	 των	

επιδόσεων	 της	 ελληνικής	

οικονομίας,	 απόκλιση	 δη-

μοσιονομική	 και	 απόκλιση	

ανταγωνιστικότητας,	 ήταν	

ο	καταλυτικός	παράγοντας	

που	 οδήγησε	 στην	 κρίση	

που	βιώνει	σήμερα	η	χώρα	

μας,	 και	 τη	 συνακόλουθη	

δυσμενή	εξάρτησή	της	από	

τον	εξωτερικό	δανεισμό.

Συνεπώς,	η	Ευρωζώνη	προχωρά	προς	το	μεγα-

λύτερο	 συντονισμό	 οικονομικής	 πολιτικής	 των	

χωρών	που	μετέχουν	σε	αυτή	και	προς	μια	δη-

μοσιονομική	 ενοποίηση.	Η	 δημοσιονομική	 πει-

θαρχία,	 που	στηρίζεται	 σε	σταθερούς,	 απλούς	

και	 αξιόπιστους	 κανόνες	 είναι	 αναγκαία	 προϋ-

πόθεση	για	την	ομαλή	λειτουργία	της	Νομισμα-

τικής	 Ένωσης,	και	απαραίτητο	συμπλήρωμα	της	

νομισματικής	πολιτικής	της	Ευρωπαϊκής	Κεντρι-

κής	Τράπεζας	που	αποσκοπεί	στην	σταθερότητα	

των	τιμών.

Η	υιοθέτηση	ενός	«δημοσιονομικού	συμβολαί-

ου»	που	εμπεριέχει	ένα	ενιαίο	και	αποτελεσμα-

τικό	 κανόνα	 ισοσκελισμένων	 προϋπολογισμών	

θα	είναι	ιδιαίτερα	επωφελής	για	χώρες	που	δεν	

κατόρθωσαν	 από	 μόνες	 τους	 να	 εφαρμόσουν	
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μία	 συνετή	 δημοσιονομική	

πολιτική.	 Ο	 κανόνας	 αυτός,	

ο	οποίος	δεν	θα	επιτρέπει	το	

διαρθρωτικό	 δημοσιονομικό	

έλλειμμα	 να	 υπερβαίνει	 το	

0,5%	του	ΑΕΠ,	θα	πρέπει	να	

ενσωματωθεί	 στην	 εθνική	

έννομη	 τάξη	 των	κρατών-με-

λών,	 είτε	 στο	 σύνταγμα	 είτε	

σε	 νόμο	 ισοδύναμης	 ισχύος.	

Επιπλέον,	 ο	 κανόνας	 αυτός	

θα	 συνοδεύεται	 από	 αυτό-

ματο	 διορθωτικό	 μηχανισμό	

που	 θα	 ενεργοποιείται	 προ-

κειμένου	να	αντιμετωπιστούν	

τυχόν	 αποκλίσεις.	 Σε	 μια	 οι-

κονομία	 χρόνιων	 δημοσιονο-

μικών	 ελλειμμάτων,	 όπως	 η	

ελληνική,	ο	κανόνας	αυτός	θα	

αποτρέψει	την	επανεμφάνιση	

των	ανεξέλεγκτων	 ελλειμμά-

των	που	οδήγησαν	το	ελληνι-

κό	 κράτος	στην	υπερχρέωση	

και	στην	παρούσα	κρίση.

Η	 Ελλάδα	 έχει	 συμφέρον	

να	 στηρίξει	 τη	 στενότερη	

οικονομική	 ενοποίηση	 της	

Ευρωζώνης,	 η	 οποία	 είναι	

αναγκαία	 για	 την	 εύρυθμη	

λειτουργία	της	νομισματικής	

ένωσης.	Δεν	μπορεί	να	υπάρ-

ξει	 περαιτέρω	 οικονομική	

ενοποίηση	χωρίς	διασφάλιση	

της	 δημοσιονομικής	 πειθαρ-

χίας.	Η	Ελλάδα	χαιρετίζει	 τη	

δημοσιονομική	σύγκλιση,	ως	

ένα	ακόμα	βήμα	της	πορείας	

προς	πραγματική	οικονομική	

εμβάθυνση	 της	 Ευρωζώνης.	

Στα	 επόμενα	 βήματα	 αυτής	

της	 πορείας	 προσβλέπουμε	

σε	 πολιτικές	 που	θα	 ενισχύ-

ουν	 την	 συνοχή	 στο	 εσωτε-

ρικό	 της	 Ευρωζώνης,	 όπως	

με	την	έκδοση	κοινού	ευρω-

ομολόγου.	 Το	θέμα	αυτό	θα	

εξετασθεί	 σε	 επόμενη	 σύ-

νοδο	 του	 Ευρωπαϊκού	

Συμβουλίου.

Η	 δεύτερη	 δέσμη	

μέτρων,	 όπως	

προανέφερα,	

αφορά	 στη	

βελτίωση	της	λει-

τουργίας	 των	 μηχα-

νισμών	 αντιμετώπι-

σης	της	κρίσης	χρέους	

και	την	ενίσχυση	της	χρη-

ματοπιστωτικής	 σταθερότη-

τας	στην	Ευρωζώνη.	Μεταξύ	

των	 όσων	 αποφασίστηκαν,	

ιδιαίτερα	 σημαντικά	 για	 την	

αποτελεσματική	και	ευέλικτη	

λειτουργία	του	νέου	Ευρωπα-

ϊκού	 Μηχανισμού	 Σταθερό-

τητας	είναι	 τα	εξής:	πρώτον,	

η	 συμμετοχή	 του	 ιδιωτικού	

τομέα	 στη	

χρηματοδό-

τηση	 των	 κρα-

τών-μελών	θα	βασίζεται	 στις	

αρχές	και	πρακτικές	του	ΔΝΤ,	

και,	 δεύτερον,	 σε	 περιπτώ-

σεις	 εκτάκτου	 ανάγκης,	 οι	

αποφάσεις	 θα	 λαμβάνονται	

με	ειδική	πλειοψηφία	και	όχι	

με	ομοφωνία.

Η	ενίσχυση	των	μηχανισμών	

αντιμετώπισης	 της	 κρίσης	

εμπεριέχει	 πλεονεκτήματα	

για	 την	 Ελλάδα.	 Ειδικότερα,	

εμπεδώνει	 το	 κεκτημένο	 της	

συμφωνίας	 της	 26ης	 Οκτω-

βρίου,	που	αποτελεί	τη	βάση	

του	 προγράμματος	 ευνοϊκής	

αναδιάρθρωσης	 του	 δημόσι-

ου	χρέους	της	χώρας	μας.

Συμπερασματικά,	 σημαντι-

κό	 για	 την	 Ελλάδα	 είναι	 ότι	 η	

Ευρωζώνη	 πορεύεται	 συμπα-

γής,	 ακέραιη	 και	 ενωμένη.	 Η	

χώρα	μας	υποστηρίζει	την	πε-

ραιτέρω	 ενοποίηση	 της	 ΟΝΕ.	

Η	 Ελλάδα	 είναι	 αναπόσπαστο	

μέλος	 στην	 πρώτη	 ταχύτητα	

της	Ευρώπης,	σε	όλα	τα	

βήματα	 ενοποίη-

σης	 του	 ευρώ.	

Όχι	 όμως	

χωρίς	
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υποχρεώσεις.	 Θα	 απαιτηθεί	

η	 πιστή	 τήρηση	 των	 δεσμεύ-

σεων	 προς	 τους	 εταίρους,	 η	

αποτελεσματική	 εφαρμογή	

του	προϋπολογισμού	κι	η	υλο-

ποίηση	 του	 μεσοπρόθεσμου	

οικονομικού	προγράμματος.	Η	

ευρωπαϊκή	 αλληλεγγύη	 απαι-

τεί	 την	 εθνική	 υπευθυνότητα	

ως	 προϋπόθεση	 συμμετοχής	

στην	κοινή	πορεία.

Στη	 δυσμενή	 αυτή	 διεθνή	

και	 ευρωπαϊκή	 συγκυρία,	 η	

Ελλάδα	καλείται	 να	 εφαρμό-

σει	τις	αναγκαίες	οικονομικές	

και	 διαρθρωτικές	 πολιτικές	

που	 θα	 επιτύχουν	 τη	 δημο-

σιονομική	 εξυγίανση	 στον	

ταχύτερο	 δυνατό	 χρόνο	 και	

θα	δημιουργήσουν	συνθήκες	

πρόσφορες	 για	 την	 ανόρθω-

ση	και	τη	μεσο-	μακροπρόθε-

σμη	ανάπτυξη	 της	 ελληνικής	

οικονομίας.

Η	οικονομική	κρίση	που	αντι-

μετωπίζει	η	χώρα	είναι	κυρίως,	

αλλά	 όχι	 μόνο,	 αποτέλεσμα	

υπερχρέωσης	 του	 δημόσιου	

τομέα.	 Είναι,	 επίσης,	 αποτέ-

λεσμα	 ανισορροπιών	 που	 δι-

ογκώθηκαν	 επί	 σειρά	 ετών,	

λόγω	και	ενός	στρεβλού	μοντέ-

λου	 οικονομικής	 μεγέθυνσης	

που	 βασίστηκε	 στην	 εσωτερι-

κή	ζήτηση	και	κατανάλωση,	με	

αποτέλεσμα	 τη	 διόγκωση	 των	

εισαγωγών	και	την	αύξηση	του	

εξωτερικού	δανεισμού.

Το	περασμένο	έτος,	η	μείω-

ση	του	διαθέσιμου	εισοδήμα-

τος	των	νοικοκυριών,	σε	συν-

δυασμό	 με	 τον	 περιορισμό	

των	 τραπεζικών	 χορηγήσεων	

και	την	αύξηση	της	αβεβαιό-
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τητας	 συνέβαλαν	 στην	 υπο-

χώρηση	της	ιδιωτικής	κατανά-

λωσης.	Παράλληλα,	η	μείωση	

των	 ιδιωτικών	 επενδύσεων	

και	του	Προγράμματος	Δημο-

σίων	 Επενδύσεων	 επέτειναν	

τη	 συρρίκνωση	 της	 εσωτερι-

κής	ζήτησης.

Ήδη	 από	 το	 2008,	 η	 ελ-

ληνική	 οικονομία	 βρίσκεται	

βυθισμένη	 στην	 ύφεση,	 με	

την	ανεργία	σε	υψηλά	επίπε-

δα.	 Το	 2011	 αναμένεται	 να	

είναι	 το	 χειρότερο	 έτος	 της	

ύφεσης.	 Η	 μείωση	 του	 ΑΕΠ	

αναμένεται	 ότι	 θα	 υπερβεί	

το	 5,5%.	 Η	 στασιμότητα	 της	

ζήτησης	στην	ευρωπαϊκή	και	

διεθνή	οικονομία	δυσκολεύει	

την	ανάκαμψη	της	ελληνικής	

οικονομίας	μέσω	των	εξαγω-

γών.

Δεν	 υπάρχει	 αμφιβολία	 για	

τη	 δυσκολία	 των	 συνθηκών	

που	 αντιμετωπίζουμε	 και	 το	

μέγεθος	 των	 προκλήσεων	

που	 έχουμε	 μπροστά	 μας.	 Οι	

παράγοντες	 του	 διεθνούς	 και	

ευρωπαϊκού	 οικονομικού	 πε-

ριβάλλοντος	 είναι	 ιδιαίτερα	

επιβαρυντικοί.	 Στασιμότητα	

προβλέπεται	για	την	ευρωπαϊ-

κή	οικονομία	το	2012.

Η	 Ελλάδα	 βρίσκεται	 στο	

βαθύτερο	 σημείο	 της	 ύφε-

σης.	 Έχουμε	ακόμα	πολλή	και	

σκληρή	δουλειά	μπροστά	μας.	

Έχουμε	όμως	ήδη	διανύσει	με-

γάλη	 απόσταση	 στον	 ανηφο-

ρικό	 δρόμο	 προσαρμογής	 της	

οικονομίας	μας.

Η	 δημοσιονομική	 εξυγί-

ανση	 συνιστά	 μια	 επώδυνη	

εθνική	 προσπάθεια.	 Όμως	 η	



επιστροφή	 σε	 πρωτογενές	 δημοσιονομικό	 πλεόνασμα,	 που	 είναι	

ο	φιλόδοξος	στόχος	για	το	2012,	θα	σηματοδοτήσει	μια	σταδιακή	

αποκατάσταση	της	εμπιστοσύνης	στην	ελληνική	οικονομία.	Κατά	τα	

επόμενα	έτη,	τα	πρωτογενή	πλεονάσματα	θα	πρέπει	να	αυξηθούν	

περαιτέρω,	ώστε	το	δημόσιο	χρέος	ως	ποσοστό	του	ΑΕΠ	να	βαίνει	

μειούμενο	και	να	προσεγγίσει	το	120%	το	2020.

Τόσο	η	δημοσιονομική	εξυγίανση	όσο	και	οι	διαρθρωτικές	με-

ταρρυθμίσεις	είναι	αναγκαίες	για	την	βελτίωση	του	επενδυτικού	

κλίματος	και	τη	δημιουργία	των	προϋποθέσεων	ανάκαμψης	της	

οικονομίας.	Η	πρόοδος	στους	τομείς	αυτούς	είναι	όχι	μόνο	προ-

απαιτούμενο	για	την	ανάπτυξη,	αλλά	και	προϋπόθεση	διατηρή-

σιμης	συμμετοχής	μας	στους	θεσμούς	της	Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	

και	του	ευρώ.

Στο	δυσμενές	εγχώριο	και	διεθνές	υφεσιακό	περιβάλλον,	υπάρ-

χουν	ορισμένες	ενθαρρυντικές	ενδείξεις,	που	δημιουργούν	προσδο-

κίες	επιστροφής	σε	θετικό	ρυθμό	ανάπτυξης	στη	διάρκεια	του	2013.

Πρώτον,	εκτιμάται	ότι	τα	πραγματικά	εισοδήματα	θα	σταθερο-

ποιηθούν,	καθώς	δεν	αναμένονται	περαιτέρω	μειώσεις	των	ονο-

μαστικών	μισθών	και	συντάξεων	ούτε	και	αυξήσεις	φορολογικών	

συντελεστών.

Δεύτερον,	οι	εξαγωγές	έχουν	ανακάμψει	θεαματικά	τα	τελευ-

ταία	δύο	χρόνια.	Το	έλλειμμα	του	εξωτερικού	ισοζυγίου	μειώνε-

ται,	ως	συνέπεια	τόσο	της	αύξησης	των	εξαγωγών	όσο	και	της	

μείωσης	 των	εισαγωγών.	Η	ανάκτηση	 της	ανταγωνιστικότητας	

της	ελληνικής	οικονομίας	αναμένεται	να	υποστηρίξει	περαιτέ-

ρω	τη	θετική	πορεία	των	εξαγωγών.	Εκτιμάται	ότι	μέχρι	το	τέ-

λος	 του	2012	η	χώρα	θα	έχει	περιορίσει	κατά	3/5	 τη	μεγάλη	

απώλεια	ανταγωνιστικότητας	(σε	όρους	σχετικού	κόστους)	που	

κατέγραψε	 την	περίοδο	2001-2009.	 Το	μέλλον	 της	 ελληνικής	

οικονομίας	συνδέεται	 με	 την	αποφασιστική	μετάβαση	σε	 ένα	

νέο	εξωστρεφές	υπόδειγμα	βιώσιμης	ανάπτυξης,	όπου	η	Ελλά-

δα	 θα	 παράγει	 ανταγωνιστικά	 προϊόντα	 και	 υπηρεσίες	 για	 τις	

διεθνές	αγορές.

Τρίτος	 σημαντικός	 παράγοντας	 που	θα	διευκολύνει	 την	 επι-

στροφή	σε	θετικούς	ρυθμούς	ανάπτυξης	κατά	το	2013,	είναι	η	

επανεκκίνηση	των	μεγάλων	έργων	και	η	επιτάχυνση	της	απορ-

ρόφησης	 των	διαθέσιμων	κονδυλίων	 του	ΕΣΠΑ,	 ύψους	14	δις	

ευρώ.	Η	κυβέρνηση	αποδίδει	υψηλή	προτεραιότητα	στους	το-

μείς	αυτούς,	που	θα	ενισχύσουν	την	απασχόληση	και	θα	βελτιώ-

σουν	το	επενδυτικό	κλίμα.	Στην	προσπάθεια	αυτή	συμβάλλουν	

υποστηρικτικά	τόσο	η	χρηματοδότηση	των	μεγάλων	έργων	από	

την	Ευρωπαϊκή	Τράπεζα	Επενδύσεων	όσο	και	η	τεχνική	βοήθεια	

που	προσφέρουν	οι	εταίροι	μας	για	την	αναδιοργάνωση	του	δη-

μόσιου	τομέα	με	τη	συνδρομή	της	Ομάδας	Δράσης	(Task	Force).

Φε β ρ ο υ α ρ ι ο σ  2 0 1 2 67

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

Απολογισμός ΟΠΑΔ
θέσειςεν

Κοπή Πίτας ΣΦΕΕ
θέσειςεν

Υγεία
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα

   Mεγάλο μέρος 
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Διαχρονική	και	καθοριστική	προϋπόθεση	για	την	προσέλ-

κυση	 παραγωγικών	 επενδύσεων	 αποτελεί	 το	 λειτουργικό	

και	θεσμικό	πλαίσιο	που	διέπει	 την	επιχειρηματικότητα	και	

τις	αγορές	προϊόντος	και	εργασίας.	Η	δημιουργία	ενός	στα-

θερού,	 απλουστευμένου,	 εύρυθμου	 και	 αποτελεσματικού	

επενδυτικού	πλαισίου	είναι	προτεραιότητα	της	ελληνικής	κυ-

βέρνησης	και	στόχος	ευρείας	πολιτικής	αποδοχής.

Η	κυβέρνηση	καταβάλλει	προσπάθειες	ώστε	να	αντιμετω-

πιστούν	οι	στρεβλώσεις	στις	αγορές	προϊόντος	και	εργασίας.	

Η	διεθνής	ανταγωνιστικότητα	της	ελληνικής	οικονομίας	έχει	

βελτιωθεί	αισθητά,	όπως	προκύπτει	όχι	μόνο	από	την	εξέλιξη	

του	κόστους	παραγωγής,	αλλά	και	από	την	αξιολόγηση	άλ-

λων	δεικτών	που	καταγράφουν	τα	ποιοτικά	χαρακτηριστικά	

της	ανταγωνιστικότητας.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	προτεραιότητα	θα	

δοθεί,	μεταξύ	άλλων,	στην	ολοκλήρωση	του	ανοίγματος	των	

κλειστών	επαγγελματικών	υπηρεσιών.

Τα	τελευταία	χρόνια	έχει	γίνει	προσπάθεια	να	αντιμετωπι-

σθούν	οι	γραφειοκρατικές	αγκυλώσεις	όσον	αφορά	τις	δι-

αδικασίες	ίδρυσης	και	αδειοδότησης	εταιρειών,	καθώς	και	

συμμετοχής	σε	διαγωνισμούς	 του	Δημοσίου.	Η	προώθηση	

της	λογικής	του	fast-track,	του	one-stop	shop,	της	αυτομα-

τοποίησης	και	της	διαφάνειας	σε	όλα	τα	στάδια	της	διαδικα-

σίας	έθεσαν	τις	βάσεις	για	τη	βελτίωση	του	επιχειρηματικού	

περιβάλλοντος.	Επιθυμία	όλων,	είναι	η	δημόσια	διοίκηση	να	

παρέχει	 περισσότερες	 και	 πιο	 ολοκληρωμένες	 ψηφιακές	

υπηρεσίες	στον	πολίτη,	τον	καταναλωτή,	τον	επενδυτή	και	

τον	εξαγωγέα.

Κορυφαία	 προτεραιότητα	 των	 διαρθρωτικών	 αλλαγών	 απο-

τελεί	η	μεταρρύθμιση	της	δημόσιας	διοίκησης,	η	ενίσχυση	των	

θεσμών	και	η	δικαιότερη	λειτουργία	του	Κράτους.	Αυτές	οι	δι-

αρθρωτικές	αλλαγές	δεν	σημαίνουν	μόνο	ενδυνάμωση	του	κρά-

τους	δικαίου	και	της	κοινωνικής	δικαιοσύνης,	είναι	επίσης	απα-

ραίτητες	για	την	τόνωση	της	επενδυτικής	δραστηριότητας	και	

καίριας	σημασίας	για	την	αναπτυξιακή	στρατηγική	της	χώρας.

Τέλος,	μεγάλο	μέρος	της	προσπάθειάς	μας	για	την	προσέλ-

κυση	επενδύσεων	εστιάζεται	στη	μεταρρύθμιση	του	φορολο-

γικού	συστήματος.	Οι	κύριοι	άξονες	είναι	η	απλούστευση	και	ο	

εξορθολογισμός	της	φορολογικής	νομοθεσίας,	η	ριζική	αναδι-

άρθρωση	του	φοροεισπρακτικού	μηχανισμού	και	η	πάταξη	της	

φοροδιαφυγής	και	της	εισφοροδιαφυγής.	Μέτρα	όπως	η	μεί-

ωση	του	φορολογικού	συντελεστή	από	24%	σε	20%,	στη	φο-

ρολογία	νομικών	προσώπων	και	η	αναγνώριση	επιπλέον	50%	

στην	έκπτωση	δαπανών	για	έρευνα	και	τεχνολογία	αναμένεται	

να	ενισχύσουν	τις	επενδύσεις.
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   Από τη δράση μας και τα 
αποτελέσματά της μέσα  

στους αμέσως επόμενους μήνες  
θα κριθεί η οικονομική και Ευρωπαϊκή  

προοπτική της χώρας  

Βασική	 μας	 επιδίωξη,	 τέ-

λος,	είναι	οι	ιδιωτικοποιήσεις	

να	προχωρήσουν	με	 ταχύτε-

ρο	 ρυθμό	 και	 γνώμονα	 όχι	

μόνο	τη	μείωση	του	χρέους,	

αλλά	 και	 τη	 βέλτιστη	 απο-

τελεσματικότητα	 των	 ορ-

γανισμών	 που	 ιδιωτικοποι-

ούνται.	 Το	 2012	 τα	 ιδιωτικά	

κεφάλαια	που	αναμένεται	να	

επενδυθούν	 είναι	 τουλάχι-

στον	 9	 δις	 ευρώ.	 Καθοριστι-

κή	για	την	ανάπτυξη	θα	είναι	

η	 παρουσία	 ενός	 ισχυρού	

και	 υγιούς	 χρηματοπιστω-

τικού	 συστήματος.	 Η	 υλο-

ποίηση	 των	 αποφάσεων	 της	

Συνόδου	 Κορυφής	 της	 26ης	

Οκτωβρίου	 2011,	 αλλά	 και	

η	 πλήρης	διαφάνεια	που	θα	

προσδώσει	 η	 ολοκλήρωση	

της	 διαγνωστικής	 μελέτης	

στο	 χαρτοφυλά-

κιο	 δανείων	 των	

τραπεζών,	 θα	

δημιουργήσουν	

νέες	 προοπτικές	

στο	 ελληνικό	 χρη-

μα τοπ ισ τωτ ι κό	

σύστημα.	 Είναι	

απαραίτητη	 η	 ση-

μαντικού	 μεγέθους	 κεφα-

λαιακή	θωράκιση	του	τραπε-

ζικού	 συστήματος	 καθώς	 η	

ενίσχυση	 της	 ρευστότητας.	

Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	 θα	 δια-

σφαλιστεί	η	χρηματοπιστωτι-

κή	σταθερότητα,	και	θα	βελ-

τιωθεί	η	χρηματοδότηση	της	

πραγματικής	οικονομίας	από	

το	τραπεζικό	σύστημα.

Τα	 οφέλη	 από	 την	 προώ-

θηση	 των	 αναγκαίων	 διαρ-

θρωτικών	 μεταρρυθμίσεων	

θα	είναι	μόνιμου	χαρακτήρα.	

Εφόσον	 ολοκληρωθούν	 οι	

αναγκαίες	 δομικές	 αλλαγές,	

η	Ελλάδα	θα	είναι	 έτοιμη	να	

επωφεληθεί	πλήρως	από	την	

αντιστροφή	 του	 οικονομικού	

κύκλου	 και	 του	 επενδυτικού	

κλίματος.

Οι	 προσπάθειες	 θα	 συνε-

χιστούν	 και	 θα	 διευρυνθούν,	

προκειμένου	 να	 αξιοποιη-

θούν	 πλήρως	 τα	 συγκριτικά	

πλεονεκτήματα	 της	 Ελλάδος	

σε	 υλικούς	 και	 ανθρώπινους	

πόρους.	 Η	 Ελλάδα	 βρίσκε-

ται	 σε	 κομβική	 γεωγραφική	

θέση,	 μεταξύ	 Ανατολής	 και	

Δύσης	και	έχει	ήδη	αναπτύξει	

στενές	 εμπορικές	 και	 επιχει-

ρηματικές	σχέσεις	με	μεγάλο	

αριθμό	χωρών	της	Νοτιανατο-

λικής	 Ευρώπης	 και	 Μεσογεί-

ου,	 αξιοποιώντας	

θαλάσσια	 και	 επί-

γεια	 δίκτυα	 μετα-

φορών.	Μπορεί	να	

λειτουργήσει	 ως	

ενεργειακός	 κόμ-

βος	 με	 έμφαση	

στις	 ανανεώσιμες	

πηγές	 ενέργει-

ας,	 αλλά	 και	 ως	 ενδιάμεσος	

σταθμός	 αποθήκευσης	 και	

αναδιανομής	εμπορικών	αγα-

θών.	 Παράλληλα,	 η	 Ελλάδα,	

χώρα	 με	 μακρά	 πολιτιστική	

παράδοση,	 δυνατότητες	 ποι-

οτικής	γεωργικής	παραγωγής	

και	 ελκυστικό	 φυσικό	 περι-

βάλλον,	 διαθέτει	 σημαντικές	

προοπτικές	 για	 περαιτέρω	

ανάπτυξη	 της	 συμβολής	 αυ-

τών	 των	 τομέων	 για	 την	 οικο-

νομία.
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Κυρίες	και	Κύριοι,	

Δεν	βρίσκομαι	εδώ	για	να	σας	υποδείξω	την	τέχνη	του	επενδύειν	

και	του	επιχειρείν.	Δεν	υπήρξα	ποτέ	επιχειρηματίας,	παρά	μόνο	πα-

νεπιστημιακός	οικονομολόγος	και	λειτουργός	του	δημοσίου	συμ-

φέροντος	στην	Ελληνική	και	στην	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα.

Εσείς	που	εκπροσωπείτε	το	υγιές	παραγωγικό	και	επιχειρημα-

τικό	δυναμικό	αυτής	της	χώρας	ξέρετε	τις	δυσκολίες.	Εσείς	που	

λαμβάνετε	αποφάσεις	σε	μεσο-μακροπρόθεσμο	ορίζοντα,	γνω-

ρίζετε	τις	αντιξοότητες	που	συνεπάγεται	ένα	οικονομικό	και	επι-

χειρηματικό	περιβάλλον	κινδύνων	και	αβεβαιότητας.	Όμως	σας	

καλώ,	εκτός	από	τις	δεδομένες	δυσκολίες,	να	διακρίνετε	και	τις	

σημαντικές	 ευκαιρίες.	 Στα	 μέσα	 της	 κρίσης,	 υπάρχουν	 πάντα	

αξιόλογες	 ευκαιρίες	 για	 επενδυτικές	αποφάσεις,	 που	εφόσον	

αναληφθούν,	 μπορούν	 να	 καρποφορήσουν	 κατά	 τα	 επόμενα	

χρόνια.	Σας	καλώ	να	διακρίνετε	το	μέλλον	της	Ελλάδας	και	να	

επενδύσετε	σ’	αυτό.

Η	κυβέρνηση	συνεργασίας	σηματοδοτεί	ένα	νέο	πλαίσιο	εθνι-

κής	 συνεννόησης	 και	 συνέχειας.	 Αποτυπώνει	 την	 ισχυρή	 και	

αποφασιστική	βούληση	του	ελληνικού	λαού	να	υπερασπιστεί	τη	

θέση	της	Ελλάδας	στους	ευρωπαϊκούς	θεσμούς.	Με	τη	στήριξη	

των	εταίρων	μας,	η	χώρα	ακολουθεί	ένα	φιλόδοξο	και	επώδυνο	

πρόγραμμα	οικονομικής	προσαρμογής	που	θα	ανορθώσει	 την	

ελληνική	οικονομία	και	θα	διασφαλίσει	τη	θέση	μας	στη	ζώνη	

του	ευρώ.	Με	τις	πρόσφατες	αποφάσεις	του	Ευρωπαϊκού	Συμ-

βουλίου,	επιβεβαιώνεται	η	δέσμευση	της	Ευρώπης	στη	στήριξη	

και	ακεραιότητα	του	συνόλου	της	ευρωζώνης,	ενώ	οι	πολιτικές	

της	 Ευρωπαϊκής	 Κεντρικής	 Τράπεζας	 διασφαλίζουν	 την	 ανα-

γκαία	ρευστότητα	του	ελληνικού	τραπεζικού	συστήματος.	Όλα	

αυτά	 συνιστούν	 εγγυήσεις	 σταθερότητας.	 Η	 κυβέρνηση	 αυτή	

στηρίζεται	 από	 μια	 ευρεία	 κοινοβουλευτική	 πλειοψηφία,	 και	

εκφράζει	τη	ρητή	δέσμευση	των	κομμάτων	που	την	στηρίζουν	

στους	βασικούς	στόχους	 του	ακολουθούμενου	προγράμματος	

οικονομικής	προσαρμογής,	παρά	τις	διαφοροποιήσεις	σε	επιμέ-

ρους	εργαλεία	πολιτικής.

Με	 άλλα	 λόγια,	 η	 Ελλάδα	 βρίσκεται	 σε	 πορεία	 οικονομικής	

σταθεροποίησης,	δεσμευμένη	στο	ευρώ,	σε	περιβάλλον	ευρεί-

ας	πολιτικής	συναίνεσης	και	ευρωπαϊκής	στήριξης.	Θέλω	λοιπόν	

να	απευθυνθώ	σε	σας,	τονίζοντας	ότι	οι	προϋποθέσεις	επανα-

πατρισμού	των	κεφαλαίων	σας	στο	ελληνικό	χρηματοπιστωτικό	

σύστημα	αποκαθίστανται.	Η	Ελλάδα	χρειάζεται	τη	δημιουργική	

σας	συμβολή,	η	οικονομία	το	επιχειρηματικό	σας	ταλέντο,	το	ελ-

ληνικό	τραπεζικό	σύστημα,	τα	κεφάλαιά	σας.

Επιτρέψτε	μου	να	ολοκληρώσω,	λέγοντας	ότι	με	το	Μεσοπρό-

θεσμο	Πρόγραμμα	και	τις	αποφάσεις	του	Ευρωπαϊκού	Συμβου-

   Με συναίνεση, 
αποφασιστικότητα και 
συστηματική εργασία 

στο εσωτερικό, με 
επιστράτευση των 

Ελλήνων και των φίλων 
της Ελλάδας, μέσα 

και έξω από τα εθνικά 
σύνορα, με στενή, 

έντιμη και μεθοδική 
συνεργασία με τους 

εταίρους μας στην 
Ευρώπη και στον 

κόσμο, μπορούμε και 
θα πετύχουμε. Τελικά, 

από μας εξαρτάται   
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λίου,	 για	 πρώτη	 φορά	 η	 Ελλάδα	 προγραμματίζει	 τα	 δημόσια	

οικονομικά	της	σε	βάθος	χρόνου.	Συνεχίζουμε	τη	διαμόρφωση	

της	οικονομικής	πολιτικής	για	την	δεκαετία	που	διανύουμε	και	

εντείνουμε	τις	προσπάθειες	για	την	υλοποίησή	της.

Αυτό	 είναι	 σημαντικό	 όχι	 μόνο	 διότι	 συνεπάγεται	 ουσιαστική	

στρατηγική	κατεύθυνση	στην	οικονομία,	αλλά	γιατί	έτσι	μόνο	μπο-

ρεί	να	επανέλθει	και	να	ισχυροποιηθεί	η	εμπιστοσύνη	όλων,	και	δη	

των	εταίρων	μας	σε	Ευρωπαϊκό	και	παγκόσμιο	επίπεδο,	των	αγο-

ρών,	των	επενδυτών,	των	νοικοκυριών,	των	καταναλωτών.

Κυρίες	και	Κύριοι,

Οι	προκλήσεις	για	την	ελληνική	οικονομία	είναι	τεράστιες.	Η	

χώρα	έχει	μεσοπρόθεσμο	αλλά	και	άμεσο	πρόγραμμα	δράσης,	

που	έχει	διαμορφωθεί	σε	συνεργασία	με	τους	εταίρους	μας	και	

περιβάλλεται	 από	 ευρύτερη	 κοινοβουλευτική	στήριξη.	Ο	 χρό-

νος	πιέζει.	 Από	 τη	δράση	μας	 και	 τα	αποτελέσματά	 της	μέσα	

στους	αμέσως	επόμενους	μήνες	θα	κριθεί	η	οικονομική	και	Ευ-

ρωπαϊκή	προοπτική	της	χώρας.	Σε	αυτή	την	εθνική	υπερπροσπά-

θεια	δεν	υπάρχει	χρόνος	για	χάσιμο	και	κανείς	δεν	περισσεύει.

Προτεραιότητα	αυτής	της	κυβέρνησης	είναι	η	πλήρης	εφαρ-

μογή	όσων	μέτρων	έχουν	ήδη	συμπεριληφθεί	στις	προγραμμα-

τικές	δεσμεύσεις	και	συμφωνηθεί	με	τους	εταίρους.	Εάν	απο-

δειχθεί	στην	πράξη	ότι	η	ως	τώρα	υλοποίηση	της	πολιτικής	δεν	

κατόρθωσε	να	επιτύχει	 τους	δημοσιονομικούς	στόχους	και	να	

προωθήσει	έγκαιρα	τις	απαραίτητες	μεταρρυθμίσεις,	τότε	είναι	

αυτονόητο	ότι	η	κυβέρνηση	θα	κάνει	ό,τι	απαιτείται	για	να	αντα-

ποκριθεί	στις	δεσμεύσεις	της	χώρας.
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Στην	αμέσως	επόμενη	φάση	σταθεροποίησης	και	ανάπτυξης,	

το	ακολουθούμενο	μείγμα	πολιτικής	πρέπει	να	επιδιώξει	τη	δη-

μοσιονομική	εξυγίανση	και	βελτίωση	της	παραγωγικότητας,	δί-

δοντας	μεγαλύτερη	έμφαση	στις	διαρθρωτικές	μεταρρυθμίσεις,	

τον	έλεγχο	των	δαπανών	του	κράτους	και	την	άμεση	είσπραξη	

των	ήδη	οφειλόμενων	φόρων,	και	όχι	στην	περαιτέρω	αύξηση	

της	φορολογικής	 επιβάρυνσης	 των	 Ελλήνων.	Μια	 τέτοια	 πολι-

τική,	επικεντρωμένη	στην	εξυγίανση	του	κράτους	και	την	υλο-

ποίηση	των	μεταρρυθμίσεων,	θα	συμβάλει	στην	απελευθέρωση	

των	 παραγωγικών	 δυνατοτήτων	 και	 συνεπώς	 την	 αύξηση	 του	

παραγωγικού	 δυναμικού	 της	 χώρας	 προς	 την	 κατεύθυνση	 της	

αναπτυξιακής	εξωστρέφειας.

Με	συναίνεση,	αποφασιστικότητα	και	συστηματική	εργασία	

στο	εσωτερικό,	με	επιστράτευση	των	Ελλήνων	και	των	φίλων	

της	Ελλάδας,	μέσα	και	έξω	από	τα	εθνικά	σύνορα,	με	στενή,	

έντιμη	 και	 μεθοδική	 συνεργασία	 με	 τους	 εταίρους	 μας	 στην	

Ευρώπη	και	στον	κόσμο,	μπορούμε	και	θα	πετύχουμε.	Τελικά,	

από	μας	εξαρτάται.

Η	κυβέρνηση	συνεργασίας	θα	κάνει	το	καθήκον	της.	Πιστεύω	

ότι	οι	πολιτικές	δυνάμεις	που	την	στηρίζουν	θα	συνεχίσουν	να	

κάνουν	το	καθήκον	τους.	Ο	επιχειρηματικός	κόσμος	πρέπει	και	

αυτός	να	συμβάλει	στην	εθνική	προσπάθεια	με	 τα	κεφάλαια	

που	διαθέτει,	 τις	επενδυτικές	του	δράσεις,	καθώς	και	με	την	

στήριξη	των	κοινωνικών	ομάδων	που	έχουν	πληγεί	περισσότε-

ρο	από	την	οικονομική	κρίση.

Αύριο	το	πρωί	αφιερώστε	χρόνο	και	σκεφτείτε,	πώς	θα	απα-

ντήσετε	στο	ερώτημα	που	έθεσε	ο	 John	F.	Kennedy	πριν	από	

μισό	αιώνα:	«Ρωτήστε	τι	μπορείτε	να	κάνετε	εσείς	για	την	πα-

τρίδα».	(“Ask	what	you	can	do	for	your	country?”).	Εάν	ο	καθέ-

νας	σας	κάνει	κάτι	θετικό	για	να	βοηθήσει	αυτή	τη	χώρα	να	ξε-

περάσει	τις	παρούσες	δυσκολίες,	αυτή	η	χώρα	θα	κάνει	πολλά	

για	εσάς.	Το	λιγότερο,	θα	σας	κάνει	ξανά	υπερήφανους	και	θα	

σας	δώσει	τη	δυνατότητα	να	ατενίζετε	το	μέλλον	με	εμπιστο-

σύνη.	Αυτό	αξίζει	πολλά.

Κυρίες	και	κύριοι,	

Είναι	ώρα	ευθύνης,	αποφάσεων	και	δράσης.	Ευχαριστώ.		 	

*	Ομιλία	του	Πρωθυπουργού,		
κ.	Λουκά	Παπαδήμου,	στο	22ο	ετήσιο	συνέδριο	του	Ελληνο-Αμερικανικού	

Επιμελητηρίου	με	«Η	ώρα	της	ελληνικής	οικονομίας	-	Ώρα	ευθύνης,	αποφάσεων	
και	δράσης»,	που	πραγματοποιήθηκε	το	Δεκέμβριο	στην	Αθήνα
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«Παραμονή της Ελλάδας 
στην Ευρωζώνη  

με ένα νέο οικονομικό 
και κοινωνικό πρότυπο»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ*

H		
χρηματοπιστωτική	κρίση	και	η	κρίση	

δημοσίου	 χρέους	 της	 Ευρωζώνης	

οφείλεται	στο	βασικό	πρόβλημα	της	

αρχιτεκτονικής	της.	Δηλαδή	ότι	απο-

τελεί	«ένα	νόμισμα	χωρίς	κράτος»,	χωρίς	ενιαία	

πολιτική	δημοσίου	 χρέους,	 χωρίς	 έναν	«ύστα-

το	 δανειστή»	 σε	 περίπτωση	 ανάγκης	 όπως	 η	

σημερινή,	 χωρίς	 ένα	 δημοσιονομικό	 πυλώνα	

ισοβαρή	 με	 την	 Ευρωπαϊκή	 Κεντρική	 Τράπε-

ζα	 (ΕΚΤ).	Αυτή	η	ασυμμετρία	δεν	προκαλούσε	

προβλήματα	όσο	οι	χρηματοπιστωτικές	αγορές	

χρηματοδοτούσαν	 τα	 ελλείμματα	 του	 ισοζυγί-

ου	τρεχουσών	συναλλαγών	των	κρατών-μελών	

της	Ευρωζώνης,	σήμερα	όμως	εξελίσσεται	σε	

παράγοντα	αποσταθεροποίησής	της.	H	Ελλάδα	

ήταν	 απλώς	 η	 αφορμή	 του	 ξεσπάσματος	 της	

κρίσης,	όχι	η	αιτία.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	η		συμφω-

νία	 της	9ης	Δεκεμβρίου	2011	είναι	 ένα	βήμα	

στη	σωστή	κατεύθυνση,	αλλά	είναι	ανεπαρκές.

Τέσσερις	 αρχές	 απαιτούνται	 να	 υιοθετηθούν	

για	 την	αποκατάσταση	 της	 ισορροπίας.	Η	πρώ-

τη,	και	ευκολότερη	να	εφαρμοστεί	πολιτικά	και	

χρονικά,	είναι	η	λειτουργία	της	ΕΚΤ	ως	ύστατου	

δανειστή.	Με	τις	συνθήκες	που	επικρατούν	σή-

μερα,	αυτή	η	λειτουργία	δεν	θέτει	σε	κίνδυνο	το	

στόχο	του	χαμηλού	πληθωρισμού.	

Η	δεύτερη	είναι	η	έκδοση	ευρωομολόγου.	Ου-

δείς	 έγκυρος	 οικονομολόγος	 σήμερα	 πιστεύει	

ότι	 το	ευρώ	θα	επιβιώσει	χωρίς	ευρωομόλογο.	

Όμως	 η	 Γερμανική	 κυβέρνηση	 έχει	 αυτοπαγι-

δευθεί	στην	αρχική	ρητορική	της	και	δεν	θέλει	

ούτε	να	αναφέρει	τη	λέξη	αυτή.	Και	παρασύρει	

και	την	Γαλλική	κυβέρνηση	στην	αδιέξοδη	αυτή	

τακτική.	Επειδή	όμως	οι	χρηματοπιστωτικές	αγο-

ρές	δεν	αποδέχονται	πλέον	ημιτελείς	λύσεις	και	

είναι	 αρκετά	 πιθανόν	 να	 δοκιμάσουν	 σύντομα	

τις	αντοχές	μιας	μεγάλης	περιφερειακής	χώρας	

της	Ευρωζώνης,	το	Ευρωομόλογο	είναι	sine	qua	

non	για	την	επιβίωση	του	ευρώ.	

Η	 τρίτη,	 και	 πλέον	μακρόχρονη,	 είναι	 η	στα-

διακή	δημοσιονομική	(και	πολιτική)	ενοποίηση,	

με	τροποποίηση	των	συνθηκών	και	τη	δημιουρ-

γία	ενός	Υπουργείου	Οικονομικών	της	Ευρωζώ-

νης,	το	οποίο	θα	είναι	υπεύθυνο	για	τη	χάραξη	

δημοσιονομικής	πολιτικής	σε	κάθε	χώρα-μέλος	

καθώς	και	για	την	επίβλεψη	και	έλεγχο	του	χρη-
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Η	τέταρτη	αφορά	την	άρση	

της	 «μεροληψίας	 στασιμότη-

τας»	που	εμπεριέχεται	σε	ενι-

αίες	 νομισματικές	 ζώνες:	 Δη-

λαδή	ότι	η	προσαρμογή	πρέπει	

να	 επιτυγχάνεται	 με	 μείωση	

των	ελλειμμάτων	στα	ισοζύγια	

τρεχουσών	συναλλαγών	όπου	

αυτά	 υπάρχουν,	 αλλά	 και	 με	

μείωση	 των	 αντίστοιχων	 πλε-

ονασμάτων.	 Διαφορετικά,	

όπως	 είναι	 παλαιόθεν	 γνω-

στό	 από	 την	 τοποθέτηση	 του	

Keynes	 στη	 διαπραγμάτευση	

του	 Bretton-Woods	 το	 1944,	

το	 σύστημα	 θα	 ισορροπήσει	

με	 δραστική	 μείωση	 της	 οι-

κονομικής	 δραστηριότητας	

(ύφεση).

Όσο	 ορισμένες	 κυβερνή-

σεις	 των	 χωρών-μελών	 της	

Ευρωζώνης	αρνούνται	 (παρα-

λόγως)	να	υιοθετήσουν	αυτές	

τις	τέσσερις	αρχές,	και	επιμέ-

νουν	 (ορθώς,	 αλλά	 αυτό	 δεν	

αρκεί)	 στον	 δημοσιονομικό	

εξαγνισμό	 των	 ατάκτων	 χω-

ρών-μελών,	 τόσο	 πιο	 κοντά	

έρχεται	 το	 τέλος	 του	 ευρώ.	

Επειδή	 όμως	 όλοι	 σήμερα	

αντιλαμβάνονται	 ότι	 η	 διάλυ-

ση	 της	 Ευρωζώνης	θα	στοιχί-

σει	πολύ,	τόσο	οικονομικά	όσο	

και	 πολιτικά,	 στην	 Ευρώπη,	

οι	 τέσσερις	 αυτές	 αρχές	 θα	

υιοθετούνται,	 αλλά	 σιγά-σιγά	

και	με	απροθυμία.	 Έτσι	όμως	

χάνονται	 χρόνος	 και	 ευκαιρί-

ες,	διογκώνεται	το	κόστος	της	

προσαρμογής	 (υψηλά	 επιτό-

κια	δανεισμού)	και	διαιωνίζε-

ται	η	στασιμότητα.

Στο	 όχι	 και	 τόσο	 ευνοϊκό	

αυτό	διεθνές	πλαίσιο,	η	Ελλά-

δα	δεν	πρέπει	να	συνεχίσει	να	

δίνει	αφορμές	να	της	φορτώ-

νονται	 όλα	 τα	 δεινά,	 έχοντας	

επωμιστεί	τον	άχαρο	ρόλο	του	

«αποδιοπομπαίου	 τράγου».	

Συνεχίζει	 να	 δίνει	 αφορμές	

διότι	αποκλίνει	σημαντικά	από	

τους	στόχους	που	έχει	 η	 ίδια	

αποδεχθεί,	 ιδιαίτερα	 τον	 δη-

μοσιονομικό,	 αλλά	 και	 τους	

λοιπούς:	 Τον	 στόχο	 της	 διαρ-

θρωτικής	 προσαρμογής	 και	

των	αποκρατικοποιήσεων.	 Για	

να	 είμαστε	 όμως	 αντικειμε-

νικοί,	 έχει	 και	 δυο	 δικαιολο-

γητικά:	 την	 μεγαλύτερη	 από	

την	προβλεφθείσα	ύφεση	και	

την	δραματική	απομείωση	της	

ρευστότητας	στην	οικονομία.

Σήμερα,	το	δίλημμα	για	την	

Ελλάδα	 είναι	 το	 ακόλουθο:	

Παραμονή	στην	Ευρωζώνη	και	

ανάταξη	της	οικονομίας	ή	επι-

στροφή	στη	δραχμή	και	οικο-

νομική	/	κοινωνική	καταστρο-

φή;	Η	ορθή	απάντηση	είναι	η	

ανάταξη	 μέσα	 στην	 Ευρωζώ-

νη.	Αυτό	μπορεί	να	γίνει	μόνο	

με	 ένα	 νέο	 αναπτυξιακό	 και	

κοινωνικό	πρότυπο.	Πρέπει	να	

δούμε	την	κρίση	ως	ευκαιρία:	

Να	γκρεμίσουμε	το	παλιό,	να	

χτίσουμε	το	καινούργιο.

Το	 νέο	 αναπτυξιακό	 πρότυ-

πο	πρέπει	να	διακρίνεται	από	

εξωστρέφεια,	αξιοκρατία	στο	

δημόσιο,	 κίνητρα,	 ανταγωνι-

σμό,	 ανταγωνιστικότητα,	 δη-

μοσιονομική	 πειθαρχία	 μέσω	

περιορισμού	 των	 δαπανών,	

άνοιγμα	 κλειστών	 αγορών	

και	 επαγγελμάτων,	 υψηλό-

τερες	 ιδιωτικές	 και	 δημόσιες	
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επενδύσεις,	 ιδιωτικοποιήσεις,	 αξιοποίηση	 της	

μεγάλης,	αλλά	αδρανούς	δημόσιας	περιουσίας,	

έμφαση	στο	τρίγωνο	της	γνώσης:	Παιδεία,	 Έρευ-

να	και	Ανάπτυξη,	Καινοτομία.	Η	στροφή	προς	το	

νέο	αναπτυξιακό	πρότυπο	απαιτεί:	(α)	άρση	των	

αντικινήτρων	στις	επενδύσεις	και	δημιουργία	ευ-

νοϊκού	επιχειρηματικού	περιβάλλοντος,	(β)	αξιο-

ποίηση	της	δημόσιας	περιουσίας	στη	βάση	μιας	

διαφανούς	εταιρικής	σχέσης	δημόσιου	και	ιδιω-

τικού	 τομέα,	 (γ)	προσέλκυση	ξένων	κεφαλαίων	

κυρίως	μέσω	των	ιδιωτικοποιήσεων	και	(δ)	

ενίσχυση	της	καινοτόμου	επιχειρημα-

τικότητας.

Η	Ελλάδα,	αξιοποιώντας	

την	 ευκαιρία	 που	 της	

προσφέρουν	 οι	 μη-

χανισμοί	 στήριξης,	

αλλά	και	αναμένοντας	

την	 άμεση	 ενίσχυση	

των	 τραπεζών	της	 τόσο	

με	 κεφάλαια	 από	 τους	

μηχανισμούς	 στήριξης	

όσο	 και	 με	 ρευστότητα	

από	 την	 ΕΚΤ,	 πρέπει	 να	

παρουσιάσει	 το	 δικό	 της	

δεκαετές	αναπτυξιακό	πρό-

γραμμα.	Αυτό	πρέπει,	μεταξύ	

άλλων,	 να	 περιλαμβάνει	 τους	

κλάδους	 που	 παρουσιάζουν	

δυναμικά	 συγκριτικά	 πλεονε-

κτήματα,	 τους	 τομείς	 στους	 οποίους	 θα	 γίνουν	

επενδύσεις,	ποσοτικοποίηση	των	ωφελειών	που	

θα	 προέλθουν	 από	 τις	 διαρθρωτικές	 αλλαγές	

που	πραγματοποιούνται	σήμερα	καθώς	και	από	

την	αξιοποίηση	της	κρατικής	περιουσίας.	΄Ηδη	το	

ΙΟΒΕ	διεξάγει	εντατικές	οικονομικές	έρευνες	σε	

αρκετά	από	τα	πεδία	αυτά.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	η	

Ελλάδα	θα	σηματοδοτήσει	ότι	έχει	σχέδιο	εξόδου	

από	την	κρίση	και	ότι	διαθέτει	μέσα	για	να	επι-

τύχει	τους	στόχους	της.	Διαθέσιμες	οικονομικές	

έρευνες	 δείχνουν	 ότι	 το	 τετράπτυχο:	 (α)	 Πόροι	

ΕΣΠΑ	μαζί	με	ιδιωτικές	επενδύσεις,	(β)	αξιοποίη-

ση		κρατικής	περιουσίας	και	ιδιωτικοποιήσεις,	(γ)	

δημοσιονομική	πειθαρχία	με	περαιτέρω	μείωση	

των	δημοσίων	δαπανών,	και	 (δ)	απελευθέρωση	

αγορών,	επαγγελμάτων	και	άρση	των	εμποδίων	

στις	επενδύσεις	και	την	επιχειρηματική	δραστη-

ριότητα,	 παρέχει	 ένα	 επαρκές	 πλαίσιο	 για	 την	

ανάταξη	 της	 οικονομίας.	 Για	 να	μη	μείνει	 όμως	

αυτό	το	τετράπτυχο	ως	άσκηση	επί	χάρτου	πρέ-

πει	 να	 εξασφαλιστούν	 συνθήκες	 υλοποίησής	

του.	Όπου	η	δημόσια	διοίκηση	αδυνατεί	να	το	

υλοποιήσει	πρέπει	η	κυβέρνηση	να	χρησιμο-

ποιήσει	τις	υπηρεσίες	του	ιδιωτικού	τομέα.

Το	νέο	κοινωνικό	πρότυπο	πρέπει	να		είναι	

διαφορετικό	από	το	σημερινό,	όπου	υπάρχει	

αφενός	 το	παράδοξο	 της	συνύπαρξης	

υψηλών	 δαπανών	 κοινωνικής	

προστασίας	(25%	του	ΑΕΠ)	και	

υψηλού	 ποσοστού	 φτώχειας	 (20%)	

και	αφετέρου	σύγχυση	μεταξύ	κοινωνικών	

στόχων	 και	 κρατισμού,	 με	 αποτέλεσμα	 τη	

σπατάλη	 πόρων:	 Προσλήψεις	 στο	 δημόσιο,	

κρατικές	 επιχειρήσεις	 μονοπωλιακού	 χαρα-

κτήρα,	 εμπόδια	 στην	 επιχειρηματικότητα	 και	

τις	 επενδύσεις,	 στρεβλοί	 έλεγχοι	 τιμών	 και	

συνδιοίκηση	 με	 τα	 συνδικάτα,	 δεν	 συνιστούν	

κοινωνική	πολιτική,	αλλά	σπατάλη	πόρων.	Το	νέο	

κοινωνικό	 πρότυπο	 πρέπει	 να	 διακρίνεται	 από	

ίσες	 ευκαιρίες	 με	 έμφαση	 στην	 ίση	 πρόσβαση	

σε	δημόσια	αγαθά	υψηλής	ποιότητας	 (δημόσια	

παιδεία,	υγεία),	δίκαιο	φορολογικό	σύστημα	με	

καταπολέμηση	 της	 φοροδιαφυγής,	 δημιουργία	

διχτυού	προστασίας	με	ανακατανομή		των	υψη-

λών	κοινωνικών	δαπανών	(το	ποσοστό	τους	στο	

ΑΕΠ,	 περίπου	 25%,	 όπως	 προαναφέρθηκε,	 εί-
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ναι	παρόμοιο	με	αυτό	του	μέσου	όρου	της	Ευρωζώνης).	Δηλαδή,	

με	ανακατανομή	πόρων	από		τη	φοροδιαφυγή,	τη	σπατάλη	στην	

υγεία,	την	άμυνα,	τις	ΔΕΚΟ,	τους	αυτόματους	και	παρωχημένους	

μηχανισμούς	χρηματοδότησης	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	και	τις	

υψηλές	συντάξεις	των	 ‘ευγενών	ταμείων’	 (τα	οποία	παρεμπιπτό-

ντως,	πρέπει	να	μετατραπούν	σε	ταμεία	καθορισμένων	εισφορών	

με	 παράλληλη	 ενίσχυση	 του	 λεγόμενου	 «τρίτου	 πυλώνα»),προς		

επιδόματα	 ανεργίας	 μεγαλύτερης	 διάρκειας,	 προς	 	 ενεργητικές	

πολιτικές	απασχόλησης	και	στοχευμένες	δαπάνες	επανεκπαίδευ-

σης	 εργαζομένων	 καθώς	 και	 προς	 την	 εγκαθίδρυση	 ελάχιστου	

εισοδήματος	για	την	καταπολέμηση	της	φτώχειας.	Πρέπει	άμεσα	

να	προωθήσουμε	το	μετασχηματισμό	του	κοινωνικού	κράτους	(α)	

με	έμφαση	στην	ενίσχυση	και	αναβάθμιση	των	μηχανισμών	σχε-

διασμού	και	διοίκησης	με	στόχο	τη	βελτίωση	της	αποτελεσματι-

κότητας	και	(β)	την	καλύτερη	στόχευση	των	πολιτικών	έτσι	ώστε	

να	απευθύνονται	σε	εκείνους	που	έχουν	πραγματικά	ανάγκη.	Οι	

πόροι	που	διατίθενται	πρέπει	να	έχουν	τα	ανάλογα	αποτελέσματα.	

Δεν	αρκεί	πλέον	να	νομοθετούμε	οριζόντια	μέτρα.	Είναι	κρίσιμο	να	

εφαρμόσουμε	μια	ενεργό	διαχείριση	της	κοινωνικής	πολιτικής.	Να	

αξιολογούμε	και	να	επανασχεδιάζουμε	με	βάση	τα	αποτελέσματα.	

Στην	ουσία,	χρειαζόμαστε	ένα	νέο	κοινωνικό	συμβόλαιο:	Περισσό-

τερο	 ανταγωνισμό,	 ευελιξία	 και	 κινητικότητα,	 αλλά	 συγχρόνως		

ένα	 δικαιότερο	 και	 αποτελεσματικότερο	 κοινωνικό	 κράτος.	 Στο	

πλαίσιο	αυτό	πρέπει	να	τονιστεί	ότι	η	εξισορρόπηση	της	ελληνικής	

οικονομίας	θα	οδηγήσει	και	σε	μετακινήσεις	του	εργατικού	δυνα-

μικού:	Περίπου	10-15%	του	συνόλου	αναμένεται	να	μετακινηθεί	

από	 κλάδους	 και	 επιχειρήσεις	 εσωστρεφείς,	 προς	 κλάδους	 πα-

ραγωγής	διεθνώς	εμπορεύσιμων	αγαθών	και	υπηρεσιών,	δηλαδή	

προς	κλάδους	και	επιχειρήσεις	που	παράγουν	εξαγώγιμα	προϊόντα	

και	υπηρεσίες	καθώς	και	υποκατάστατα	εισαγομένων	προϊόντων	

και	υπηρεσιών.	Το	επιχείρημα	αυτό	θέτει	επί	τάπητος	το	ρόλο	των	

κοινωνικών	εταίρων	και	του	κράτους.	Επίσης	ανασύρει	στην	επιφά-

νεια	τα	διεθνώς	επιτυχημένα	παραδείγματα	προσαρμογής	σε	κρί-

σεις,	όπως	το	Σκανδιναβικό	«ευελιξία-ασφάλεια»	και	το	Γερμανικό	

kurzarbeit,	αλλά	και	την	αντίθεση	μεταξύ	των	χωρών	της	Λατινικής	

Αμερικής	και	εκείνων	της	Νοτιοανατολικής	Ασίας	όσον	αφορά	στην	

κοινωνική	αντιμετώπιση	και	τη	διάρκεια	της	κρίσης:	Στην	Νοτιοανα-

τολική	Ασία	η	κρίση	διήρκεσε	πολύ	λίγο,	διότι	οι	κοινωνικοί	εταίροι	

συντονίστηκαν	με	την	Πολιτεία	και	κατένειμαν	μεταξύ	τους	το	κό-

στος	της	κρίσης	με	συναινετικές	διαδικασίες.	Στις	χώρες	της	Λατινι-

κής	Αμερικής	όπου	υπήρξε	γενικώς	κλίμα	κοινωνικής	σύγκρουσης,	

η	κρίση	διήρκεσε	πολλά	χρόνια.	

Το	μεγαλύτερο	ίσως	πρόβλημα	της	επόμενης	περιόδου	είναι	η	

διαχείριση	των	πολιτικών	προσδοκιών.	Ευρύτερα	κοινωνικά	στρώ-

ματα	πλήττονται	από	 την	κρί-

ση,	την	ανεργία,	τις	περικοπές	

και	 τα	 φορολογικά	 μέτρα.	

Οι	 άνεργοι	 προσεγγίζουν	 το	

20%.	Η	μεσαία	τάξη	δεν	έχει	

πλέον	 τη	δυνατότητα	να	χρη-

σιμοποιεί	όπως	παλαιότερα	τις	

υπηρεσίες	 εκπαίδευσης	 και	

υγείας	 του	 ιδιωτικού	 τομέα.	

Θα	διεκδικήσει	το	μερίδιό	της	

στα	δημόσια	αγαθά	που	μέχρι	

τώρα	στήριζε	με	τους	φόρους	

που	κατέβαλε	αλλά	δεν	απο-

λάμβανε.	 Σήμερα,	 απαιτείται	

ένας	ριζικός	μετασχηματισμός	

του	 κράτους	 με	 επικέντρωση	

στον	πυρήνα	του:	στις	επιτελι-

κές,	εποπτικές	και	κοινωνικές	

λειτουργίες.	 Ας	 σχεδιάσου-

με	 αυτό	 το	 μετασχηματισμό	

τώρα,	εφαρμόζοντας	τις	απαι-

τούμενες	 μεταρρυθμίσεις	

με	 συστηματικότητα.	 Εάν	 το	

πράξουμε,	η	οικονομική	κρίση	

θα	 μετατραπεί	 σε	 ευκαιρία.	

Εάν	δεν	το	πράξουμε,		θα	με-

τατραπεί	σε	βαθιά	και	μακρο-

χρόνια	κοινωνική	κρίση.	

	*	Ομιλία	του	κ.	Γιάννη	Στουρνάρα,	
Καθηγητή	Οικονομικών	του	
Πανεπιστημίου	Αθηνών	και	Γενικού	
Διευθυντή	του	Ιδρύματος	Οικονομικών	
και	Βιομηχανικών	Ερευνών	στο	
22ο	ετήσιο	συνέδριο	του	Ελληνο-
Αμερικανικού	Επιμελητηρίου	με		
«Η	ώρα	της	ελληνικής	οικονομίας	
-	Ώρα	ευθύνης,	αποφάσεων	και	
δράσης»,	που	πραγματοποιήθηκε	το	
Δεκέμβριο	στην	Αθήνα.



O		
νέος	αυτός	μεγάλος	οργανισμός	έχει	 ιδιαίτερη	αξία	και	

σημασία	 για	 το	 μέγιστο	 κοινωνικό	 αγαθό,	 που	 είναι	 η	

υγεία,	για	την	πρωτοβάθμια	φροντίδα	υγείας,	άρα,	για	το	

σύνολο	το	κοινωνικό,	για	όλους	τους	πολίτες.

Η	σύσταση	και	λειτουργία	 του	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	θεωρώ	ότι	είναι	μια	

από	 τις	 μεγάλες	 τομές,	 που	 γίνονται	 στο	 χώρο	 της	 κοινωνικής	

ασφάλισης,	αλλά	και	του	Ε.Σ.Υ..	Γίνεται	στη	χώρα	μας,	δυστυχώς,	

με	πολύ	μεγάλη	καθυστέρηση,	28	χρόνια	μετά	από	τότε	που	ξεκί-

νησε,	να	συζητείται	το	Ε.Σ.Υ.	–	το	1983	-	να	θεσμοθετούνται	οι	κα-

νόνες	λειτουργίας	του	Ε.Σ.Υ..	Ταυτόχρονα,	όμως,	η	υποχρέωση	της	

πολιτείας	να	δημιουργήσει	πρωτοβάθμια	φροντίδα	υγείας	έννοια	

για	το	σώμα	του	πληθυσμού,	παρά	το	γεγονός	ότι	τότε	είχε	εξαγ-

γελθεί	ως	 αναγκαιότητα,	 γίνεται	 πραγματικότητα	 σήμερα,	 αφού	

όπως	είπα	υπήρξε	αυτή	η	μεγάλη	καθυστέρηση.

Σήμερα	είναι	μια	αναγκαιότητα,	όχι	μόνο	επειδή	πρέπει	να	αξι-

οποιήσουμε	καλύτερα	τους	πόρους,	όχι	επειδή	πρέπει	να	περιορί-

σουμε	τις	σπατάλες,	αλλά	και	γιατί	πρέπει	να	καλύψουμε	τις	πραγ-

ματικές	ανάγκες	των	πολιτών.

Γνωρίζαμε	από	την	αρχή	και	το	είχαμε	πει	και	εγώ	και	ο	κ.	Λο-

βέρδος	 κατά	 τη	 συζήτηση	 του	 συγκεκριμένου	 νομοσχεδίου	 στη	

Βουλή,	ότι	το	εγχείρημα	παρουσιάζει	σημαντικές	δυσκολίες.	Πα-

ρουσιάζει	σημαντικές	δυσκολίες,	γιατί	στη	χώρα	μας	κάθε	ασφαλι-

στικό	ταμείο	είχε	ένα	δικό	του	σύστημα	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	

υγείας.	Παρουσιάζει	δυσκολίες,	γιατί	στο	χώρο	αυτό	αναπτύχθη-

καν	 όλα	 τα	 προηγούμενα	 χρόνια	 δίκτυα	 ισχυρών	 συμφερόντων,	

δίκτυα	και	μηχανισμοί	οι	οποίοι	είχαν	ως	στόχο	τους	πόρους	των	

ταμείων	και	λιγότερο	την	κάλυψη	των	αναγκών	των	πολιτών.	Αυτό	

έγινε	σε	βάρος	και	των	παροχών	υπηρεσιών	υγείας,	οι	οποίοι,	βε-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ*

«O ΕΟΠΥΥ είναι από τις
μεγαλύτερες τομές της
κοινωνικής ασφάλισης» 



βαίως,	στη	συντριπτική	 τους	πλειοψηφία	βοήθησαν	όλη	αυτή	

την	περίοδο,	 να	υπάρχει	 ένα	επίπεδο	περίθαλψης	και	πρωτο-

βάθμιας	φροντίδας	υγείας,	αλλά,	κυρίως,	σε	βάρος	της	κοινωνί-

ας,	γιατί	ενώ	οι	δαπάνες	αυξήθηκαν	αλματωδώς,	δεν	είχαμε	την	

ανάλογη	βελτίωση	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	–	θα	έλεγα	ότι	

είχαμε	το	αντίθετο.

Φτάσαμε,	ως	χώρα,	να	έχουμε	 τις	υψηλότερες	δαπάνες	από	

κάθε	άλλη	ευρωπαϊκή	χώρα	και,	ταυτόχρονα,	να	έχουμε	τις	χαμη-

λότερες	παροχές	και	υπηρεσίες.	Επομένως,	για	τους	λόγους	αυ-

τούς,	θα	έπρεπε	να	γίνει	αυτό	το	βήμα	το	σημαντικό,	ταυτόχρονα,	

όμως,	εξηγώ	γιατί	έχει	μεγάλες	δυσκολίες,	γιατί	πρέπει	να	καλύ-

ψουμε	περίπου	10	εκατομμύρια	ασφαλισμένους,	μέσα	από	ένα	

ενιαίο	σύστημα	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας,	μέσα	από	τη	σύ-

γκλιση	που	πρέπει	να	υπάρχει	στα	υπάρχοντα	συστήματα.

Είναι	εντελώς	διαφορετική	η	πρωτοβάθμια	φροντίδα	υγείας,	

όπως	είπα	πριν,	που	παρέχει	ο	ΟΓΑ,	διαφορετική	εκείνη	που	πα-

ρέχει	το	Δημόσιο,	διαφορετική	ο	ΟΑΕΕ	και	τα	συγκεκριμένα	τα-

μεία	που	έχουν	ενοποιηθεί	εκεί,	διαφορετική	σε	κάθε	ταμείο.	

Άρα,	λοιπόν,	υπάρχει	σημαντική	δυσκολία	στο	να	μπορέσεις	να	

ενοποιήσεις	όλα	αυτά	τα	συστήματα,	αλλά	έχουμε	κάνει	πάρα	

πολλά	βήματα	σε	αυτή	την	κατεύθυνση.

Τι	 έχουμε	 καταφέρει.	 Έχουμε	 καταφέρει,	 βεβαίως,	 να	 μει-

ώσουμε	τις	δαπάνες.	Χωρίς	 τη	μείωση	αυτών	των	δαπανών,	 τα	

ταμεία	 σήμερα	 θα	 βρισκόντουσαν	 σε	 πλήρη	 αδυναμία	 για	 να	

ανταποκριθούν	σε	άλλες	ανελαστικές	υποχρεώσεις,	όπως	είναι	η	

καταβολή	των	συντάξεων.	Η	μείωση	των	δαπανών,	οδηγεί	σε	ση-

μαντική	εξοικονόμηση	πόρων,	όπως	επίσης	και	η	μείωση	των	δα-

πανών	για	άλλες	παροχές	υγείας,	όπως	αυτές	που	αναφέρονται	

σε	θεραπευτικά	μέσα,	σε	εξετάσεις	και	μια	σειρά	άλλες	παροχές.	

Μειώθηκαν	κατά	2,6	δισ.	€ οι	δαπάνες	στη	διετία,	για	τη	φαρμα-
κευτική	περίθαλψη	και	 την	υγειονομική	περίθαλψη,	 για	εκείνη	

που	τα	ταμεία	πληρώνουν.	Χωρίς	αυτή	τη	μείωση,	θα	έπρεπε	να	

είχαμε	κάνει	μείωση	στις	συντάξεις,	 της	 τάξης	 του	10%	παρα-

πάνω,	προκειμένου	τα	ταμεία	να	ισορροπήσουν	οικονομικά.

Βεβαίως,	 κάποιοι	 είπαν	 -και	 το	 έχω	 ακούσει	 πολλές	

φορές	να	λέγεται	και	στη	Βουλή-	ότι	«ναι,	πετύχατε	τη	

μείωση	της	φαρμακευτικής	δαπάνης,	επειδή	μειώ-

σατε	οριζόντια	τις	τιμές».	Βεβαίως,	το	μέτρο	αυτό	

βοήθησε	 σημαντικά,	 αλλά	 εάν	 κανένας	 δια-

βάσει	τα	στοιχεία	των	ταμείων	που	είναι	μέσα	

στον	ΕΟΠΠΥ	και	που	λειτουργούν	μέσα	από	το	

σύστημα	της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	ή	

ηλεκτρονικής	σάρωσης	των	συνταγών,	θα	διαπι-

στώσει	ότι	εδώ	έχουμε	αυτό	το	αποτέλεσμα,	στο	οποίο	

 O ΕΟΠΥΥ δεν θα είναι ένας 
οργανισμός ο οποίος  

θα μείνει στάσιμος σε όσα έχουν 
προβλεφθεί μέχρι τώρα ή σε 
όσα περιλαμβάνονται στους 

κανονισμούς παροχών.  
Θα είναι ένας δυναμικά 

εξελισσόμενος οργανισμός,  
ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει 
και άλλες σημαντικές δράσεις για 

τους πολίτες    



αναφέρθηκα	πριν,	δηλαδή,	τα	

2,6	δισεκατομμύρια	ευρώ.

Αντίθετα,	 σε	 ταμεία	 που	

βρίσκονται	 εκτός	 αυτών	 των	

δύο	 συστημάτων,	 όχι	 μόνο	

δεν	 έχουμε	 μείωση,	 δυστυ-

χώς,	έχουμε	αύξηση	και	υπέρ-

βαση	τον	προϋπολογιζομένων	

δαπανών	για	το	2011,	της	τά-

ξης	 των	 300	 εκατομμυρίων	

ευρώ	και	μιλώ	για	το	ΤΑΥΤΕΚΩ,	

για	τον	«Οίκο	του	Ναύτη»	και	

για	το	ΕΤΑΑ.

Συνεπώς,	 η	 επιλογή	 που	

κάναμε	 για	 την	 ενοποίηση	

των	 κλάδων	 υγείας	 είναι	 στη	

σωστή	κατεύθυνση	και	σε	σχέ-

ση	με	το	στόχο	που	πρέπει	να	

είναι	η	μείωση	 της	σπατάλης,	

που	 τόσα	 χρόνια	 γινόταν	 στο	

χώρο	 των	 κλάδων	υγείας	 των	

ασφαλιστικών	ταμείων.	Στόχος	

μας	 είναι,	 μέχρι	 το	 τέλος	 του	

2012	να	έχουμε	φτάσει	τις	

δαπάνες	 στα	 7	 δισ.	€,	
από	τα	10,6	δισ.	€	

που	ήταν	 το	

2009.
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Έχουμε	προχωρήσει	στην	εφαρμογή	του	ενιαίου	συνταγολογί-

ου.	Το	ενιαίο	συνταγολόγιο	είναι	αυτό	που	είχε	το	Ι.Κ.Α.	μέχρι	προ-

χθές.	Τώρα	το	συνταγολόγιο	αυτό	εφαρμόζεται	και	από	τα	άλλα	

ταμεία	–ΟΠΑΔ	και	ΟΑΕΕ-	και	από	1.1.2012	θα	είναι	ενιαίο	το	συ-

νταγολόγιο	για	όλα	τα	ταμεία.	Τι	σημαίνει	αυτό;	Σημαίνει,	μεταξύ	

των	άλλων,	δυνατότητα	ελέγχου	της	δαπάνης,	δυνατότητα	να	δού-

με	και	να	ελέγξουμε	το	προφίλ	του	κάθε	παρόχου,	του	γιατρού,	

του	φαρμακοποιού,	καθενός	που	συνεργάζεται	με	τα	ταμεία,	πώς	

γίνεται	 αυτό	 μέσα	 από	 το	 σύστημα	 ηλεκτρονικής	 σάρωσης	 των	

συνταγών	και,	βεβαίως,	με	την	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση,	η	

οποία	έχει	επεκταθεί	σε	όλα	τα	 ταμεία	–και	στο	 Ι.Κ.Α.	πρόσφα-

τα-	με	την	εξασφάλιση	στους	γιατρούς	του	απαραίτητου	εξοπλι-

σμού,	προκειμένου	να	έχουν	τη	δυνατότητα	να	αξιοποιήσουν	το	

σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης.	Τονίζω	ότι	το	σύστημα	

ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	θα	ολοκληρωθεί	 με	 το	μεγάλο	

έργο,	το	οποίο	προκηρύσσεται	και	αφορά	ενιαία	ηλεκτρονική	συ-

νταγογράφηση	για	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	και	για	τα	νοσοκομεία	

στο	θέμα	των	συνταγών	και	του	φαρμάκου.	

Έχουμε	ενιαίο	κανονισμό	παροχών,	γιατί	δεν	θα	μπορούσε	

να	 γίνει	 διαφορετικά.	 Θα	 έπρεπε	 να	 υπάρχει	 ενιαίος	 κανονι-

σμός,	μέσα	από	τον	οποίο,	βεβαίως,	προσπαθήσαμε	να	υπάρξει	

μια	σύγκλιση	των	κανονισμών	και	των	παροχών	που	προβλεπό-

ντουσαν	στα	επιμέρους	ταμεία.

Πάντα	υπάρχουν	δυσκολίες	όταν	προσπαθείς	να	έχεις	έναν	ολο-

κληρωμένο	νέο	κανονισμό,	ο	οποίος	έχει	διαφορές	από	τους	προ-

ηγούμενους.	 Έχουμε	πει	σε	όλους	τους	εμπλεκόμενους	ότι	όπου	

υπάρχουν	προβλήματα,	είμαστε	ανοιχτοί	για	να	βελτιώσουμε	ση-

μεία	του	κανονισμού	παροχών.	Πάντως,	υπάρχει	ενιαίος	κανονισμός	

παροχών,	υπάρχει	Ενιαίο	Κέντρο	Πιστοποίησης	Αναπηρίας,	το	οποίο	

συνεργάζεται	με	τον	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	Δηλαδή,	εξυπηρετούνται	μέσα	από	

τις	 δομές	 του	 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	 οι	 ασφαλισμένοι.	 Έχει	 δυσκολίες.	

Έχουμε	κάνει	τα	πρώτα	σημαντικά	βήματα.	Θα	στελεχω-

θεί	μέχρι	το	τέλος	του	Ιανουαρίου	με	το	απαραίτητο	

ιατρικό	προσωπικό,	έτσι	ώστε	να	μην	υπάρχει	ταλαι-

πωρία	για	τους	ασφαλισμένους.	Σε	κάθε	περίπτωση	

θα	κρίνονται	πιο	αντικειμενικά	με	 τους	 ίδιους	κα-

νόνες	και	βέβαια,	με	ενιαίο	τρόπο	για	όλους,	είτε	

είναι	κάποιος	στο	δημόσιο,	είτε	είναι	κάποιος	στον	

ιδιωτικό	τομέα,	είτε	χρειάζεται	να	πάρει	επίδομα,	

είτε	να	πάρει	σύνταξη,	είτε	να	έχει	φοροαπαλλαγή	

ή	οποιαδήποτε	άλλη	παροχή	ή	διευκόλυνση.

Έχουμε	 προχωρήσει	 τις	 ενιαίες	 συμβάσεις	

με	πολλούς	παρόχους	αλλά	υπάρχουν	και	εκκρε-

μότητες	 τις	 οποίες	 βλέπουμε	 και	 προωθούμε	 την	



υπογραφή	 με	 τους	 γιατρούς.	

Έχουν	γίνει	με	τα	φαρμακεία,	

με	τις	κλινικές.	Μένουν	τα	δι-

αγνωστικά	 κέντρα,	 τα	 κέντρα	

αποκατάστασης	 και	 είμαστε	

σ’	αυτή	τη	διαδικασία,	προκει-

μένου	να	ολοκληρώσουμε	τις	

ενιαίες	συμβάσεις	που	πρέπει	

να	 έχει	 αυτός	ο	μεγάλος	φο-

ρέας	με	όλους	τους	εμπλεκό-

μενους.	Από	την	1/1/2012	θα	

έχουμε	 ενιαίο	 σύστημα	 δια-

χείρισης	 των	 ραντεβού	 μέσα	

από	 το	 «184».	 Δηλαδή,	 όλοι	

οι	ασφαλισμένοι,	ανεξάρτητα	

εάν	είναι	από	 τον	Ο.Γ.Α.,	από	

τον	Ο.Α.Ε.Ε.,	από	τον	Ο.Π.Α.Δ.	

ή	 από	 το	 Ι.Κ.Α.	 θα	 έχουν	 τη	

δυνατότητα	 να	 κλείνουν	 ρα-

ντεβού	μέσα	από	το	«184»	και	

βέβαια,	 αυτή	 η	 εξυπηρέτηση	

θα	 βελτιωθεί	 σημαντικά	 και	

με	τις	νέες	συμβάσεις	που	θα	

γίνουν	μέσω	του	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πιστεύουμε	ότι	σε	ορισμέ-

νους	τομείς	έχει	φανεί	ήδη	η	

βελτίωση	 της	 κατάστασης	 σε	

ό,τι	αφορά	την	πρόσβαση	των	

ασφαλισμένων	 στο	 γιατρό,	

στις	 εξετάσεις,	 στα	 φάρμα-

κα.	Ενδεικτικό	είναι	αυτό	που	

συμβαίνει	στο	Ι.Κ.Α.,	όπου	έχει	

μειωθεί	ο	αριθμός	των	επισκέ-

ψεων	 στις	 δομές.	 Έχει	 αυξη-

θεί	σημαντικά	η	εξυπηρέτηση	

από	 τους	 ελεύθερους	 επαγ-

γελματίες	 γιατρούς.	 Όποιος	

θέλει	 σήμερα	 να	 εξεταστεί	

από	το	Ι.Κ.Α.	εάν	δεν	επιμένει	

σε	συγκεκριμένο	γιατρό,	μπο-

ρεί	να	εξεταστεί	σε	μια-δύο	το	

πολύ	μέρες.	Άρα,	οι	καθυστε-

ρήσεις	 των	40	ημερών	ή	 των	

δύο	μηνών	δεν	υπάρχουν	για	

κάποιον	που	έχει	άμεση	ανά-

γκη	να	εξεταστεί	από	οποιον-

δήποτε	 γιατρό	 και	 αυτό	 είναι	

ένα	πρώτο	βήμα	πριν	από	 τα	

επόμενα	βήματα	που	θα	είναι	

η	καλύτερη	εξυπηρέτηση	των	

πολιτών,	γιατί	στόχος	μας	δεν	

είναι	μόνο	να	περιορίσουμε	τη	

σπατάλη,	 αλλά	 να	 εξασφαλί-

σουμε	 καλύτερες	 υπηρεσίες	

για	τους	πολίτες.

Για	 να	 γίνει	 αυτό	 χρειάζο-

νται	ορισμένες	προϋποθέσεις.	

Πρώτον,	 επαρκής	 χρηματο-

δότηση.	 Η	 χρηματοδότηση	

περιλαμβάνεται	στον	ιδρυτικό	

νόμο	 του	 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	 Εκεί,	 στο	

συγκεκριμένο	 άρθρο	 αναφέ-

ρεται	 ποιοι	 είναι	 οι	 πόροι,	 οι	

οποίοι	 μεταβιβάζονται	 στον	

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	 Ο	 Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	 θα	 ξε-

κινήσει	 με	 δικό	 του	 προϋπο-

λογισμό	το	2012.	Γνωρίζουμε	

όμως	 όλοι	 ότι	 υπάρχουν	 εκ-

κρεμότητες	από	το	παρελθόν.	

Βεβαίως,	 υπάρχει	 η	 εκκρε-

μότητα	 στον	 Ο.Π.Α.Δ.,	 όπου	

οφείλονται	 μεγάλα	 ποσά	 και	

στους	γιατρούς	και	στα	νοσο-

κομεία	και	στις	κλινικές.	Αυτή	

τη	 στιγμή	 βρισκόμαστε	 σε	

μια	 διαδικασία	 συνεννόησης	

και	 απόφασης	 για	 τις	 παλιές	

οφειλές	 με	 το	 Υπουργείο	 Οι-

κονομικών,	το	οποίο	με	βάση	

τον	νόμο,	πρέπει	να	αναλάβει	

τις	 υποχρεώσεις,	 ιδιαίτερα	

για	 τον	Ο.Π.Α.Δ.	Θα	 κάνουμε	

όμως	μια	συμφωνία	και	το	ζη-

τούμε	και	με	 τους	παρόχους,	

έτσι	ώστε	να	ρυθμιστούν	όλα	

όσα	οφείλονται	από	τα	διάφο-

ρα	ταμεία	στους	παρόχους	μέ-

χρι	31/12/2011	για	να	ξεκινή-

σει	ο	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	 καθαρός	από	

βάρη	 του	 παρελθόντος,	 έτσι	

ώστε	 να	μπορεί	 να	πληρώσει	

άμεσα,	στην	ώρα	του,	το	για-

τρό,	 τον	φαρμακοποιό,	 το	δι-

αγνωστικό	κέντρο,	τη	κλινική.

Υπάρχει	 επαρκής	 χρημα-

τοδότηση	 και	 έχει	 προβλε-

φθεί	 στον	 ιδρυτικό	 νόμο	 του	

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	Δεύτερη	προϋπόθε-

ση	είναι	η	οργάνωση	των	υπη-

ρεσιών,	έτσι	ώστε	να	μπορούν	

να	εξυπηρετηθούν	τα	εκατομ-

μύρια	 των	 ασφαλισμένων,	 οι	

οποίοι	είναι	πλέον	ασφαλισμέ-

νοι	 στον	 νέο	 αυτόν	 φορέα	 ή	

εξυπηρετούνται	 από	 τον	 νέο	

αυτόν	φορέα.	 Τα	 σημεία	 εξυ-

πηρέτησης	θα	είναι	22.000	για	

το	σύνολο	των	ασφαλισμένων.

Σήμερα,	πρέπει	να	σας	πω	

ότι	 πέρα	 από	 τους	 γιατρούς	
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 Το σύστημα 
ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης 
θα ολοκληρωθεί 

με το μεγάλο 
έργο, το οποίο 

προκηρύσσεται 
και αφορά ενιαία 

ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση 
για τα ασφαλιστικά 

ταμεία και για τα 
νοσοκομεία στο θέμα 
των συνταγών και του 

φαρμάκου   



του	 Ι.Κ.Α.	 οι	 οποίοι	 μεταφέ-

ρονται	 με	 το	 ίδιο	 εργασιακό	

καθεστώς	 στον	 νέο	 φορέα,	

έχουμε	 περίπου	 10.000	 για-

τρούς	 που	 συνεργάζονται	 με	

τον	 Ο.Π.Α.Δ.,	 περίπου	 4.000	

γιατρούς	 που	 συνεργάζονται	

με	 τον	 Οργανισμό	 Ασφάλι-

σης	 Ελεύθερων	 Επαγγελμα-

τιών	 (Ο.Α.Ε.Ε.),	 γιατρούς	 που	

συνεργάζονται	 με	 τον	 Ο.Γ.Α.	

Κυρίως	ο	Ο.Γ.Α.	πρέπει	να	ξέ-

ρετε	 ότι	 εξυπηρετείται	 μέσα	

από	 τα	 κέντρα	 υγείας	 και	 τα	

νοσοκομεία.	 Δηλαδή,	 22.000	

σημεία,	 οι	 γιατροί	 του	 Ι.Κ.Α.	

και	οι	γιατροί	ελεύθεροι	επαγ-

γελματίες	θα	είναι	σε	θέση	να	

εξυπηρετήσουν	 με	 πολύ	 πιο	

επαρκή	 και	 αποτελεσματικό	

τρόπο	 τους	 ασφαλισμένους	

των	 τεσσάρων	 ταμείων	 που	

πλέον	είναι	σε	ένα	νέο	καθε-

στώς	 ενιαίων	 παροχών	 μέσα	

από	τον	ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον,	 ο	 συστηματικός	

έλεγχος	 των	 δαπανών	 είναι	

προαπαιτούμενο	 για	 να	 μπο-

ρέσει	 αυτός	 ο	φορέας	 να	 πε-

τύχει	 τους	στόχους	 του	και	σ’	

αυτή	 την	 κατεύθυνση,	 εκείνο	

που	 είμαστε	 έτοιμοι	 σήμερα	

να	 πούμε	 είναι	 ότι	 βρισκόμα-

στε	σε	σχέση	με	τις	συνταγές,	

στο	90%	περίπου	όσον	αφορά	

τη	δυνατότητα	ελέγχου.	Δηλα-

δή,	αρχές	του	νέου	χρόνου	το	

100%	των	συνταγών	θα	ελέγ-

χονται	 είτε	 από	 το	 σύστημα	

ηλεκτρονικής	 σάρωσης,	 είτε	

μέσα	από	την	ηλεκτρονική	συ-

νταγογράφηση.	Καμία	συνταγή	

δεν	θα	έχει	άλλο	συνταγολόγιο	

από	το	ενιαίο	συνταγολόγιο,	το	
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οποίο	μπορεί	μέσα	από	την	ηλεκτρονική	σάρωση	να	δώσει	πλήρη	

στοιχεία	για	το	προφίλ	του	κάθε	γιατρού,	για	τις	δαπάνες	και	πώς	αυ-

τές	κατανέμονται.	Η	ανάπτυξη	προγραμμάτων	προληπτικής	ιατρικής	

είναι	το	επόμενο	βήμα	βελτίωσης	του	κανονισμού	παροχών	και	οι	

καθαροί	όροι	συνεργασίας	με	όλους	τους	παρόχους.	Καθαροί	όροι	

συνεργασίας	σημαίνει	ενιαίο	σύστημα	αμοιβής	-όχι	ενιαίοι	μισθοί-	

των	 γιατρών,	 έννοιες	 συμβάσεις	 με	 τους	 φαρμακοποιούς,	 με	 τις	

κλινικές,	με	τα	διαγνωστικά	κέντρα,	με	τα	νοσοκομεία	και	με	όλους	

τους	παρόχους	υγείας	γενικότερα.	Εκείνο	που	πρέπει	να	γίνει	κα-

τανοητό	είναι	ότι	ο	νέος	φορέας	θα	διαπραγματεύεται	τις	τιμές	και	

καθετί	που	αφορά	τη	συνεργασία	του	με	τους	παρόχους	υγείας.	Για	

πρώτη	φορά	στη	χώρα	αυτή	δίνεται	η	δυνατότητα	στους	ασφαλιστι-

κούς	φορείς	να	διαπραγματεύονται	για	τα	χρήματα	που	πληρώνουν,	

μέχρι	 τώρα	 δεν	 υπήρχε	 αυτό	 το	 πλαίσιο.	 Καθιερώνουμε	 αυτό	 το	

πλαίσιο	έτσι	ώστε	ο	φορέας	που	πληρώνει	τα	περισσότερα	χρήματα	

σε	σχέση	με	το	φάρμακο	και	τις	δαπάνες	υγείας	να	διαπραγματεύε-

ται	για	καλύτερες	τιμές	και	καλύτερες	υπηρεσίες.

Τέλος,	θέλω	να	πω	ότι	ο	Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	δεν	θα	είναι	ένας	οργανι-

σμός	ο	οποίος	θα	μείνει	στάσιμος	σε	όσα	έχουν	προβλεφθεί	μέχρι	

τώρα	ή	σε	όσα	περιλαμβάνονται	στους	κανονισμούς	παροχών,	θα	

είναι	ένας	δυναμικά	εξελισσόμενος	οργανισμός,	ο	οποίος	μπορεί	

να	συμπεριλάβει	και	άλλες	σημαντικές	δράσεις	για	τους	πολίτες.

Μια	απ’	αυτές	τις	δράσεις	θα	είναι	η	ενίσχυση	της	προστα-

σίας	για	τους	συνταξιούχους	και	τους	ασφαλισμένους,	ενώ	μία	

από	τις	δομές	που	συζητάμε	αυτή	την	περίοδο	είναι	το	πρόγραμ-

μα	«βοήθειας	στο	σπίτι»	ή	ανάπτυξη	και	άλλων	δομών.	Θεωρού-

με	ότι	είναι	ο	πιο	αξιόπιστος	φορέας	και	αυτός	που	μπορεί	να	

εφαρμόσει	ένα	τέτοιο	πρόγραμμα	κατά	τον	καλύτερο	και	απο-

τελεσματικότερο	τρόπο	προς	όφελος	των	ασφαλισμένων.	Για	το	

θέμα	αυτό	έχουμε	συζητήσει	με	τα	συναρμόδια	Υπουργεία,	με	

το	Υπουργείο	Εσωτερικών	και	με	την	αρμόδια	Ευρωπαϊκή	Επιτρο-

πή,	έτσι	ώστε	το	πρόγραμμα	αυτό	να	μην	είναι	ένα	πρόγραμμα	

που	κάθε	τέλος	του	χρόνου	θα	μπαίνει	σε	καινούργια	συζήτηση	

για	το	εάν	θα	διατηρηθεί	ή	όχι.	Δημιουργούμε	τις	προϋποθέσεις	

έτσι	ώστε	να	έχουμε	ένα	βιώσιμο	σύστημα	για	το	πρόγραμμα	

«βοήθειας	στο	σπίτι»,	αλλά	και	για	τη	διατήρηση	και	ανάπτυξη	

άλλων	πολύ	σημαντικών	δομών,	οι	οποίες	σήμερα	είναι	πιο	ανα-

γκαίες	από	ποτέ,	με	βάση	τις	καινούργιες	ανάγκες	που	έχουν	

διαμορφωθεί	για	άτομα	με	αναπηρία,	για	υπερήλικες,	για	αν-

θρώπους	που	σήμερα	έχουμε	την	υποχρέωση	να	καλύψουμε	τις	

ανάγκες	τους	πολύ	περισσότερο	από	κάθε	άλλη	φορά.		 	

*	Ομιλία	του	Υπουργού	Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης,		
κ.	Γεώργιου	Κουτρουμάνη	στην	Επιτροπή	Κοινωνικών	Υποθέσεων
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Η εμπειρία μας 
στις κλινικές μελέτες

Από	τον	Ιούλιο	του	2010,	οπότε	
μας	ανατέθηκε	η	Προεδρία	της	

Εθνικής	Επιτροπής	Δεοντολογίας	
(ΕΕΔ),	μέχρι	το	τέλος	Δεκεμβρίου	

του	2011	μελετήθηκαν	και	δόθηκαν	
γνωματεύσεις	σε	διακόσιες	ογδόντα	
τρεις	(283)	αρχικές	κλινικές	μελέτες	
και	σε	εννιακόσιες	εξήντα	μία	(961)	
τροποποιήσεις	κλινικών	μελετών.	Η	
γρήγορη	διεκπεραίωση	των	κλινικών	
αυτών	μελετών,	πολλές	από	αυτές	

ανέμεναν	την	αξιολόγησή	τους	έξι	(6)	
μήνες	έως	και	δύο	(2)	χρόνια,	έφεραν	

στη	χώρα	μας	συνάλλαγμα	ύψους	
83.937.234 ευρώ,	χρήματα	που	

διατέθηκαν	στο	Υπουργείο	Υγείας,	
στα	Νοσηλευτικά	Ιδρύματα	και	στους	
ερευνητές.	Ενδεικτικά	σημειώνουμε	
ότι	ο	Εθνικός	Οργανισμός	Φαρμάκων	

(ΕΟΦ),	με	το	αίτημα	ειδικού	
παραβόλου	3.000	ευρώ	για	κάθε	
κλινική	μελέτη	και	1500	ευρώ	για	

κάθε	τροποποίηση,	έχει	εισπράξει	για	
το	χρονικό	αυτό	διάστημα	το	ποσό	

των	2.290.500	ευρώ.

Θ
εωρούμε	 σκόπιμο	

να	 τονίσουμε	 το	

πόσο	 ευεργετική	

είναι	 για	 όλους	

τους	 ενεχόμενους	 στο	 χώρο	

της	κλινικής	έρευνας	η	προερ-

χόμενη	κυρίως	από	το	εξωτε-

ρικό	 εναλλακτική	 αυτή	 πηγή	

χρηματοδότησης:	

•	 Οι	 ερευνητές,	 έχουν	 τη	 δυ-

νατότητα	να	προσλάβουν	νέ-

ους	επιστήμονες	με	λαμπρές	

σπουδές	 στο	 εξωτερικό,	 να	

ανανεώσουν	 τον	 τεχνολο-

γικό	 τους	 εξοπλισμό	 και	 τη	

γραμματειακή	 τους	 υποστή-

ριξη,	και	τέλος	να	παράγουν	

και	 να	 δημοσιεύσουν	 ερευ-

νητικό	 έργο	 σε	 περιοδικά	

διεθνούς	κύρους	προβάλλο-

ντας	το	ελληνικό	όνομα.

•	 Τα	 νοσηλευτικά	 ιδρύματα,	

έχουν	 την	 ευκαιρία	 ελά-

φρυνσης,	 συμβολικής	 ακό-

μα,	 των	 οικονομικών	 τους	

και	τούτο	διότι	το	κόστος	της	

φαρμακευτικής	 αγωγής	 και	

των	εργαστηριακών	–	απει-

κονιστικών	εξετάσεων	όσων	

συμμετέχουν	 στην	 κλινική	

μελέτη	καλύπτεται	από	τους	

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ*



χορηγούς.	Επιπροσθέτως	σχεδόν	όλα	τα	νοσοκομεία	εισπράτ-

τουν	 από	 τις	 χορηγούς	 -	 φαρμακευτικές	 εταιρίες	 χρηματικό	

ποσό	 για	 κάθε	 κλινική	 μελέτη	 καθοριζόμενο	 από	 τις	 άτυπες,	

προς	το	παρόν,	διαπραγματεύσεις	μεταξύ	των	χορηγών	και	των	

διοικητικών	συμβουλίων	των	νοσοκομείων.

•	 Οι	συμμετέχοντες	εθελοντές		στις	κλινικές	μελέτες,	επωφε-

λούνται	από	τη	δωρεάν	χορήγηση	υψηλού	κόστους	φαρμα-

κευτικών	 σκευασμάτων,	 πρωτοεμφανιζόμενων	 και	 συχνά	

προηγμένης	 τεχνολογίας	 	 και	 πιο	αποτελεσματικών.	 Ταυτό-

χρονα	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 παρακολούθησης	 κατά	 τρόπο	

συστηματικό	 από	 τους	 ερευνητές	 και	 πρόσβασης	 σε	 εργα-

στηριακές	και	απεικονιστικές	εξετάσεις.

•	 Η	χώρα	μας	τελικά,	με	την	απρόσκοπτη	και	αξιόπιστη	προώ-

θηση	των	κλινικών	μελετών	τείνει	να	εισάγει	 ικανοποιητικό	

ποσό	 συναλλάγματος	 και	 να	 προσφέρει	 θέσεις	 εργασίας,	

βελτιώνει	την	ποιότητα	των	παρεχόμενων	νοσηλευτικών	υπη-

ρεσιών,	αποδεικνύει	ότι	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	με	γρήγο-

ρους	ρυθμούς	κάθε	χρηματοδότηση	και	κυρίως		αντιπαραθέ-

τει	εικόνα	παραγωγής	και	δημιουργίας	υπεύθυνου	έργου	σε	

εκείνους	που	προσπαθούν	να	τη		δυσφημήσουν.	

Η	Εθνική	Επιτροπή	Δεοντολογίας	πλαισιωμένη	από	διακεκρι-

μένους	επιστήμονες	που	προσφέρουν	αφιλοκερδώς	τις	υπηρε-

σίες	 τους	και	στηριζόμενοι	στους	ευσυνείδητους	 	συνεργάτες	

της	γραμματείας	της,	προσπαθεί	με	κάθε	τρόπο	να	ελαχιστοποι-

ήσει	τις	γραφειοκρατικές	διαδικασίες	και	κυρίως	να	εκπληρώ-

σει	και	τον	κύριο	στόχο	της	που	είναι	η	προστασία	της	ψυχοσω-

ματικής	υγείας	των	συμμετεχόντων	στην	κλινική	έρευνα.

Νομίζουμε	ότι	είναι	καιρός	να	συνειδητοποιηθεί	και	να	ανα-

γνωριστεί	η	σπουδαιότητα	και	χρησιμότητα	των	κλινικών	μελε-

τών	στη	χώρα	μας	και	να	βοηθήσουμε	όλοι	μαζί	στο	να	μειωθούν	

οι	 διάφορες	 καθυστερήσεις	 και	 επικαλύψεις	 που	 παρατηρού-

νται	στους	υπηρεσίες	του	Υπουργείου	Υγείας	και	ιδιαίτερα	στα	

Νοσηλευτικά	 Ιδρύματα.	 Επιτακτική	 είναι	 επίσης	 η	 ανάγκη	 να	

συγκεκριμενοποιήσουμε	 και	 να	 επιταχύνουμε	 τις	 διαδικασίες	

χρηματοδότησης	των	ερευνητών,	των	υγειονομικών	υπηρεσιών	

του	Υπουργείου	Υγείας	αλλά	και	των	Νοσηλευτικών	Ιδρυμάτων.

Η	 κλινική	 έρευνα	 στη	 χώρα	 μας	 πρέπει	 να	 στηριχτεί	 και	 να	

υποστηριχτεί	ένθερμα	και	δυνατά	γιατί	προσφέρει	ανακούφιση	

στον	πάσχοντα,	βελτιώνει	την	εικόνα	των	νοσηλευτικών	υπηρε-

σιών,	παράγει	έρευνα	και	αποτελεί	ευκαιρία	προβολής	της	χώ-

ρας	μας	στο	διεθνή	χώρο.				 	

  Νομίζουμε 
ότι είναι καιρός να 
συνειδητοποιηθεί 

και να αναγνωριστεί 
η σπουδαιότητα και 

χρησιμότητα των κλινικών 
μελετών στη χώρα μας 

και να βοηθήσουμε όλοι 
μαζί στο να μειωθούν οι 

διάφορες καθυστερήσεις 
και επικαλύψεις που 

παρατηρούνται στους 
υπηρεσίες του Υπουργείου 

Υγείας και ιδιαίτερα στα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

*Ο	Κωνσταντίνος	Α.	Δημόπουλος	
είναι	Πρόεδρος	της	Εθνικής	
Επιτροπής	Δεοντολογίας,	Ομότιμος	
Καθηγητής,	τ.	Πρύτανης	του	
Πανεπιστημίου	Αθηνών



Σ ύμφωνα	 με	 τη	 διοίκηση	 του	 Οργανι-σμού,	 το	 2011	 αποτελεί	 μια	 χρονιά-

ορόσημο	 καθώς,	 υλοποιείται	 η	 μετα-

τροπή	του	σε	ασφαλιστικό	ταμείο	και,	

κυρίως,	θεσπίζεται	ο	Εθνικός	Οργανισμός	Παρο-

χών	 Υπηρεσιών	 Υγείας	 (ΕΟΠΥΥ)	 στον	 οποίο	 και	

εντάσσεται	μαζί	με	το	ΙΚΑ,	τον	ΟΑΕΕ	και	τον	ΟΓΑ.	

«Ωστόσο,	παρά	το	γεγονός	ότι	η	περίοδος	αυτή	

μπορεί	να	χαρακτηριστεί	ως	μεταβατική,	η	έντα-

ξη	του	ΟΠΑΔ	στον	ΕΟΠΥΥ	δεν	θα	μπορούσε	να	

υλοποιηθεί,	εάν	δεν	είχαν	ολοκληρωθεί	μια	σει-

ρά	από	δράσεις	οι	οποίες,	όπως	και	το	2010,	συ-

νέβαλαν	αποφασιστικά	στην	αντιμετώπιση	πολ-

λών	 «παιδικών	 ασθενειών»	 του	 Οργανισμού»,	

αναφέρεται	 χαρακτηριστικά	 στο	 κείμενο	 του	

απολογισμού.	Σας	παραθέτουμε	περιληπτικά	κά-

ποιες	από	τις	σημαντικότερες	δράσεις	του	ΟΠΑΔ,	

που	συνέβαλαν	στην	εξυγίανση	της	οικονομικής	

του	 λειτουργίας,	 στην	 οργανωτική	 του	 ανασυ-

γκρότηση,	 αλλά	 και	 στην	 προετοιμασία	 για	 την	

ένταξή	του	στον	ΕΟΠΥΥ.

Μετατροπή	του	οπαΔ	σε	ασφαλιστικό	ταμείο
Το	2011	θεσμοθετήθηκε	η	μετατροπή	του	ΟΠΑΔ	

σε	Ασφαλιστικό	Ταμείο	κάτι	το	οποίο	αποτελού-

σε	καθολικό	αίτημα	τόσο	των	εργαζομένων	όσο	

και	 των	 συμβεβλημένων	 με	 τον	ΟΠΑΔ	φορέων	

και	 επαγγελματιών	 υγείας	 από	 συστάσεως	 του	

Οργανισμού.

Όπως	έχει	ήδη	επισημανθεί	στον	Απολογισμό	

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έκθεση Πεπραγμένων  
Απολογισμός 2011 

«Tο	2011	κλείνει	ένας	κύκλος	
για	την	ασφάλιση	υγείας	του	

Δημοσίου,	καθώς	ολοκληρώνεται	
το	σχέδιο	μετάβασης	στον	
Εθνικό	Οργανισμό	Παροχής	
Υπηρεσιών	Υγείας	(ΕΟΠΥΥ).	

Συνεπώς,	ο	Απολογισμός	αυτός,	
πέρα	από	τις	πληροφορίες	και	τα	
πεπραγμένα	της	Διοίκησης	για	το	
2011,	αναδεικνύει	τα	δεδομένα	
κάτω	από	τα	οποία	υλοποιείται	
η	μεγάλη	αυτή	μεταρρύθμιση,	
η	οποία	αποσκοπεί	πρώτιστα,	

στη	βελτίωση	της	ποιότητας	των	
παρεχόμενων	φροντίδων	αλλά,	

ταυτόχρονα,	στην	καλύτερη	
δυνατή	διαχείριση	των	πόρων	
των	ασφαλισμένων»,	τονίζει	ο	

Πρόεδρος	του	ΟΠΑΔ,	κ.	Κυριάκος	
Σουλιώτης,	προλογίζοντας	

την	Έκθεση	Πεπραγμένων	του	
Οργανισμού,	που	παρουσίασε	τον	

περασμένο	Δεκέμβριο.



του	2010,	ο	ΟΠΑΔ	αποτελούσε	ένα	οιονεί	ασφαλιστικό	ταμείο,	

λειτουργώντας	περισσότερο	ως	«Διεύθυνση	Υπουργείου»,	χωρίς	

να	διαθέτει	οργανωτική	και	οικονομική	αυτονομία.	Η	λειτουργία	

του	ΟΠΑΔ	ως	ασφαλιστικού	ταμείου	αποτέλεσε	εξ’	αρχής	στόχο	

της	 διοίκησης,	 καθώς,	 διαπιστώθηκε	 σημαντική	 υστέρηση	 στη	

ροή	των	εσόδων	του	η	οποία,	σε	συνδυασμό	με	το	διπλό	σύστημα	

ελέγχου	των	δαπανών	του,	λειτούργησαν	ιδιαίτερα	επιβαρυντικά	

στη	συσσώρευση	ενός	τεράστιου	χρέους.

Μετά	την	ψήφιση	σχετικής	 τροπολογίας	ο	ΟΠΑΔ	υπήχθη	στο	

Υπουργείο	Εργασίας	και	Κοινωνικής	Ασφάλισης,	μαζί	με	το	σύνο-

λο	σχεδόν	των	ασφαλιστικών	ταμείων	της	χώρας,	και	ο	έλεγχος	

των	πληρωμών	του	μετατέθηκε	στην	ευθύνη	του	Ελεγκτικού	Συ-

νεδρίου	κατά	τα	πρότυπα	των	υπολοίπων	ταμείων.

Νομοθέτηση	πρόχειρου	λογιστικού	ελέγχου	για	τη	διαδικασία	πλη-
ρωμής	των	δαπανών	
Η	 υιοθέτηση	 της	 νέας	 αυτής	 πρακτικής	 κρίθηκε	 επιβεβλημένη	

λόγω	της	ραγδαίας	μείωσης	προσωπικού	 (από	1700	άτομα	συ-

μπεριλαμβανομένου	και	του	προσωπικού	του	ΓΛΚ	σε	500	άτομα)	

αλλά	και	εφικτή	καθώς,	λόγω	της	σταδιακής	υιοθέτησης	των	συ-

στημάτων	e-diagnosis	και	e-syntagografisi	επετράπη	στον	ΟΠΑΔ	

η	παρακολούθηση	της	πορείας	της	δαπάνης,	με	αποτέλεσμα	την	

υιοθέτηση	 του	 πιο	 ευέλικτου	 αυτού	 συστήματος	 αποζημίωσης	

των	συμβεβλημένων	προμηθευτών.

Η	τροποποίηση	του	κανονισμού	παροχών	η	οποία	έγινε	με	τις	

Υπουργικές	Αποφάσεις	 υπ’	 αριθμ.	 146/10-2-2011	 και	 478/29-

3-2011	ενδυνάμωσε	τις	σχέσεις	με	τους	συμβεβλημένους	προ-

μηθευτές	οριοθετώντας	 την	παροχή	 του	δικαιώματος	συνταγο-

γράφησης	μόνο	στους	συμβεβλημένους	ιατρούς	και	την	παροχή	

των	υπόλοιπων	κατηγοριών	φροντίδων	υγείας	αποκλειστικά	από	

το	 δίκτυο	 των	συμβεβλημένων	με	 τον	Οργανισμό	φορέων.	Με	

τον	τρόπο	αυτό	κατέστη	εφικτός	ο	έλεγχος	των	δαπανών	υγείας	

καθώς,	μέχρι	 τη	ρύθμιση	αυτή,	κάθε	δαπάνη,	ακόμη	και	εκτός	

του	δικτύου,	υποβαλλόταν	στη	συνέχεια	για	εξόφληση	από	τους	

ίδιους	 τους	 ασφαλισμένους,	 χωρίς	 τη	 δυνατότητα	 του	 Οργανι-

σμού	να	ελέγχει	τη	σχέση	αναγκών-υπηρεσιών-δαπάνης.

οικονομική	διαχείριση	
Η	Διαγνωστική	Μελέτη	του	2010	ανέδειξε	μεγάλες	αποκλίσεις	

στην	κατά	κεφαλή	δαπάνη	του	ΟΠΑΔ	ανά	περιφερειακή	υπηρε-

σία	 (σε	επίπεδο	νομού).	Επιπλέον,	είναι	 γνωστό	ότι	η	πειθαρ-

χία	στους	συνολικούς	προϋπολογισμούς	μπορεί	 να	επιτευχθεί	

μόνο	εφ’	όσον	τιθασευτούν	τα	επιμέρους	μεγέθη.	Με	το	σκε-

πτικό	αυτό,	για	πρώτη	φορά	στον	ΟΠΑΔ	καθιερώθηκαν	για	το	

οικονομικό	 έτος	 2011	 περι-

φερειακοί	 προϋπολογισμοί	

στις	 τοπικές	 υπηρεσίες	 του	

Οργανισμού.

Οι	 περιφερειακοί	 προϋ-

πολογισμοί	 συντάχθηκαν	 με	

βάση	 δημογραφικά	 δεδομέ-

να	όσον	αφορά	στις	δαπάνες	

υγείας	 και	 δείκτες	 εγκατα-

στάσεων,	 στελέχωσης	 και	

εξυπηρετούμενου	 ασφα-

λιστικού	 πληθυσμού	 όσον	

αφορά	 στις	 λειτουργικές	

δαπάνες.	Με	τον	τρόπο	αυτό	

καθίσταται	εφικτή	η	παρακο-

λούθηση	 της	 εξέλιξης	 κάθε	

κατηγορίας	δαπάνης	ανά	πε-

ριφέρεια	και,	σε	περιπτώσεις	

υπερβάσεων,	 ενεργοποιού-

νται	ελεγκτικές	διαδικασίες.	

Σημειώνεται	 ότι	 μόνο	 δώ-

δεκα	 (12)	 από	 τις	 πενήντα	

επτά	 (57)	 περιφερειακές	

υπηρεσίες	 του	 ΟΠΑΔ	 υπε-

ρέβησαν	 τους	 προϋπολογι-

σμούς	 που	 τέθηκαν	 για	 το	

2011.	 Ωστόσο,	 η	 μεγαλύτε-

ρη	 υπέρβαση	 παρατηρείται	

στο	 νομό	 Αττικής	 και	 οφεί-

λεται,	 όχι	 σε	 αύξηση	 της	

πραγματικής	 δαπάνης,	 αλλά	

στη	 λογιστικοποίηση	 δαπα-

νών	 προηγούμενων	 ετών,	 οι	

οποίες	 δεν	 είχαν	 καν	 κατα-

χωρηθεί.	Είναι	ενδεικτικό	ότι	

για	την	καταχώρηση	απαιτή-

σεων	 παρελθουσών	 χρήσε-

ων	από	ιατρούς,	εργαστήρια,	

κλινικές,	 κ.ά.,	 χρειάστηκε	 η	

συνδρομή	 εξωτερικού	 συ-

νεργάτη	 προκειμένου	 να	

προσδιοριστεί	 επακριβώς	 το	

ύψος	των	υποχρεώσεων	του	

ΟΠΑΔ	σε	τρίτους.	
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Νοσήλια	εξωτερικού
Η	Διοίκηση	του	ΟΠΑΔ	παρατήρησε	πως	

μεγάλη	 μερίδα	 ασφαλισμένων	 είχε	

ισχυρό	 κίνητρο	 να	 μεταβαίνει	 για	 νο-

σηλεία	σε	 ιδιωτικά	 ιδρύματα	του	εξω-

τερικού,	καθώς	η	επιλογή	αυτή,	αν	και	

δεν	ήταν	η	μοναδική,	είχε	καταστεί	ιδι-

αίτερα	«ελκυστική»	καθώς	δεν	προκα-

λούσε	καμία	δαπάνη	στους	ίδιους	τους	

ασφαλισμένους.	

Σε	 πολλές	 μάλιστα	 περιπτώσεις,	 η	

επιλογή	 του	 ιδιωτικού	 κέντρου	 του	

εξωτερικού	ήταν	προτιμότερη	από	την	

αντίστοιχη	είτε	ενός	δημόσιου	κέντρου	

του	 εξωτερικού,	 είτε	 ακόμη	 και	 ενός	

ιδιωτικού	κέντρου	της	Ελλάδας,	καθώς,	

εάν	 το	 τελευταίο	δεν	ήταν	συμβεβλη-

μένο	 με	 τον	 ΟΠΑΔ,	 ο	 ασφαλισμένος	

επιβαρυνόταν	με	μεγάλα	ποσά,	αν	και	

η	συνολική	δαπάνη	ήταν	σαφώς	μικρό-

τερη	από	αυτή	του	κέντρου	του	εξωτε-

ρικού.	Οι	παραπάνω	συνθήκες	είχαν	ως	

αποτέλεσμα	 την	 πρόκληση	 τεράστιας	

δαπάνης	νοσηλίων	εξωτερικού.

Για	 το	 λόγο	 αυτό,	 η	 Διοίκηση	 του	

ΟΠΑΔ	 πρότεινε	 αλλαγή	 του	 εν	 λόγω	

άρθρου	του	Κανονισμού	Παροχών	προ-

κειμένου,	 κάθε	 ασφαλισμένος	 που	

νοσηλεύεται	 σε	 ιδιωτικό	 ίδρυμα	 του	

εξωτερικού	 το	 οποίο	 δεν	 αποδέχεται	

το	ευρωπαϊκό	τιμολόγιο	Ε112,	να	επι-

βαρύνεται	σε	ποσοστό	20%	επί	της	συ-

νολικής	δαπάνης	 (το	αντίστοιχο	ποσο-

στό	για	παιδιά	έως	14	ετών	είναι	10%).

Η	 συγκεκριμένη	 επιλογή	 της	 Διοί-

κησης	 του	 ΟΠΑΔ	 όχι	 μόνο	 λειτούργη-

σε	 ανασχετικά	 στη	 διασυνοριακή	 ροή	

ασφαλισμένων	 προς	 το	 εξωτερικό	 για	

νοσηλεία,	αλλά	και	στην	«προτίμηση»,	

όπου	 αυτή	 ήταν	 αναπόφευκτη,	 δημό-

σιων	 δομών	 του	 εξωτερικού	 καθώς	 ο	

αριθμός	 των	 περιπτώσεων	 μειώθηκε	

κατά	24,7%	το	2011,	ενώ	η	σχετική	δα-

πάνη	το	ίδιο	έτος	κατά	68,7%.

αριθμός	ασφαλισμένων	που	μετέβησαν		
στο	εξωτερικό	για	νοσηλεία	2006-2011

Δαπάνη	νοσηλίων	εξωτερικού	2006-2011

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 501 513 489 581 482 363

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

100

200

300

400

500

600

201120102009200820072006

201120102009200820072006

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008

ΔΑΠΑΝΗ  15.231.217,00 €  15.466.704,00 €  20.471.796,00 € 

2009 2010 2011

ΔΑΠΑΝΗ  21.950.744,00 €  16.251.592,00 €  5.092.144,00 € 

€    

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,000 €

25.000.000,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 155.494.142,8 157.620.201,6 136.248.142,2 266.391.245,4

280.960.082,5

2003 2004 2005 2006

2007

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

310.074.650,0 297.051.270,7 279.026.187,8 248.116.238,1

2008 2009 2010 2011

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 501 513 489 581 482 363

2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

100

200

300

400

500

600

201120102009200820072006

201120102009200820072006

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008

ΔΑΠΑΝΗ  15.231.217,00 €  15.466.704,00 €  20.471.796,00 € 

2009 2010 2011

ΔΑΠΑΝΗ  21.950.744,00 €  16.251.592,00 €  5.092.144,00 € 

€    

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,000 €

25.000.000,00 €

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 155.494.142,8 157.620.201,6 136.248.142,2 266.391.245,4

280.960.082,5

2003 2004 2005 2006

2007

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

310.074.650,0 297.051.270,7 279.026.187,8 248.116.238,1

2008 2009 2010 2011

Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  8 1

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

Απολογισμός ΟΠΑΔ
θέσειςεν

Κοπή Πίτας ΣΦΕΕ
θέσειςεν

Υγεία
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα



89

Εξέλιξη	δαπάνης	οπαΔ	για	ιατρικές	επισκέψεις	και	πράξεις

ηλεκτρονική	 παραπομπή	 για	 παρακλινικές	
εξετάσεις
Η	δράση	αυτή	αποτελεί	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	

«στοιχήματα»	 της	Διοίκησης	 του	ΟΠΑΔ.	Ξεκινώ-

ντας	πιλοτικά	και	σε	εθελοντική	βάση	τον	Οκτώ-

βριο	του	2010,	έφτασε,	10	μήνες	μετά	(Αύγου-

στος	2011)	να	καταστήσει	υποχρεωτική	για	όλους	

τους	συμβεβλημένους	ιατρούς	με	τον	ΟΠΑΔ	την	

ηλεκτρονική	παραπομπή	για	παρακλινικές	εξετά-

σεις	μέσω	του	συστήματος	e-diagnosis.

Στα	Γραφήματα	και	τους	Πίνακες	που	ακολου-

θούν	παρουσιάζονται	τα	τελευταία	δεδομένα	από	

τη	χρήση	του	συστήματος	και	συγκεκριμένα:

•		1ον	ο	διαρκώς	αυξανόμενος	αριθμός	των	ια-

τρών	που	χρησιμοποιούν	το	σύστημα.

•		2ον	 ο	 σταθερά	 υψηλός	 αριθμός	 των	 ασφα-

λισμένων	που	εξυπηρετούνται	μέσω	του	συ-

στήματος.

•		3ον	 η	 συγκράτηση	 της	 μέσης	 δαπάνης	 ανά	

παραπεμπτικό	σε	επίπεδα	κατώτερα	των	αντί-

στοιχων	χειρογράφων	κατά	40%.

•		4ον	η	σταθεροποίηση	της	χρήσης	του	συστή-

ματος	 σε	 ποσοστό	 που	 αντιστοιχεί	 σε	 πάνω	

από	 το	 60%	 της	 δαπάνης	 για	 παρακλινικές	

εξετάσεις.

•		5ον	η	μείωση	των	αποκλίσεων	της	μέσης	δα-

πάνης	για	παρακλινικές	εξετάσεις	ανά	νομό.

•		6ον	η	συγκράτηση	του	μέσου	αριθμού	εξετά-

σεων	ανά	παραπεμπτικό	ακόμα	και	στις	μεγα-

λύτερες	ηλικιακές	ομάδες.

•		7ον	η	αυξημένη	μέση	δαπάνη	για	παρακλινι-

κές	εξετάσεις	στις	ηλικίες	άνω	των	55	ετών,	

γεγονός	 το	οποίο	πρέπει	να	ληφθεί	σοβαρά	

υπ’	 όψιν	 στους	 μελλοντικούς	 κοινωνικούς	

προϋπολογισμούς	με	δεδομένη	τη	δημογρα-

φική	 γήρανση	 που	 χαρακτηρίζει	 τον	 πληθυ-

σμό	της	χώρας.

Η	πραγματική	μείωση	της	δαπάνης	για	ιατρικές	

επισκέψεις	 και	 πράξεις	 το	 2011	 είναι	 της	 τά-

ξης	των	31	εκατ.	€	και	αντιστοιχεί	σε	ποσοστό	
11,1%.	 Ουσιαστικά,	 η	 δαπάνη	 αυτή	 το	 2011	

κλείνει	περίπου	στα	επίπεδα	του	2006.
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Η	πραγματική	μείωση	της	δαπάνης	για	παρακλινικές	εξετάσεις	το	2011	είναι	της	τάξης	

των	24	εκατ. €	και	αντιστοιχεί	σε	ποσοστό	16,5%.	Η	δαπάνη	αυτή	κλείνει	το	2011	στα	
επίπεδα	του	2004	κάτι	το	οποίο	οφείλεται	κατά	κύριο	λόγο	στην	αύξηση	της	χρήσης	του	

συστήματος	ηλεκτρονικών	παραπομπών.	
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Η	μέση	δαπάνη	ανά	ηλεκτρονικό	παραπεμπτικό	έχει	σταθεροποιηθεί	σε	επί-

πεδα	κατώτερα	των	αντίστοιχων	χειρογράφων	κατά	40%	παρά	την	κατάργη-

ση	της	θεώρησης	σε	ηλεκτρονικά	παραπεμπτικά	αξίας	έως	150 €.
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Μέση	δαπάνη	ανά	παραπεμπτικό
23	Μαΐου	2011	έως	30	Νοεμβρίου	2011

Μέσος	αριθμός	εξετάσεων	ανά	παραπεμπτικό
Σεπτέμβριος	2011		–		Νοέμβριος	2011

Μέση	δαπάνη	ανά	ασθενή	και	νομό
(οι	10	νομοί	με	την	υψηλότερη	

μέση	δαπάνη)

Μέση	δαπάνη	ανά	ασθενή	και	νομό
(οι	10	νομοί	με	τη	χαμηλότερη		

μέση	δαπάνη)

Οι	αποκλίσεις	ανά	νομό	που	είχαν	παρα-

τηρηθεί	στο	παρελθόν	έχουν	περιοριστεί.	

Ο	μέσος	αριθμός	εξετάσεων	ανά	παραπεμπτικό	είναι	μειωμένος	ακόμη	και	

στις	μεγαλύτερες	ηλικιακές	ομάδες.	
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Ο	μέσος	αριθμός	εξετάσεων	ανά	παραπεμπτικό	είναι	μει-

ωμένος	ακόμη	και	στις	μεγαλύτερες	ηλικιακές	ομάδες.	

ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	φαρμάκων
Με	δεδομένη	την	αναγκαιότητα	για	ψηφιοποίηση	όλων	

των	συναλλαγών	του	Οργανισμού,	η	Διοίκηση	του	ΟΠΑΔ	

κατέστησε	υποχρεωτική	και	τη	συνταγογράφηση	φαρμά-

κων	μέσω	του	συστήματος	e-syntagografisi	το	οποίο	είχε	

ξεκινήσει	να	λειτουργεί	στον	ΟΑΕΕ.	Με	δεδομένο	το	με-

γάλο	δίκτυο	ιατρών	του	ΟΠΑΔ	(12.000	περίπου),	η	μέχρι	

τώρα	 χρήση	 του	συστήματος	 κρίνεται	ως	άκρως	 ικανο-

ποιητική,	καθώς	εκτιμάται	ότι	οι	ηλεκτρονικές	συνταγές	

έχουν	 σταθεροποιηθεί	 σε	 ποσοστό	 που	 υπερβαίνει	 το	

65%	των	συνολικών	συνταγών	φαρμάκων,	ιδίως	μετά	την	

απόφαση	της	Διοίκησης	για	καθολική	χρήση	του	συστή-

ματος	τον	Αύγουστο	του	2011.

Όσον	 αφορά	 στο	 μέσο	 κόστος	 ανά	 συνταγή	 για	 το	

2011,	αυτό	υπολογίζεται	για	τον	ΟΠΑΔ	στα	49,15	€,	ενώ	
ο	αντίστοιχος	μέσος	όρος	για	το	σύνολο	των	ταμείων	που	

συμμετέχουν	στην	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	ανέρ-

χεται	σε	59,92	€.
Άλλωστε,	πάνω	από	το	90%	των	ιατρών	του	ΟΑΕΕ	έχουν	

συνάψει	σύμβαση	και	με	τον	ΟΠΑΔ.
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Φεβρουάριος		 74.717,86		 98.715,94		 119.247,33		 39.683,43		 252.997,70		 292.681,13		 8.676		 5.578		 	 45,36

Μάρτιος		 307.869,36		 384.366,40		 475.887,97		 157.408,62		 1.010.715,09		 1.168.123,71		 32.498		 22.246		 299%		 45,43		 0%

Απρίλιος		 732.039,18		 823.390,62		 960.087,85		 322.361,04	 	2.193.156,57		 2.515.517,61		 55.207		 44.452		 100%		 49,34		 9%
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Οκτώβριος		 8.893.702,40		 8.980.504,84		 10.360.027,11		 3.488.057,24		 24.746.177,12		 28.234.234,36		 620.788		 516.783		 1%		 47,89		 -2%

Σύνολο 
περιόδου 25.352.508,65  26.082.286,68  28.978.948,21  9.852.965,75  70.560.777,71  80.413.743,46  1.741.374  1.435.668  49,15
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ανάλυση 32%  32%  36%  12%  88%
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Ενδυνάμωση	ελεγκτικού	έργου
Όπως	 αναφέρθηκε	 και	 στον	 Απολογισμό	 του	

2011,	 μία	 από	 τις	 βασικές	 προτεραιότητες	 της	

Διοίκησης	 του	ΟΠΑΔ	 αφορά	 στην	 ενδυνάμωση	

των	 ελεγκτικών	 μηχανισμών	 προκειμένου	 να	

αποτρέπονται	 τυχόν	 παραβατικές	 συμπεριφο-

ρές	σε	βάρος	τόσο	του	Οργανισμού	όσο	και	των	

ασφαλισμένων	του.

Ωστόσο,	εκτός	από	την	κλασική	λειτουργία	των	

αρμοδίων	 οργάνων	 του	ΟΠΑΔ,	 το	 2011	 επιχει-

ρήθηκε,	για	πρώτη	φορά	σε	φορέα	κοινωνικής	

ασφάλισης	 υγείας,	 η	 συνεργασία	 με	 ιδιωτική	

εταιρεία	κατά	την	άσκηση	του	ελεγκτικού	έργου.

Σημειώνεται	ότι	η	ανάγκη	συνεργασίας	με	ιδι-

ωτικό	 ελεγκτικό	 φορέα	 ήταν	 αποτέλεσμα	 μιας	

σειράς	δεδομένων	όπως:

•		Η	ραγδαία	μείωση	του	αριθμού	των	ελεγκτών	

ιατρών	 σε	 όλη	 τη	 χώρα	 (112	 έναντι	 224	 το	

2010).

•		Η	συσσώρευση	ανέλεγκτων	νοσηλειών	οι	οποί-

ες	αφ’	ενός	καθιστούσαν	ανέφικτο	τον	ακριβή	

προσδιορισμού	του	ύψους	και	του	είδους	των	

οφειλών	του	Οργανισμού	στους	παρόχους	υπη-

ρεσιών	υγείας,	και	αφ’	ετέρου	δημιουργούσαν	

σημαντικό	 πρόβλημα	 φερεγγυότητας	 στον	

ΟΠΑΔ	όσον	αφορά	στη	διαχείριση	των	υποχρε-

ώσεών	του.

Η	Διοίκηση	του	ΟΠΑΔ	ανέθεσε	τη	διενέργεια	

αναδρομικού	ελεγκτικού	έργου	σε	εξωτερικούς	

συνεργάτες,	 οι	 οποίοι	 έλεγξαν	 χίλιες	διακόσιες	

πίνακας	3.	Δεδομένα	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	οπαΔ	2011

γράφημα	15.	ηλεκτρονικές	συνταγές	φαρμάκων	οπαΔ	2011
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(1200)	ανέλεγκτες	 νοσηλείες	ασφαλισμένων	 του	ΟΠΑΔ,	οι	 οποί-

ες	είχαν	πραγματοποιηθεί	σε	τέσσερα	ιδιωτικά	θεραπευτήρια	και	

αφορούσαν	διάφορες	αιτίες	νοσηλείας.	Το	έργο	ανέλαβε	για	πρώτη	

φορά	εξειδικευμένη	ιδιωτική	εταιρεία	έπειτα	από	μειοδοτικό	δια-

γωνισμό	και	στοίχισε	στον	ΟΠΑΔ	το	ποσό	των	57.800	€	πλέον	ΦΠΑ.
Επί	των	1.200	νοσηλειών	που	ελέγχθηκαν	και	για	τις	οποίες	εκ-

κρεμούσαν	στον	ΟΠΑΔ	απαιτήσεις	της	τάξης	των	12	εκατ.€,	προ-
τάθηκαν,	μετά	από	κλινικό	έλεγχο,	περικοπές	άνω	των	2	εκατ.	€,	
που	αποτελούν	το	17,34%	του	συνολικού	αιτούμενου	ποσού.	Υπο-

γραμμίζεται	ότι	οι	περικοπές	προς	τις	ιδιωτικές	κλινικές	όλα	τα	προ-

ηγούμενα	χρόνια	μέσω	των	εσωτερικών	διαδικασιών	ελέγχου	του	

Οργανισμού	δεν	υπερέβαιναν	το	3%.

Σύμφωνα	με	την	Έκθεση	που	συνόδευε	το	πόρισμα	των	ελεγκτών,	

η	συντριπτική	πλειοψηφία	(74,02%)	των	περικοπών	αναφέρονταν	

σε	ειδικά	υλικά	(συνηθέστερα	stents,	υλικά	αρθροπλαστικής	κ.λπ.).	

Επιπλέον,	τονίζεται	ότι	κατά	τους	ελεγκτές,	εάν	οι	έλεγχοι	διενερ-

γούνταν	σε	πραγματικούς	χρόνους	(real	 time	clinical	audit)	όπως	

γίνεται	στις	ιδιωτικές	ασφαλιστικές	εταιρείες,	οι	περικοπές	θα	ήταν	

ακόμη	μεγαλύτερες.	Ήδη	οι	διοικήσεις	των	ιδιωτικών	κλινικών	απο-

δέχτηκαν	την	Έκθεση,	παραιτούμενοι	εγγράφως	από	κάθε	περαιτέ-

ρω	διεκδίκηση	και,	στη	συνέχεια,	δρομολογήθηκε	η	αποπληρωμή	

του	συμφωνηθέντος	ποσού,	 καθώς	αυτό	αφορούσε	 χρήσεις	 του	

παρελθόντος.
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γΡαφηΜα	17

Συνολικά	οικονομικά	αποτελέσματα
Οι	παραπάνω	δράσεις	είχαν	ως	αποτέλεσμα	τον	εξορθολογισμό	της	

δαπάνης	υγείας	του	Οργανισμού,	την	πλήρη	καταγραφή	των	υπο-

χρεώσεων	του	ΟΠΑΔ	και,	για	πρώτη	φορά,	την	τήρηση	του	προϋπο-

λογισμού	χωρίς	την	παραγωγή	νέων,	ταμειακών	ελλειμμάτων.

					Σε	γενικές	γραμμές	
προκύπτει	ότι:

•	η	μείωση	της	συνολι-
κής	 δαπάνης	 υγείας	
του	 οπαΔ	 το	 2011	
είναι	 της	 τάξης	 των	
143	εκατ.	€	και	αντι-
στοιχεί	 σε	 ποσοστό	
9,2%.	

•	η	 μείωση	 της	 δαπά-
νης	υγείας	του	οπαΔ	
το	2010	σε	σχέση	με	
το	 2009,	 ανήλθε	 σε	
173	εκατ.	€		και	αντι-
στοιχεί	 σε	 ποσοστό	
10%.

•	η	 διετία	 2010-2011	
προκάλεσε	συνολική	
δαπάνη	 υγείας	 στον	
οπαΔ	ύψους	2,9	δισ.	
€	έναντι	3,4	δισ.	€	της	
διετίας	2008-2009.	

•	η	 συνολική	 μείωση	
της	 περιόδου	 2010-
2011	σε	σύγκριση	με	
την	 περίοδο	 2008-
2009	 ανέρχεται	 σε	
500	 εκατ.	 €	 ήτοι	 σε	
ποσοστό	14,7%.

•	Με	 έτος	 αναφοράς	
το	 2009,	 το	 2010	 η	
μείωση	 της	 δαπά-
νης	 ήταν	 της	 τάξης	
των	 173	 εκατ.	 €	 τον	
πρώτο	 χρόνο	 (2010)	
και	 των	 316	 εκατ.	
το	 δεύτερο	 χρόνο	
(2011).	 Συνεπώς,	 σε	
σχέση	με	το	2009,	το	
συνολικό	όφελος	για	
τον	οπαΔ	ανήλθε	σε	
489	εκατ.	€.
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Τονίζεται	ότι	λόγω	της	μετατροπής	του	ΟΠΑΔ	σε	ταμείο,	επιταχύνθηκε	η	ροή	των	πληρωμών	των	υποχρε-

ώσεων	του	Οργανισμού	με	αποτέλεσμα	τη	μείωση	των	ληξιπρόθεσμων	υποχρεώσεών	του,	παρά	το	ότι	το	

συσσωρευμένο	έλλειμμα	στις		αρχές	του	2010	ξεπερνούσε	το	1,7	δισ.	€	
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	Διακύμανση	πληρωμών,	ληξιπρόθεσμων	υποχρεώσεων	και	είσπραξης	εισφορών
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Τέλος,	υπογραμμίζεται	ότι	για	πρώτη	φορά	μετά	το	2005,	ο	ΟΠΑΔ	δεν	

παρήγαγε	νέα	ταμειακά	ελλείμματα	το	2011.

απλούστευση	διαδικασιών	
Λαμβάνοντας	υπ’	όψιν	τη	σοβαρή	έλλειψη	προσωπικού	στον	ΟΠΑΔ	

και	τη	μεγάλη	προσέλευση	ασφαλισμένων	για	τη	θεώρηση	βιβλιαρί-

ων,	συντάχθηκε	σχετική	εγκύκλιος	με	στόχο	την	αποφυγή	της	ταλαι-

πωρίας	των	συναλλασσόμενων	με	τον	Οργανισμό.

Η	εγκύκλιος	προβλέπει	πως	δεν	απαιτείται	θεώρηση	των	βιβλιαρίων	

νοσηλείας	των	προστατευομένων	μελών	από	τις	περιφερειακές	υπη-

ρεσίες	του	Οργανισμού	(ΥΠΑΔ)	μέχρι	το	τέλος	του	2011,	τα	δε	βιβλιά-

ρια	νοσηλείας	που	ήδη	κατέχουν	οι	ασφαλισμένοι	ισχύουν	κανονικά,	

με	τους	ασφαλισμένους	να	έχουν	την	ευθύνη	σε	περίπτωση	χρήσης	

αυτών	κατά	παράβαση	των	ισχυουσών	διατάξεων.	Επίσης,	στην	ίδια	

εγκύκλιο	αναφέρεται	πως	τα	βιβλιάρια	νοσηλείας	παλαιού	τύπου	δεν	

αντικαθίστανται	μέχρι	το	τέλος	του	τρέχοντος	έτους	και	ισχύουν	κανο-

νικά.	Τέλος,	αναφέρεται	πως	κατά	τη	συνταξιοδότηση	των	εν	ενεργεία	

υπαλλήλων	δεν	αντικαθίστανται	τα	ήδη	υπάρχοντα	βιβλιάρια	νοσηλεί-

ας	των	ιδίων	καθώς	και	των	μελών	της	οικογένειάς	τους.

απλοποίηση	διαδικασίας	θεώρησης	εξετάσεων
Η	επέκταση	του	συστήματος	ηλεκτρονικής	παραπομπής	για	εργαστη-

ριακές	εξετάσεις	και	η	άσκηση	ουσιαστικού	ελέγχου	στην	«πηγή»	της	

σχετικής	δαπάνης	(συνταγογράφος	ιατρός),	επέτρεψε	τη	λήψη	μιας	

απόφασης	η	οποία	περιόρισε	σε	μεγάλο	βαθμό	την	ταλαιπωρία	των	

ασφαλισμένων.	

Σύμφωνα	με	αυτή,	ασφαλισμένοι	με	ηλεκτρονικά	εκδιδόμενα	πα-

ραπεμπτικά	τα	οποία	περιλαμβάνουν	ιατρικές	πράξεις	και	παρακλινι-

κές	εξετάσεις	με	συνολική	αξία	μικρότερη	των	150	€,	μπορούν	να	διε-
νεργούν	απ’	ευθείας	τις	ως	άνω	πράξεις,	χωρίς	να	απαιτείται	θεώρηση	

από	ελεγκτή	ιατρό.

Με	τον	τρόπο	αυτό	οι	ασφαλισμένοι	που	παραπέμπονται	για	εξετά-

σεις	ρουτίνας	–συνήθως	χαμηλού	κόστους–	δεν	συνωστίζονται	πλέον	

προκειμένου	να	ασκήσουν	το	ασφαλιστικό	τους	δικαίωμα,	καθώς,	ο	

έλεγχος	μετατίθεται	στον	ιατρό	που	τους	παραπέμπει	για	τις	συγκε-

κριμένες	εξετάσεις.	Επιπροσθέτως,	το	έργο	των	ελεγκτών	ιατρών	του	

Οργανισμού	μπορεί	να	επικεντρωθεί	στην	αξιολόγηση	των	παραπο-

μπών	 για	 εξετάσεις	 και	 της	 συνταγογράφησης	φαρμάκων	 υψηλού	

κόστους.

Σημειώνεται	ότι	εν	όψει	της	λειτουργίας	του	ΕΟΠΥΥ	και	της	καθο-

λικής	 εφαρμογής	 του	 ηλεκτρονικού	 παραπεμπτικού,	 η	 υφιστάμενη	

διαδικασία	θεώρησης	θα	καταργηθεί	από	ένα	σύστημα	on	line	εγκρί-

σεων,	χωρίς	να	απαιτείται	η	φυσική	παρουσία	του	ασφαλισμένου.
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ΔηΛωΣη	πΡοΕΔΡοΥ	οπαΔ	–	αΝτΙπΡοΕΔΡοΥ	ΕοπΥΥ		
κ.	ΚΥΡΙαΚοΥ	ΣοΥΛΙωτη	Στο	πΕΡΙοΔΙΚο	«ΘΕΣΕΙΣ»	

οι	προκλήσεις	
είναι	πολλές	

Το	τέλος	του	2011	βρίσκει	τον	ΟΠΑΔ	συμμέτοχο	σε	μια	με-

γάλη	 προσπάθεια	 για	 εγυγίανση	 της	 ασφάλισης	 υγείας	

στη	χώρα	μας.	Η	δημιουργία	του	ΕΟΠΥΥ	σηματοδοτεί	τη	λήψη	

μέτρων	προς	 την	κατεύθυνση	 της	άμβλυνσης	 των	ανισοτήτων	

στην	κάλυψη	των	αναγκών	των	ασφαλισμένων,	της	βελτίωσης	

της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	φροντίδων	και	της	(αναγκαίας)	

πειθαρχίας	στους	κοινωνικούς	προϋπολογισμούς.	

Ωστόσο,	η	παρουσία	του	ΟΠΑΔ	στο	νέο	Οργανισμό,	 ίσως	να	

μην	 ήταν	 δυνατή,	 εάν	 συνεχιζόταν	 η	 πορεία	 που	 είχε	 ξεκινή-

σει	τα	προηγούμενα	χρόνια	και	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	συνεχή	

παραγωγή	ελλειμμάτων	ύψους	500	εκατ.	€	ετησίως.	Άλλωστε,	
ήδη,	παρά	 τη	μείωση	 της	δαπάνης	 του	Οργανισμού	κατά	500	

εκατ.	€	τα	δύο	τελευταία	χρόνια,	το	μεγάλο	πρόβλημα	του	ΟΠΑΔ	
εξακολουθεί	να	είναι	το	μεταφερόμενο	έλλειμμα	το	οποίο,	στο	

τέλος	του	2009,	ανερχόταν	σε	1,7	δισ.	€.
Με	 δεδομένη	 τη	 βούληση	 της	 κεντρικής	 διοίκησης	 να	 ανα-

λάβει	 το	 συσσωρευμένο	 χρέος	 των	φορέων	 που	 εντάσσονται	

στον	ΕΟΠΥΥ,	ο	νέος	Οργανισμός	καλείται	να	επιλέξει	τις	«καλές	

πρακτικές»	των	επιμέρους	φορέων,	προκειμένου	να	διασφαλί-

σει	την	καλύτερη	δυνατή	εξυπηρέτηση	των	ασφαλισμένων	και,	

ταυτόχρονα,	την	οικονομική	του	βιωσιμότητα.	

Ως	προς	αυτό,	ο	ΟΠΑΔ,	με	 τις	αλλαγές	 της	περιόδου	2010-

2011,	μεταφέρει,	στον	ΕΟΠΥΥ	το	μηχανισμό	και	τη	φιλοσοφία	

της	αναλυτικής	καταγραφής	 των	δαπανών	 του	σε	πραγματικό	

χρόνο	 (πρακτική	 όχι	 αυτονόητη	 στον	 τομέα	 αυτό),	 το	 σύστη-

μα	ηλεκτρονικής	παραπομπής	για	εξετάσεις	 (e-diagnosis)	 του	

οποίου	μάλιστα	η	πνευματική	ιδιοκτησία	του	ανήκει	(copyright),	

την	 εμπειρία	 του	 κλινικού	 ελέγχου	 των	 νοσηλειών	 (clinical	

audit)	και,	τέλος,	την	πρωτοβουλία	της	υλοποίησης	προγράμμα-

τος	προσυμπτωματικού	ελέγχου	σε	συνεργασία	με	την	1η	ΥΠΕ,	

την	 Ιατρική	 Σχολή	 του	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 και	 την	 Εθνική	
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Σχολή	Δημόσιας	Υγείας.

Οι	 προκλήσεις	 του	 νέου	

Οργανισμού	 είναι	 πολλές,	

καθώς	 το	 διακύβευμα	 απο-

κτά	 ολοένα	 και	 μεγαλύτερη	

βαρύτητα	λόγω	της	οικονομι-

κής	συγκυρίας	η	οποία	με	τη	

σειρά	της	καθιστά	την	ασφά-

λιση	υγείας	κρίσιμο	παράγο-

ντα	διατήρησης	 της	κοινωνι-

κής	συνοχής	και	μείωσης	των	

ανασφαλειών	 των	 πολιτών.	

Αν	σε	αυτά	προστεθεί	το	αυ-

στηρό	 ως	 προς	 τα	 επίπεδα	

και	 δεσμευτικό	ως	προς	 την	

τήρησή	του	οικονομικό	πλαί-

σιο	 λειτουργίας	 του	 ΕΟΠΥΥ,	

γίνεται	αντιληπτή	η	δυσκολία	

του	 εγχειρήματος.	 Ωστόσο,	

μια	ευρεία	συμμαχία	για	την	

υγεία	 η	 οποία	 θα	 συμπερι-

λάβει	 όλους	 τους	 εμπλεκό-

μενους	 φορείς	 (κεντρική	

διοίκηση	 –	 επαγγελματίες	

υγείας	 –	 σύλλογοι	 ασθενών	

–	 παράγοντες	 της	 αγοράς	 –	

ακαδημαϊκά	 ιδρύματα	 κ.λπ.)	

μπορεί	 να	 συμβάλλει	 απο-

φασιστικά	στην	επιτυχία	του	

νέου	Οργανισμού.	Ας	 τη	δο-

κιμάσουμε…	 	



«Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση  
και Διαχείριση της  

Φαρμακευτικής Φροντίδας»
Ένα	πολύ	ενδιαφέρον	Φροντιστήριο	με	
θέμα	«Ηλεκτρονική	Συνταγογράφηση	και	
Διαχείριση	της	Φαρμακευτικής	Φροντίδας»,	

διεξήχθη	στο	πλαίσιο	του		
7ου	Πανελληνίου	Συνεδρίου	για	τη	Διοίκηση,	
τα	Οικονομικά	και	τις	Πολιτικές	της	Υγείας,	

που	διοργάνωσε	πρόσφατα		
η	Εθνική	Σχολή	Δημόσιας	Υγείας.

Το	Φροντιστήριο	συντόνισε			
η	Δρ.	Όλγα	Οικονόμου,	Πρόεδρος	της	
Πανελλήνιας	Εταιρείας	Φαρμακοποιών	
Νοσηλευτικών	Ιδρυμάτων	(ΠΕΦΝΙ)	
και	Διοικήτρια	των	Διασυνδεδεμένων	

Νοσοκομείων	Σισμανόγλειο	και	Α.	Φλέμιγκ	
(πρώην	Α’	Νοσοκομείο	ΙΚΑ-ΠΝΑ).	

Οι	ενδιαφέρουσες	ομιλίες	και	η	
εποικοδομητική	συζήτηση	που	ακολούθησε	

συνέβαλαν	στη	μεγάλη	επιτυχία	του	
Φροντιστηρίου,	το	οποίο	προσέφερε	μια	
σφαιρική	και	πλήρη	εικόνα	γύρω	από	τα	

σημαντικά	αυτά	θέματα.	

Μεταξύ	των	ομιλιών	που	παρουσιάσθηκαν		
είναι	και	αυτές	των	κ.κ.	Γ.	Βουδούρη,		

Λ.	Θηραίου	και	Ν.	Μανιαδάκη,	οι	οποίες	
παρατίθενται	στη	συνέχεια.	



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ* 

«Θεωρώ την Ηλεκτρονική 
Συνταγογράφηση

μία από τις
κορυφαίες πράξεις»

«Π
ρέπει	 να	 ξαναδούμε	 κάποια	 πράγματα	

εντελώς	από	την	αρχή,	σαν	να	ξεκινάμε	

από	 το	μηδέν.	 Γιατί	 πραγματικά	η	 χώρα	

βρίσκεται	σε	ένα	σημείο	μηδέν.	Εγώ	είχα	

την	τύχη,	όταν	διορίστηκα	τον	Ιούλιο	του	2010	Διοικητής	

στον	ΟΑΕΕ,	να	βρω	σε	εξέλιξη	μία	εφαρμογή	της	Ηλεκτρο-

νικής	 Συνταγογράφησης	 (ΗΣ)	 την	 οποία	 είχε	 αναλάβει	 η	

Γενική	Γραμματεία	Κοινωνικής	Ασφάλισης	μαζί	με	την	Κοι-

νωνία	της	Πληροφορίας,	για	την	οποία	είχε	μπει	ως	πιλό-

τος	ο	ΟΑΕΕ.	Υπήρχε	εδώ	και	πολλά	χρόνια	η	ιδέα	ότι	κάτι	

πρέπει	να	κάνουμε,	όμως	δεν	τολμήσαμε	να	το	κάνουμε.	

Τότε	που	ήμουν	στον	ΟΓΑ	είχαμε	προσπαθήσει	να	κάνουμε	

μία	κάρτα	ασφαλισμένου,	ώστε	να	ξέρει	το	σύστημα	τι	κα-

ταναλώνει	ο	καθένας,	πώς	το	καταναλώνει,	πού,	να	έχου-

με	δηλαδή	μια	πρώτη	γνώση	σε	σχέση	με	τη	διαχείριση	της	

δαπάνης,	κατ’	αρχήν	για	το	φάρμακο.

	Ο	ΟΑΕΕ	βέβαια	είναι	ένας	ασφαλιστικός	οργανισμός	με	

ιδιαιτερότητες.	 Έχει	περίπου	130	 τμήματα,	 τα	οποία	εξυ-

πηρετούσαν,	 κυρίως,	 τις	 ανάγκες	 και	 της	 ασφάλισης	 και	

της	υγείας.	Αυτό	σημαίνει	ότι,	οι	34	διευθύνσεις	που	έχει,	

διαχειρίζονται	 δαπάνες	 υγείας,	 εκκαθαρίζουν	 δαπάνες	

υγείας,	πληρώνουν	δαπάνες	υγείας.	Έτσι	π.χ.,	ο	Διευθυντής	

της	 Θεσσαλονίκης,	 εκκαθάριζε	 φάρμακα	 ή	 παρακλινικά	

ή	νοσοκομεία,	έβγαζε	τα	εντάλματα,	τα	πήγαινε	στον	Πά-

ρεδρο,	τα	υπέγραφαν,	αν	υπήρχαν	χρήματα	στην	τράπεζα	

πληρώνονταν,	αν	δεν	υπήρχαν	χρήματα	έμεναν	στην	τρά-

πεζα	και,	βέβαια,	η	διοίκηση	δεν	γνώριζε	τι	ακριβώς	συμ-

   Έχουμε ρίξει μεγάλο 
βάρος, στο να μειώσουμε την 
ποσότητα, διότι η ποσότητα 

είναι εκείνη που διαμορφώνει 
τη σπατάλη και την 

υπερσυνταγογράφηση 
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βαίνει.	Μάθαμε	κάποια	στιγμή	πού	είχε	φτάσει	

η	δαπάνη	για	το	φάρμακο	και	η	δαπάνη	για	τα	

παρακλινικά...	 Αυτά,	 τα	 προηγούμενα	 χρόνια	

μπορεί	 να	 «περνούσαν»	 ή	 να	 συγχωρούνταν.	

Από	τις	αρχές	του	2010	όμως	και	μετά	αυτά	δεν	

περνάνε,	διότι,	δυστυχώς,	η	χώρα	έχει	ανάγκη	

από	δανεισμό.	Δανεισμό	για	να	πληρώσει	τους	

μισθούς,	δανεισμό	για	να	πληρώσει	τις	συντά-

ξεις,	δανεισμό	για	να	καλύψει	τις	ανάγκες	του	

κοινωνικού	 συνόλου	 στην	 υγεία,	 δηλαδή	 στα	

φάρμακα	και	στις	εξετάσεις.	

Με	πολύ	γρήγορους	τρόπους,	λοιπόν,	εγκατα-

στήσαμε	ένα	ΜiS	σύστημα,	δηλαδή	ένα	σύστημα	

παρακολούθησης	όλων	αυτών	που	γίνονται	από	

τη	 διοίκηση.	 Έτσι,	 υπάρχει	 πλέον	 καθημερινό	

δελτίο	ενημέρωσης	σε	σχέση	με	τις	δαπάνες,	τις	

υποχρεώσεις	και	τις	απαιτήσεις,	ποιες	είναι	οι	εισ-

ροές	και	ποιες	οι	υποχρεωτικές	εκροές.	Ήταν	μια	

εφαρμογή	 την	 οποία	 ξεκινήσαμε	 τον	Οκτώβριο	

του	2010,	πηγαίνοντας	σε	3	πόλεις,	τη	Μυτιλήνη,	

την	 Κόρινθο	 και	 τη	 Λιβαδιά.	 Ξεκινήσαμε	 λοιπόν	

παραμεθόρια,	 για	 να	 δοκιμάσουμε	 το	 σύστημα	

σε	μία	απομακρυσμένη	περιοχή,	όπου	τα	δίκτυα	

επικοινωνίας	δεν	είναι	τα	 ίδια	με	τα	δίκτυα	που	

υπάρχουν	στην	Αθήνα.	Πρέπει	να	σας	αναφέρω	

ότι,	όλη	η	λειτουργία	του	συστήμα-

τος	 εδράζεται	 στην	 επικοι-

νωνία	μέσω	του	Διαδικτύ-

ου.	Δεν	μπορώ	να	πω	ότι	

δεν	συναντήσαμε	αντι-

δράσεις,	 ήταν	 πολ-

λές,	 σημαντικές	

και	σκληρές	και	εξακολουθούν	μέχρι	σήμερα	να	

υπάρχουν,	με	διάφορες	εκφάνσεις	και	διάφορες	

δικαιολογίες.	 Για	 να	 εφαρμοστεί,	 τους	 πρώτους	

2-3	 μήνες	 «είδαμε	 και	 πάθαμε».	 Κάθε	 γιατρός	

έπρεπε	να	τηλεφωνήσει	σε	ένα	τηλέφωνο	που	εί-

χαμε	στην	ΗΔΙΚΑ,	να	δώσει	τα	στοιχεία	του	και	να	

πάρει	έναν	κωδικό	πρόσβασης.	Ενώ	ήταν	4.200	

γιατροί,	πέρασαν	2	μήνες	για	να	μπορέσουμε	να	

φτάσουμε	τους	3.900.	Αυτό	έγινε	και	στα	φαρμα-

κεία,	καθώς	και	οι	φαρμακοποιοί	ήταν	υποχρεω-

μένοι	να	εφαρμόσουν	ένα	σύστημα	που	δεν	τους	

βόλευε,	δεν	το	ήθελαν.	Τέλος	πάντων,	το	πρώτο	

δίμηνο	 είχαμε	 4.000	 εγγεγραμμένους	 γιατρούς	

και	10.900	φαρμακεία	(από	σύνολο	12.000).	Το	

σύστημα	 είχε	 αρχίσει	 και	 λειτουργούσε,	 τουλά-

χιστον	στον	ΟΑΕΕ,	με	απόδοση	50-60%.	Δηλαδή	

50-60%	των	συνταγών	ήταν	ηλεκτρονικές	και	οι	

άλλες	ήταν	χειρόγραφες.	Για	να	πω	την	αλήθεια	

ήταν	πολύ	ικανοποιητικό	ως	πρώτο	αποτέλεσμα.	

Έτσι,	άρχισε	να	τελειώνει	ο	χειρόγραφος	τρόπος,	

πέρασε	 το	 μήνυμα	 ότι	 έχουμε	 αλλάξει	 αιώνα,	

αλλάζουμε	 συμπεριφορές.	 Δεν	 είναι	 δυνατόν,	

όταν	τα	Σκόπια,	η	Αλβανία	και	η	Τουρκία	–μιλάω	

για	τους	γείτονές	μας-	χρησιμοποιούν	τέτοια	συ-

στήματα	εδώ	και	χρόνια,	εμείς	εδώ	σήμερα,	όχι	

απλώς	να	παρακαλάμε	να	τα	εφαρμόσουμε,	αλλά	

και	 να	 βρίσκουμε	 δικαιολογίες	 προκειμένου	 να	

αναστείλουμε	την	εφαρμογή	τους.	

Τα	 πρώτα	 αποτελέσματα	 ήταν	 εντυπωσιακά	

και	 εξακολουθούν	 να	 είναι	 εντυπωσιακά.	 Και	

ήταν	εντυπωσιακά,	λόγω	του	φόβου,	επειδή	κά-

ποιοι	σκέφθηκαν	ότι	πλέον	αλλάζουν	οι	συμπε-

ριφορές	και	ότι	πρέπει	να	συμμορφωθούν	σε	μία	

άλλη	διοικητική	παρουσία;	Επειδή	υπήρχε	ένας	

έλεγχος	 στο	 μέτρο	 που	 μπορούσε	 να	 υπάρχει,	

από	το	ανεξέλεγκτο	και	το	αδιάφορο	που	ίσχυε	

ως	 τότε;	 Είδαμε	 λοιπόν,	 ότι	 από	 τις	 330.000	

συνταγές	που	 γράφονταν	 χειρόγραφα	 το	μήνα	

στον	ΟΑΕΕ,	πέσαμε	στις	210.000.	Το	εντυπωσια-

κό	είναι,	όμως,	ότι	το	ποσό	που	χρειαζόταν	ο	ορ-

γανισμός,	περίπου	25	εκατομμύρια	το	μήνα	για	

δαπάνη	 φαρμάκου,	 αυτό	 έπεσε	 στα	 μισά,	 στα	

12-13	εκατομμύρια.	Σήμερα,	14	μήνες	μετά,	συ-

νταγογραφούν	ηλεκτρονικά	το	90%	των	γιατρών	
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του	ΟΑΕΕ	και	το	ποσό	που	δα-

πανούμε	έχει	σταθεροποιηθεί	

στα	16	εκατομμύρια	το	μήνα,	

δηλαδή	 πολύ	 πιο	 κάτω	 από	

τα	25	που	δαπανούσαμε.	Θα	

μπορούσε,	 βέβαια,	 να	 είναι	

και	 χαμηλότερο,	 γιατί	 υπάρ-

χουν	 και	 οι	 στρεβλώσεις	 του	

συστήματος.	

Μέχρι	 σήμερα,	 όποιος	 πή-

γαινε	 να	 νοσηλευτεί	 σε	 ένα	

νοσοκομείο	του	ΕΣΥ,	όπου	οι	

γιατροί	του	νοσοκομείου	δεν	

είχαν	 το	 δικαίωμα	 να	 γρά-

ψουν	συνταγές	για	τον	ΟΑΕΕ,	

έγραφαν	την	συνταγή	σε	ένα	

απλό	χαρτί,	αυτό	το	χαρτί	πή-

γαινε	 στον	 γιατρό	 του	 ΟΑΕΕ	

και	αναγκαζόταν	αυτός	να	το	

γράψει.	Με	την	ευκαιρία	του	

ΕΟΠΥΥ,	 λύσαμε	 και	 αυτό	 το	

πρόβλημα,	 δίνοντας	 συντα-

γολόγια,	οπότε	πλέον	όποιος	

νοσηλεύεται	στο	νοσοκομείο	

και	φεύγει,	παίρνει	τη	συντα-

γή	του	από	τους	γιατρούς	του	

νοσοκομείου	και	πηγαίνει	και	

την	εκτελεί	κατ’	ευθείαν	στο	

φαρμακείο.	 Άρα,	 δεν	 επιβα-

ρύνεται	ο	γιατρός	στον	ΟΑΕΕ,	

με	την	έννοια	του	να	διαμορ-

φώνεται	 κάποια	 εικόνα	 ότι	

είναι	ένας	γιατρός	που	«κάνει	

σπατάλες».	

   Δεν είμαι υπέρ του αστυνομικού ελέγχου, είμαι υπέρ της 
συνεργασίας και της φιλοσοφίας ότι όλα έχουν αλλάξει και επομένως 

θα πρέπει να δομηθεί μία άλλη σχέση μεταξύ του συστήματος, 
μεταξύ αυτού που πληρώνει (δηλ. του ασφαλισμένου) και αυτού που 

διαμορφώνει τις δαπάνες   

Και	είμαι	σίγουρος	ότι	θα	έχει	

αποτελέσματα.	 Θα	 αγορά-

σουμε	 δηλαδή	 φθηνότερα	

φάρμακα.	

Θεωρώ	ότι	σήμερα	γενικώς	

δίνεται	 η	 ευκαιρία	 να	 δούμε	

μέσα	από	ένα	άλλο	πρίσμα	τη	

λειτουργία	των	ασφαλιστικών	

φορέων.	 Να	 δούμε	 τι	 απο-

λαμβάνει	 ο	 ασφαλισμένος	

και	με	ποιον	τρόπο	μπορούμε	

να	τον	κάνουμε	να	είναι	 ικα-

νοποιημένος	από	ένα	σύστη-

μα,	το	οποίο	είναι	μεν	από	τα	

δαπανηρότερα	στην	Ευρώπη,	

αλλά	 ταυτόχρονα	έχει	και	 το	

σύνολο	 των	 ασφαλισμένων	

του	δυσαρεστημένους.	Αυτές	

είναι	 πρωτοτυπίες	 που	 μάλ-

λον	 μόνο	 εδώ	 συμβαίνουν.	

Και	 αυτές	 έχουμε	 κληθεί	 να	

αντιμετωπίσουμε.	 Και	 θα	 τις	

αντιμετωπίσουμε,	 διότι	 όλοι	

πλέον	 έχουν	 καταλάβει	 ότι,	

εάν	 οι	 οργανισμοί	 δεν	 «μα-

ζευτούν»,	 αν	 ο	 ΕΟΠΥΥ	 δεν	

σταθεί	στα	πόδια	του	οικονο-

μικά,	αν	το	εγχείρημα	καταρ-

ρεύσει,	 μαζί	 θα	 καταρρεύ-

σουν	 και	 όλοι	 οι	 υπόλοιποι.	

Θεωρώ	 την	 ΗΣ	 μία	 από	 τις	

κορυφαίες	 πράξεις	 που	 έγι-

ναν	στη	μεταρρυθμιστική	λει-

τουργία	 του	 ελληνικού	 κρά-

Το	 δεύτερο	 που	 διαπιστώ-

σαμε	από	όλη	αυτήν	την	ιστο-

ρία	 της	 συνταγογράφησης	

και	ήταν	επίσης	εντυπωσιακό,	

ήταν	 ότι	 κάποιοι	 δεν	 θέλουν	

να	 συμμορφωθούν.	 Δηλαδή,	

δίνουν	 θεραπείες	 που	 απέ-

χουν	 από	 τα	 επιδημιολογικά	

στοιχεία.	Σήμερα,	στα	ασφα-

λιστικά	 ταμεία,	 υπάρχουν	

στελέχη	 που	 είναι	 εκπαιδευ-

μένα	και	ξέρουν	τι	να	ψάξουν	

και	 τι	 να	 παρακολουθούν.	

Ενώ	 λοιπόν	 π.χ.	 η	 ψωρίαση	

αφορά	 2%	 του	 πληθυσμού	

προτείνονται	 κατά	κόρον	θε-

ραπείες,	που	για	να	τις	χορη-

γήσεις,	 πρέπει	 τουλάχιστον	

δύο	 διαγνωστικά	 πρωτόκολ-

λα	 να	 έχουν	 εφαρμοστεί	 και	

να	έχουν	αποτύχει.	Επιπλέον,	

διαπιστώσαμε	 το	 εξής	 πολύ	

σημαντικό:	ότι	από	το	σύνολο	

της	δαπάνης	για	το	φάρμακο,	

περίπου	 150	 φάρμακα	 είναι	

εκείνα	 που	 προκαλούν	 το	

85%	της	δαπάνης.	Δηλαδή	εί-

ναι	10	κατηγορίες	φαρμάκων	

που	 προκαλούν	 το	 80-85%	

αυτής	 της	 δαπάνης.	 Αυτό	 τι	

σημαίνει	 για	 εμάς;	 Σημαίνει	

ότι	 θα	 πάμε	 να	 κάνουμε	 πα-

ρέμβαση	 διαπραγμάτευσης	

για	 τις	 10	 αυτές	 κατηγορίες.	
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τους	το	2010.	Και	γιατί	το	λέω	αυτό;	Γιατί	με	την	ΗΣ,	υπάρχει	μία	

αντικειμενική	εικόνα	σε	μεγάλο	βαθμό	για	το	τι	κάνει	ο	καθένας.	

Επίσης,	έχουμε	ρίξει	μεγάλο	βάρος,	στο	να	μειώσουμε	την	πο-

σότητα,	διότι	η	ποσότητα	είναι	εκείνη	που	διαμορφώνει	τη	σπατά-

λη	και	την	υπερσυνταγογράφηση.	Μπορούμε	να	αντιμετωπίσου-

με	την	προκλητή	συνταγογράφηση	και	ένα	σωρό	άλλα	θέματα.	

Υπάρχει	ένα	σύστημα	το	οποίο	έχει	εγκατασταθεί	εδώ	και	κάποια	

χρόνια	στο	 ΙΚΑ,	 που	επεξεργάζεται	 και	 ελέγχει	 όποια	συνταγή	

φτάσει	εκεί.	Εγώ	λέω	χαριτολογώντας	ότι	και	σε	χαρτοπετσέτα	

να	γράφουμε	φάρμακα	μπορούμε	να	το	ελέγχουμε,	είναι	τέτοιο	

το	σύστημα.	Ο	καθένας	δηλαδή	που	θα	λειτουργεί	και	θα	έχει	

κωδικό	ηλεκτρονικής		ή	οποιασδήποτε	άλλης	πρόσβασης	στο	σύ-

στημα	συνταγογραφίας,	θα	έχει	πλέον	την	ατομική	του	καρτέλα.	

Εκεί	λοιπόν	στην	ατομική	του	καρτέλα,	θα	υπάρχουν	στατιστικά	

στοιχεία	για	το	κάθε	φάρμακο	που	θα	γράψει,	για	τα	πληθυσμια-

κά	κριτήρια	που	εξυπηρετεί,	για	τον	χώρο	που	βρίσκεται.	Άρα,	θα	

υπάρχει	μια	αντικειμενική	παρουσία	 της	συμπεριφοράς.	 Για	 να	

μην	γράφονται	πλέον	στις	εφημερίδες	άρθρα	για	πρωταθλητές	

και	υπερπρωταθλητές.	Θα	υπάρχει	ένα	κομπιούτερ,	αλλά	και	ένα	

σύστημα	alert,	για	εκείνους	που	θα	ξεφεύγουν.	Θα	προειδοποι-

είται	δηλαδή	κάθε	γιατρός	να	«μαζευτεί»,	αν	ξεφεύγει.	Αν	δεν	

«μαζευτεί»,	θα	υπάρχει	νομοθεσία	και	θα	καλείται	να	πληρώσει	

τη	ζημιά	που	έκανε	ή	θα	ανακαλείται	ο	κωδικός	του.	Δεν	είμαι	

υπέρ	του	αστυνομικού	ελέγχου,	είμαι	υπέρ	της	συνεργασίας	και	

της	φιλοσοφίας	ότι	όλα	έχουν	αλλάξει	και	επομένως	θα	πρέπει	

να	δομηθεί	μία	άλλη	σχέση	μεταξύ	του	συστήματος,	μεταξύ	αυ-

τού	που	πληρώνει	(δηλ.	του	ασφαλισμένου)	και	αυτού	που	δια-

μορφώνει	τις	δαπάνες.

Θέλω,	 λοιπόν,	 να	 κλείσω	 λέγοντας	 ότι	 είμαι	 αισιόδοξος	 από	

αυτήν	τη	λειτουργία	και	ότι	στο	άμεσο	μέλλον	ο	 Έλληνας	ασφα-

λισμένος	θα	πληρώνει	και	θα	ξέρει	ότι	πληρώνει	την	αξία	και	όχι	

την	υπεραξία.	Επίσης,	σε	λίγο	καιρό,	μέσα	σε	1-2	χρόνια,	η	μαύ-

ρη	τρύπα	που	υπήρχε	στα	ασφαλιστικά	ταμεία	και	κυρίως	στον	

κλάδο	της	υγείας	θα	πρέπει	να	έχει	κλείσει,	διότι	αν	δεν	κλείσει,	

θα	έχει	χάσει	το	παιχνίδι.	Οι	πόρτες	μας	είναι	ανοιχτές,	καλούμε	

τους	πάντες	να	συνεργαστούν	και	όσοι	νομίζουν	ότι	δεν	μπορούν	

να	συνεργαστούν,	ή	θεωρούν	ότι	δεν	θα	βρούμε,	θα	πρέπει	να	

ξέρουν	ότι	 υπάρχει	πολύς	κόσμος	και	 κυρίως	νέος	κόσμος,	με	

φρέσκες	ιδέες	και	φρέσκα	μυαλά,	που	θέλει	να	συνεργαστεί.	

Η	φαρμακευτική	πολιτική	περιέχει	τη	συνταγογράφηση.	Γιατί	

η	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	δεν	είναι	το	άπαν.	Περιλαμβά-

νει	τρία	επίπεδα	στα	οποία	πρέπει	κανείς	να	παρέμβει:	το	ένα	

είναι	η	τιμολόγηση,	η	αξία	δηλαδή	του	φαρμάκου,	το	δεύτερο	

είναι	η	ΗΣ	και	 το	 τρίτο	είναι	

κάποια	 διοικητικά	 και	 άλλα	

μέτρα,	 τα	 οποία	 πρέπει	 να	

ληφθούν,	 ώστε	 να	 εξασφα-

λίζουν	την	συνταγογράφηση	

και	 την	 τιμολόγηση	 και	 να	

σπάνε	και	τους	δεσμούς		που	

έχουν	 αναπτυχθεί	 μεταξύ	

των	 διαπλεκομένων	 συμφε-

ρόντων.	

Συμφωνώ	ότι	 υπήρχε	υπο-

τιμολόγηση,	 συμφωνώ	 ότι	 η	

αξία	 της	 συνταγής	 παραμέ-

νει	υψηλή	(ενώ	ξεκίνησε	από	

48	 ευρώ,	 βρίσκεται	 σήμερα	

στα	 62),	 διαφωνώ	 όμως	 με	

την	 τακτική	 κάποιων	 που,	

ενώ	έχουν	μία	λίστα	μπροστά	

τους,	 το	 δάχτυλό	 πηγαίνει	

πάντα	και	χτυπάει	το	ακριβό-

τερο	φάρμακο.	Για	μένα	που	

διοικώ	 τον	οργανισμό	όμως,	

ξέρω	ότι	στους	12	μήνες	πλή-

ρωσα	12	x	16	 εκατομμύρια,		

ενώ	την	προηγούμενη	χρονιά	

πλήρωσα	12	x	25	εκατομμύ-

ρια.	Αυτό	μετράει	για	εμένα.	

Και	 ξέρετε	 γιατί	 μετράει;	

Γιατί	δυστυχώς	ο	ΟΑΕΕ	είναι	

από	 τους	 οργανισμούς	 που	

δεν	βρέθηκαν	αποθεματικά.	

Περιμένουμε	δηλαδή	να	μα-

ζέψουμε	 τις	 εισφορές	 κάθε	

μήνα,	για	να	πληρώσουμε	τις	

συντάξεις.			

	
*	Ο	κ.	Γεράσιμος	Βουδούρης	είναι	
Πρόεδρος	του	Εθνικού	Οργανισμού	
Παροχής	Υπηρεσιών	Υγείας





ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

«Πρέπει να δίνουμε 
έμφαση στο 

συνολικό κόστος της 
θεραπείας των ασθενών, 

όχι στην τιμή μόνο»

«Π
ρόσφατα	βρέθηκα	στις	ΗΠΑ	και	είχα	τη	χαρά	και	την	

τιμή	να	συμμετέχω	σε	ένα	σεμινάριο	που	παρουσί-

ασε	στο	πανεπιστήμιο	του	Χάρβαρντ	ο	άνθρωπος	

στον	οποίο	ο	Ομπάμα	έχει	αναθέσει	ολόκληρο	το	

πρόγραμμα	της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης.	Πραγματικά	εξε-

πλάγην	γιατί,	ενώ	είχα	την	αίσθηση	ότι	η	Αμερική	έχει	προχωρήσει	

πολύ	στο	θέμα	της	ΗΣ,	αφού	τα	τελευταία	20	χρόνια	έχει	διαθέσει	

συνολικά	250	δισεκατομμύρια	δολάρια,	διαπίστωσα	ότι	είναι	πάρα	

πολύ	πίσω	-	βρίσκονταν	μόλις	στο	15%	των	στόχων	τους.	Αυτό	είναι	

παρήγορο	σε	σχέση	με	εμάς,	όπου	προφανώς	το	σύστημα	δεν	έχει	

αποδώσει	ακόμη	τα	αναμενόμενα.

Το	θέμα	της	ηλεκτρονικής	συνταγογράφησης	είναι	πολύ	δύσκολο.	

Η	μηχανοργάνωση	 των	υπηρεσιών	υγείας,	 από	 την	οποία	περι-

μένουμε	επίσης	πάρα	πολλά,	είναι	 εξαιρετικά	δύσκολο	να	εφαρ-

μοστεί	στα	νοσοκομεία.	Κληθήκαμε	σαν	χώρα	να	κάνουμε	μέσα	σε	

δύο	χρόνια	αυτά	που	δεν	κάναμε	τα	τελευταία	20	χρόνια.	Είμαστε	

παράδειγμα	προς	αποφυγή,	όχι	μόνο	στην	υγεία,	αλλά	γενικότερα	

στην	οργάνωσή	μας	και	στη	δημόσια	διοίκηση	της	χώρας.	Φτάσαμε,	

λοιπόν,	στο	μνημόνιο	της	συνεργασίας	και	καταντήσαμε	να	είμαστε	

η	χώρα	με	τη	μεγαλύτερη	παραοικονομία	στον	κόσμο,	μετά	το	Με-

ξικό	 –	 το	 ποσοστό	 ήταν	 30%	

πριν	 από	 την	 κρίση	 και	 τώρα	

έχει	 πάει	 παραπάνω.	 Σε	 μια	

χώρα	όπου	οι	σπάταλες	ΔΕΚΟ	

χρεώνουν	το	ελληνικό	δημόσιο	

εκατομμύρια	κάθε	χρόνο.	

Στο	 μνημόνιο,	 το	 φάρμακο	

είναι	 ο	 Νο1	 εχθρός	 του	 κρά-

τους,	μαζί	με	 τους	δημοσίους	

υπαλλήλους.	 Δεν	 πιστεύω	 ότι	

ήταν	στο	4%	η	φαρμακευτική	

δαπάνη,	 γύρω	 στο	 2%	 είμα-

στε,	όμως	ξεφεύγουμε	από	τα	

διεθνή	 πρότυπα.	 Έτσι	 λοιπόν	

καταλήξαμε	 να	 γίνεται	 ένας	

καταιγισμός	 παρεμβάσεων	

στο	 σύστημα	 υγείας.	 Ακόμη	

κι	 αν	 πήγαινε	 κανείς	 σε	 μια	

χώρα	 όπως	 η	 Γερμανία,	 όπου	

οι	άνθρωποι	έχουν	κουλτούρα	



Με	την	παραδοχή	ότι	το	
ζήτημα	της	Ηλεκτρονικής	
Συνταγογράφησης	είναι	
πάρα	πολύ	δύσκολο	ξεκίνησε	
την	ομιλία	του	ο	Καθηγητής	
και	διευθυντής	του	τομέα	
Οργάνωσης	και	Διοίκησης	
υπηρεσιών	Υγείας	στην	Εθνική	
Σχολή	Δημόσιας	Υγείας,	
κ.	Νίκος	Μανιαδάκης.	Ο	ίδιος	
μίλησε	για	το	ρόλο	και	την	
ανάγκη	ύπαρξης	επιτροπών	
φαρμάκου	μέσα	στα	
νοσοκομεία	και	κατέκρινε	τους	
ηλεκτρονικούς	διαγωνισμούς	
που	πραγματοποίησε	
πρόσφατα	το	Υπουργείο	Υγείας,	
σκιαγραφώντας	τις	αδυναμίες	και	
τους	κινδύνους	που	κρύβουν	και	
τονίζοντας	ότι	πρέπει	να	γίνονται	
με	συγκεκριμένες	προϋποθέσεις	
και	όχι	μειοδοτικά,	αποκλειστικά	
και	μόνο	με	βάση	την	τιμή.	
Ακολουθεί	αναλυτικά,	η	ομιλία	
του	κ.	Μανιαδάκη.	

δημόσιας	 διοίκησης,	 δεν	 θα	 μπο-

ρούσαν	να	τα	εφαρμόσουν	όλα	αυτά	

μαζί.	 Να	 σας	 δώσω	 ένα	 παράδειγ-

μα	που	έχω	ζήσει	προσωπικά.	Είμαι	

πρόεδρος	 της	 επιτροπής	 για	 την	

εφαρμογή	 των	 DRGs.	 Οι	 Γερμανοί	

έκαναν	5	χρόνια	να	εφαρμόσουν	το	

ανάλογο	σύστημα	και	εδώ	και	5	χρό-

νια	το	πιλοτάρουν.	Εμάς	μας	ζήτησαν	

να	το	κάνουμε	σε	10	μήνες	και,	μά-

λιστα,	χωρίς	πόρους,	ούτε	ένα	ευρώ.	

Αντιλαμβάνεστε	 επομένως	 τι	 γίνε-

ται,	όταν	μάλιστα	δεν	υπάρχει	και	η	

εμπειρία.	

Όσον	αφορά	στο	φάρμακο,	φτιά-

ξουμε	 θετική,	 αρνητική,	 ΜΗΣΥΦΑ	

και	 λίστα	 φαρμάκων	 σοβαρών	 πα-

θήσεων.	 Το	 παλεύουμε	 ακόμη,	 ει-

δικά	με	τη	θετική	λίστα,	πώς	πρέπει	

να	 ταξινομηθούν	 τα	φάρμακα,	 πώς	

πρέπει	 να	 τα	 αξιολογούμε,	 πώς	 θα	

είναι	το	rebate,	αν	θα	είναι	κλιμακω-

τό,	progressive	κ.λπ.	Αναγνωρίζουμε	

το	γεγονός	ότι,	όσο	περνά	ο	καιρός	

και	 δεν	 τα	 έχουμε	 λύσει	 αυτά,	 θα	

πέσει	βαρύς	ο	πέλεκυς.	Και	θα	είναι	

τα	φάρμακα	που	θα	την	πληρώσουν	

ή	οι	συντάξεις.	Γι’	αυτό	και	πρέπει	τα	

χρήματα	να	βρεθούν».	

τα	μέτρα	
«Αρχικά	 έγιναν	 διαγωνισμοί	 σε	 επί-

πεδο	νοσοκομείου.	 Τώρα	 τελευταία	

έγιναν	 διαγωνισμοί	 σε	 επίπεδο	 χώ-

ρας,	 όσον	 αφορά	 στην	 επιτροπή	

προμηθειών	 και	 τώρα	 σχεδιάζονται	

διαγωνισμοί	 και	 διαπραγματεύσεις	

στο	 πλαίσιο	 του	 ΕΟΠΥΥ,	 όπως	 και	

θα	 το	 περίμενε	 κανείς.	 Αυτός	 είναι	

άλλωστε	 και	 ο	 λόγος	 για	 τον	οποίο	

στήνεται	 ένα	 μεγάλο	 μονοψώνιο,	

για	να	ασκήσει	τη	μονοψωνιακή	του	

δύναμη	 πάνω	 στους	 προμηθευτές.	

Αν	 δεν	 το	 κάνει	 αυτό,	 δεν	 υπάρχει	
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λόγος	να	το	φτιάξεις.	Με	διοι-

κητικά	μέτρα	προσπαθούμε	να	

επιτύχουμε	το	αποτέλεσμα:	με	

τα	 νοσοκομειακά	 συνταγολό-

για,	 η	 ηλεκτρονική	 συνταγο-

γράφηση	και	τη	διεύρυνση	της	

χρήσης	γενοσήμων.			

Βεβαίως,	 σε	 μια	 χώρα,	 για	

να	 έχεις	 όφελος	 από	 τα	 γε-

νόσημα,	 πρέπει	 να	 είναι	 και	

φθηνότερα.	 Όταν	η	διαφορά	

στην	 τιμή	 είναι	 10%,	 ακόμη	

και	 στο	 100%	 να	 αυξηθεί	 η	

χρήση	γενοσήμων,	το	όφελος	

για	 τον	 κρατικό	

προϋπολογισμό	

θα	 είναι	 μικρό.	

Επίσης,	 προσπα-

θούμε	 να	 μειώ-

σουμε	 γιατρούς	

και	 φαρμακο-

ποιούς,	 έχουμε	

τα	 rebates	 των	

φ α ρ μα κ ε ί ω ν	

που	 κανείς	 δεν	

ξέρει	 αν	 εισπράττονται	 και	

πότε	 εισπράττονται	 και,	 βε-

βαίως,	 έχουμε	 και	 το	 rebate	

της	φαρμακοβιομηχανίας.	

Άρα	λοιπόν,	 τα	μέτρα	είναι	

πολλά.	 Θα	 έλεγε	 κανείς	 -και	

αυτό	είναι	και	το	μεγάλο	πρό-

βλημα	της	χώρας-	ότι	έχουμε	

μια	 ομοβροντία	 μέτρων,	 που	

δεν	 είναι	 σχεδιασμένα	 στο		

πλαίσιο	 μιας	 στρατηγικής.	

Γιατί	το	λέω	αυτό;	Γιατί	πολλά	

από	αυτά	τα	μέτρα	είναι	αντι-

κρουόμενα,	είναι	αντίθετα	με-

ταξύ	τους.	Όταν	χαράζεις	μια	

στρατηγική	πάνω	στο	φάρμα-

κο,	πρέπει	να	βάλεις	όλες	τις	

επιλογές,	 να	 δεις	 τι	 πολιτική	

έχεις,	 ποιος	 είναι	 ο	 στόχος	

σου,	πώς	θα	υποστηρίξεις	την	

τοπική	βιομηχανία	(υπό	αυτήν	

την	 έννοια	 η	 φαρμακευτική	

πολιτική	να	συνδέεται	με	 την	

οικονομική	 και	 βιομηχανική	

πολιτική	της	χώρας).	Τα	μέτρα	

όμως	 που	 λαμβάνονται	 σή-

μερα,	δείχνουν	 ξεκάθαρα	ότι	

δεν	 υπάρχει	 στρατηγική	 και	

εκεί	 έγκειται	 το	 μεγαλύτερο	

πρόβλημα.	

Υπάρχει	η	αίσθηση	ότι	η	πο-

λιτική	 φαρμάκου	 είναι	 εύκο-

λη	 υπόθεση,	 δεν	 είναι	 όμως.	

Η	 φαρμακευτική	 βιομηχανία	

είναι	 από	 τους	 τελευταίους	

κλάδους	 στην	 Ευρώπη	 όπου	

παραμένουν	 πλεονασματικοί,	

είναι	η	μεγαλύτερη	πηγή	εμπο-

ρικού	 πλεονάσματος	 αυτή	 τη	

στιγμή.	 Η	 φαρμακευτική	 βιο-

μηχανία	προσφέρει	πάνω	από	

μισό	 εκατομμύριο	 θέσεις	 ερ-

γασίας	και	έχει	μεγάλη	θετική	

επίπτωση	 στην	 οικονομία	 της	

Ευρώπης.	 Υπό	 αυτήν	 την	 έν-

νοια,	 η	 φαρμακοβιομηχανία,	

είναι	 στρατηγικός	 κλάδος	 για	

την	Ευρώπη,	είναι	ένα	από	τα	

τελευταία	μας	οχυρά.

Από	 τον	 Παγκόσμιο	 Ορ-

γανισμό	 Υγείας	 υπάρχουν	

στοιχεία	 που	 δείχνουν	 ότι,	 η	

διαχείριση	 του	

φαρμάκου	είναι	ένα	

multidisciplinary	

field,	 όπου	 πρέ-

πει	να	εμπλακούν	

όλοι,	 δηλαδή	 ο	

φαρμακοποιός,	

οι	 γιατροί	 των	

νοσοκομείων,	 οι	

νοσηλευτές,	 οι	

διοικητικές	 και	 οι	

οικονομικές	 υπηρεσίες	 του	

νοσοκομείου,	 προκειμένου	

να	 γίνει	 σωστά.	 Είναι	 λοιπόν	

μια	 μοναδική	 ευθύνη,	 ένα	

μοναδικό	έργο	η	σύνταξη	συ-

νταγολογίων.

Δεν	 είναι	 απαραίτητο	 το	

κάθε	νοσοκομείο	να	κάνει	τη	

δική	 του	 λίστα,	 μπορούν	 π.χ.	

τα	 νοσοκομεία	 της	 Πάτρας,	

όπως	 ο	 Άγιος	 Ανδρέας	 με	 το	

Πανεπιστημιακό	 ή	 το	 Βενιζέ-

λειο	 στην	 Κρήτη	 με	 το	 πανε-

πιστημιακό	 στο	 Ηράκλειο,	 να	

φτιάχνουν	μια	κοινή	λίστα.	Βε-

βαίως,	πρέπει	να	είναι	κοινές	

και	 οι	 ανάγκες,	 δεν	 μπορείς	

να	βάλεις	 π.χ.	 τους	Μολάους	

με	το	πανεπιστημιακό	της	Πά-

  Η φαρμακευτική βιομηχανία προσφέρει 
πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις 

εργασίας και έχει μεγάλη θετική επίπτωση 
στην οικονομία της Ευρώπης. Υπό αυτήν 
την έννοια, η φαρμακοβιομηχανία, είναι 

στρατηγικός κλάδος για την Ευρώπη, είναι ένα 
από τα τελευταία μας οχυρά  
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τρας	να	φτιάξουν	μια	κοινή	λίστα	φαρμάκων.	

Στο	 εξωτερικό,	 μέσα	 στα	 νοσοκομεία,	 υπάρ-

χουν	 οι	 επιτροπές	 φαρμάκου.	 Οι	 δύο	 βασικές	

δουλειές	που	κάνουν	αυτές	οι	επιτροπές,	λοιπόν,	

είναι	ότι	αφενός	φτιάχνουν	τη	λίστα,	το	συνταγο-

λόγιο	του	εκάστοτε	νοσοκομείου	και,	βεβαίως	η	

βασικότερη	 τους	 δουλειά	 είναι	 ότι	 παρακολου-

θούν	μετά	 πώς	 εφαρμόζεται	 αυτό.	 Συντάσσουν	

τον	προϋπολογισμό,	συντάσσουν	οδηγίες,	εκπαι-

δεύουν	το	προσωπικό	του	νοσοκομείου	παρακο-

λουθούν	τις	ανεπιθύμητες	ενέργειες	και	όλη	την	

αλυσίδα	 εφοδιασμού	 του	 νοσοκομείου.	 Έχουν	

πραγματικά	μια	πολύ	σοβαρή	δουλειά	να	επιτε-

λέσουν.	Αρκεί	να	σκεφτούμε,	ότι	σε	ένα	μεγάλο	

νοσοκομείο,	ένα	πανεπιστημιακό	νοσοκομείο,	η	

φαρμακευτική	του	δαπάνη	μπορεί	να	φτάσει	στα	

20-30	ή	και	40	εκατομμύρια	ευρώ.	Είναι	μεγάλοι	

οργανισμοί	και	είναι	μεγάλοι	οι	προϋπολογισμοί	

τους.	Οι	επιτροπές	αυτές,	όταν	λειτουργούν	σω-

στά	φτιάχνουν	ή	προσαρμόζουν	οδηγίες	συντα-

γογράφησης	στα	νοσοκομεία.	

Στη	χώρα	μας,	όμως,	δυστυχώς	όλα	στήνονται	

και	 υλοποιούνται	 πρόχειρα.	 Όταν	 ξεκίνησε	 όλο	

αυτό,	 υπήρξε	 απλώς	 μια	 εντολή	 προς	 τα	 νοσο-

κομεία	«φτιάξτε	λίστες»,	όμως	δεν	τους	έδωσαν	

οδηγίες,	 ούτε	 τους	 εκπαίδευσαν,	 ούτε	 έθεσαν	

διαδικασίες	για	το	πώς	πρέπει	να	γίνεται	αυτό	το	

πράγμα,	με	ποια	στοιχεία	και	με	ποια	κριτήρια.

Στην	Ελλάδα	τείνουμε	όλα	να	τα	

αξιολογούμε	με	βάση	

το	κόστος.	Στην	υγεία	όμως,	αυτό	που	θεωρούμε	

φθηνότερο	 δεν	 είναι	 απαραιτήτως	 φθηνότερο.	

Πολλές	φορές	 η	 ποιότητα,	 η	 καινοτομία,	 όντως	

είναι	αυτή	που	πραγματικά	εξοικονομεί	πόρους	

μέσα	στο	σύστημα	της	υγείας.	Είναι	άλλο	πράγμα	

η	τιμή	ενός	σκευάσματος,	άλλο	το	κόστος	κτήσης	

του	σκευάσματος	και	άλλο	το	κόστος	χρήσης	του,	

η	 πραγματική	 οικονομική	 επίπτωσή	 του.	 Οφεί-

λουμε	πάντα	να	ξεκινάμε	από	την	αποτελεσμα-

τικότητα	 και	 την	 ασφάλεια	 του	 φαρμάκου	 για	

τους	ασθενείς	μας.	Είναι	βασικό	αυτό.	Πρέπει	να	

εξασφαλίζουμε,	λοιπόν,	ότι	μέσα	στις	λίστες	μας	

μπαίνουν	φάρμακα	τα	οποία	με	βάση	επιστημο-

νικά	δεδομένα	είναι	αποτελεσματικά	και	ασφαλή	

για	τους	ασθενείς.

Δεύτερον,	πρέπει	να	ξέρουμε	ότι	τα	φάρμακα	

είναι	ποιοτικά	και	κάνουν	αυτό	που	μας	λένε.	

Για	τα	φάρμακα	που	είναι	ισοδύναμα	όσον	αφο-

ρά	 στην	 αποτελεσματικότητα,	 την	 ασφάλεια	

και	την	ποιότητά	τους,	ασφαλώς	πρέπει	να	εκτι-

μήσουμε	το	συνολικό	κόστος	χρήσης	τους.	

Ο	Παγκόσμιος	Οργανισμός	Υγείας	προτείνει	να	

βλέπουμε	τη	σχέση	κόστους-	οφέλους,	δεν	λέει	

πάντα	πάρτε	τα	φθηνότερα,	λέει	πάρτε	τα	φάρ-

μακα	που	έχουν	την	καλύτερη	σχέση	κόστους	–

οφέλους.	Πού	μπορεί	να	βρει	ένα	νοσοκομείο	αυ-

τήν	την	πληροφορία;	Τα	νοσοκομεία	ζητούν	από	

τις	φαρμακευτικές	 επιχειρήσεις	 να	 καταθέσουν	

ντοσιέ,	 αλλά	 υπάρχει	 και	 η	 βιβλιογρα-

φία,	 υπάρχουν	 επιστημονικά	 άρθρα	

και	ανακοινώσεις,	που	μπορεί	κανείς	

εύκολα	να	τα	βρει	στο	 Ίντερνετ	στις	

μέρες	 μας.	 Πέρα	 από	 τον	 ΠΟΥ,	 και	 ο	

αντίστοιχος	 φορέας	 στην	 Αμερική	 δίνει	

έμφαση	 στην	 ασφάλεια,	 στην	 ποιότητα	

και	 στη	 σχέση	 κόστους-οφέλους.	 Από	 μια	

μελέτη	που	έγινε	και	δημοσιεύθηκε	σε	ένα	

επιστημονικό	 περιοδικό	 πρόσφατα,	 στον	

Καναδά,	που	έχει	ένα	καλό	σχετικά	σύστημα	

υγείας,	θα	δείτε	ότι,	όταν	έκαναν	αξιολόγηση	

των	επιτροπών	φαρμάκων	των	νοσοκομείων	για	

το	τι	πραγματικά	κάνουν	και	φάνηκε	ότι	παρακο-

λουθούν	και	χαράσσουν	την	πολιτική	του	φαρμά-

κου	στο	 νοσοκομείο,	 μετρούν	 τις	 ανεπιθύμητες	

editorial
θέσεις

editorial
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

περιεχόμενα
θέσεις

οι θέσεις του ΣΦΕΕ
θέσειςεκ

επικαιρότητα
θέσειςεν

Απολογισμός ΟΠΑΔ
θέσειςεν

Κοπή Πίτας ΣΦΕΕ
θέσειςεν

Υγεία
θέσειςεν

θέσειςεκ

Νέα-Ανακοινώσεις
θέσειςεκ

ενέργειες ΣΦΕΕ
εκθέσεις

συνέντευξη
θέσειςδια

συνέντευξη
διαθέσεις

θέσειςεν

αφιέρωμα
θέσειςεν

αναλύσεις
θέσειςεν

άρθρα -έρευνες
ενθέσεις

αναλύσεις
θέσειςσυν

esy.net
θέσειςσυν

αναλύσεις
συνθέσεις

έρευνα
θέσειςμετα

r&d
μεταθέσεις

επικαιρότητα
θέσειςυπο

επικαιρότητα
υποθέσεις

εταιρική κοινωνική ευθύνη
θέσειςπρο

εταιρική κοινωνική ευθύνη
προθέσεις

δημοσιεύματα - διαδίκτυο
θέσειςπαρα



108 Θ Ε Σ Ε Ι Σ  #  8 1

ενέργειες	και	όλα	 τα	υπόλοιπα	που	προαναφέ-

ραμε.	Για	να	το	κάνουν	μάλιστα	αυτό,	λαμβάνουν	

υπόψη	τους	τα	εξής	στοιχεία:	

Α.		την	κλινική	αποτελεσματικότητα	του	φαρμά-

κου.	 Όταν	λέμε	κλινική	αποτελεσματικότητα	

εννοούμε	 και	 την	 αποτελεσματικότητα	 έτσι	

όπως	έχει	αξιολογηθεί	μετά	από	την	έγκριση	

του	φαρμάκου,	στη	φάση	iv.	

Β.		Tα	 στοιχεία	 της	 ασφάλειας	 του	 φαρμάκου.	

Μετρούν	στοιχεία	όσον	αφορά	στη	διαθεσι-

μότητα	των	φαρμάκων,	 το	κόστος,	αλλά	και	

το	cost	effectiveness	των	φαρμάκων.	

Όλα	 αυτά	 λοιπόν	 πρέπει	 να	

λαμβάνονται	υπόψη...	

Από	μία	πρόσφατη	μελέ-

τη	που	έγινε	στην	Ολλανδία,	

σε	αντίστοιχη	επιτροπή,	κα-

ταγράφηκαν	και	δημοσιεύ-

θηκαν	στοιχεία	για	το	ποιοι	

συμμετέχουν	 σε	 αυτές	

τις	 ομάδες	 των	 νοσο-

κομείων:	ο	φαρμακο-

ποιός	 του	 νοσοκο-

μείου,	 παθολόγοι,	

αναισθησιολόγοι,	

παιδίατροι.	 Και	 τι	

κάνουν;	 Δίνουν	 συ-

νταγογραφικές	 οδηγίες	 και	 αποφασίζουν	 ποια	

φάρμακα	 θα	 ενταχθούν	 στο	 νοσοκομείο,	 λαμ-

βάνοντας	 υπόψη	 δημοσιευμένα	 άρθρα,	 μετα-

αναλύσεις,	 από	 φαρμακοοικονομικές	 μελέτες,	

που	βρίσκουν	είτε	στο	 Ίντερνετ,	είτε	σε	φορείς,	

είτε	καλώντας	τις	ίδιες	τις	εταιρείες	να	υποβάλ-

λουν	φακέλους	 για	 κάθε	φάρμακο.	 Τι	 κριτήρια	

λαμβάνουν	υπόψη;	Τα	θεραπευτικά	κριτήρια	κατ’	

αρχήν,	την	αποτελεσματικότητα	του	φαρμάκου,	

την	ασφάλειά	του,	τις	αντενδείξεις	του,	ενώ	λαμ-

βάνονται	υπόψη	και	οι	ειδικές	ομάδες	του	πληθυ-

σμού,	πώς	λειτουργούν	τα	φάρμακα	στα	παιδιά,	

στις	εγκύους,	αλλά	λαμβάνονται	υπόψη	και	οικο-

νομικά	και	οργανωτικά	θέματα	του	νοσοκομείου	

(έχει	π.χ.	το	νοσοκομείο	την	υποδομή	να	χορηγή-

σει	ένα	συγκεκριμένο	χημειοθεραπευτικό	σκεύ-

ασμα;	Έχει	την	ανάλογη	γνώση	το	προσωπικό;).

Όταν	 ήμουν	 διοικητής	 στο	 νοσοκομείο	 του	

Ηρακλείου,	 διαπίστωσα	ότι	 συνταγογραφούσαν	

χημειοθεραπευτικούς	παράγοντες	γιατροί	άσχε-

τοι	 με	 την	 Ογκολογία.	 Στην	 Αμερική,	 100.000	

άνθρωποι	ετησίως	πεθαίνουν	από	 ιατρικά	λάθη	

και	τα	ιατρικά	λάθη	στοιχίζουν	στο	σύστημα	της	

υγείας	19-30	δισεκατομμύρια	δολάρια.	

Στην	Ελλάδα	φυσικά,	τα	συνταγολόγια	σε	κα-

μία	περίπτωση	δεν	καταρτίστηκαν	με	τον	τρόπο	

που	σας	περιέγραψα	παραπάνω.	Ασφαλώς	και	

πρέπει	 να	υπάρξει	συνταγολόγιο.	 Σε	πανεπι-

στημιακό	 νοσοκομείο	 της	

Οξφόρδης,	 ένα	 από	 τα	

καλύτερα	νοσοκομεία	της	

Αγγλίας,	 υπάρχουν	 1.000	

φάρμακα	στο	συνταγολό-

γιο,	 ενώ	 στο	 νοσοκομείο	

της	 Πάτρας	 έχει	 7.000!	

Πώς	να	διαχειριστείς	τόσα	

φάρμακα;».	

οι	διαγωνισμοί
«Σε	 μια	 πρό-

σφατη	 ανα-

σκόπηση	 που	

έκανε	 ο	 Πάνος	

Καναβός,	για	το	πώς	γίνονται	οι	διαγωνισμοί	για	

τα	φάρμακα	στην	Ευρώπη	και	η	οποία	χρηματο-

δοτήθηκε	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	το	εν-

διαφέρον	επικεντρώθηκε	σε	τρεις	χώρες	με	με-

γάλη	παράδοση	στον	τομέα	αυτό,	την	Ολλανδία,	

τη	Γερμανία	και	το	Βέλγιο,	ώστε	να	διαπιστώσει	

υπό	ποιες	συνθήκες	και	σε	τι	είδους	φάρμακα	

γίνονται	 οι	 διαγωνισμοί-	 γιατί	 δεν	 γίνονται	 σε	

όλα.	Οι	περισσότερες	χώρες	στην	Ευρώπη	έχουν	

πλέον	συστήματα	αγοράς	φαρμάκων	μέσω	δια-

γωνισμών,	πολλά	μάλιστα	από	αυτά	χρησιμοποι-

ούνται	εδώ	και	δεκαετίες,	κυρίως	για	τα	φάρμα-

κα	 που	 είναι	 off-patent,	 δηλαδή	 για	 φάρμακα	

που	έχουν	χάσει	την	πατέντα	τους,	για	εμβόλια,	

για	γενόσημα	και	βιοισοδύναμα	φάρμακα.	Ο	δι-

αγωνισμός	εφαρμόζεται,	λοιπόν,	για	συγκεκρι-
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μένες	κατηγορίες	φαρμάκων,	καμία	χώρα	δεν	κάνει	διαγωνισμούς	

για	όλα	τα	φάρμακα.	

Αξίζει	ωστόσο	κανείς	να	αναφερθεί	και	στις	επιπτώσεις	αυτών	

των	διαγωνισμών.	Προσωπικά,	δεν	θέλω	να	δώσω	το	μήνυμα	ότι	

είμαι	ενάντια	στους	διαγωνισμούς	για	τα	φάρμακα.	Είμαι	υπέρ	αυ-

τών,	απλώς	πιστεύω	ότι	θα	πρέπει	να	γίνονται	σχεδιασμένα,	με	δι-

αφάνεια	και	με	διαδικασίες,	με	επιστημονικά	κριτήρια	και	όχι	μόνο	

με	βάση	την	τιμή	και	να	εφαρμόζονται	σωστά,	γιατί	διαφορετικά	

μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	αύξηση	της	φαρμακευτικής	δαπάνης.	

Υπάρχει	εμπειρία	από	άλλες	χώρες	όπου	οι	διαγωνισμοί	για	φάρ-

μακα	 οδήγησαν	 σε	 αύξηση	αντί	 για	 μείωση	 της	φαρμακευτικής	

δαπάνης,	γιατί	δεν	υλοποιήθηκε	σωστά	ο	διαγωνισμός.	Και	το	λέω	

αυτό,	γιατί	υπάρχει	η	ψευδαίσθηση	στη	χώρα	μας	ότι,	επειδή	μια	

εταιρεία	έδωσε	85%	έκπτωση,	αυτό	οδηγήσει	σε	85%	μείωση	στη	

δαπάνη.	Αυτό	μόνο	αφελείς	μπορούν	να	το	πιστεύουν.	Μια	τέτοια	

έκπτωση	μπορεί	να	οδηγήσει	ακόμη	και	σε	αύξηση	της	δαπάνης.	

Ας	 δούμε	 λοιπόν	 τις	 επιπτώσεις:	 Σε	 γενικές	 γραμμές	 οδηγούν	

σε	μείωση	της	δαπάνης,	όταν	υλοποιηθούν	σωστά,	χωρίς	μεγάλη	

επίπτωση	στους	ασθενείς.	 Ίσα	 -ίσα	επειδή	και	η	συμμετοχή	των	

ασθενών	εκφράζεται	σαν	ποσοστό	επί	της	τιμής	του	φαρμάκου,	οι	

ασθενείς	συχνά	ωφελούνται,	επειδή		έχουν	χαμηλότερη	συμμετο-

χή.	Υπάρχει	όμως	όφελος	για	τον	ασφαλιστικό	φορέα.	Στη	Γερμανία	

μάλιστα,	 δίνεται	 οικονομικό	 μπόνους,	 μεγαλύτερη	αμοιβή,	 όταν	

υποστηρίζονται	τα	φάρμακα	για	τα	οποία,	μέσα	από	ανταγωνιστι-

κές	διαδικασίες	ο	ασφαλιστικός	φορέας	έχει	πετύχει	χαμηλότερες	

τιμές.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	την	Ολλανδία.	Για	τη	βιομηχανία	υπάρ-

χουν	ασφαλώς	επιπτώσεις.	Υπάρχουν	περιπτώσεις	όπου	μία	μόνο	

εταιρεία	κερδίζει	έναν	διαγωνισμό,	με	αποτέλεσμα	οι	υπόλοιποι	

να	έχουν	πρόβλημα.	Δεν	είναι	καλό	πράγμα	για	τον	ανταγωνισμό	

μακροπρόθεσμα,	να	κερδίζει	μόνο	μια	εταιρεία	έναν	διαγωνισμό.		

Ο	ΠΟΥ	δίνει	 οδηγίες	 και	 για	 τους	διαγωνισμούς	 και	 συστήνει:	

πολύ	μεγάλη	προσοχή	στη	σχέση	κόστους	και	οφέλους	των	φαρ-

μάκων	που	αγοράζουμε.	Να	δίνεται	έμφαση	στην	αξιοπιστία	του	

προμηθευτού,	π.χ.	αν	κερδίσει	έναν	διαγωνισμό	μια	εταιρεία	με	

5	ανθρώπους	που	μέχρι	πέρσι	έκανε	π.χ.	100.000	πωλήσεις	στην	

Ελλάδα,	θα	πρέπει	να	σκεφτούμε:	είναι	σε	θέση	αυτή	η	εταιρεία	

αύριο	να	εξυπηρετήσει	το	σύνολο	της	χώρας;	

Επίσης,	πρέπει	να	εξασφαλίσει	αυτός	που	κάνει	το	διαγωνι-

σμό	ότι	το	φάρμακο	θα	είναι	στο	νοσοκομείο,	όταν	θα	το	χρειά-

ζονται.	Και,	βεβαίως,	δεν	μπορεί	να	αγνοήσει	κανείς	το	γεγονός	

ότι,	αυτά	τα	πράγματα	γίνονται	αρχικά	για	να	μειωθεί	το	κόστος	

για	 το	σύστημα	υγείας.	Αλλά	δεν	είναι	μόνο	 το	κόστος	για	 το	

σύστημα	υγείας.

  Οι διαγωνισμοί, 
παντού, σε όλο τον 
κόσμο, έχουν πάρα 
πολλά προβλήματα: 

συχνά υπάρχουν 
πολλές προσφορές 
που δεν ξέρει κανείς 
να τις αξιολογήσει, 
υπάρχουν πολλά 

προϊόντα χαμηλής 
ποιότητας, πολλές 
φορές τα προϊόντα 
που παραδίδονται 
δεν ακολουθούν τα 
Client International 
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Μπορείς	να	πάρεις	ένα	φθηνότερο	φάρμακο,	να	μην	έχει	τον	

ίδιο	δείκτη	ασφάλειας	και	να	έχει	επιπλοκές	και	να	καταλήξεις	να	

πληρώνεις	ένα	σωρό	λεφτά	για	άλλα	φάρμακα	που	θα	χρειαστείς,	

για	να	διαχειριστείς	τις	επιπλοκές,	ή	για	εισαγωγή	στο	νοσοκομείο.	

Εδώ	οφείλουμε	να	σημειώσουμε	ότι	δεν	είναι	εύκολο	πολλές	φο-

ρές	να	κάνεις	αλλαγή	από	τη	μία	θεραπεία	στην	άλλη.	Υπάρχουν	

στοιχεία	στη	βιβλιογραφία	ότι,	σε	κράτη	που	επιχειρήθηκε	να	γίνει	

αλλαγή	σε	ασθενείς,	οι	οποίοι	ήταν	ρυθμισμένοι	δεν	είχαν	τα	ανα-

μενόμενα	αποτελέσματα.	Την	ίδια	ώρα	που	οι	γιατροί	παλεύουν	να	

ρυθμίσουν	τους	ασθενείς	–	μόλις	20%	των	ασθενών	με	υπέρταση	

και	με	χοληστερίνη	είναι	ρυθμισμένοι-	είναι	παράλογο	να	ξοδεύ-

εις	τόσα	λεφτά	να	περνούν	2-3	μήνες	για	να	ρυθμίσεις	κάποιον	και	

μετά	να	του	αλλάζεις	τη	θεραπεία,	με	μεγάλη	πιθανότητα	μετά	να	

μην	μπορείς	να	τον	ρυθμίσεις,	να	δημιουργηθούν	προβλήματα	και	

ο	ασθενής	να	κοστίζει	τελικά	περισσότερο	στο	σύστημα.		

Δεν	είμαι	ενάντια	στους	διαγωνισμούς,	θέλουν	όμως	πολύ	μεγά-

λη	προσοχή,	τόσο	ως	προς	το	σε	ποιες	δραστικές	ουσίες	θα	τους	

κάνεις,	όσο	και	υπό	ποιες	συνθήκες.		Όλα	τα	φάρμακα	έχουν	θέση	

μέσα	στο	σύστημα	υγείας,	αλλά	θα	πρέπει	να	εξασφαλίζουμε	την	

ποιότητά	τους.	

Μεγάλη	ανασκόπηση	που	έγινε	με	βάση	την	εμπειρία	όλων	αυ-

τών	των	χρόνων,	κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι,	πρέπει	να	δίνου-

με	έμφαση	στο	συνολικό	κόστος	της	θεραπείας	των	ασθενών,	όχι	

στην	τιμή	μόνο.	Ότι	πρέπει	να	είμαστε	σίγουροι	ότι	υπάρχει	clinical	

input	στην	επιλογή	των	φαρμάκων,	να	μην	την	κάνουμε	δηλαδή	

αυτή	τη	δουλειά	χωρίς	τους	γιατρούς.	

Ένας	άλλος	στόχος	είναι	να	εξασφαλίζουμε	diversity,	

δικαιοσύνη	 και	 διαφάνεια.	 Οι	 διαγωνισμοί,	 πα-

ντού,	σε	όλο	τον	κόσμο,	έχουν	

πάρα	πολλά	προβλήματα:	 συ-

χνά	υπάρχουν	πολλές	προσφο-

ρές	που	δεν	ξέρει	κανείς	να	τις	

αξιολογήσει,	υπάρχουν	πολλά	

προϊόντα	 χαμηλής	 ποιότητας,	

πολλές	 φορές	 τα	 προϊόντα	

που	 παραδίδονται	 δεν	 ακο-

λουθούν	τα	Client	international	

Standards.	

Πρέπει	κανείς	να	κοιτάζει	κι	

άλλα	πράγματα	εκτός	από	την	

τιμή,	 όπως	 π.χ.	 πόσο	 αξιόπι-

στη	είναι	η	 εταιρεία	που	σου	

φέρνει	 το	 προϊόν,	 ποια	 είναι	

ποιότητα,	 ποιοι	 είναι	 οι	 χρό-

νοι,	ποιο	είναι	το	capacity	της	

εταιρείας.	 Μάλιστα,	 η	 Ευρω-

παϊκή	 Επιτροπή	 είχε	 εκδώσει	

οδηγίες	για	το	πώς	πρέπει	να	

γίνεται	οι	διαγωνισμοί	για	την	

προμήθεια	φαρμάκων.	

Αυτό,	όμως,	που	θα	ήθελα	

να	 τονίσω	 και	 να	 κλείσω	 με	

αυτό,	ότι	9	στις	10	χώρες	δεν	

κάνουν	 μειοδοτικούς	 διαγω-

νισμούς	 στα	 φάρμακα,	 κά-

νουν	διαγωνισμούς	που	λέγο-

νται	MEAT-	Most	Economically	

Advanced	Tender,	 είναι	 αυτό	

που	εμείς	στα	ελληνικά	λέμε	

‘με	βάση	τη		πιο	συμφέρουσα	

προσφορά’.	Και	πώς	βγαίνει	η	

πιο	 συμφέρουσα	προσφορά;	

Αξιολογώντας	 την	 αποτελε-

σματικότητα,	 την	 ασφάλεια	

της	 θεραπείας	 και	 βάζοντας	

κριτήρια	που	είναι	βασικά	για	

εμάς.	 Δεν	 γίνεται	 να	 είναι	 η	

τιμή	 το	 μόνο	 κριτήριο,	 είναι	

άδικο	 για	 το	 φάρμακο	 αυτό.	

Τα	 φάρμακα	 δεν	 είναι	 ίδια.	

Κάθε	 φάρμακο	 είναι	 διαφο-

ρετικό».			
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Mε υπευθυνότητα,
συμβάλλουμε στην προαγωγή 
της υγείας στην Ελλάδα

Η Νovartis Hellas, ανήκει στον Όμιλο Novartis AG, 
και είναι μια πρωτοπόρος και δυναμική εταιρεία στον 
παγκόσμιο όπως και στον ελληνικό φαρμακευτικό 
χώρο.
Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμαστε από το 1997 και 
σήμερα προσφέρουμε πλήρη απασχόληση σε περίπου 
600 εργαζόμενους υψηλού μορφωτικού επιπέδου, με 
άρτια επαγγελματική εξειδίκευση ενώ υποστηρίζουμε 
εκατοντάδες άλλες έμμεσες θέσεις εργασίας.
Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνουν τα συνταγογραφούμενα 
φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα παθήσεων, όπως χρόνια μυελογενή 
λευχαιμία, καρκίνο μαστού, καρδιαγγειακές και 
μεταβολικές παθήσεις (υπέρταση, διαβήτης), νόσο 
alzheimer, νόσο parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, 
ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, μεταμόσχευση, 
οστεοπόρωση, καθώς και τα μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα (OTC).
Στη  Novartis Hellas έχουμε επιλέξει να 
συνεργαζόμαστε για την παραγωγή και διανομή 
προϊόντων με ελληνικές εταιρίες, στηρίζοντας την 
εγχώρια παραγωγή και οικονομία, όπως είναι η FA-
MAR, στα 3 εργοστάσια της οποία παράγονται ετησίως 
12.000.000 συσκευασίες προϊόντων Novartis, η EL-
PEN, η WinMedica,  η Αlapis, η Vianex και η DEMO.

Η Novartis υπήρξε μεταξύ των  πρώτων εταιρειών που 
συνυπέγραψαν το 2000 την Οικουμενική Σύμβαση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact).
Οι 4 πυλώνες στους οποίους εστιάζει την Κοινωνική της 
Υπευθυνότητα είναι:
- Οι ασθενείς
- Επιχειρηματική Δεοντολογία
- Οι άνθρωποί μας και οι κοινωνίες
- Μέριμνα για το περιβάλλον
Συνεργαζόμαστε με περισσότερους  από 3.500 
προμηθευτές. Παράλληλα, ενισχύουμε πολυάριθμα 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνικών 
Πανεπιστημιακών  Ιδρυμάτων, Κλινικών και Ιατρικών 
Εταιρειών, καθώς και Συλλόγους Ασθενών και 
Κοινωφελείς Οργανισμούς που έχουν σκοπό την 
υποστήριξη πασχόντων συνανθρώπων μας. Ετησίως, το 
ποσόν των ενισχύσεων αυτών πλησιάζει τα 2.000.000 €. 
Πέρα από αυτό, αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα πρόγραμμα 70 κλινικών μελετών για φαρμακευτικά 
προϊόντα,  συνολικής επένδυσης πάνω από 3εκ. ευρώ.

Μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε φέτος η 
εταιρία, προκειμένου να συμβάλλει στην ανακούφιση των 
πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό της Ιαπωνίας, 
ήταν το πρόγραμμα Matching Gift. Πέρα από τη δωρεά 3 
εκ. δολαρίων όσο και φαρμάκων, η Νοvartis δημιούργησε 
το πρόγραμμα Matching Gift, το οποίο στηρίχθηκε στο 
υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και προαγωγής του 
εθελοντισμού στους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, η 
εταιρία ζήτησε από τους εργαζόμενους να συμβάλλουν, 
προαιρετικά, για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού το 
οποίο στη συνέχεια διπλασίασε η εταιρία και διέθεσε μέσω 
του Ερυθρού Σταυρού στους πληγέντες της Ιαπωνίας.

Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς της 
Novartis
Η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί βασική 
φιλοσοφία και αντίληψη για τη Novartis και το σύνολο 
των εργαζομένων της.  Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, κάθε 
άνοιξη, η Novartis αφιερώνει την ημέρα της ίδρυσής 
της στην κοινωνία, καθιερώνοντας την ημέρα αυτή ως 
«Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» όλων 
των εργαζομένων της σε όλο τον κόσμο.  Την ημέρα 
αυτή οι εργαζόμενοι βρίσκονται κοντά σε ηλικιωμένους, 
παιδιά, και άλλους συνανθρώπους που έχουν την 
ανάγκη μιας ζεστής αγκαλιάς, ενός γλυκού χαμόγελου. 
Ο θεσμός αυτός τονίζει την αφοσίωση της Novartis να 
ενεργεί ως Υπεύθυνος Πολίτης και αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της 
εταιρίας. 
Φέτος, οι εργαζόμενοι  προσέφεραν εθελοντική εργασία 
βοηθώντας στην προετοιμασία των Παγκοσμίων Αγώνων 
Special Olympics 2011 που θα πραγματοποιηθούν στη 
χώρα μας. Περίπου 400 εργαζόμενοι της εταιρείας, 

βοήθησαν στην ταξινόμηση των στολών που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των 
αγώνων, στην διαμόρφωση των γραφείων, στην 
ταξινόμηση εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος 
εθελοντισμού, στην τοποθέτηση επιδαπέδιων 
σημάνσεων, στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος 
χώρου ενώ παράλληλα δημιούργησαν ζωγραφικά 
έργα, τα οποία ακολούθως τοποθετήθηκαν σε διάφορα 
σημεία των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό. Κατά την 
διάρκεια των εργασιών παρόντες ήταν  και οι αθλητές 
της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι ενέπνευσαν και 
παρότρυναν τους εθελοντές, ώστε να ολοκληρωθούν 
με επιτυχία όλες οι εργασίες. Η ημέρα ολοκληρώθηκε 
με έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητών 
και εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, 
όπου νικητές αναδείχθηκαν -με διαφορά ψυχής- οι 
αθλητές των Special Olympics 
Hellas.

Παράλληλα, 80 εργαζόμενοι της εταιρείας Novartis στη 
Θεσσαλονίκη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε φιλικούς αγώνες μπάσκετ με τους αθλητές των 
Special Olympics Hellas στο γήπεδο ΜΕΝT της πόλης. 
Οι  εργαζόμενοι της εταιρίας στις υπόλοιπες πόλεις 
συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής 
Προσφοράς με εθελοντική αιμοδοσία στα  αιμοδοτικά 
κέντρα της περιοχής τους.

Επιστέγασμα των προσπαθειών που 
καταβάλλουμε για να λειτουργούμε με 
υπευθυνότητα και ακεραιότητα είναι η διάκριση 
που λάβαμε στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής 
Ευθύνης που διοργανώθηκε για 3η χρονιά από το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο 
αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την 
αναγνώριση των επιδόσεων των εταιριών σε 
θέματα Εταιρικής Ευθύνης με βάση διεθνή 
κριτήρια.
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παρότρυναν τους εθελοντές, ώστε να ολοκληρωθούν 
με επιτυχία όλες οι εργασίες. Η ημέρα ολοκληρώθηκε 
με έναν φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητών 
και εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, 
όπου νικητές αναδείχθηκαν -με διαφορά ψυχής- οι 
αθλητές των Special Olympics 
Hellas.

Παράλληλα, 80 εργαζόμενοι της εταιρείας Novartis στη 
Θεσσαλονίκη, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε φιλικούς αγώνες μπάσκετ με τους αθλητές των 
Special Olympics Hellas στο γήπεδο ΜΕΝT της πόλης. 
Οι  εργαζόμενοι της εταιρίας στις υπόλοιπες πόλεις 
συμμετείχαν στην Ημέρα Εθελοντικής Κοινωνικής 
Προσφοράς με εθελοντική αιμοδοσία στα  αιμοδοτικά 
κέντρα της περιοχής τους.

Επιστέγασμα των προσπαθειών που 
καταβάλλουμε για να λειτουργούμε με 
υπευθυνότητα και ακεραιότητα είναι η διάκριση 
που λάβαμε στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής 
Ευθύνης που διοργανώθηκε για 3η χρονιά από το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο 
αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την 
αναγνώριση των επιδόσεων των εταιριών σε 
θέματα Εταιρικής Ευθύνης με βάση διεθνή 
κριτήρια.



Τα υπέρ και τα κατά 
της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΘΗΡΑΙΟΣ 

«Ε
ίναι	παράλογο	να	θέλεις	να	κάνεις	ΗΣ,	όταν	δεν	

έχεις	ηλεκτρονικούς	υπολογιστές	και	ηλεκτρονικό	

φάκελο	ασθενούς	και	είναι	παράλογο	να	θέλεις	να	

ολοκληρώσεις	αυτό	το	πράγμα	σε	μερικούς	μήνες,	

όταν	ως	πολιτεία	έχουμε	ξοδέψει	πολλά	εκατομμύρια	από	το	2000,	

για	τα	ολοκληρωμένα	πληροφοριακά	συστήματα	(ΟΠΣΥ)	στα	νοσο-

κομεία,	που	σήμερα	παραμένουν	ΜΟΠΣΥ,	δηλαδή	Μη	Ολοκληρω-

μένα	Πληροφοριακά	Συστήματα.	

Το	δεύτερο	που	θα	ήθελα	να	επισημάνω	είναι	ότι	όταν	λέμε	

ΗΣ	μιλάμε	για	δύο	πράγματα:	η	ΗΣ	στο	εσωτερικό	περιβάλλον	

του	 νοσοκομείου	 και	 ΗΣ	 στο	 εξωτερικό	 περιβάλλον	 του	 νοσο-

κομείου,	στους	εξωτερικούς	ασθενείς»,	σημείωσε	ο	κ.	Θηραίος	

και	 συνέχισε	 λέγοντας:	 «Σήμερα,	 στα	 98	 από	 τα	 131	 νοσοκο-

μεία	υπάρχουν	πληροφοριακά	συστήματα	και	η	διαδικασία	της	

ΗΣ	ολοκληρώνεται	ηλεκτρονικά.	Αυτό	σημαίνει	ότι	ατομικό	

συνταγολόγιο	στην	κλινική,	με	ΑΜΚΑ	ασθενούς	και	

γιατρού,	 συνεπάγεται	 ηλεκτρονική	 παραγγελία	

δραστικής	ουσίας,	ηλεκτρονική	παραγγελία	στο	

φαρμακείο	και	εκτέλεση	από	το	φαρμακείο	ηλε-

κτρονικά.	 Μπορεί	 να	 λείπουν	 τα	 άλλα	 υποσυ-

στήματα,	όπως	η	διασύνδεση	με	τον	ηλεκτρονι-

κό	φάκελο	του	ασθενούς,	τουλάχιστον	για	το	

εσωτερικό	κομμάτι	του	νοσοκομείου.	

Όσον	 αφορά	 στους	 εξωτε-

ρικούς	 ασθενείς,	 υπάρχουν	

πρακτικά	 3	 χώροι	 συνταγο-

γράφησης:	 τα	 εξωτερικά	



Για	την	Ηλεκτρονική	
Συνταγογράφηση	
(ΗΣ)	στις	μονάδες	
υγείας	του	ΕΣΥ,	τα	
υπέρ	και	τα	κατά	της	
και	τις	παραβάσεις	
στη	συνταγογραφία	
μίλησε	ο	Γενικός	
Ιατρός/	Σύμβουλος	
Παγκόσμιου	
Οργανισμού	
Υγείας	(WHO	NCD/
PHC	Consultant)/	
σύμβουλος		
Γ.Γ.	Υπουργείου	Υγείας,	
κ.	Νίκου	Πολύζου,		
κ.	Λευτέρης	Θηραίος.

ιατρεία	 των	 νοσοκομείων,	 οι	 πρωτοβάθμιες	 μονάδες	

του	ΕΣΥ,	δηλαδή	τα	κέντρα	υγείας	και	τα	περιφερειακά	

ιατρεία	και	οι	συμβεβλημένοι	με	τον	ΕΟΠΥΥ	ελευθεροε-

παγγελματίες	γιατροί.	

Η	ΗΣ,	άσχετα	αν	αυτή	χρησιμοποιεί	ένα	εργαλείο	και	

μια	ηλεκτρονική	βάση,	ακολουθεί	 τους	κανόνες,	 τις	δι-

αδικασίες,	 τις	 συμπεριφορές,	 τους	 όρους	 και	 τις	 προϋ-

ποθέσεις	 της	 χειρόγραφης	 συνταγογράφησης.	 Σίγουρα	

πίσω	από	όλα	αυτά,	μιας	και	μπήκε	ως	επιταγή	της	τρό-

ικας	και	 του	μνημονίου,	υπήρχε	σαφώς	ένα	οικονομικό	

κομμάτι,	και	η	ανάγκη	ελέγχου	και	παρακολούθησης	κά-

ποιων	πραγμάτων,	από	πλευράς	των	επαγγελματιών	υγεί-

ας,	όμως,	πρέπει	να	καταλάβουμε	ότι	είναι	ένα	εργαλείο	

για	την	ορθή	λήψη	μιας	κλινικής	απόφασης,	για	την	ορθή	

παροχή	υπηρεσιών.	

Η	ηλεκτρονική	συνταγογραφία	με	την	έννοια	μιας	δια-

δικασίας	ιατρικής	πράξης	και	λήψης	κλινικής	απόφασης,	

που	στηρίζεται	στη	γνώση	του	 ιστορικού	του	ασθενούς	

και	στην	τεκμηρίωση,	δεν	υπάρχει	στην	Ελλάδα.

Μια	«αδυναμία»	του	συστήματος	είναι	το	να	χρησιμο-

ποιείς	ένα	και	μόνο	σύστημα	ηλεκτρονικής	συνταγογρά-

φησης.	Πουθενά	στο	εξωτερικό	δεν	συμβαίνει	αυτό.	Στο	

εξωτερικό	 μπορεί	 κανείς	 να	 διαλέξει	 οποιοδήποτε	 σύ-

στημα	θέλει,	με	μια	πλατφόρμα	διαλειτουργικότητας	και	

να	το	εφαρμόσει.	

Το	θετικό	είναι	ότι	δεν	πρόκειται	για	μία	εφαρμογή,	που	

σημαίνει	 ότι	 αγοράζεις	 ένα	 πρόγραμμα,	 το	 εγκαθιστάς	

στον	υπολογιστή	σου	κ.λπ.	Είναι	μια	web	εφαρμογή,	που	

σημαίνει	ότι	πρακτικά	δεν	χρειάζεσαι	τίποτα	άλλο	παρά	

έναν	υπολογιστή,	μια	σύνδεση	με	το	Διαδίκτυο.	Σίγουρα,	

το	συγκεκριμένο	σύστημα	είναι	σε	μια	πρωτόλεια	φάση.	

Παρόλο	 όμως	 που	 δεν	 εξασφαλίζει	 τον	 ηλεκτρονικό	

φάκελο	ασθενούς,	εξασφαλίζει	τουλάχιστον	το	φαρμα-

κευτικό	ιστορικό	του	ασθενούς.	Μέσα	στην	ΗΣ	δηλαδή,	

ο	γιατρός	που	συνταγογραφεί,	μπορεί	να	ανατρέξει	και	

σε	παλαιότερες	συνταγές	και	 να	έχει	 το	φαρμακευτικό	

προφίλ	του	ασθενούς,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	ο	τελευ-

ταίος	του	το	επιτρέπει.	Γι’	αυτό	υπάρχει	η	πρόβλεψη	στο	

ηλεκτρονικό	 σύστημα,	 να	 ζητείται	 η	 συγκατάθεση	 του	

ασθενούς	για	να	βλέπει	ο	γιατρός	τις	άλλες	του	συνταγές.	



κατανάλωση	 που	 έχουν	 και	

πώς	πρέπει	 να	 γίνεται	η	πλη-

ρωμή.	Το	έργο	ξεκίνησε	μόνο	

πιλοτικά,	αφορούσε	μόνο	τον	

ΟΑΕΕ,	 με	 ένα	 κόστος	 60.000	

ευρώ,	 και	 τώρα	 γίνεται	 προ-

σπάθεια	να	επεκταθεί	σε	όλο	

το	σύστημα	τώρα,	εξού	και	τα	

προβλήματα,	 όμως	 ήδη	 είναι	

σε	εξέλιξη	ένας	μεγάλος	δια-

γωνισμός	για	την	ολοκλήρωση	

του	έργου,	ώστε	να	υπάρχει	το	

σύνολο	 των	 στοιχείων	 μέσα,	

το	 να	 αντέχει	 όλους	 αυτούς	

τους	 χρήστες	 και	 συγχρόνως	

να	 ενσωματωθούν	 μέσα	 στο	

σύστημα,	όλα	εκείνα	τα	στοι-

χεία	 που	 απαιτούνται	 για	 να	

κάνουν	 την	 ΗΣ	 καλύτερο	 ερ-

γαλείο	στη	λήψη	μιας	κλινικής	

απόφασης	 και	 την	 εκτέλεση	

μιας	συνταγής.	

Η	 ΗΣ	 είναι	 ένα	 εργαλείο	

που	 το	 χρειαζόμαστε	 για	

πολλούς	 λόγους.	 Όμως,	 δεν	

έχουμε	μόνο	αυτό	 το	σύστη-

μα.	Το	ΙΚΑ	έπαιρνε	τις	συντα-

γές	από	τα	φαρμακεία	και	τις	

σκάναρε	 και	 με	 την	 ψηφιο-

ποίησή	τους	έκανε	συγκεκρι-

μένες	 αναλύσεις,	 που	 ήταν	

εργαλεία	π.χ.	για	τη	διοίκηση	

(για	το	ποιος	συνταγογραφεί,	

σε	ποιο	σημείο,	ποιες	είναι	οι	

προτιμήσεις	 του	 κ.λπ).	 Αστυ-

νομικό	μέτρο;	Εν	μέρει,	αλλά	

χρήσιμο,	 δεδομένου	 ότι	 οι	

συμπεριφορές	 χρειάζονται	

τροποποίηση	 και	 προσαρμο-

γή	για	να	γίνουν	πιο	ορθές.	

Τι	κάνουμε	σήμερα	στο	σύ-

στημα	 υγείας;	 Προσπαθούμε	

να	εφαρμόσουμε	το	σύστημα	

Ποια	είναι	όμως	τα	μειονεκτήματα	του	συστήματος;	Περιέχει	το	σύ-

νολο	των	φαρμάκων,	με	το	ATC	των	φαρμάκων,	όπως	τα	έχει	ο	ΕΟΦ.	

Οι	λίστες	δεν	είναι	ενημερωμένες,	ούτε	τα	φαρμακεία	είναι	ενημε-

ρωμένα.	Αυτό	πρακτικά	σημαίνει	ότι	ο	γιατρός	μπορεί	να	γράψει	ένα	

φάρμακο	που	να	μην	κυκλοφορεί	στη	συγκεκριμένη	συσκευασία	και	

να	υπάρχουν	προβλήματα	στο	σύστημα.	Όφειλε	να	έχει:

1.		Συνταγογραφικά	 πρωτόκολλα,	 δηλαδή	 οδηγίες	 ορθής	 θε-

ραπευτικής	 πρακτικής	 για	 200	 θεραπευτικές	 κατηγορίες.	

Το	να	συζητάμε,	ωστόσο,	για	συνταγογραφικά	πρωτόκολλα,	

όταν	δεν	έχουμε	clinical	pathways	είναι	προφανώς	ανόητο.	

Ωστόσο,	μέχρι	τον	Μάρτιο	θα	είναι	έτοιμα	και	διαγνωστικά	

πρωτόκολλα	και	clinical	pathways,	τουλάχιστον	για	τα	βασι-

κά	νοσήματα,	τα	οποία	θα	ενσωματωθούν	στα	ΠΣ	των	νοσο-

κομείων,	ώστε	να	έλθουν	στη	συνέχεια	και	να	διασυνδεθούν	

με	τα	συνταγογραφικά	πρωτόκολλα.	

2.		Κωδικοποίηση	 iCDC-2,	 μια	 κωδικοποίηση	 του	 Παγκόσμιου	

Οργανισμού	 Υγείας	 για	 την	 πρωτοβάθμια	φροντίδα	 υγείας	

που	 εξασφαλίζει	 δύο	 πράγματα:	 στηρίζεται	 περισσότερο	

στα	συμπτώματα	και	στα	σημεία	και	λιγότερο	σε	έτοιμες	δια-

γνώσεις,	αφού	στην	πρωτοβάθμια	φροντίδα	υγείας	σπανίως	

έχεις	βεβαιότητα	διαγνώσεων.	Συγχρόνως	έχεις	πολύ	λιγό-

τερους	κωδικούς	των	φαρμάκων,	ώστε	ο	γιατρός	να	μπορεί	

να	ανατρέξει	και	να	δει	τις	αντενδείξεις	των	φαρμάκων.	

Ένα	άλλο	μειονέκτημα	της	ΗΣ	είναι	ότι	ακολουθεί	τους	κανόνες	

της	χειρόγραφης	συνταγογράφησης.	Τι	σημαίνει	αυτό;	 Ότι,	όπως	

και	στη	χειρόγραφη	συνταγογράφηση,	σου	επιτρέπει	να	γράφεις	

μόνο	3	επιλογές	ανά	σελίδα.	Έτσι,	αν	ο	ασθενής	σου	χρειάζεται	10	

φάρμακα,	το	σύστημα	δεν	σε	διευκολύνει.	Πρέπει	να	βγεις,	να	ξα-

ναμπείς,	να	ξαναγράψεις	και	να	ξαναμπείς	στη	διαδικασία	να	γρά-

ψεις	η	δεύτερη	ή	και	την	τρίτη	συνταγή.	Η	συνταγή	εκτυπώνεται	

στον	ασθενή	και	σφραγίζεται	από	τον	γιατρό	για	τη	νομιμότητα.	Οι	

ηλεκτρονικές	υπογραφές	δεν	έχουν	εφαρμοστεί	ακόμη	ούτε	και	

στα	πιο	προχωρημένα	συστήματα	ΗΣ,	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο	(π.χ.	

στην	Ισπανία	και	στην	Ανδαλουσία,	ή	στη	Δανία).	Εξακολουθεί	λοι-

πόν	με	την	έννοια	της	νομιμότητας	και	της	πιστοποίησης	του	πράγ-

ματος,	η	συνταγή	να	εκτυπώνεται	και	να	σφραγίζεται.			

Το	σύστημα	της	ΗΔΙΚΑ	(ηλεκτρονική	διακυβέρνηση	κοινωνικής	

ασφάλισης)	μπορεί	να	διασυνδεθεί	με	όλους	τους	φορείς	που	οφεί-

λουν	και	πρέπει	να	έχουν	γνώση	της	συγκεκριμένης	πληροφορίας,	

π.χ.	 τα	φαρμακεία	 για	 τις	 αποζημιώσεις	 που	πρέπει	 να	 πάρουν,	

για	το	κόστος	των	συνταγών	κ.λπ.,	τα	ασφαλιστικά	ταμεία	για	την	
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της	 ΗΣ,	 εξασφαλίζοντας	 για	

κάθε	 κέντρο	 υγείας	 τουλάχι-

στον	 4-5	 θέσεις	 συνταγογρά-

φησης	 (Η/Υ),	 από	 μία	 θέση	

συνταγογράφησης	 στα	 πε-

ριφερειακά	 ιατρεία	 και	 από	

2-3	θέσεις	συνταγογράφησης	

στα	εξωτερικά	ιατρεία.	Το	σύ-

στημα	 έχει	 προβλήματα.	 Δεν	

είναι	 εύκολη	 η	 προμήθεια	

των	 υπολογιστών,	 επίσης	 ο	

ΕΟΠΥΥ,	 έδωσε	 συνταγολόγια	

σε	όλους	 τους	ειδικευμένους	

γιατρούς	 και	 δικαίωμα	 ηλε-

κτρονικής	 συνταγογράφησης	

στα	νοσοκομεία,	μόνο	για	τον	

ΟΠΑΔ,	τον	ΟΑΕΕ	και	τον	ΟΓΑ.		

Άρα,	 η	 ταλαιπωρία	 για	 τον	

ασθενή	του	ΙΚΑ	που	πηγαίνει,	

παίρνει	τη	συνταγή	και	πρέπει	

να	πάει	σε	άλλον	γιατρό	για	να	

του	τη	γράψει	εξακολουθεί.	

Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 η	

ΗΣ	 αποτελεί	 ιατρική	 πράξη	

που	έχει	κανόνες	και	πλαίσιο.	

Υπάρχει	 νομικό	 πλαίσιο	 που	

καθορίζει	 τους	 κανόνες	 της	

συνταγογραφίας	 από	 πολύ	

παλιά.	 Υπάρχει	 το	 προεδρι-

κό	 διάταγμα	 121/2008,	 που	

προσδιορίζει	ακριβώς	το	πώς	

πρέπει	 να	 συνταγογραφείς,	

ποιες	 είναι	 οι	 επιλογές	 σου	

και	πώς	πρέπει	να	κάνεις	την	

ορθή	εφαρμογή	της	συνταγο-

γράφησης.	Ο	γιατρός	έχει	το	

δικαίωμα	να	κάνει	ό,τι	 καλύ-

τερο	για	τον	ασθενή	του,	αλλά	

μέσα	σε	ένα	πλαίσιο,	δεν	εί-

ναι	μόνο	θέμα	κόστους,	είναι	

και	 θέμα	 ουσίας.	 	 Υπάρχουν	

κανόνες	στη	συνταγογραφία,	

που	πρέπει	να	συστηματοποι-

   Οι ηλεκτρονικές 
υπογραφές δεν έχουν 

εφαρμοστεί ακόμη  
ούτε και στα πιο  
προχωρημένα  

συστήματα ΗΣ, σε  
ευρωπαϊκό επίπεδο 

ηθούν	 και	 να	 υπάρχει	 ένας	

τρόπος	 πειθαρχικού	 δικαίου,	

που	στην	πράξη	δεν	υπάρχει.	

Το	θέμα	των	ποινών	και	των	

πειθαρχικών	 παραβάσεων	

πρέπει	 να	 εξορθολογικευθεί	

εκεί	όπου	πραγματικά	έχει	ου-

σία.	Θα	πρέπει	να	θυμηθούμε	

ότι	υπάρχουν	οδηγίες	στο	ΙΚΑ	

και	 στα	 ασφαλιστικά	 ταμεία,	

ποια	 φάρμακα	 συνταγογρα-

φούνται,	 ποια	 φάρμακα	 δεν	

συνταγογραφούνται.	Και	πάλι	

σας	 λέω,	 η	 ελευθερία	 του	

γιατρού	 είναι	 να	 δώσει	 αυτό	

που	 θέλει.	 Το	 να	 δώσει	 ένας	

γιατρός	 ένα	 φάρμακο	 εκτός	

βασικών	 ενδείξεων,	 εφόσον	

η	 άποψή	 του	 είναι	 τεκμηριω-

μένη	δίνεται.	Υπάρχει	ελευθε-

ρία	ναι,	αλλά	πρέπει	να	ξέρεις	

τους	όρους	και	τις	προϋποθέ-

σεις	και	το	πλαίσιο.	

Υπάρχει	 υπ’	 αυτήν	 την	 έν-

νοια	 ένα	 σύστημα	 παρακο-

λούθησης	συνταγογράφησης.	

Επίσης,	το	ΙΚΑ	(και	προφανώς	

και	ο	ΕΟΠΥΥ)	καταλογίζει	την	

οικονομική	ζημία	στον	γιατρό.	

Κάθε	γιατρός	παίρνει	σημειώ-

ματα,	 ακόμη	 και	 για	 υπερβά-

σεις	των	5	ευρώ	και	αιτώνται	

από	 τα	 ασφαλιστικά	 ταμεία	

από	τον	ίδιο	το	γιατρό.

Κωδικοποιείται	 η	 παράβα-

ση,	όπως	προσδιορίζεται	από	

το	ΠΔ	120	και	από	όλη	τη	νο-

μοθεσία	που	το	προσδιορίζει	

αυτό,	 φαίνεται	 σε	 ποια	 νο-

μοθεσία	αναφέρεται	 και	 στο	

τέλος	 φαίνεται	 η	 διοικητική	

κύρωση	ή	η	πειθαρχική	κύρω-

ση	που	μπορεί	να	κυμαίνεται	

από	 απλή	 σύσταση,	 επίπλη-

ξη	ή	στέρηση	15-30	ημερών	

μισθού	ή	ακόμη	και	διακοπή	

συνεργασίας	ή	σύμβασης.		

Ο	ΠΟΥ	λέει	ότι	με	120	δρα-

στικές	 ουσίες	 αντιμετωπίζεις	

το	 85%	 των	 ασθενειών	 στην	

πρωτοβάθμια	 φροντίδα	 υγεί-

ας.	 Όμως,	αυτές	τις	120	ούτε	

τις	ξέρουμε,	αλλά	κυρίως	δεν	

έχουμε	μάθει	να	συζητάμε	με	

δραστική	ουσία.	Από	την	άλλη	

πλευρά,	 έχουμε	 μάθει	 μέσα	

από	συγκεκριμένες	διαδικασί-

ες,	να	είμαστε	η	πρώτη	χώρα	

στον	κόσμο	που	καταναλώνει	

φάρμακα	 π.χ.	 για	 την	 άνοια,	

έχουμε	 στα	 αλήθεια	 τόσους	

ανοϊκούς;	Ήδη	σε	όλα	τα	νοσο-

κομεία	στείλαμε	βασικά	έντυ-

πα	ηλεκτρονικά,	που	σημαίνει	

ηλεκτρονικό	 ιστορικό,	 εξιτη-

ρίου,	 έτσι	 ώστε,	 τουλάχιστον	

στο	 εσωτερικό	 περιβάλλον	

του	 νοσοκομείου,	 να	 ολοκλη-

ρωθεί	 η	 μορφή	 με	 την	 οποία	

η	ηλεκτρονική	πληροφορία	θα	

ενσωματώνει	την	ΗΣ	στο	εσω-

τερικό	των	νοσοκομείων».					 	
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΤΣΕΡΗ*

Επιστημονικές
Ιατρικές Κοινότητες 

Η	
ιατρική	εκπαί-

δευση	 βρί-

σκεται	 στον	

«έλεγχο»	 του	

κεντρικού	 κράτους,	 χω-

ρίς	 προδιαγραφές,	 προ-

ϋποθέσεις	 και	 κανόνες.	

Το	σύστημα	ίδρυε	θέσεις	

ειδικευομένων	 ιατρών	

και	 έχριζε	 εκπαιδευτι-

κές	 μονάδες.	 Χωρίς	 να	

εξετάζεται	τι	ειδικότητες	

χρειάζεται	η	χώρα	και	πό-

σους	γιατρούς	βγάζουμε.	

Στην	εποχή	που	ο	καρ-

κίνος	 αποτελεί	 την	 πιο	

θανατηφόρο	 πάθηση,	

η	 χώρα	 έχει	 έλλειψη	

Ογκολόγων	 και	 Ακτινο-

θεραπευτών.	Στη	Βόρεια	

Ελλάδα	έχουμε	μόλις	36	

Ογκολόγους	για	3	εκατ.	

πληθυσμό.	 Αντιθέτως,	

διαθέτουμε	 387	 Νευ-

ροχειρουργούς.	 Η	 επι-

στημονική	 τους,	 όμως,	

εταιρία	 δηλώνει	 στην	

αντίστοιχη	 Ευρωπαϊκή	

μόνον	 90	 ως	 επαρκείς,	

σύμφωνα	 με	 τα	 διεθνή	

κριτήρια.	 Οι	 εκπαιδευ-

τικές	 μας	 μονάδες	 δεν	

αξιολογήθηκαν	 ποτέ.	

Υπάρχουν	 Κλινικές	 με	

ένα	 ειδικό	 γιατρό	 και	

πέντε	 ειδικευόμενους.	

Υπάρχει	 κλινική	 με	 4	

ειδικευόμενους	 και	 κα-

νένα	ειδικό	γιατρό,	εδώ	

στην	Αθήνα.	

Οι	 εκπαιδευτές	 δεν	

αξιολογήθηκαν	ποτέ.	Οι	

Η	«ιδιαιτερότητα»	της	
Ελληνικής	πραγματικότη-
τας	αφορά	όλες	τις	πτυ-
χές	της	δημόσιας	ζωής,	
κάθε	δραστηριότητα.	Η	
οργάνωση	της	ιατρικής	
κοινότητας	και	η	ιατρική	
εκπαίδευση	δεν	διέφυ-
γαν	από	τη	στρέβλωση.	
Τον	Ιανουάριο	του	2010	
η	νέα	διοίκηση	του	Κε-
ντρικού	Συμβουλίου	

Υγείας	ξεκίνησε	μια	προ-
σπάθεια	απογραφής	των	
ιατρικών	επιστημονικών	
ενώσεων.	Ως	το	Μάρτιο	
του	ίδιου	έτους	καταγρά-
φηκαν	1010!	Ταυτόχρονα	
διαπιστώθηκε	πως	το	

2009	είχαν	πραγματοποι-
ηθεί,	στην	Ελλάδα,	2194	
ιατρικές	επιστημονικές	
εκδηλώσεις!		Οι	περισ-
σότερες	από	αυτές	είχαν	
μεν	χορηγούς,	αλλά	όχι	
σύστημα	αξιολόγησης	
της	ποιότητάς	τους.	



εκπαιδευόμενοι	 	δεν	αξιολογούνται	κατά	τη	διάρκεια	της	εκπαί-

δευσης.	Δεν	υπάρχουν	κανόνες	και	ελάχιστες	προϋποθέσεις	ιατρι-

κών	πράξεων	που	πρέπει	να	πραγματοποιήσει	ένας	γιατρός	για	να	

θεωρείται	επαρκώς	εκπαιδευμένος.	Οι	ειδικευόμενοι	γιατροί,	σε	

αρκετές	περιπτώσεις,	είναι	απλώς	βοηθητικό	προσωπικό	των	διευ-

θυντών	τους.

Η	συνεχιζόμενη	εκπαίδευση	των	γιατρών	είναι	κατακερματισμέ-

νη.	 Στο	ΕΣΥ	δεν	υπάρχει	 	 ουσιαστικά	σύστημα	αξιολόγησης	 των	

γιατρών	του,	οι	ιδιώτες	γιατροί	και	οι	γιατροί		των	ταμείων	δεν	κρί-

θηκαν	και	δεν	αξιολογήθηκαν	ποτέ.	

Αυτή	η	κατάσταση	ώθησε	την	Επιτροπή	Εκπαίδευσης	και	η	Ολο-

μέλεια	του	ΚΕΣΥ	να		προτείνουν	την	ίδρυση	των	Επιστημονικών	Κοι-

νοτήτων	των	Ιατρικών	Ειδικοτήτων,	ώστε	η	Ιατρική	Εκπαίδευση	να	

αποκεντρωθεί	από	το	κράτος	και	να	ανατεθεί	στην	Ιατρική	Επιστη-

μονική	Κοινότητα,	κατά	τα	πρότυπα	των	αντίστοιχων	Ευρωπαϊκών	

και	Αμερικανικών	Κολεγίων	και	ταυτόχρονα	να	αποκατασταθεί	μια	

ισορροπία	στην	οργάνωσή	της,	ενισχύοντας	την	επιστημονική	δι-

άσταση	και	αποτρέποντας	τον		κομματισμό	και	τον	συντεχνιασμό.

Το	πλαίσιο	που	έχει	προταθεί	βασίζεται	στα	εξής	κύρια	σημεία:

•	Μια		κοινότητα	για	κάθε	κύρια	ειδικότητα,	η	οποία	καθίσταται	ο	

βασικός	συνομιλητής	της	Πολιτείας	σε	κάθε	θέμα	εκπαίδευσης	

και	παραγωγής	ιατρικής	επιστήμης.

•	 	Ευέλικτη	νομική	υπόσταση,	ώστε	να	αποτρέπεται	η	γραφειοκρα-

τία.	Διαφάνεια		στην	οικονομική	διαχείριση.

•	 	Οι	 κοινότητες	 καθίστανται	 διαμορφωτές	 των	 προγραμμάτων	

σπουδών	κατά	την	εκπαίδευση	στην	ειδικότητα.	 Έχουν	 ισχυρό	

λόγο	στην	παραγωγή	και	την	κατανομή	του	ανθρώπινου	δυναμι-

κού	στην	ειδικότητά	τους,	με	τις	εισηγήσεις	τους	για	τη	δημιουρ-

γία	 των	εκπαιδευτικών	κέντρων,	 την	κατάρτιση	 του	υγειονομι-

κού	χάρτη	και	τη	θέσπιση	εξειδικεύσεων	στα	επιστημονικά	τους	

αντικείμενα.	Είναι	υπεύθυνες	για	τα	προγράμματα	συνεχιζόμε-

νης	εκπαίδευσης,	την	αξιολόγηση	κάθε	μορφής	επιστημονικής	

εκδήλωσης.	Προτείνουν	τους	αξιολογητές,	κριτές,	εξεταστές	και	

θεματοδότες	κάθε	διαδικασίας	ελέγχου,	αξιολόγησης	και	εξετά-

σεων.	Εποπτεύουν	τις	επιστημονικές	εκδόσεις.

•	 	Οι	κοινότητες	υπάγονται	στον	Υπουργό	Υγείας	και	αναφέρονται	

σε	ένα	αναμορφωμένο	ΚΕΣΥ.	

Τη	στιγμή	που	γράφονται	οι	γραμμές	αυτές	έχει	κατατεθεί	στο	

Κοινοβούλιο	Σχέδιο	Νόμου	που	περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	δια-

τάξεις	για	την	ίδρυση	των	κοινοτήτων.	Ελπίζω	να	γίνει	Νόμος	από	

την	παρούσα	Βουλή,	ώστε	να	μην	χαθεί	και	άλλος	χρόνος	σε	μια	

σημαντική	διαρθρωτική	αλλαγή,	που	αφορά	το	ιατρικό	ανθρώπινο	

δυναμικό	και	κατ’	επέκταση	τις	υπηρεσίες	Υγείας.		

*Ο	Γιάννης	Δατσέρης	είναι	
Αντιπρόεδρος	του	ΚΕΣΥ	και	
Πρόεδρος	της	Επιτροπής	
Εκπαίδευσης	των	Επιστημών	Υγείας

 Στο ΕΣΥ δεν 
υπάρχει  ουσιαστικά 

σύστημα αξιολόγησης 
των γιατρών του, οι 

ιδιώτες γιατροί και οι 
γιατροί  των ταμείων 
δεν κρίθηκαν και δεν 

αξιολογήθηκαν ποτέ 



Ένα πολυδιάστατο 
πρόβλημα 

για τη 
δημόσια υγεία

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΤα	ρευματικά	νοσήματα	
αφορούν	περίπου	1,5	εκα-
τομμύρια	Έλληνες.	Είναι	
χρόνια	νοσήματα	τα	πε-

ρισσότερα	αυτοάνοσα	και	
είναι	το	πρώτο	αίτιο	και	ευ-
θύνονται	για	το	20%	όλων	
των	ιατρικών	επισκέψεων	
και	για	το	24%	της	λήψης	

φαρμάκων.	Ελληνική	μελέ-
τη	η	οποία	παρουσιάστηκε	
πρόσφατα	και	η	οποία	εκτι-
μά	την	επίπτωση	που	έχει	
η	Ρευματοειδής	Αρθρίτι-

δα(ΡΑ)		στην	ποιότητα	ζωής	
των	ασθενών	αναδεικνύει	
τη	σημασία	της	σωστής	και	

έγκαιρης	θεραπευτικής	
αντιμετώπισης	της	νόσου,	
έτσι	ώστε	να	αποτραπεί	η	
εξέλιξη	της		και	η	φθορά	

στις	αρθρώσεις.	

Η	
μελέτη	έδειξε	ότι	οι	ασθενείς	με	ΡΑ	έχουν	σημαντική	

επιβάρυνση	στην	λειτουργική	τους	ικανότητα,	γεγο-

νός	 που	 επηρεάζει	 	 την	 εργασιακή	 και	 προσωπική	

τους	ζωή	με	συνέπεια	χαμηλότερη	ποιότητα	ζωής	σε	

σχέση	με	τον	υπόλοιπο	ελληνικό	πληθυσμό.	Ειδικά	το	43%	των	

ασθενών	που	έχει	συνταξιοδοτηθεί	πρόωρα,	δήλωσε	ότι	ανα-

γκάστηκε	να	εξαιτίας	της	ΡΑ	(κατά	μέσο	όρο	12	έτη	νωρίτερα	

από	την	κανονική	ηλικία	συνταξιοδότησης).	

Από	 την	 φύση	 των	 νοσημάτων	 τους	 οι	 ρευματοπαθείς	 είναι	

αναγκασμένοι	να	βρίσκονται	σε	συνεχή	ιατρική	παρακολούθηση	

και	 επομένως	 έρχονται	 αντιμέτωποι	 σχεδόν	 καθημερινά	 με	 τις	

πολλαπλές	ελλείψεις	του	συστήματος	υγείας	σε	όλα	τα	επίπεδα.

Σοβαρό	πρόβλημα	στην	περίθαλψη	των	ρευματοπαθών	είναι	η	

ύπαρξη	μικρού	αριθμού	οργανωμένων	ρευματολογικών	κλινικών	

σε	πανελλαδική	κλίμακα		με	αποτέλεσμα	να	δημιουργείται	συσσώ-

ρευση	ασθενών	με	όλες	τις	επιπτώσεις	για	την	αξιοπρεπή	αλλά	και	

ασφαλή	περίθαλψη	τους.	Το	τελευταίο	δε	διάστημα	με	την	οικονο-

μική	κρίση	όλο	και	περισσότεροι	ασθενείς	απευθύνονται	στα	κρα-

τικά	Νοσοκομεία	και	το	πρόβλημα	όπως	είναι	φυσικό	μεγεθύνεται	

(Αύξηση	30%	έχει	ανακοινώσει	το	Υπουργείου	Υγείας).

Για	 την	Κρήτη	 των	650	 χιλ.	 κατοίκων	υπάρχει	 μια	 και	 μονα-

δική	Ρευματολογική	Κλινική	στο	Ηράκλειο	για	 την	περιφέρεια	

της	Κρήτης	αλλά	και	των	Δωδεκανήσων	με	τρεις	μόνο	ειδικευ-

μένους	ρευματολόγους.	

Είναι	σκόπιμο	εδώ	να	επισημάνουμε,	επίσης,	την	έλλειψη	εκ-

γράφει	η	Κατερίνα  
Κουτσογιάννη   

πρόεδρος	συλλόγου	
ρευματοπαθών	κρήτης



πρόβλημα	 στους	 ασθενείς	

της	 επαρχίας	 κυρίως,	 που	

διαμένουν	 συχνά	 σε	 μεγά-

λη	 απόσταση	 από	 τις	 πόλεις	

όπου	 υπάρχει	 Νοσοκομείο	 η	

Φαρμακείο	 του	ΕΟΠΥΥ,	όπου	

καθορίζεται	η	προμήθεια	των	

φαρμάκων	 αυτών	 πλέον,	 οι	

οποίοι	 θα	 είναι	 αναγκασμέ-

νοι	 τουλάχιστον	μια	φορά	το	

μήνα	 να	 διανύουν	 αποστά-

σεις	 για	 την	 παραγγελία	 και	

προμήθεια	 των	 φαρμάκων	

τους,	με	αποτέλεσμα	 	έξοδα	

μετακίνησης,	 απώλεια	 ωρών	

εργασίας,	 	 δυσκολία	 από	 τις	

υπάρχουσες	δομές	να	αντιμε-

τωπίσουν	τον	μεγάλο	αριθμό	

ασθενών	 	 και	 τελικά	 εξαιρε-

τική	 ταλαιπωρία	 ανθρώπων	

ήδη	ταλαιπωρημένων	από	τα	

νοσήματα	 τους.	 Τέλος	 υπάρ-

χει	 σαφώς	 ο	 κίνδυνος	 μη	

συμμόρφωσης	 στη	 θεραπεία	

τους,	 άρα	 και	 δαπάνη	 των	

ασφαλιστικών	 ταμείων	χωρίς	

ίχνος	ανταποδοτικότητας.

	 Οι	 δύσκολοι	 καιροί	 που	

διανύουμε	 απαιτούν	 αλλη-

λεγγύη,	 σύμπραξη	 όλων	 των	

εμπλεκόμενων	φορέων,	θαρ-

ραλέες	 τομές	 στο	 χώρο	 της	

υγείας	 και	 καινοτόμες	 πρα-

κτικές.	 Θεωρούμε	 ότι	 είναι	

πλέον	 καιρός	οι	 ασθενείς	 να	

συμμετέχουν	με	την	εμπειρία	

τους	 στη	 λήψη	 αποφάσεων	

για	 την	 υγεία	 αφού	 πλέον	 η	

αντίληψη	 σκέφτομαι,	 προ-

τείνω	και	αποφασίζω	για	τον	

ασθενή	χωρίς	να	λαμβάνεται	

υπ’	όψη	η	άποψη	και	οι	προ-

τάσεις	 του	 ίδιου	 του	 ασθενή	

ανήκει	πια		στο	παρελθόν.			 	

παίδευσης,	 ακόμα	 και	 στοιχειώδους	 ενημέρωσης,	 ιατρών	

άλλων	 ειδικοτήτων	 σε	 σχέση	 με	 τα	 ρευματικά	 νοσήματα.	

Εξαιτίας	 της	 ελλιπούς	 αυτής	 ενημέρωσης	 και	 εκπαίδευσης	

είναι,	δυστυχώς,	αρκετά	συχνό	το	φαινόμενο	λανθασμένης	

διάγνωσης	και	εν	συνεχεία	ακατάλληλης	θεραπευτικής	αγω-

γής	των	ρευματοπαθών	πράγμα	που	έχει	ανεπανόρθωτες	συ-

νέπειες	στην	περαιτέρω	εξέλιξη	του	νοσήματος	τους,	αλλά	

και	 εξαιρετικά	 σοβαρή	 επιβάρυνση	 στο	 σύστημα	 υγείας.	

Εδώ	να	αναφέρουμε	ότι,	σε	έρευνα	που	πραγματοποίησε	ο	

Σύλλογος	Ρευματοπαθών	Κρήτης		σε	συνεργασία	με	την	Ρευ-

ματολογική	Κλινική	και	την	Ιατρική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	

Κρήτης	έδειξε	ότι,	το	κόστος	για	το	σύστημα	υγείας	από	την	

παραμονή	 ασθενούς	 με	 ρευματοειδή	 αρθρίτιδα	 σε	 λανθα-

σμένη	ειδικότητα	και	αγωγή	ανέρχεται	σε	4.700	ευρώ.

πρόσβαση	στη	θεραπεία	
Η	 	απρόσκοπτη	χωρίς	γραφειοκρατικές	διαδικασίες	και	κό-

στος	στην	πρόσβαση	στο	φάρμακο	είναι	ένα	από	τα	βασικά	

ζητούμενα	των	ρευματοπαθών.	Η	έλλειψη	αποτελεσματικών	

θεραπειών	στο	παρελθόν	προκαλούσε	τεράστια	προβλήμα-

τα	 	με	σοβαρές	κοινωνικές	και	οικονομικές	επιπτώσεις	στο	

κράτος	και	στους	ίδιους	τους	ασθενείς	όπως	προαναφέραμε.	

Όμως	σήμερα,	χάρη	στα	νέα	βιοτεχνολογικά	και	καινοτόμα	

φάρμακα,	που	μας	παρέχει	η	επιστήμη,	είναι	εφικτή	η	αποτε-

λεσματική	αντιμετώπιση	των	παθήσεων	μας,	επιτυγχάνοντας	

καταστολή	και	ύφεση	των	συμπτωμάτων	και	επομένως	τη	θε-

αματική	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	μας.	

Οι	 νέες	 αυτές	 θεραπείες	 συγκαταλέγονται	 στην	 λίστα	

με	τα	φάρμακα	υψηλού	κόστους	για	σοβαρές	παθήσεις,	η	

προμήθεια	 των	 οποίων	 έχει	 τροποποιηθεί	 αρκετές	φορές	

τα	 τελευταία	 τρία	 χρόνια,	 με	αποτέλεσμα	 την	 ταλαιπωρία	

και	τη	σύγχυση	όλων	μας	από	την	ανάπτυξη	υπερβολικών	

γραφειοκρατικών	 διαδικασιών	 εξαιτίας	 της	 παρερμηνείας	

πολλές	 φορές	 των	 διαφόρων	 εγκυκλίων	 από	 τα	 Ασφαλι-

στικά	 Ταμεία.	Διαπιστώσαμε	όμως	παράλληλα	και	 την	δυ-

σλειτουργία,	καθώς	και	τις	σημαντικές	ελλείψεις,	αλλά	και	

καθυστερήσεις	στην	παραγγελία	των	φαρμάκων	αυτών	από	

τα	Φαρμακεία	του	ΙΚΑ	ειδικά	εδώ	στην	επαρχία.	Περιστατι-

κά	επίσης	από	φαρμακεία	κρατικών	νοσοκομείων	άρνησης	

προμήθειας	 των	 φαρμάκων	 αυτών	 για	 την	 εξυπηρέτηση	

ασθενών	με	 τον	φόβο	επιβάρυνσης	 των	προϋπολογισμών	

τους,	δεν	ήταν	σπάνια.

Η	λειτουργία	του	ΕΟΠΥΥ	έφερε	νέα	αλλαγή	στον	τρόπο	δι-

άθεσης	των	φαρμάκων	αυτών	και	δημιουργείται	σημαντικό	
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Πρόεδρος

Διονύσιος	φιλιώτης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Φαρμασέρβ-Λίλλυ	

A.E.B.E

Αντιπρόεδροι

πασχάλης	αποστολίδης
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Abbott	Laboratories	

Ελλάς	ΑΒΕΕ

Πρόεδρος	Επιτροπής		

Φαρμακευτικών	Εταιρειών	

Ελληνο-Αμερικανικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Ιωάννης	Βλόντζος
Πρόεδρος	Δ.Σ.	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Merck	Α.Ε.

Πρόεδρος	Ένωσης	

Βιοτεχνολογίας	Ελλάδος

Μάρκος	γερασόπουλος
Διευθύνων	Σύμβουλος		

Sanofi-Aventis	A.E.B.E,

Μέλος	Δ.Σ.	Ελληνο-γαλλικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Μέλος	Επιτροπής	

Φαρμακευτικών	Εταιρειών	

Ελληνο-Αμερικανικού	

Εμπορικού	Επιμελητηρίου

Kωνσταντίνος	Ευριπίδης
Διευθύνων	Σύμβουλος	Γένεσις	

Φάρμα	Α.Ε.

Μέλος	Γενικού	Συμβουλίου	

Σ.Ε.Β.

	γιώργος	Κατζουράκης
Πρόεδρος	και		

Διευθύνων	Σύμβουλος	

GlaxoSmithKline	A.E.B.E.

Bασίλης	Νειάδας
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Cana	A.E.

Μέλος	Δ.Σ.	ΙΟΒΕ

Μέλος	Γενικού	Συμβουλίου	

Σ.Ε.Β.

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος	φρουζής
Αντιπρόεδρος	και	Γενικός	

Διευθυντής	Novartis	Ελλάς	Α.Ε.

Ταμίας

Νικόλαος	Βαρελάς
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Galenica	A.E.

Μέλη

Μάριος	Κάτσικας
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	Φαράν	ΑΒΕΕ

Μέλος	Δ.Σ.	ΕΒΕΑ	(Εμπορικό	

και	Βιομηχανικό	Επιμελητήριο	

Αθηνών)

Νίκος	Κεφαλάς
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	JANSSEN	–	CiLAG	

PHARMACEUTiCAL	AEBE

Πρόεδρος	της	Τοπικής	

Αμερικανικής	Ομάδας	

Εργασίας	–	Ελλάς	της	PhRMA	

(Pharmaceutical	Research	and	

Manufacturers	of	America)

πόλλυ	Λεονταρίδη
Διευθύνουσα	Σύμβουλος	

	iTF	Ελλάς	Α.Ε.	

γιώργος	Μουτουσίδης
Γενικός	Διευθυντής		

Chiesi	Ελλάς	Α.Ε.Β.Ε.

Κωνσταντίνος	οικονόμου
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	

Σύμβουλος	BOEHRiNGER	

iNGELHEiM	Ellas	and	Cyprus

αναστάσιος	Σπαντιδέας
Διευθύνων	Σύμβουλος	

Nycomed	Ελλάς	Α.Ε.
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Οι απαντήσεις για τη νέα χρονιά 
βρίσκονται 

στις win-win λύσεις
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