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Θερίζει στην Ελλάδα ο nnaxiKÔs
KapKÎvos από την ηπατίτιδα C

θ ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Μια
ακόμη θλιβερή πρωτιά κατακτά η πατρίδα μας εμφανίζοντας

πανευρωπαϊκά το υψηλότερο ποοοστό
ηπατικού καρκίνου από χρόνια λοίμωξη με ηπατίτιδα

C που δεν διαγνώστηκε εγκαίρως ούτε έλαβε
θεραπεία Η τραγική υποδιάγνωση της ηπατίτιδας C και Β εντός
των συνόρων σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των
πασχόντων που λαμβάνουν θεραπεία αφήνει στην τύχη της μια
ογκώδη δεξαμενή νοσηρότητας 160 000 μη διαγνωσμένων φορέων

της ηπατίτιδας C οι οποίοι στο μέλλον θα γονατίσουν το

σύστημα υγείας καθώς θα εμφανίσουν κίρρωση του ήπατος ηπατικό

καρκίνο επείγουσα ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος και

δαπανηρές νοσηλείες όταν όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν

με τη σωστή χορήγηση των καινοτόμων θεραπειών που

εκριζώνουν τον ιό μέσα σε τρεις μήνες Όμως η πατρίδα μας αποδεικνύεται

ξανά φθηνή στα πίτουρα και ακριβή στο αλεύρι
δίνοντας με το σταγονόμετρο τις θεραπείες σε ελάχιστο αριθμό
ασθενών και αδιαφορώντας για την υπέρογκη δαπάνη που θα

γυρίσει μπούμερανγκ στο ΕΣΥ προσεχώς
Τα στοιχεία που παρουσίαζαν ο Σύλλογος ΑσθενώνΉπατος

Προμηθέας η Ελληνική Εταιρεία ΜελέτηςΉπατος ΕΕΜΗ και
το Σωματείο Ηπατομεταμοαχευμένων Ελλάδας ΗΠΑΡχω δημιουργούν

τεράστια ερωτηματικά για το πού Βαδίζει αυτή η χώρα
ενώ προσφάτως ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
δήλωσε πως η ηπατίτιδα C θα είναι η πρώτη χρόνια ασθένεια που
θα αντιμετωπιστεί με κλειστό προϋπολογισμό 150 εκατ ευρώ
στα καινοτόμα φάρμακα

Ας πάμε όμως στους αμείλικτους αριθμούς που δείχνουν
το μέγεθος του προβλήματος στη δημόσια υγεία Όπως εξηγεί
στην FS ο καθηγητής Γιώργος Νταλέκος διευθυντής της Παθολογικής

Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος
της ΕΕΜΗ στην Ελλάδα 200 000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον

ιό της ηπατίτιδας C αλλά μόλις το 20 αυτών το γνωρίζουν και
από αυτούς μόνο 13.000 ασθενείς έχουν λάβει κάποια από τις
διαθέσιμες θεραπείες Ακόμα μικρότερος είναι ο αριθμός των
ανθρώπων που επωφελήθηκαν από τις καινοτόμες θεραπείες
οι οποίες ενίσχυσαν την τελευταία διετία την ιατρική φαρέτρα
καθώς αυτές έχουν δοθεί σε μόλις 500 πάσχοντες με κίρρωση
ήπατος τελικού σταδίου Και αυτά όταν ο αριθμός των ασθενών
με κίρρωση ήπατος ανέρχεται σε 20.000 τα περιστατικά ηπατο

κυτταρικού καρκίνου σε 850 και οι θάνατοι από καρκίνο του ήπατος

ξεπερνούν τους 800 ετησίως
Δεν είμαστε όμως ουραγοί μόνο στη θεραπεία της ηπατίτιδας

C αλλά και στη δωρεά οργάνων Όπως εξηγούν ο αντιπρόεδρος

του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευμένων ΗΠΑΡχω
Πλούταρχος ΣουΒλής και ο πρόεδρος του Συλλόγου Προμηθέας

Γιώργος Καλαμίτσης στην Ελλάδα έχουμε 36 δότες ήπατος

ετησίως όταν η Πορτογαλία με τον ίδιο πληθυσμό έχει 400

δότες Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων έχουμε

ανάγκη για περίπου 1 50 μεταμοσχεύσεις ήπατος το χρόνο
πέρυσι έγιναν 27 μεταμοσχεύσεις και στη λίστα αναμονής πε

ριμένουν13Α ασθενείς τελικού σταδίου ενώ υπάρχει μόνο ένα
μεταμοσχευτικό κέντρο το Ιπποκράτειο θεσσαλονίκης Παρ ότι
στην Αθήνα ο Ευαγγελισμός και το Λαϊκό Νοσοκομείο έλαβαν
άδεια σε ΦΕΚ να λειτουργήσουν ως μεταμοσχευτικό κέντρα ήπατος

το μέτρο δεν υλοποιήθηκε ακόμα Γιατί η Πορτογαλία μια
χώρα που μπήκε σε μνημόνιο και έχει παρόμοια προβλήματα και
συγκρίσιμο πληθυσμό με την Ελλάδα Βάζει στόχο να θεραπεύσει

13 000 ασθενείς με ηπατίτιδα C και εμείς δεν μπορούμε ούτε
2.000 ασθενείς να βρούμε για να τους θεραπεύσουμε ξεσπά ο
κ Νταλέκος τονίζοντας πως για να μειωθεί το μελλοντικό φορτίο

νοσηρότητας θα πρέπει οι καινοτόμες θεραπείες να δοθούν
σε περισσότερους ασθενείς Όμως για να εκριζωθεί ο ιός της η

Από τους 200.000 ασθενείς με ηπατίτιδα
C μόλις 13.000 άτομα έχουν λάβει κάποια
θεραπεία ενώ τα καινοτόμα φάρμακα έχουν
δοθεί σε μόλις 500 πάσχοντες με κίρρωση
τελικού σταδίου

Γιώργος Νταλέκος πρόεδρος της ΕΕΜΗ

πατίτιδας C χρειάζεται και ενημέρωση ώστε να αυξηθεί η διάγνωση

της ύπουλης νόσου Γι αυτό ξεκινάμε νέα εκστρατεία
ενημέρωσης για την ηπατίτιδα C με τίτλο Έού έκανες το τεστ η

οποία θα επισκεφθεί εννέα μεγάλα αστικά κέντρα της επικράτειας

προσφέροντας 5 000 δωρεάν εξετάσεις επισημαίνει ο υπεύθυνος

της υποστήριξης ασθενών του Συλλόγου Προμηθέας

Στέλιος Αγαπητός
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EuKQipies
απασχόΑησικ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ του φαρμάκου,
με στόχο την απασχόληση και
την ανάπτυξη επιχειρηματικής ä
δραστηριότητας, ξενάγησαν α|Ρ
ακεκριμένα στελέχη της φαρμα¬

κευτικής βιομηχανίας τους 1 00

νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές Φαρμακευτικών, 

Ιατρικών, Οικονομικών και
Πολυτεχνικών Σχολών, στην εκπαιδευτική 

ημερίδα του ΣΦΕΕ
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του προγράμματος Business
Day που οργανώνει ο καθηγητής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών Ιορδάνης Λαδόπουλος.



4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .13/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 10

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διασύνδεση νέων φοιτητών με τη φαρμακοβιομηχανία

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της εταιρίας Janssen Cllag στο πλαίσιο του προγράμματος
Business Day ίου οργανώνει ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιορδάνης Λαδόπουλος

Εκατό νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές Φαρμακευτικών Ιατρικών Οικονομικών
και Πολυτεχνικών Σχολών ξενάγησαν στον κόσμο
της καινοτομίας των τάσεων και προοπτικών στον
κλάδο του φαρμάκου νια απασχόληση και ανάπτυξη

επιχειρηματικής δραστηριότητος διακεκριμένα
στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην εκπαιδευτική

ημερίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της
εταιρίας Janssen Cilag στο πλαίσιο του προγράμματος

Business Day που οργανώνει ο καθηγητής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιορδάνης
Λαδόπουλος Αρκετές φαρμακευτικές εταιρίες
επενδύουν στους νέους της χώρας που τη δεδομένη
στιγμή μαστίζονται από την ανεργία προσφέροντάς
τους τη δυνατότητα ενός δυναμικού επαγγελματικού
ξεκινήματος σε ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον

μέσω προγραμμάτων έμμισθης εξειδίκευσης
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος του
ΣΦΕΕ Ακης Αποστολίδης απευθυνόμενους στους
νέους είπε μεταξύ άλλων Ο κλάδος του φαρμάκου
έχει ανάγκη από μια σειρά σημαντικές επιστημονικές
ειδικότητες αλλά ακόμη περισσότερο από κατηρ
τισμένο ανθρώπινο δυναμικό ενώ στο πλαίσιο της
ανάπτυξης του συνεχώς δημιουργεί νέα επαγγέλματα

επενδύοντας στην ανάπτυξη των στελεχών μέσω
προγραμμάτων διό βίου μάθησης Μάλιστα σύμφωνα

με τη Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων στον
κλάδο της παραγωγής φαρμάκων εντοπίζονται 31

διαφορετικές ει&κότητες/επαγγέλματα Στην Ελλάδα

η φαρμακοβιομηχανία καλύπτει περίπου 13.500

θέσεις εργασίας όμως οι προοπτικές για την αύξη¬

ση του αριθμχι αυτού είναι πολύ μεγάλες Αρκεί να

σημειώσουμε ότι σε αυτό το δυναμικό ένα μεγάλο
ποσοστό είνα επιστήμονες οι οποίοι μέσα από τη
διαούνδεσή τους με την παραγωγή μπορεί να πολλαπλασιαστούν

Ο Μιχάλικ Στάγκος Co-Founder ID-GC παρουσίασε

μεταξύ άλλων σε ομιλία που παρέθεσε
στοιχεία των ID-GC που δραστηριοποιούνται

ενεργά στο χώρο της επιχειρηματικότητας τα τελευταία

2 χρόνια στοχεύοντας στη σύνδεση της
έρευνας και της αγοράς Εχουμε προσφέρει
σε νέους περισσότερες από 120 ώρες δωρεάν

εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας μέσα
από σεμινάρια θεματικά εργαστήρια και άλλες
δράσεις μέσα από 5 επιχειρηματικούς διαγωνισμούς

έχουμε δώσει την ευκαιρία σε 200 εν δυνάμει

επιχειρηματίες να παρουσιάσουν την ιδέα
τους ζωντανά μπροστά σε κοινό επιχειρηματίες
επενδυτές και ανθρώπους της αγοράς καθώς
έχουμε επίσης χρηματοδοτήσει νέες επιχειρήσεις

startups με 2.000.000 ευρώ από ιδιωτικά
κεφάλαια μέσα από πληθώρα εκπαιδευτικών
πρωτοβουλιών διαγωνισμών και εκδηλώσεων
είπε χαρακτηριστικά
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΣΟΚ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5

Χαράτσι στους συνταξιούχους για τα φάρμακα τους
ΜΙΑ νέα απαίτηση που θα πλήξει καίρια
το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας
προσέθεσαν στο παρά πέντε οι δανειστές
στο πακέτο των μέτρων που ζητούν από
την ελληνική πλευρά θέλουν να αυξηθούν

εδώ και τώρα οι εισφορές για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο 6
από 4 σήμερα και μάλιστα να επιβάλλονται

στο σύνολο της σύνταξης Το γεγονός
αυτό θα οδηγήσει αυτομάτως σε περι

κοπή των ποσών που εισπράττουν οι απόμαχοι

της δουλειάς κατά 2,7
Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι πιστωτές
και στο ζήτημα του ΦΠΑ όπως και

στο δημοσιονομικό πλεόνασμα Απαι¬

τούν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ ή μετάταξη
του συνόλου σχεδόν των προϊόντων

στον υψηλό συντελεστή 23 προκειμένου
να προκύψουν έσοδα 1,8 δισ ευρώ

Επίσης ανεβάζουν τον πήχη για τα πρόσθετα

εισπρακτικά μέτρα κατά τουλάχιστον

500 εκατ ευρώ επιπλέον των ισοδυνάμων

όπως για τη ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος που έχουν ήδη συμφωνηθεί
Απαιτούν παράλληλα να καταργηθούν

όλες ανεξαιρέτως οι πρόωρες συντάξεις
μέσα στις επόμενες 17 ημέρες

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αποκρούει
τις απαιτήσεις των θεσμών ειδικά σε

συντάξεις και ΦΠΑ και αντιπροτείνει
μεταξύ άλλων την έκτακτη εισφορά στις
επιχειρήσεις στον τομέα των πετρελαιοειδών

και στους φορολογούμενους με εισοδήματα

πάνω από 30.000 ευρώ
m ΣΕΛ 4
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Σχάση αναμονής στη Συγγρού
Αγωνία από τα γαλάζια οτελέχη για το αποτέλεσμα ms διαπραγμάτευσης
που θα καθορίσει εν πολλοίς και us εξελίξεις εντός της Νέας Δημοκρατίας

Του ΣΩΤΗΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Με
αγωνία παρακολουθούν

στη Ν.Δ τα σκαμπανεβάσματα

σας δια
πραγμαιεύσεις ενώ

χαρακτηρίζουν ένα από τα χειρότερα
σενάρια για την πορεία της οικονομίας

το ενδεχόμενο της παράτασης
του προγράμματος
Ο Αντώνης Σαμαράς χθες σε

δήλωση του είπε Τα παιχνίδια και
τα ψέματα τελείωσαν έχει έρθει η
ώρα της ευθύνης για όλους Εμείς

το ένα θέμα που απασχολεί τη Συγγρού

Αλλά δεν είναι το μόνο καθώς
οποιαδήποτε εξέλιξη στη διαπραγμάτευση

θα έχει άμεσο αντίκτυπο
και στα εσωκομματικά της Ν.Δ τα
οποία κρέμονται ούτως ή άλλως σε
ένα τεντωμένο σχοινί

Αν ο πρωθυπουργός κλείσει
οποιαδήποτε μορφής συμφωνία
ακόμη και μία μη επωφελή για τη
χώρα τότε η εσωστρέφεια αναμένεται
να ενταθεί όπως και οι πιέσεις προς
τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει
στη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου

Μπλέξαν οι γραμμές τους
ΣΕ ΜΙΑ μικρή Βαβέλ έχει
μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία
Τα στελέχη εκφράζουν πολλές
διαφορετικές γραμμές για μια
σειρά από κρίσιμα ζητήματα
Από το αν θα ψηφίσουν ή όχι
τη συμφωνία μέχρι το πώς
εννοούν τη συνεννόηση
με την κυβέρνηση
Ο πρόεδρος της Ν.Δ δεν έχει
πει καθαρά ούτε ναι ούτε όχι

υπάρχει στη Συγγρού αλλά και
την αδυναμία να βρεθεί μια
κοινή γραμμή την οποία
να υπηρετήσουν όλοι
Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι
και οι τοποθετήσεις στελεχών
του κόμματος για το αν ο
πρόεδρος της Ν.Δ πρέπει να
πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία
να σηκώσει το τηλέφωνο
και να ζητήσει συνάντηση

κάνουμε καμία κίνηση Πρέπει
να αποδείξουμε ότι είμαστε
κόμμα ευθύνης
λένε χαρακτηριστικά
Από την άλλη πλευρά
οι Χρύσανθος Λαζαρίδης
Ευάγγελος Μεϊμαράκης και
Μάκης Βορίδης διαφωνούν
κάθετα με αυτή την προοπτική
Εκτιμούν πως είναι μια
λάθος πολιτικά κίνηση

ΣΧΟΛΙΟ

Της ΚΑΤΙΑΣ
ΜΑΚΡΗ

Πολιτικός
παλιμπαιδισμός

Οι παλιές κακές συνήθειες

κόβονται
δύσκολα Εκπληκτο

πληροφορήθηκε το
πανελλήνιο ότι ο πρόεδρος

των φαρμακοποιών
Κώστας Λουράντος πρώην

Ν.Δ που προσχώρησε
στον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς

έβαλε πλώρη για
να επιστρέψει στη Ν Δ
πέρασε το κατώφλι της
Συγγρού Αιτία του επαναπατρισμού

ήταν η δέσμευση

της νέας κυβέρνησης

στους θεσμούς
να πωλούνται βιταμίνες
και ασπιρίνες ΜΗΣΥ
ΦΑ στα σουπερμάρκετ
Στη Ν.Δ βρήκαν νέους
συμμάχους στα πρόσωπα
των παλιών τους εχθρών

Ο κ Λουράντος συναντήθηκε

με τον Κώστα
Καραγκούνη και τον Μάκη

Βορίδη Αμφότεροι εμφανίσθηκαν

λάβροι κατά
της απελευθέρωσης των
ΜΗΣΥΦΑ Είναι οι ίδιοι
βουλευτές που τον Μάιο
του 2014 ως κυβερνητικά

στελέχη ενέκριναν με
την ψήφο τους στη Βουλή

την απελευθέρωση του
καθεστώτος των Μη Συ
νταγογραφούμενων Φαρμάκων

επιστρατεύοντας
ένα σωρό επιχειρήματα
την πτώση των τιμών τον
ανταγωνισμό την άνθηση
της εγχώριας φαρμακευτικής

αγοράς
Η υπαναχώρηση από

τα κυβερνητικά πεπραγμένα
στα έδρανα της αντιπολίτευσης

αποτελεί μία
χρόνια μορφή πολιτικού
παλιμπαιδισμού

Η Ν.Δ ακκίζεται τώρα
με τους φαρμακοποιούς
Καταμεσής της κρίσης
όμως αυτές οι μικροπολιτικές

συμπεριφορές δεν
είναι καν χαριτωμένες
Το μόνο που προκαλούν
είναι αποστροφή
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προτείναμε την εθνική συνεννόηση

Νωρίτετρα σε σύσκεψη που
είχε με το οικονομικό ίου επιτελείο
υποστήριξε ότι εκείνο που χρειάζεται

η χώρα είναι η σταθερότητα και η
ανάπτυξη κάτι που δεν διασφαλίζεται

με την παράταση του μνημονίου
Στη Συγγρού εκτιμούν πως η

αβεβαιότητα

θα συνεχιστεί ο κίνδυνος
για την αποπληρωμή των δανειακών
υποχρεώσεων και της καταβολής των
μισθών-συντάξεων θα είναι ορατός
ενώ η ανασφάλεια θα επηρεάσει σε
σημαντικό βαθμό και τις επενδύσεις

που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος
Ποιος θα έρθει να επενδύσει

στην Ελλάδα αν δεν ξέρει τι του ξημερώνει

Πώς θα δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας φέρεται να αναρωτήθηκε

ο Αντώνης Σαμαράς
Στη Ν Δ λένε πως η κυβέρνηση
προσπαθεί να κερδίσει χρόνο
καθώς γνωρίζει πως δεν μπορεί
να περάσει τα μέτρα που

ζητούν οι δανειστές από τη Βουλή
Ετσι καταφεύγει στη λύση της παράτασης

με στόχο την τμηματική εκταμίευση

ποσών Αυτό σημαίνει κατά
τηναξιωματική αντιπολίτευση πως το
μαρτύριο της σταγόνας για την ελληνική

χρηματοδότηση θα συνεχιστεί
Η στάση του ΔΝΤ ανησυχεί

ιδιαιτέρως τη Ν.Δ καθώς όπως
σημειώνουν υψηλόβαθμα στελέχη
της το Ταμείο μπορεί να ήταν πάντα
ο mo σκληρός διαπραγματευτής αλλά
για πρώτη φορά επισήμως εκφράστηκε

τόσο αρνητικά για την πορεία
των διαπραγματεύσεων
Ο αργός θάνατος της οικονομίας είναι

Ηδη κορυφαία στελέχη που
έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά την
ηγεσία του κόμματος έχουν ξεκινήσει

περιοδείες σε όλη την Ελλάδα
Παράλληλα κινήσεις γίνονται και

από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά
ο οποίος συναντάται με στελέχη

που είχαν απομακρυνθεί από το
περιβάλλον του Τελευταία είδε τους
Μάριο Σαλμά Κώοτα Τζαβάρα και
Κώστα Γκιουλέκα

στη συμφωνία όταν τα στελέχη
του στις δημόσιες τοποθετήσεις
τους λένε ο καθένας κάτι
διαφορετικό Είναι απολύτως
ενδεικτικό ότι σχηματίστηκε
ουρά στο γραφείο του Ευ
Μεϊμαράκη από βουλευτές
που τον συνεχάρησαν για την
πρότασή του Real News
να ψηφίσουν κατά συνείδηση
Αυτό δείχνει την αμηχανία που

με τον πρωθυπουργό Υπέρ
αυτής της άποψης μέχρι
στιγμής τάσσονται οι Ντόρα
Μπακογιάννη Κυριάκος
Μητσοτάκης Νίκος Δένδιας
Νικήτας Κακλαμάνης
Ανδρέας Παπαμιμίκος
Κωστής Χατζηδάκης και
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Δεν μπορούμε να ζητάμε

εθνική συνεννόηση και να μην

η οποία μπορεί να γυρίσει
μπούμεραγκ στον πρόεδρο

του κόμματος Υπάρχει ο
κίνδυνος η κυβέρνηση να
εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά
μία τέτοια κίνηση από τον
αρχηγό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και
να σταλούν λάθος μηνύματα
στην κοινωνία είναι
το αντεπιχείρημά τους

Φωτιές άναψε
η επίσκεψη Λουράνιου
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ επαναπροσέγγι
σης συνδικαλιστών που είχαν αποχωρήσει

από το γαλάζιο στρατόπεδο
λόγω της πολιτικής που ακολούθησε

η κυβέρνηση Σαμαρά άναψε
φωτιές στη Συγγρού

Η επίσκεψη του προέδρου των
φαρμακοποιών Κώστα Λουράνιου

στα κεντρικά γραφεία του κόμματος

προκάλεσε τη δυσφορία του
Αδωνη Γεωργιάδη Ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της Ν.Δ δεν
ξέχασε τη σκληρή σύγκρουση που
είχε όταν ήταν υπουργός Υγείας με
τον κ Λουράντο τον οποίο κατηγόρησε

ότι είχε προσχωρήσει στον
ΣΥΡΙΖΑ Αργά για δάκρυα κύριε
Λουράντε Την προδοσία πολλοί
ηγάπησαν τον προδότη ουδείς
έγραψε ο Α Γεωργιάδης στο twitter

Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών
απάντησε πως είναι ανεξάρτητος και

πάνω από τα κόμματα Αντίθετος με
την επίσκεψη Λουράντου στα γραφεία

της Ν.Δ δήλωσε και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης Εγώ δεν θα τον

συναντούσα λέει χαρακτηριστικά
και δικαιολογεί τη στάση του υπενθυμίζοντας

όσα έλεγε προεκλογικά
ο πρόεδρος των φαρμακοποιών ο
οποίος είχε δηλώσει πως θα μετατρέψει

1 1.000 φαρμακεία σε
προεκλογικά

κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ και
είχε μιλήσει για θάνατο της Νέας
Δημοκρατίας

Ενόχληση υπήρξε από τον αρμόδιο

τομεάρχη Χρήστο Κέλλα για το
γεγονός ότι δεν κλήθηκε στη συνάντηση

με την αντιπροσωπεία των
φαρμακοποιών στην οποία μετείχαν

ο Μάκης Βορίδης ως πρώην
υπουργός Υγείας και ο εκπρόσωπος

του κόμματος Κώστας Καραγκούνης

ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 0 ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΠΑ δύο κατηγορίες παραπέμπεται

σε δίκη ο επικεφαλής
του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρα
τζαφέρης μετά τις αποκαλύψεις

που είχε κάνει η Real
News προκαλώντας πολιτικό

σεισμό
Με βούλευμα του Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών παραπέμπεται

να δικαστεί για ανακριβείς

δηλώσεις πόθεν έσχες
την τριετία 2010-2012 και
για συμμετοχή σε off shore
εταιρείες καθώς απαγορεύεται

με νόμο που ψηφίστηκε
το 2010 η συμμετοχή πολιτικών

προσώπων σε εξωχώ
ριες εταιρείες

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό

βούλευμα ο κ
Καρατζαφέρης στις δηλώσεις

πόθεν έσχες που υπέβαλε
ως βουλευτής ή ευρωβου¬

λευτής δεν δήλωσε 6,6 εκατ
δολάρια που είχε σε λογαριασμό

της εξωχώριας εταιρείας
που ο ίδιος διέθετε και επίσης
παρέλειψε να δηλώσει 1,65
εκατ ευρώ που είχε λάβει με
3 εμβάσματα από εταιρεία που
εμπλέκεται στην έρευνα για τις
προμήθειες των εξοπλιστικών
Επίσης δεν είχε δηλώσει διαμέρισμα

στις Βρυξέλλες
Ο ίδιος ο πρόεδρος του

ΛΑΟΣ μετά την απόφαση της
Δικαιοσύνης δήλωσε απόλυτα

ικανοποιημένος
Από την αρχή είχα πει

ότι ήταν σκευωρία τα περί
μίζας και δωροδοκίας και
είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος

Η Δικαιοσύνη σε ανώτερο

επίπεδο ανακάλυψε την
αλήθεια λέει στην Αγορά
ο κ Καρατζαφέρης
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της αιμιλιας ςταθακου

Αναστάτωση

έχουν προκαλέσει

στην αγορά του
φαρμάκου οι απαιτήσεις

των δανειστών για
νέα μέτρα με στόχο την περαιτέρω

συρρίκνωση της φαρμακευτικής
δαπάνης
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά

από την ανταλλαγή εγγράφων
στο Brussels Group οι θεσμοί
απαιτούν μεταξύ άλλων συνταγο
γράφηση αποκλειστικά με τη δραστική

ουσία χωρίς καμία εξαίρεση
νέες μειώσεις των τιμών των

φαρμάκων εκτός πατέντας και των
γενόσημων καθώς και καθήλωση

του προϋπολογισμού για το
φάρμακο το 20 1 6 στα περσινά και
προπέρσινα ανεπαρκή επίπεδα

Σημειώνεται ότι η φαρμακευτική
αγορά καλείται για δεύτερη

συνεχή χρονιά να προσαρμοστεί
σε επίπεδα δαπάνης προ του

2002 ενώ από τότε μέχρι σήμερα
έχουν κυκλοφορήσει και ενσωματωθεί

στο σύστημα εκατοντάδες
νέα φάρμακα με πολύ υψηλές τιμές

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η
δημόσια κατά κεφαλήν φαρμακευτική

δαπάνη για το 2014 στη χώρα

μας ήταν 30 χαμηλότερη από
τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών

της ευρωζώνης
Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν

ότι εφόσον οι απαιτήσεις
αυτές γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση

θα προκληθεί μεγάλη
αναστάτωση στην αγορά φαρμάκου

αδυναμία πρόσβασης των
ασθενών στις φθηνές θεραπείες

ελλείψεις σε νέα φάρμακα και
διαχρονικά σταθερή και σημαντική

επιβάρυνση τόσο των πολιτών
όσο και των Ταμείων

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας μιλούν για
προσπάθεια απαξίωσης του φθηνού

ελληνικού φαρμάκου και άνευ
όρων παράδοση της αγοράς στα
ακριβά εισαγόμενα σκευάσματα

Υποπτη χαρακτηρίζουν οι
ιατρικοί σύλλογοι την επιμονή των
δανειστών για συνταγογράφηση
της δραστικής ουσίας σε όλες τις
θεραπευτικές κατηγορίες καθώς
πρόκειται για μέτρο που δεν ισχύει
σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης
Ειδικότερα ο Ιατρικός Σύλλογος

Εισαγόμενα Ο Παραγόμενα Συσκευαζόμενα

Πηγή ΙΦΕΤ IMS Η

Το γράφημα δείχνει την εξέλιξη της Κατανάλωσης φαρμάκων Βάσει προέλευσης για το διάστημα 1 990 201 4 Το ελληνικό φάρμακο από 55
έπεσε σε όγκο στο 22 το 20U με τα εισαγόμενα από το 30 να κατακτούν δεσπόζουσα θέση με 75 ιηςι}ΜρμακείΛκης δαπάνης

Φαρμάκι για το ελληνικό φάρμακο
Αθηνών με ανακοίνωσή του επισημαίνει

ότι η συνταγογράφηση
της δραστικής ουσίας εγκυμονεί
τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια

υγεία Πρόκειται για ένα μέτρο

το οποίο δεν συμβαδίζει με τα

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
και αποτελεί αντιποίηση του ιατρικού

επαγγέλματος επισημαίνει ο
ΙΣΑ και καταλήγει

Η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής

αγωγής αποτελεί τον
πυλώνα της θεραπείας και είναι
ευθύνη επιστημονικά και δεοντολογικά

μόνο του γιατρού ενώ η
αλλαγή του σκευάσματος και η επιλογή

ενός παρεμφερούς με κριτήριο
τη φθηνότερη τιμή μπορεί να

οδηγήσει σε αποτυχία του θεραπευτικού

σχήματος και να έχει
ολέθριες συνέπειες για την υγεία
και τη ζωή του ασθενούς
Η επιλογή του φθηνότερου γενο

Απορρίπτονται
από tous γιατρούς
οι απαιτήσεις
των δανειστών
που απειλούν
και την εγχώρια
φαρμακοβιομηχανία

σήμου χωρίς την ασφαλιστική δικλίδα

ποιοτικών κριτηρίων που
μόνο τα επώνυμα γενόσημα εξασφαλίζουν

ανοίγει την κερκόπορ
τα για να κατακλυστεί η ελληνική
αγορά από αμφιβόλου ποιότητος
εισαγόμενα από τρίτες χώρες γενόσημα

Επιπροσθέτως έχει διαπιστωθεί
ότι για την αύξηση της χρήσης

των γενοσήμων παίζει σημαντικό
ρόλο η ενίσχυση της εμπιστοσύνης

των γιατρών και των ασθενών

Η αβεβαιότητά τους απέναντι
στα αγνώστου προελεύσεως γενόσημα

φάρμακα μαζί με την απουσία

κινήτρων αποτελούν την αιτία
καθήλωσης των μεριδίων των

γενοσήμων

παρά τις σημαντικές μειώσεις

των τιμών τους
Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση

τα γενόσημα μπορούν να
είναι φθηνά εφόσον χρησιμοποι¬

ούνται Ωστόσο οι χαμηλές τιμές

δεν εξασφαλίζουν αυτόματα
τη χρήση τους Είναι χαρακτηριστικό

ότι ενώ το χρονικό διάστημα
2009-2014 υπήρξαν δραματικές

μειώσεις των τιμών των γενοσήμων

τα μερίδια αγοράς παραμένουν

καθηλωμένα
Εχει παρατηρηθεί ότι όσο πιέζονται

οι τιμές και τα γενόσημα
απαξιώνονται τιμολογιακά τόσο
ενισχύεται η τάση της υποκατάστα
σής τους από νεότερα ακριβότερα
κυρίως εισαγόμενα φάρμακα

Παράγοντες της Ελληνικής
Φαρμακοβιομηχανίας υποστηρίζουν

ότι η περαιτέρω μείωση των
τιμών των φαρμάκων εκτός πατέ
ντου και των γενοσήμων μέτρο
που ζητούν οι θεσμοί βάλλει ευθέως

κάτά του φθηνού ελληνικού
φαρμάκου
Με δεδομένο ότι το μέγεθος της

αγοράς θα παραμένει για δημοσιονομικούς

λόγους σταθερό για
ία επόμενα χρόνια θεωρούν ότι οι
απαιτήσεις των δανειστών έχουν
στόχο όχι μόνο τη διατήρηση της
σημερινής κατανομής των μεριδίων

της αγοράς που κυριαρχείται
κατά 75 από τα εισαγόμενα ακριβά

φάρμακα αλλά και την περαιτέρω

βίαιη αναδιανομή των μεριδίων

εις βάρος της ελληνικής παραγωγής

ώστε να εξυπηρετηθούν
συγκεκριμένα διεθνή εμπορικά
συμφέροντα

Πέρα από αυτό το κρίσιμο θέμα

η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
διά των αρμοδίων εκπροσώπων

της επισημαίνει προς κάθε

κατεύθυνση τον κίνδυνο ότι οι
μονοσήμαντες απαιτήσεις των δανειστών

αποτελούν πλήγμα για την
ποιότητα της περίθαλψης και διακυβεύουν

τη δημόσια υγεία
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Καρκινώματα
Μια ακόμη επίδειξη σκοταδισμού και μισαλλοδοξίας

έκανε ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
με αφορμή την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης
στα ομόφυλα ζευγάρια σε μια τοποθέτηση που συναγωνίζεται

τα κηρύγματα των ηγετών των τζιχαντι
στών 0 μητροπολίτης Πειραιώς υποστήριξε ότι ο

πρώτος που θέσπισε τον γάμο μεταξύ ομόφυλων
ήταν ο φρενοβλαβής αυτοκράτορας της Ρώμη Νέρωνας

ενώ κατέφυγε και σε συμβουλές npoc τον

αρμόδιο υπουργό
0 Σεραφείμ συμβούλευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της
χώρας να συμβληθεί με μεγάλες πολυεθνικές
φαρμακοβιομηχανίες γιατί θα αυξηθεί ο τζίρος των

εταιρειών αυτών καθώς με το νομοσχέδιο απενο
χοποιούνται οι πρακτικές της ομοφυλοφιλίας που

αναπόδραστα οδηγούν σε άπειρες λοιμώξειςτου οργανισμού

και καρκινογενέσεις κ.π
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ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επικεφαλής της ΗΔΙΚΑ ο Αναστάσιος Τάγαρης
Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει

ο Αναστάσιος Τάγαρης
σύμφωνα με την σχετική πρόταση του
υπουργού Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη

Στην απόλυτη αρμοδιότητα του υπουργού

Εργασίας Πάνου Σκουρλέτη είναι

ο ορισμός πρόταση για το πρόσωπο
το οποίο θα αναλάβει τις θέσεις του

προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου

της ΗΔΙΚΑ Αυτό τόνισε με κα
τηγορηματικότητα ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής διαψεύδοντας

την κακόβουλη φημολογία περί σύ

Π Κουρουμπλής Φθηνές
αστειότητες ta περί
σύγκρουσης με τον
Π Σκουρλέτη

γκρουσης του ιδίου με τον Πάνο Σκουρλέτη

για το θέμα Συγκεκριμένα ο Π
Κουρουμπλής δήλωσε Είναι απόλυτη

αρμοδιότητα του Πάνου Σκουρλέτη να
προτείνει και να ορ σει τη διοίκηση της
ΗΔΙΚΑ Απλώς εππδή ένα μεγάλο μέρος

της δραστηριότητας της ΗΔΙΚΑ έχει

σχέση με τον χώρο της Υγείας εμείς
το υπουργείο Υγείις προτείναμε στο
Δ.Σ της ΗΔΙΚΑ να τοποθετηθούν στη
θέση του προέδρου ο Βλάσης Σφυρόε
ρας και στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου

ο Αναστάσ ος Τάγαρης Πέραν
τούτου αυτές οι q>ιλoλoγίες περί συγκρούσεως

δικής μου με τον Πάνο
Σκουρλέτη για το θέμα δεν σηκώνουν
σχολιασμό Είναι φ 3ηνές αστειότητες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Ένα ριζικά νέο σύστημα τιμολόγησης

και ασφαλιστικής αποζημίωσης

ίων φαρμακευτικών σκευασμάτων

στη χώρα μας το οποίο θα

μπορούσε όχι μόνον να λύσει πολλά
προβλήματα και εμπλοκές του ισχύοντος

φαύλου συστήματος αλλά

θα οδηγούσε ακόμη και στη δραστική

μείωση της οικονομικής συμμετοχής

των ασφαλισμένων του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας ΕΟΠΥΎ στην προμήθεια

των φαρμάκων τους ολοκληρώνει

ήδη ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής σχεδιάζει

με ιδιαίτερη προσοχή τη δυνατότητα

οι λιανικές τιμές όλων των
φαρμακευτικών σκευασμάτων να
προσδιορίζονται κανονικά από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ
και την επιτροπή τιμών φαρμάκων
του υπουργείου Υγείας όπως ισχύει
σήμερα αλλά οι τιμές αποζημίωσης
από τον ΕΟΠΥΥ δηλαδή οι λεγόμενες

ασφαλιστικές τιμές να προκύπτουν

μετά από διαπραγμάτευση του
ΕΟΠΥΥ με τις φαρμακευτικές εταιρείες

προκειμένου να επιτυγχάνονται
οι πιο συμφέρουσες για τη χώρα

ασφαλιστικές τιμές ενώ το αποτέλεσμα

της διαπραγμάτευσης δεν θα δημοσιοποιείται

σε τρίτες χώρες προκειμένου

οι φαρμακευτικές εταιρείες
να έχουν την άνεση να προσφέρουν

στο ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας μας τις πλέον χαμηλές τιμές
για τα προϊόντα τους

Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι
θα μπορούσε να περιορισθεί δραστικά

το διογκούμενο στη χώρα μας
φαινόμενο της προμήθειας υποχρεωτικώς

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών

σκευασμάτων χωρίς ιατρική

συνταγή καθώς οι ασφαλισμένοι
θα έχουν το πιο ισχυρό κίνητρο

προκειμένου να επιλέγουν την προ¬

μήθεια των φαρμάκων τους στην ασφαλιστική

και όχι στην πολύ υψηλότερη

λιανική τους τιμή ενώ με δεδομένη

την ισχύ του ως άνω ριζικά
νέου συστήματος τιμολόγησης αποζημίωσης

των φαρμακευτικών
σκευασμάτων θα μπορούσε να φθάσει

ακόμη και σε συμβολικά επίπεδα
η οικονομική συμμετοχή την οποία
καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική
συμμετοχή των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων

τους έχει φθάσει ήδη στο δυσθεώρητο

ύψος του 32 ενώ υπάρχουν

περιπτώσεις φαρμακευτικών
σκευασμάτων στις οποίες η οικονομική

συμμετοχή των ασφαλισμένων

του ΕΟΠΥΥ φθάνει ακόμη

και το 90 της λιανικής τους τιμής
Με αυτόν τον ριζικά νέο διττό τρόπο

τιμολόγησης αποζημίωσης των
φαρμακευτικών σκευασμάτων επίσης

η Ελλάδα παύει οιονεί και εκ των
πραγμάτων να αποτελεί ώρα αναφοράς

για την τιμολόγησΓ των
φαρμακευτικών

σκευασμάτων σε άλλες
χώρες αφού δεν θα δημοσιοποιούνται

οι τιμές στις οποίες θα αποζημιώνει

το ελλπνικό ασφαλιστικό σύστημα

το σύνολο των υποχρεωτικώς
συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών

σκευασμάτων ενώ την ίδια
στιγμή η χώρα μας εξέρχεται οιονεί

του περίπλοκου αδιαφανούς και
λίαν αμφιλεγόμενου κανόνα της τιμολόγησης

με βάση τους μέσους όρους

των τριών γνωστών πιο χαμηλών

τιμών στις χώρες της Ε.Ε

Τι κοινό έχει το Καστελόριζο με
την Καλαμάτα Μα και τα δύο αρχίζουν

από Κ ΛΑΘΟΣ Είναι και οι δύο
περιοχές άγονες Α κατηγορίας Το
μεν Καστελόριζο ως ακριτικό νησί η
δε Καλαμάτα με μια ξεχασμένη διάταξη

από τους σεισμούς του 1 986 έχει

τις ίδιες προτεραιότητες σε διορισμούς

μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων

επιδοτούμενα αεροπορικά
εισιτήρια κ.ά

Για ποιο λόγο δεν δόθηκε το μοναδικό

διαθέσιμο ασθενοφόρο Γιατί
η ασθενής θα μεταφερόταν στο μοναδικό

νοσοκομείο του νησιού το οποίο

ενώ είναι Νομικό Πρόσωπο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει την
ατυχία να είναι Ιδιωτικού Δικαίου
Άρα δεν την παίρνουμε

Τι περίμενε επί δύο ώρες στο λιμάνι

του Πειραιά μια γιαγιάκα με
παραπεμπτικό ως έκτακτο περιστατικό

για νοσοκομείο μόνη της μέσα
στο ιπτάμενο δελφίνι το οποίο παρέμενε

δεμένο με εντολή του λιμεναρχείου

και τελικά δεν πραγματοποίησε
το επόμενο δρομολόγιο Μα

φυσικά περίμενε το ΕΚΑΒ
Από πού ψωνίζει τρόφιμα γενικό

νοσοκομείο των Δωδεκανήσων εκτός

από μαναβική και κοτόπουλα
Μα φυσικά από το Αργός Πόσοι από
τους 17 υπαλλήλους πολυιατρείου
του ΠΕΔΥ στον Πειραιά βρέθηκαν
στη θέση τους στις 12.30 το μεσημέρι

Μόνο 2
Ποια η γενεσουργός αιτία του συνδρόμου

που χτυπά κατά αποκλειστικότητα

ιατρικό προσωπικό Α
ΕΝΠΔΕΜ Αιφνιδία Εκδήλωση Νόσου

Που Δεν Επιτρέπει τη Μετακίνηση

Μα η απόφαση της 2ης ΥΠΕ

V

για 15ημερη απόσπαση ιατρού σε
κάποιο νησί του Αρχιπελάγους

Τι απαιτεί ιατρός Κέντρου Υγείας
που προφασίζεται αναπόδεικτα προσωπικά

προβλήματα υγείας ενώ
εργάζεται

κανονικά και αρνείται να
κάνει 3 εφημερίες στο Γενικό νοσοκομείο

του νησιού 20 χλμ απόσταση
Μα φυσικά να του μιλώ στον

πληθυντικό Διορθώθηκα απαντώντας

δεν αφήνετε το δούλεμα
Τι κάνει ο καλός δήμαρχος όταν

πρέπει ένας από τους τρεις ιατρούς
του Κέντρου Υγείας να καλύψει για
μόνο 48 ώρες το διπλανό νησί που
δεν έχει κανένα ιατρό Μα φυσικά
κατεβάζει τους δικούς του στο λιμάνι

και εμποδίζει τη μετάβαση του ιατρού

Γιατί κάνει τόση φασαρία ο αδικούμενος

δήμαρχος του διπλανού
νησιού ενώ στη ουσία καλύπτεται
υγειονομικά λόγω της σύμπτωσης

Νέο διττό σύστημα ιιμολόγηση5
αποζημίωσα ίων φαρμάκων

ΜΥΣΥΦΑ Έτσι κατασκευάστηκε
το επίδικο αντικείμενο

Μέσα σε πέντε έξι μήνες μόλις η προηγούμενη κυβέρνηση αφαίρεσε
σταδιακά από τα υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα και αποζιιμιούμε

να από τα ασφαλιστικά ταμεία φάρμακα περίπου 500 φαρμακευτικά σκευάσματα

τα περισσότερα εκ των οποίων μάλιστα είναι απολύτως αναγκαία
για τους ασφαλισμένους όσο και πολύ συχνά συνταγογραφούμενα από τους
γιατρούς Η μόνη λογική ήταν η λογιστική

Μέσα σε πέντε μόλις μήνες λοιπόν η λίστα των μπ υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων

και μη αποζημιουμένων από τα ασφαλιστικό ταμεία
φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ διογκώθηκε από τα περίπου 800 φαρμακευτικά σκευάσματα

σε περίπου 1.300 φαρμακευτικά σκευάσματα
Με αυτόν τον τρόπο η προηγούμενη κυβέρνηση κατασκεύασΕ έκτων

πραγμάτων και σκοπίμως ένα επίδικο αντικείμενο τον τζίρο από τη διανομή

των περίπου 1.300 ΜΥΣΥΦΑ
Με δημόσια παρέμβασή του από την Αυγή της περασμένης Τρίτης 9 Ιουνίου

ο γενικός γραμματέας Δημοσίας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος προανήγγειλε

ότι η κυβέρνηση σκοπεύει και σχεδιάζει ήδη να αδρανοποιήσει
πλήρως το ως άνω επίδικο αντικείμενο με τον δραστικό περιορισμ ό της λίστας

των ΜΥΣΥΦΑ αποκλειστικά και μόνον στα απολύτως αιτιολογημένα ιατρικώς

και επιστημονικώς ΜΥΣΥΦΑ ενώ όσα σκευάσματα παραμείνουν τελικώς

στα ΜΥΣΥΦΑ και είναι σαφώς φάρμακα αυτά θα παραμείνουν επίσης
στην αποκλειστική διαχείριση των φαρμακείων

ΠΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ο Δημήτρης Πλουμπίδης
στον ΠΟΥ

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά κατά την οποία πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Υγείας βγάζει κυριολεκτικά
από το περιθώριο και δίνει ουσιαστικό και παραγωγικό

ρόλο στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία ΕΨΕ όσον

αφορά την εξέλιξη της πολύπαθης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

και της ασθμαίνουσας αποασυλοποίησης
των ψυχικώς πασχόντων στη χώρα μας με την τοποθέτηση

του προέδρου της ΕΨΕ καθηγητή Ψυχιατρικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Πλουμπίδη στη θέση
του εκπροσώπου της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας ΠΟΥ για τα θέματα της Ψυχικής Υγείας
0ι μακροχρόνιοι αγώνες του Δημήτρη Πλουμπίδη για

την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την αποασυλοποίηση
των ψυχικώς πασχόντων στη χώρα μας είναι γνωστοί τοις
πάσι ενώ ο ήπιος μετρημένος μετριοπαθής και προσηνής

χαρακτήρας του εγγυάται ότι η νέα εκπροσώπηση
της χώρας μας στον ΠΟΥ για την Ψυχική Υγεία θα έχει

ουσία και βάθος όσο και γνώση και εμπειρία

ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Ενενήντα
νέα ασθενοφόρα

Μετά από εργώδεις
προσπάθειες του υπουργού
Υγείας Παναγιώτη Κουρου
μπλή ο οποίος έφερε πολύ
πρόσφατα το θέμα ακόμη
και σε ειδική συνεδρίαση
της επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής έχουν ήδη κατακυρωθ-:ί τα 90 από

τα 186 νέα και πολύτιμα ασθενοφόρα για το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ ενώ για τα υ ιόλοιπα η
διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει εντολή να προχωρήσει τη διαδικασία

των διαπραγματεύσεων για τη μείωση ων τιμών
τους με ταυτόχρονη οριστική ματαίωση του πολύπαθου
διεθνούς διαγωνισμού για το συγκεκριμένο μέρος του

Υπενθυμίζεται ότι ο ως άνω διεθνής διαγωνισμός τρέχει

για τα τελευταία επτά 7 χρόνια δηλαδή από την εποχή

του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒ0ΥΝΗΣ

Ελλειμμα Komis
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ΥΓΕΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ενίσχυση της δημόσιας υγείας
στο φόντο της διαπραγμάτευσης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει

πολύ εύκολα τις αιτιάσεις οι
οποίες προβάλλονται το τελευταίο
χρονικό διάστημα από μερίδα του
Τύπου και των ηλεκτρονικών MME
σχετικά με θρυλούμενες σοβαρές ελλείψεις

υγειονομικών υλικών στα νοσοκομεία

του ΕΣΥ όλης της χώρας
εάν έπαιρνε κατά γράμμα την πρόσφατη

καταγγελία της προέδρου
του σωματείου των εργαζομένων
στο νοσοκομείο της Αθήνας ΚΑΤ
σύμφωνα με την οποία από το ίδρυμα

λείπει τους τελευταίους πέντε μήνες

το βαμβάκι Στην πρόεδρο του
σωματείου των εργαζομένων στο

ΚΑΤ απάντησε πάραυτα δεόντως
και με το βαμβάκι ο ίδιος ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρου
μπλής

Εάν πιστεύει κανείς ότι οι σκληρές
διαπραγματεύσεις τις οποίες διενεργεί

η ελληνική κυβέρνηση με
τους δανειστές της χώρας μας δεν
έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα

και την τύχη του δημόσιου
συστήματος υγείας πλανάται πλά
νην οικτράν Οι μνημονιακοί προϋπολογισμοί

για το 2015 κάθε άλλο
παρά είναι σε θέση να στηρίξουν τη
λειτουργία του ΕΣΥ και του δημόσιου

συστήματος υγείας συνολικά
Με ιδιαίτερη γενναιότητα και ειλικρίνεια

ο αναπληρωτής υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός παραδέχθηκε
την περασμένη Πέμπτη 1 1 Ιουνίου
στη Βουλή ότι χωρίς αλλαγή των

σημερινών δημοσιονομικών δεδομένων

το ΕΣΥ οδεύει στα τέλη του
2015 σε λειτουργικό αδιέξοδο ενώ
το τρέχον καλοκαίρι θα θέσει σε πολύ

σκληρή δοκιμασία το δημόσιο σύστημα

Υγείας της χώρας μας
Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο

ούτε συνιστά κάποια αντιπολιτευτική
συνδικαλιστική τακτική το γεγονός

ότι η ίδια η Ομοσπονδία Ενώσεων

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

ΟΕΝΓΕ ζητεί αύξηση κατά
600 εκατ ευρώ στον προϋπολογισμό

για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης

της χώρας για το 2015 ενώ ό¬

λοι οι παράγοντες της αγοράς του
φαρμάκου ζητούν από την πλευρά
τους αύξηση τουλάχιστον κατά 300
εκατ ευρώ στο ανώτατο όριο της
δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής

δαπάνης για το 20 1 5 το
οποίο περιορίζεται σήμερα στα 2
δισ ευρώ με ανάλογη αύξηση για
το όριο της δημόσιας νοσοκομειακής

φαρμακευτικής δαπάνης το οποίο

περιορίζεται σήμερα στα 550
εκατ ευρώ

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους στο 1,515
δισ ευρώ έχουν ήδη φθάσει τα ληξιπρόθεσμα

χρέη του Εθνικού Οργανισμού

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΕΟΠΥΥ ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει

ακόμη τους φαρμακοποιούς της
χώρας μας για τις εκτελεσμένες συνταγές

του περασμένου Φεβρουαρίου
και στα 949 εκατ ευρώ έχουν ήδη

φθάσει τα αντίστοιχα χρέη των νοσοκομείων

του ΕΣΥ της χώρας μας
Επίσης σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία

του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους το Εθνικό Κέντρο Αμεσης
Βοήθειας ΕΚΑΒ το Κέντρο θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ
ΟΕΑ και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

ΕΚΕΑ εμφανίζουν αρνητική
απόκλιση άνω του 1 0 στην εκτέλεση

των προϋπολογισμών τους για το
2015

λογικής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚ0Ζ0Σ

Η κυβέρνηση παρέλαβε
το σύστημα υπό κατάρρευση

Περιδιαβαίνοντας
το δημόσιο σύστημα
Υγείας

το 48ωρο αυτό να είναι στο νησί του
εθελοντές ιατροί Μα για να κρατάει
σε ετοιμότητα την κρατική μηχανή
Τον ευχαριστούμε για το δούλεμα
της μηχανής

Τι περιμένει ένα άδειο δημόσιο
κτήριο 7.000 τ.μ στον Πειραιά κατάλληλο

για να στεγάσει υγειονομικές
υπηρεσίες Μα φυσικά να ομονοήσουν

θα έλεγα με βάση την κοινή λογική

αλλά αυτό σπανίζει οι αρμόδιοι
και αναρμόδιοι
Είναι προφανές λοιπόν ότι έχουμε

έλλειμμα κοινής λογικής Μια λύση

είναι ίσως να την εισαγάγουμε
Την ευκαιρία τη δίνει το τρέχον από
το 2014 μέσω ΕΣΠΑ πρόγραμμα ΒΙ
Business Intelligence Επιχειρηματική

Ευφυΐα του υπουργείου Υγείας

ένα πρόγραμμα που λογιστι
κοποιεί την ιατρική πρακτική

Αναμφισβήτητα η καλοπληρωμένη
πάντα μέσω ΕΣΠΑ τεχνολογία μπορεί

ανέξοδα για το χρήστη παραδείγματος

χάριν μέσω WEB να εξασφαλίσει

ακαριαία μεν το ηλεκτρονικό

ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία

αλλά για 3-4 μήνες μετά λόγω
ερημώσεως του ΕΣΥ

Για όλα τα φαραωνικά έργα που υλοποιούνται

στον τομέα της Υγείας
απαιτείται καλή διατροφή μέσω ΕΣΠΑ

το μάννα εξ ουρανού Αυτή
φροντίζουν να την εξασφαλίσουν
κρατώντας την κουτάλα και μοιράζοντας

τη σούπα κατά το δοκούν οι
διάφοροι αετονύχηδες πληροφορικής

Από κοντά και οι λοιποί με τα
πράσινα ενεργειακά νοσοκομεία
και άλλα τινά

Γιατί ενώ απέτυχαν 1 8 προγράμματα

τηλεϊατρικής θα πετύχει το τρέχον

19° επίσης μέσω ΕΣΠΑ Εδώ
δεν έχω απάντηση Δεν ξέρω θα

δούμε

Ο Νίκος Καρβούνης είναι ογκολό
γος παθολόγος και ο διοικητής της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΥΠΕ

Πειραιώς και Αιγαίου

Η κατάσταση που παρέλαβε η
νέα κυβέρνηση είναι εικόνα κατάρρευσης

του δημόσιου συστήματος
υγείας καταπόνησης και εξάντλησης

των λειτουργών του ανεπαρκούς

αντιμετώπισης των εστιών
διαφθοράς και κακοδιαχείρισης υ
ποχρηματοδότησης υποστελέχω
σης και αποτυχίας επίτευξης όλων
των ονομαστικών στόχων στον τομέα

της φαρμακευτικής πολιτικής
και της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων

της καθολικής κάλυψης του
πληθυσμού της άρσης των ανισοτήτων

και της ανάπτυξης ολοκληρωμένου

συστήματος ΠΦΥ
Η απλή συνέχεια της διαχείρισης

του μνημονιακού προϋπολογισμού
στην υγεία που είναι για τα νοσοκομεία

μειωμένος κατά 350 εκατ το
201 5 σε σχέση με το 20 14 δεν μπορεί

να οδηγήσει πουθενά λίγο μετά
το καλοκαίρι θα οδηγήσει σε αδιέξοδο

Άρα απαιτείται πρόσθετη ενίσχυση

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας όμως δεν μπορεί να περιμένει

καλύτερες μέρες στο μέλλον
ούτε να οχυρώνεται πίσω από με
σομακροπρόθεσμους οραματικούς
στόχους και να μη δίνει άμεσες λύσεις

στα φλέγοντα προβλήματα του
σήμερα με στόχο τη διασφάλιση της
δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης
για όλους στο δημόσιο σύστημα υγείας

Γίνονται εντατικές προσπάθειες
για άμεση στελέχωση με προσωπι¬

κό επικουρικό και μόνιμο σε στο
χευμένες θέσεις στα νοσοκομεία
της χώρας 2.000 περίπου επικουρικοί

και 4.000 μόνιμοι βρίσκονται
σε εξέλιξη

Η ανάγκη άμεσων λύσεων στα
τραγικά προβλήματα διάλυσης του
δημόσιου συστήματος ΠΦΥ οφείλει

να οδηγήσει σε συγκεκριμένα
μέτρα προκειμένου και οι πολίτες
να εξυπηρετούνται αλλά και τα νοσοκομεία

να αποσυμφορηθούν
Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο

επεξεργασίας λύσεων Οφείλουμε
να κινηθούμε πιο γρήγορα

Η ταχεία ολοκλήρωση και διασύνδεση

των πληροφοριακών συ¬

στημάτων των νοσοκομείων αποτελεί

βασικό μας μέλημα Η αδικαιολόγητη

καθυστέρηση τα προηγούμενα

χρόνια δεν επιτρέπει ούτε την
εφαρμογή μέτρων ελέγχου σπατάλης

και κακοδιαχείρισης ούτε την
ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών

πρωτοκόλλων ούτε την
αποτελεσματική λειτουργία και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Βαδίζουμε με εντατικό τρόπο
στην επίλυση αυτού του ζητήματος
παρά τα εμπόδια τις αγκυλώσεις
και τις τρικλοποδιές

Τα μεγάλα προβλήματα στη διοίκηση

των νοσοκομείων και ενέργειες

που μπορούν να χαρακτηριστούν

μέχρι και υπονομευτικές της
προσπάθειάς μας απαιτούν άμεσες
αλλαγές στις διοικήσεις και τοποθέτηση

άξιων ανθρώπων που θα
κατανοούν και θα αγωνίζονται για
την επιτυχία του σχεδίου της κυβέρνησης

κοινωνικής σωτηρίας
Η αδράνεια τέλος των γραφειοκρατικών

μηχανισμών και η ενσωματωμένη

από αυτούς λογική του
μνημονιακού μονόδρομου απαιτούν

άμεσες ενέργειες αλλαγής της
νοοτροπίας και της δομής της δημόσιας

διοίκησης αν θέλουμε να

μη βρίσκουμε τον κρατικό μηχανισμό
απέναντι μας σε κάθε προσπάθεια

Ο Γιάννης Μπασκόζος είναι ενδοκρινολόγος

και ο γενικός γραμματέας
Δημοσίας Υγείας



11. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΣΕ SUPER MARKET

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 22

Φαρμακοποιοί
Αιτία πολέμου
τα σκευάσματα

σε super market
Παραμένουμε στις

επάλξεις τονίζουν

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ για κινητοποιήσεις

είναι οι φαρμακοποιοί
που ζητούν να παραμείνουν

στα ράφια των φαρμακείων τα
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

ΜΗΣΥΦΑ και να αυξηθεί
η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΎ

Οι φαρμακοποιοί κατά τη
Γενική Συνέλευση που είχαν το
περασμένο Σάββατο έστειλαν
ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση

να παραμείνει πιστή στις
προεκλογικές δεσμεύσεις της
γιατί εάν διευρύνει τα σημεία
πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ στα
σούπερ μάρκετ αυτό θα εκληφθεί

ως αιτία πολέμου από τους
επαγγελματίες του κλάδου

Παραμένουμε στις επάλξεις

έτοιμοι για κινητοποιήσεις
στην περίπτωση που η

κυβέρνηση δεν είναι συνεπής
στις δεσμεύσεις της Ο κλάδος
των φαρμακοποιών έχει εξεγερθεί

τόνισε ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντος

Αμεση κινητοποίηση
Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ
εξουσιοδότησε το Δ.Σ για την
προκήρυξη άμεσης κινητοποίησης

όποτε χρειαστεί ενώ σε
ψήφισμα της ζητά από την κυβέρνηση

μεταξύ άλλων τη μη
απελευθέρωση των σημείων
πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ τη μη
αύξηση της τιμής τους και τη
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ
ώστε να αντιμετωπιστούν η

οικονομική ασφυξία των φαρμακείων

και η εππεινόμενη
αβεβαιότητα στη λειτουργία
τους που προέρχεται από την
καθυστέρηση των πληρωμών
του ΕΟΠΥΥ

Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση

πανελλαδικής συνδιάσκεψης

με συστράτευση
των υγειονομικών και κοινωνικών

φορέων από ολόκληρη
την Ελλάδα Οι φαρμακοποιοί

θα αντιδράσουν ακόμη
πιο δυναμικά διεμήνυσε ο κ
Λουράντος τονίζοντας ότι η

κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει
αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί

όπως το θέμα της πολυίδιο
κιησίας του ωραρίου και τα άλλα

μνημονικά μέτρα που απορ
ρύθμισαν τη λειτουργία του
κλάδου χωρίς να προσφέρουν
τίποτα θετικό στη φαρμακευτική

περίθαλψη
Ρίτα Μεϋά
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΧΑΔΙ
ΓΙΑ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

m ι il mini ιι ι ι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ιιιι ι ι ιπιιιιι ιι ιιιιιιι m

Υπάλληλοι που κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών
κατοχή όπλων πλαστογραφίες και κοπάνες έπεσαν στα μαλακά
από τα Πρωτοβάθμια αναγκάζοντας τον Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης Λ Ρακιντζή να προβεί σε ενστάσεις
κατά των αποφάσεων ώστε να κριθούν στο Δευτεροβάθμιο

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Β ΤΙΙΤΙΑ nbt5itsas@pegasus.gr

ΝΕΕΣ
ιστορίες διοικητικής ipÉAas καταγράφονται από Tis anotpaotis πειθαρχικών

συμβουλίων που αφορούν υπαλλήλουβ οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα

αλλά tous επιβάλλονται noivÉs-χάδι Τα στοιχεία προκύπτουν από Tis ενατάσεΐ5 που

πραγματοποιεί ο îîvikôs Επιθεωρητπ5 Δημόσιας Διοίκησα Λ PaKivtOis σε αποφάσειε
πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων Tis οποίεβ επιστρέφει στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό

όργανο καθώβ χαρακτηρίζει επιείκεια Tis noivÉs που επιβλήθηκαν Χαρακτηριστικά

είναι οκτώ παραδείγματα ενστάσεων που κατέθεσε ο κ PaKivrOis για περιπτώσει
που αφορούσαν μικρές noivés για σημαντικά αδικήματα ôn<os υπεξαίρεση χρημάτων
κατοχή ναρκωτικών και όπλων παραποίηση εγγράφων αδικαιολόγητη απουσία από την
υπηρεσία Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα να ασκεί ενστάσεις ο Γενικ05 Επιθεωρητής

Δημόσια5 Διοίκησης σε αποφάσειβ πειθαρχικών συμβουλίων είχε αφαιρεθεί το 20 1 2

και έναν χρόνο αργότερα αποδόθηκε εκ νέου η αρμοδιότητα με νομοθετική ρύθμιση
Ο Λ Ρακιντζή5 μιλώντα5 στο Εθνοβ ms KupiaKris σημειώνει ότι με τη λειτουργία

των πειθαρχικών συμβουλίων υπό τη νέα tous σύνθεση με τη συμμετοχή δικαστών και
κύριου προσωπικού του ΝΣΚ έχει διαπιστωθεί ποιοτική αναβάθμιση των εκδιδόμενων
πειθαρχικών αποφάσεων γεγον05 που σημαίνει καλύτερη απονομή πειθαρχικήβ δικαιοσύνης

Βέβαια πειθαρχικές αποφάσεις εκδίδονται και από μονομελή όργανα π.χ δημάρχους

περιφερειάρχες διοικητέβ οργανισμών κ.λπ και εκεί τα πράγματα δεν είναι το
ίδιο ενθαρρυντικά υπογραμμίζει με νόημα

Υπενθυμίζει ότι με τον νόμο 41 52/1 3 ο ΓΕΔΔ έχει πάλι το δικαίωμα ένστασης κατά όλων
των πειθαρχικών αποφάσεων σε ανώτερο βαθμό δικαίωμα που είναι απολύτως απαραίτητο

Σκοπός ms συμμετοχής του ΓΕΔΔ στην πειθαρχική διαδικασία μέσω ms άσκησα έν
araons είναι η αποτελεσματικότερη απονομή του πειθαρχικού δικαίου και ο περιορισμόβ
ms πιθανότητα5 μη επιβολήβ ms προσήκουσας πειθαρχικής ποινής ή της ατιμωρησίας των
υπαλλήλων που έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα Από τις ποινικές διώξεις
που κοινοποιούνται στο Γραφείο του ΓΕΔΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διαπιστώνεται

ότι συνεχίζεται η παραβατικότητα δημοσίων υπαλλήλων αλλά και άλλων λειτουργών
και οργάνων Χαρακτηριστικές είναι οκτώ περιπτώσεις όπου ο Γενικός Επιθεωρητής αξιοποίησε

τη δυνατότητα της ένστασης επιστρέφοντας στα Πειθαρχικά σοβαρέ5 noivités και
πειθαρχικέ5 περιπτώσει οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με επιείκεια στον πρώτο βαθμό

μελές Εφετείο Κακουργημάτων όπου και
κρίθηκε ένοχος για ποινικό αδίκημα ενώ
του επιβλήθηκε η ποινή ms στέρησα
πολιτικών δικαιωμάτων διάρκειας τριών
ετών Παράλληλα κινήθηκε και πειθαρχική

διαδικασία κατά την οποία στον
υπάλληλο που βρέθηκε να κατέχει 1,2
εκατ ευρώ επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου

αποδοχών δώδεκα 12μήνωνπου
δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώΕίχε καταθέσεις 1,2 εκατ

ευρώ που δεν μπορούσε
να δικαιολογήσει

ΣΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ του υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητα5 ο
onoios εργαζόταν ως ελεγκτής και εκτα
μιευτή5 ιδιωτικών επενδύσεων έπειτα
από έρευνα ms Apxns Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης

ms Τρομοκρατία και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακήβ Κατάστα
ons για τη χρονική περίοδο 2009 2010
201 1 και 2012 διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε

ανακρίβεια δηλώσει περιουσιακήβ
κατάσταση5 για τα έτη 2009-201 1 ενώ
δεν υπέβαλε δήλωση το έτος 2012
Συγκεκριμένα έκανε καταθέσεις Tis οποίες

δεν μπορούσε να δικαιολογήσει από
τα εισοδήματα του και απέκρυψε από τις
φορολογικές δηλώσεις ύψοα 600.000
ευρώ για την τριετία 2009-201 1

Παράλληλα ο έλεγχοβ διαπίστωσε ότι
μαζί με την γυναίκα του αλλά και σε λο
yapiaapoùs τρίτων είχε καταθέσει
607.000 ευρώ περίπου Tis οποίες απέκρυψε

από τις δηλώσεις περιουσιακής
κατάσταση για τα έτη 2009-2011 ενώ
δεν υπέβαλε δήλωση το éros 2012
Η Αρχή Καταπολέμησα Νομιμοποίησα
Εσόδων έπιασε τον υπάλληλο να κατέχει
1 2 εκατ ευρώ τα οποία δεν είχε δηλώσει
και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Τρι

Τους έβγαλε φορολογικές
ενημερότητες ενώ δεν
πληρούσαν τα κριτήρια

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
εξέδωσε παράνομα 50 αποδεικτικά

φορολογική5 ενημερότητας
Α.Φ.Ε το 201 1 και 72 αποδεικτικά φορολογικής

ενημερότητας Α.Φ.Ε το 20 1 2 σε
πολίτες που δεν κάλυπταν τα κριτήρια Σύμφωνα

με το κατηγορητήριο ο υπάλληλος
γνώριζε εκ των προτέρων ότι οι συγκεκριμένοι

πολπκ και οι εταιρείες δεν πληρούσαν
Tis προϋποθέσει για να λάβουν φορολογική

ενημερότητα και παρ όλα αυτά
εισήγαγε λάθοβ στοιχεία στο μηχανογραφικό

σύστημα Αν και το αδίκημα θα μπορούσε

να τιμωρηθεί με την ποινή ms ορι
OTiKris naùans καθώε υπάρχουν υπόνοιες
χρηματισμού από το πειθαρχικό συμβούλιο
του επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου ίσου
με αποδοχές δέκα μηνών

επιείκειας ITA

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΕΚΑΤ € Ο ΤΖΙΡΟΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΕΛ 12-13

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΕΝΕ 01 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΟΕΤΟΥΝ ΚΑΙ

Μύθοι και αλήθειες για
την απελευθέρωση ins
ayopas των ΜΗΣΥΦΑ
ΜΗΣΥΦΑ

ή ΜΗΑΦΑ Οποια
και εάν είναι η σωστή
ορολογία τα μη υποχρεωτικώς

συνταγογραφουμενα φάρμακα

αποτελούν το θέμα συζήτησης
των ημερών στους φαρμακευτικούς
και ιατρικούς κύελους Η είδηση ότι
η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε την
απελευθέρωση του δικτύου διανομής
τους έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία
για τους φαρμακοποιούς

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις

και δηλώσεις παραμένει άγνωστο
εάν ίο ντεπόν πάει σούπερ μάρκετ
Το ερώτημα όμως που μένει είναι
ποιος τελικά ωφελείται από μια τέτοια

κίνηση και εάν ο καταναλωτής θα
αγοράζει φτηνότερα τα ΜΗΣΥΦΑ

Θα μειωθούν οι τιμές
Πρόκειται για φάρμακα τα οποία
δεν αποζημιώνονται τα πληρώνει εξ
ολοκλήρου ο καταναλωτής επομένως

το κέρδος είναι άμεσο προς τον
φαρμακοποιό Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι λίγο
περισσότερα από 1 000 και ο ετήσιος
τζίρος διόλου ευκαταφρόνητος αφού

D ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ
μαζί με τα συμπληρώματα διατροφής

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα
ο τζίρος τους αυξάνεται κατά 6,4
την ώρα που η μείωση για τα συντα
γογραφούμενα φάρμακα αγγίζει το
8

Το βασικό επιχείρημα ότι με την
απελευθέρωση θα μειωθεί και η τιμή
τους αντικρούουν οι φαρμακοποιοί
επικαλούμενοι μελέτη 201 3 του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας από την
οποία δεν υπήρξαν ευρήματα που να
τεκμηριώνουν μείωση των τιμών των
ΜΗΣΥΦΑ σε χώρες που απελευθερώθηκε

η απελευθέρωσή τους
Επίσης σε ορισμένες π.χ Νορβηγία

Σουηδία η απελευθέρωση σύμφωνα
με τον ΠΟΥ οδήγησε σε συσσώρευση
clustering σε αστικά κέντρα και μάλιστα

ειδικά σε εμπορικές περιοχές αυτών

που ήδη εξυπηρετούνταν αφήνοντας

άλλες παντελώς ακάλυπτες
Σχετικά με την τιμή οι φαρμακοποι

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ
Σκεύασμα Ελλάδα Ιταλία

Voltaren Gel 100 gr 4,98 11,90

Aspirin 500 mg 20 tabl 1,81 4,80
Fenistil Gel 4,41 7,90
Guttalax Drops 2,39 6,50
Mucosolvan sir 200ml 4,63 9,50
Otrivin Spray 3,38 6,45

οί αναφέρουν ότι με την απελευθέρωσή
της θα πωλούνται πιο φτηνά μεν

στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με τα
φαρμακεία αλλά ποτέ στις τιμές που
είναι σήμερα 0,75 ευρώ το ντεπόν
για παράδειγμα

Κατά την επίμαχη έκθεση του ΟΟΣΑ
όμως η απελευθέρωση των τιμών σε

συνδυασμό με την απελευθέρωση των
σημείων πώλησης έφερε καλά αποτελέσματα

όπου εφαρμόστηκε στην Ιταλία

στον ένα χρόνο απελευθέρωσης οι

τιμές μειώθηκαν ατά 6,6
Βέβαια έτσι και αλλιώς βάσει του

ισχύοντος νόμου από την 1 I 201 6
έρχεται πλήρης απελευθέρωση των
τιμών στα ΜΗΣΥΦΑ ανεξάρτητα από
τα σημεία πώλησης τους και τη διάθε
σή τους αποελειοτικά από φαρμακεία
ή και από σούπερ μάρκετ

Υπάρχουν κίνδυνοι
Πέρα όμως από το θέμα της τιμής οι
φαρμακοποιοί και άλλοι επιστήμονες
θέτουν θέμα δημόσιας υγείας αναφέροντας

ως παράδειγμα τη Σουηδία
όπου π παρακεταμόλη είχε απελευθερωθεί

το 2009 και είχε επιτραπεί η
πώλησή της και από τα σούπερ μάρκετ

Ομως μετά το 2009 οι υποθέσεις
δηλητηριάσεων από παρακεταμόλη
αυξήθηκαν κατά 40 σουηδικός
ΕΟΦ

Δεν είναι αντίθετος με την πώληση
ΜΗΣΥΦΑ ο γιατρός πνευμονολόγος
Μάνος Αλχανάτης Δεν θα ανακαλύψει

η Ελλάδα τον τροχό Σε πολλές
χώρες πωλούνται τα ΜΗΣΥΦΑ και

Τα μη συνταγογραφουμενα φάρμακα είναι λίγο περισσότερα από 1 000
και ο ετήσιος τζίρος ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ

αλλού Κάποια από αυτά τα φάρμακα
μπορούν να πωληθούν ελεύθερα

στα σούπερ μάρκετ αναφέρει στον
ET Στην εντελώς αντίθετη πλευρά

ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων
Ευρείας Χρήσης λέει πως οτιδήποτε
είναι σαν φάρμακο πρέπει να δίνεται
από φαρμακοποιό
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ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ
♦ Κρυολόγημα ♦ Ρινίτιδες
♦ Διάρροια ♦ Δερματικά προβλήματα
♦ Πονόλαιμος ♦ Ξηροφθαλμίες
♦ Ηπιοι μέτριοι πόνοι ♦ Προληπτικές αγωγές
♦ Βήχας

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.100 σκευάσματα

1,70
ΜΗΣΥΦΑ

ευρω ανά τεμάχιο είναι η μέση τιμή για κάθε

500 εκατομμύρια ευρώ ετησία τουλάχιστον είναι
ο ετήσιοε τζίρος μαζί με τα συμπληρώματα διατροφής

6 6 μειώθηκαν οι νμέϊ στην Ιταλία μετά την
απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

είναι η μείωση για τη Δανία σύμφωνα
με ΟΟΣΑ

11.500 φαρμακεία έχει η Ελλάδα
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Μιχάλης ΠιτσιΑΐδης
Εκδότης ιου περιοδικού

«Life Positive»

iHIF

01 ΦΑΡΜΑ-ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ
KAI Η ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ...

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ υπήρξε και παραμένει 

κλειστό επάγγελμα. Παρ' όλα
αυτά, παρατηρήθηκαν κύματα ίδρυσης 

νέων φαρμακείων. Μέσα στην
κρίση, ιδρύθηκαν 1.000 ακόμα, με
αποτελεομα η Ελλάδα να διαθέτει ένα
φαρμακείο ανά 900-1.000 κατοίκους,
δηλαδή μακράν τη χειρότερη αναλογία, 

σε όλη την Ε.Ε.
Στη χώρα μας, λοιπόν, τα πολιτικά 

κόμματα διαγκωνίζονται, όταν
είναι στην αντιπολίτευση, ποιο θα
συμπεριφέρεται ως Ομιλος Σωτηρίας 

κάθε «θιγόμενης» συντεχνίας.
« 1 1 .000 φαρμακεία θα γίνουν εκλογικά 

κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ», διαβεβαίωνε
ο εκλεγείς με τη Ν.Δ. και διορισμένος
πρόεδρος του ΙΦΕΤ επί κυβέρνησης
Κώστα Καραμανλή, πρόεδρος των
φαρμακοποιών Κώστας Λουράντος,
λαμβάνοντας την υπόσχεση ότι θα
αρθούν όλα τα μνημονιακά μέτρα.
Και να φανταστεί κανείς ότι η κυβέρνηση 

Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ τούς προστάτευσε 
όσο καμία άλλη!

Η υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ από
τους φαρμακοποιούς στις εκλογές
του Ιανουαρίου θα πρέπει πράγματι
να έφτασε σε ποσοστά... Τσαουσέσκου. 

Ως τη στιγμή που αποκαλύφθηκε 

ότι η νέα κυβέρνηση έχει προτείνει 

τη διάθεση ΜΗΣΥΦΑ και μέσω
των σούπερ μάρκετ, διευθέτηση που
περιλαμβανόταν στην εργαλειοθήκη 

ΟΟΣΑ και αποτελεί υποχρέωσή
μας. Τότε ο ίδιος συνδικαλιστής τροποποίησε 

ελαφρώς το σύνθημά του,
απευθυνόμενος πάλι τούτη τη φορά
προς τον ΣΥΡΙΖΑ « 1 1 .000 φαρμακεία
θα γίνουν ο τάφος σας»! Συνόδευσε
δε το σύνθημά του με βαρύτατους
προσωπικούς χαρακτηρισμούς εις

βάρος του πρωθυπουργού. Επειτα,
έσπευσε πάλι προς τη Ν.Δ., η οποία,
δυστυχώς, συνέχισε το γνωστό γαϊτανάκι 

υποκρισίας, στηρίζοντας, δήθεν, 

το αίτημα των φαρμακοποιών να
κρατήσουν την αποκλειστική διάθεση 

των ΜΗΣΥΦΑ.
Είναι αναφαίρετο δυχαίωμα των

φαρμακοποιών, όπως όλων των πολιτών, 

να υπερασπίζονται τα εισοδή-
ματά τους, ακόμα και εις βάρος του
κοινωνικού συνόλου. Οι κυβερνήσεις
και η Δικαιοσύνη αμβλύνουν ακρότητες 

και μπορούν να προφυλάξουν το
δημόσιο συμφέρον. Οι φαρμακοποιοί, 

ωστόσο, απεργούν, σύμφωνα με
αυτά που λένε, γιατί, αν τα ΜΗΣΥΦΑ
διατεθούν εκτός φαρμακείου, θα...
ακριβύνουν και θα επιβαρυνθεί ο
φτωχός λαός!

Φυσικά, ούτε ώρα δεν απέργησαν,
όταν η συμμετοχή του φτωχού λαού
στα φάρμακα υπερδιπλασιάστηκε και
πραγματικά τσακίζει τους οικονομικά
ασθενέστερους. Γιατί; Γιατί τα λεφτά
των συμμετοχών πάνε στην τσέπη
τους και μόνο. Ζεστά και μετρητά.
Κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, προσπαθούν 

να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. 

Κινδυνεύει γιατί ό,τι φάρμακο
βρίσκουν θα το πίνουν, αφού θα διατίθενται 

τα ΜΗΣΥΦΑ στα ράφια των
φαρμακείων. Ενώ, προφανώς, όταν
ο καθένας αγοράζει όποιο φάρμακο
θέλει, όσο επικίνδυνο κι αν είναι, από
όποιο φαρμακείο θελει, χωρίς ιατρική
συνταγή και χωρίς να τον ρωτήσει
κανένας τίποτα, δεν υπάρχει πρόβλημα! 

Τα φάρμακα γίνονται τοξικά όταν
πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, ενώ
μετατρέπονται σε... αγιασμό όταν διατίθενται 

από το φαρμακείο... ■
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Η ανάπτυξη ins οικονομία
περνά από την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία
ΣΕ ΑΥΤΗ τη χρονική συγκυρία η χώρα μας έχει
ανάγκη την εμπιστοσύνη τόσο στο εξωτερικό όσο και
στο εσωτερικό και την πίστη πως μπορεί να ξεπεράσει

το σκόπελο της οικονομικής κρίσης βασιζόμενη
στις δικές της δυνάμεις Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

παρ όλα τα χτυπήματα που έχει δεχθεί από
την ύφεση των τελευταίων ετών αποτελεί σημαντικό
πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους
βασικούς άξονες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί
η ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια

Παρά τη δραματική μείωση της φαρμακευτικής
δαπάνης από τα 5,1 δια στα 2 δια ευρώ η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία έχει επιδείξει επιμονή και
υπομονή συνεχίζοντας την επένδυσή της στην Ελλάδα

συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα
και αυξάνοντας την εξωστρέφειά της Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει στο ΑΕΠ της χώρας
κατά €2,8 δια ετησίως ενώ υπολογίζεται ότι για κάθε
1.000 ευρώ που δαπανώνται σε ελληνικό φάρμακο το

ΑΕΠ ενισχύεται κατά €3.420
σύμφωνα με το ΙΟΒΕ Ταυτόχρονα

το ελληνικό φάρμακο
εξάγεται σε 85 χώρες παγκοσμίως

και είναι το 2ο σε αξία
εξαγώγιμο προϊόν της χώρας
Φυσικά και στην απασχόληση

η συμβολή της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας είναι
σημαντική καθώς 11.000
εργαζόμενοι απασχολούνται
άμεσα στην εγχώρια παραγωγή

φαρμάκου και συνολικά

ÜSSSSSimt πάνω από 53·°Ρ° θεσεις ερ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ γασιας επηρεάζονται άμεσα
Γενικής διευθύντριας της ή έμμεσα από τη δραστηριό
Πανεηαήνιας Ενωσης ™τα των ελληνικών φαρμα
ΦαρμακοΒιομηχανίας κευτικών εταιριών Τέλος στο
ΠΕΦ επίπεδο της έρευνας και της

ανάπτυξης οι Ελληνες παραγωγοί

φαρμάκου επενδύουν
πάνω από €30 εκατ ετησίως σε περισσότερα από 80
ερευνητικά προγράμματα με τη συμμετοχή ελληνικών
και ξένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία φυσικά δεν επαναπαύεται

καθώς γνωρίζει πως μόνο με συνεχή προσπάθεια

και βελτίωση μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται

με επιτυχία στο έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται Οι
στόχοι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με ορίζοντα

το 2020 είναι
Η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας

κατά 50
Η αύξηση του εργατικού της δυναμικού κατά

30
Ο διπλασιασμός των επενδύσεων σε έρευνα και

ανάπτυξη
Η δημιουργία Clusters συμπράξεις με κοινά ενδιαφέροντα

για έρευνα και ανάπτυξη
Η συνεργασία των ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών

με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της
χώρας με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους
στα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και στα
ευρωπαϊκά Προγράμματα Ερευνας και Καινοτομίας
είναι κομβικής σημασίας για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη

του κλάδου και κατ επέκταση να ενισχυθεί η
προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας Η
Ελλάδα πλέον οφείλει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει
ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει έμφαση
στην καινοτομία και την εξωστρέφεια με στόχο την
αύξηση των εσόδων του κράτους τη δημιουργία νέων
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους νέους
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σίγουρο πως ο κλάδος της
εγχώριας παραγωγής φαρμάκου μπορεί και πρέπει
να αποτελέσει κομβικό πυλώνα ανάπτυξης
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Πίσω
ολοταχώς για
τα φάρμακα
Ξεσηκώθηκαν
οι φαρμακοποιοί
από ης παλινωδίες
της κυβέρνησης

Εκπληξη προκαλεί

η ενέργεια ms
κυβέρνησα να προβεί

σε περιορισμό
των μη συνταγογρα
φούμενων φαρμάκων

από τη στιγμή
που θα μπορούσε
να αποκομίσει
ποικίλα οφέλη από
ιην επέκτασή tous
ôncos για παράδειγμα

η εξοικονόμηση
τουλάχιστον 1 50
εκατ ευρώ για τον
πολύπαθο τομέα ins
KOivcoviKiis ασφά
λιση5

Πίσω ολοταχώς για τα
μη συνταγογραφούμενα
Οι συνεχείς παλινωδίες της κυβέρνησης ξεσήκωσαν τους φαρμακοποιούς Ερευνα
έδειξε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ μπορούν να αποφέρουν μεγάλα κέρδη στην ελληνική οικονομία

του Αιμίλιου Νεγκη
anegis@me.com

Μ ούσκεμα τα έκανε η

κυβέρνηση με τα μη
συνταγογραφουμενα

φάρμακα τα λεγόμενο

ΜΗΣΥΦΑ Οι

αντιφατικές δηλώσεις και οι παλινωδίες

με τις προτάσεις προς τους δανειστές
προκάλεσαν την 24ωρη απεργία των

φαρμακοποιών την Τετάρτη την πρώτη

απεργία στον χώρο της υγείας επί

κυβέρνησης ΣΥΡΓΖΑ

Ανεξάρτητα πάντως από τις αντιδράσεις

των φαρμακοποιών η ουσία
είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει και σε
αυτό το θέμα να διακατέχεται από ιδεοληψία

και δογματισμό Δεν εξηγείται
αλλιώς το γεγονός ότι ο γ γ Δημόσιας
Υγείας Γιάννης Μπασκόζος εξήγγειλε
Η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ θα περιοριστεί

δραστικά και πολλά φάρμακα θα επιστρέψουν

στο καθεστώς υποχρεωτικής
συνταγογράφησης Πίσω ολοταχώς
Και όμως έρευνα της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας δείχνει ότι η ακριβώς
αντίθετη κίνηση δηλαδή η επέκταση
της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ είναι δυνατόν
να δράσει ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης

της οικονομίας Η έρευνα που

έγινε από ομάδα ερευνητών με επικεφαλής

τον καθηγητή Νίκο Μανιαδάκη
ανάμεσα στα άλλα έδειξε τα εξής

Αν επεκταθεί η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ

ώστε να περιέχει φάρμακα που
περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες
λίστες 7 τουλάχιστον κρατών-μελών
της Ε.Ε δύναται να επέλθη εξοικονόμηση

για την κοινωνική ασφάλιση
τουλάχιστον 150 εκατ ευρώ

Η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ μπορεί να
αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 12,9 ετησίως

και μπορεί να ανέλθει σε 476

εκατ ευρώ το 2017 τιμές χονδρικής
Ετσι θα προκύψει αύξηση στα έσοδα
του κράτους λόγω αύξησης του όγκου
πωλήσεων των ΜΗΣΥΦΑ και των καταβαλλόμενων

υπέρ των κρατικών
ταμείων εισφορών

Παράλληλα η αύξηση της αγοράς
θα οδηγήσει σε επενδύσεις για την
εγχώρια παραγωγή ΜΗΣΥΦΑ που θα

δημιουργήσει περίπου 1.500 νέες
θέσεις εργασίας στο σύνολο της αξι
ακής αλυσίδας του κλάδου Δηλαδή
ο περιορισμός της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ

έρχεται σε αντίθεση με τον εκπεφρασμένο

στόχο της κυβέρνησης για
αύξηση της εγχώριας παραγωγής
φαρμάκων Εμμέσως δε δύναται να
επιφέρει κέρδος παραγωγικότητας

περίπου 80 εκατ ευρώ καθόσον πολλές

επισκέψεις σε ιατρούς γίνονται
στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων

που αναγκάζονται να λάβουν
άδεια Στην Ελλάδα το μερίδιο των
ΜΗΣΥΦΑ είναι από τα χαμηλότερα
στην Ευρώπη αντιπροσωπεύοντας
μόλις το 16 του όγκου των φαρμακευτικών

προϊόντων έναντι 50 που
είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης
Γεγονός που υποδηλώνει τις τεράστιες

προοπτικές ανάπτυξης
Ο κλάδος των ΜΗΣΥΦΑ προσφέρει

μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και του
κλάδου των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

και της διαφήμισης Εκτιμήσεις
παραγόντων της αγοράς προβλέπουν
ότι ενδεχόμενη αύξηιπι του αριθμού

των ΜΗΣΥΦΑ μπορεί να οδηγήσει σε

σημανπκή αύξηση της διαφημιστικής
δαπάνης έως το 2017 φτάνοντας τα
46,2 εκατ ευρώ από 19,2 εκατ το
2012 πηγή Media Services

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πωλήσεις
των ΜΗΣΥΦΑ αγγίζουν τα 85 δισ
ευρώ παρουσιάζοντας συνεχείς αυξητικές

τάσεις Παρά την οικονομική
κρίση η αγορά τους συνεχίζει να διευρύνεται

χάρη στις βελτιωμένες
τεχνικές προώθησης και σε ό,τι αφορά

την Ευρώπη το ευρύ δίκτυο πώλησης

τους Η κυβέρνηση λοιπόν δείχνει

ότι θέλει να κινηθεί στην ακριβώς
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που
ακολουθούν όλες οι άλλες χώρες
Είπαμε πίσω ολοταχώς

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα σκευάσματα
ΤΑ ΜΗΣΥΦΑ είναι σήμερα περίπου 1 300 σκευάσματα
120 διαφορετικών δραστικών ουσιών διαφορετικών
φαρμακοτεχνικών μορφών και αλάτων καθώς και συνδυασμών

τους Χωρίζονται σε έξι θεραπευτικές κατηγορίες

Cough/cold φάρμακα για τον βήχα και το
κρυολόγημα analgesics αναλγητικά digestive
φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα vms/tonics
βιταμίνες skin φάρμακα για τη φροντίδα του δέρματος

eye care φάρμακα για τη φροντίδα των ματιών
Το 2012 παρουσίασαν συνολυυίς πωλήσεις περίπου

135 εκατ ευρώ 7,3 της συνολικής φαρμακευτικής
δαπάνης Το 2014 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν σε 21 1

εκατ αντιπροσωπεύοντας το 1 1,3 της δαπάνης Στην
υπόλοιπη Ευρώπη οι πωλήσεις τους φθάνουν το 20
της συνολικής δαπάνης για τα φάρμακα

Ο μέσος όρος αγοράς τους είναι 2,5 ευρώ αλλά ο
τζίρος είναι εξαιρετικά υψηλός καθώς καταλαμβάνουν
περίπου το 1 1,3 της συνολικής αξίας των φαρμάκων
που πωλούνται στην ελληνική αγορά και το 21,2 σε

αριθμό τεμαχίων Στην Ελλάδα τα ΜΗΣΥΦΑ χορηγούνται
αποκλειστικά από τα φαρμακεία στο πρότυπο

άνλων 13 χωρών της Ευρώπης μεταξύ αυτών η Γερμανία

η Γαλλία η Ισπανία το Βέλγιο η Αυστρία
Πάντως και σε χώρες όπου επιτρέπεται η πώληση τους
και από άλλα καταστήματα ο κύριος όγκος τους πωλείται

από τα φαρμακεία Φέρουν ταινία αναγνώρισης
όμοια με αυτή των φαρμάκων κουπόνι άλλου χρώματος

για ΜΗΣΥΦΑ έτσι ώστε να διευκολύνεται η ιχνη
λασιμότητά τους να αποθαρρύνεται η επτπόλαυι χρήση

τους από το κοινό και να διασφαλίζεται η συστη
μική ενσωμάτωση τους στη λήψη ιστορικού ασθενούς
από τους θεράποντες ιατρούς για λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας και καταπολέμησης της πολυφαρμακίας

Τα ΜΗΣΥΦΑ στα 24 από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε
πωλούνται με τιμή ελεύθερα καθοριζόμενη από τον
παρασκευαστή Ως εκ τούτου είναι σχεδόν αδύνατον
να βρεθούν τιμές πώλησης τους σε επίσημους τιμοκαταλόγους

Στην Ελλάδα η τιμή των ΜΗΣΥΦΑ εξακολουθεί

να καθορίζεται από το κράτος Ωστόσο με ρύθμιση

που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση από την
1/1/2017 η τιμή τους θα καθορίζεται ελεύθερα

Ποήηαπήά
οφέπη

Η εισαγωγή νέων
ΜΗΣΥΦΑ στην αγορά
θα επιτρέψει να•Δοθούν κίνητρα
για αναβάθμιση και
ενίσχυση to εγχώρια5
παραγωγή5 ΜΗΣΥΦΑ• Δημιουργηθούν νέ
κθέσεβεργαίΛκ• Αποσυμφορηθεί
το Εθνικό Σύστημα
YvEÎas• Μειωθούν οι δαπά
VES των ασφαλιστικών
ταμείων• Ενισχυθούν τα δημόσια

έσοδα• Υπερδιπλασιαστεί η

διαφημιστική δαπάνη
των ΜΗΣΥΦΑ στα
MME
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Η κρίση αρρωσταίνει του Ελληνες Τα τελευταία τρία χρόνια

παρά την πτώση της φαρμακευτικής δαπάνης ο αριθμός των

φαρμάκων που πωλήθηκαν αυξήθηκε

Πωλήσεις φαρμάκων
Στοιχεία ΕΟΦ

Αριθμός συσκευασιών

2009 2010 2011 2012

Αξία σε ευρ
8.461.413.256

Λ
7.340.298.093 6.758.845.273 5.967.681.462 5.293.687.538 5.276.260.915

2013 2014

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 500 ΕΚΑΤ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Πληρώνουμε
5r3 δισ ευρώ για
αγορά φαρμάκων
Uli ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Απόλυτα εξαρτημένοι από τα
φάρμακα εμφανίζονται οι Έλληνες

οι οποίοι εξακολουθούν να τα
αγοράζουν με το τσουβάλι Μάλιστα

τα τελευταία τρία χρόνια στην
καρδιά της οικονομτκής κρίσης

που οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση

της φαρμακευττκής δαπάνης
ο αριθμός των φαρμάκων που πωλήθηκαν

όχι μόνον δεν περιορίστηκε

αλλά παρουσίασε και αύξηση
Μόνο πέρυσι οι Έλληνες

κατανάλωσαν περίπου μισό δισεκατομμύριο

φάρμακα συνολικής

αξίας 5,3 διο ευρώ
Φαρμακολαγνεία ή αλλιώς

υπερσυνταγογράφηση καταδεικνύουν
άλλωστε και τα στοιχεία του

Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
του Ιατρτκού Συλλόγου Αθήνας και
της Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Αθηνών που στα τρεισήμισι

χρόνια λειτουργίας του
συγκεντρώθηκαν 1.500.000 φάρμακα

Σκευάσματα που αγοράστηκαν
μεν αλλά δεν καταναλώθηκαν

ποτέ Κάποια από αυτά τα φάρμακα
χορηγήθηκαν και αποζημιώθηκαν
από τα ασφαλισττκά ταμεία και κάποια

από την τσέπη των πολττών

ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την έκθεση του
2014 της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών

Φορέων Κοινωντκής Ασφάλισης

η πολυφαρμακία αποτελεί
εθνικό σπορ Ενδεικτική είναι η

περίπτωση νεφροπαθή ο οποίος
προμηθεύτηκε μεγάλες ποσότητες
φαρμάκων αιμοκάθαρσης προσκομίζοντας

σε διάφορα φαρμακεία

Σύμφωνα με την έκθεση
του 2014 της Υπηρεσίας
Ελέγχου Δαπανών
Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης η πολυφαρμακία

αποτελεί
εθνικό σπορ

συνταγές δίμηνες συνταγογραφη
μένες από διαφορετικούς ιατρούς
Στο βιβλιάριο υγείας του δεν αποτυπώνεται

η συνταγογράφηση κατ
χορήγηση των σκευασμάτων

Η διαφορά κόστους των συντα
γογραφημένων σκευασμάτων που
ήταν αναγκαία της θεραπευτικής
αγωγής του ασφαλισμένου σύμφωνα

με τον θεραπευτή νεφρολόγο
σε σχέοη με τη συνταγογραφη

θείσα φαρμακευτική αγωγή προσεγγίζεται

στα 172.000 ευρώ για
χρονικό διάστημα από 1/13-8/14
Οι συνταγές εκδόθηκαν από 21 ι

ΜΟΛΙΣΣΤ0 22

Χάνονται
τα γενόσημα
στην Ελλάδα
Πιο ευνοημένα είναι τα πρωτό
τυπα αφού η διείσδυση των
γενοσήμων φαρμάκων στην
ελληνική αγορά παραμένει
καθηλωμένη σε επίπεδα που

ελάχιστα ξεπερνούν το 20
Συγκεκριμένα μόλις το 22 των

φαρμάκων που λαμβάνουν οι

ασφαλισμένοι στην Ελλάδα είναι

γενόσημα όταν ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος είναι στο 60
γεγονός που μας κατατάσσει

στην τελευταία θέση της σχετικής

λίστας στην Ευρώπη
Το 2013 στη Γερμανία η διείσδυση

των γενοσήμων σε όγκο
έφτανε το 72 στην Ολλανδία
και το Ηνωμένο Βασίλειο το
65 όταν στην Ιταλία ήταν στο
41 στην Πορτογαλία στο 48
και στην Ισπανία στο 49
Από την πλευρά του πάντως το

υπουργείο Υγείας πρόσφατα
αποφάσισε να επαναφέρει
την εμπορική ονομασία σε

συνταγές φαρμάκων ως μια
κίνηση προώθησης των γενοσήμων

η οποία θα φανεί αν αποδίδει

σε 4-5 μήνες Συγκεκριμένα
στις 27 Απριλίου το υπουργείο
Υγείας έδωσε τη δυνατότητα
στους γιατρούς να γράφουν
εμπορική ονομασία γενοσήμου
ως προτεινόμενο
Τρεις ημέρες αργότερα το
υπουργείο επανήλθε με νέα
απόφαση επιτρέποντας αυτή
την φορά την αναγραφή εμπορικής

ονομασίας πρωτότυπα και

γενόσημα σε φάρμακα για χρόνιες

παθήσεις που εκτιμάται ότι

αφορούν στο 70 της φαρμακευτικής

δαπάνης Σύμφωνα με
τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή πρόκειται για κίνηση

που προβλέπεται από το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο η οποία γίνεται

για να προωθηθούν περαιτέρω

τα γενόσημα υιοθετώντας
ουσιαστικά και τη θέση της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας

Μόνο πέρυσι οι Ελληνες
κατανάλωσαν περίπου μισό

δισεκατομμύριο φάρμακα συνολικής

αξίας 5,3 δισ ευρώ

ατρούς της Αττικής και παρατηρήθηκε

υπερσυνταγογράφηση επανάληψη

συνταγογράφησης προ
κλητή ζήτηση φαρμάκων

Πτο αναλυττκά όπως προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού

Οργαντσμού Φαρμάκων ΕΟΦ
οι συνολικώς πωλήσεις το 2014
έφτασαν στα 493.2 10.429 φάρμακα
συσκευασίες από 484.631.109 το

2013 Η αύξηση αφορά αποκλειστικά
τα φάρμακα που διατίθενται στα

φαρμακεία καθώς η νοσοκομειακή
φαρμακευτική κατανάλωση μειώθηκε

κατά 3,64 σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και
το 2012 με 479.363.512 φάρμακα

Την ίδια σττγμή που τα φάρμακα
που διατίθενται στην ελληντκή αγορά
οε απόλυτους αριθμούς αυξάνουν η
φαρμακευτική δαπάνη πέφτει το
2014 οι πωλήσεις φαρμάκων στη χώρα

μας έφτασαν ια 5.276.260.915
ευρώ έναντι 5.293.687.538 το προηγούμενο

έτος 5,976.641.482 το 2012
και 6.758.845.273 το 2011

Σημειώνεται ότι από τα περίπου
5,3 δισ ευρώ το 2014 τα 2,2 αφορούν

στη δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη δηλαδή τη δαπάνη του
ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα των ασφαλισμένων

του Για το 2015 η φαρμακευτική

δαπάνη του ΕΟΠΥΥ
έχει κλειδώσει στα 2 δισ ευρώ
Ωστόσο από τους πρώτους μήνες
του έτους καταγράφεται υπέρβαση
ύψους 45 εκατ ευρώ

Η ΔΑΠΑΝΗ
Πιο αναλυτικά η δαπάνη τον

Μάρτιο ανήλθε οτα 180 εκατ ευρώ
έναντι 165 εκατ ευρώ που έχουν
προϋπολογιστεί καταγράφοντας
έτοι υπέρβαση 15 εκατ ευρώ Αντίστοιχα

εκτροχιασμός της
δαπάνης σημειώθηκε τον Φεβρουάριο

κατά 13 εκατ ευρώ και τον
Ιανουάριο κατά 17 εκατ ευρώ

Από την πλευρά της πάντως
η ηγεσία του υπουργείο Υγείας εκτιμά

ότι με τα μέτρα που αναμένεται
να λάβει το επόμενο διάστημα

θα συγκρατήσει τη φαρμακευτική
δαπάνη

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται

και η καθιέρωση κλειστών

προϋπολογισμών σε ομάδες
φαρμάκων όπως τα φάρμακα υψηλού

κόστους ενώ ήδη ενεργοποιήθηκε

η Επιιροπή διαπραγμάτευσης
και εμπτστευτικότητας

φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ Μόνο από
τη διαδικασία ιης διαπραγμάτευσης

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
υπολογίζει ότι θα εξοικονομήσει
τουλάχιστον 100 εκατ ευρώ από
τα οποία περί τα 50 εκατ ευρώ από
το φάρμακο μέοα στο 2015
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ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

θησαυρός 250 εκατ
τον χρόνο στα κρυφά φάρμακα
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Χορός εκατομμυρίων ευρώ έχει
οτηθεί γύρω από τα λεγόμενα μη
ουνταγογραφούμενα φάρμακα
ΜΗΣΥΦΑ με τζίρο που αγγίζει

τα 250 εκατ ευρώ για 1.310 σκευάσματα

που είναι με κουπόνια Να
σημειωθεί δε ότι ο συνολικός τζίρος

μαζί με τα ΜΗΣΥΦΑ που ήδη
πωλούνται εκτός φαρμακείων βιταμίνες

συμπληρώματα διατροφής
κ.λπ φτάνει τα 820 εκατ ευρώ

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης

στους θεσμούς να απελευθερώσει

τα σημεία πώλησης
των ΜΗΣΥΦΑ επιτρέποντας την
διάθεσή τους και από τα σούπερ
μάρκετ προκάλεσε πονοκέφαλο
στους φαρμακοποιούς οι οποίοι
μετά τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα

διατροφής χάνουν τα best
seller των φαρμάκων παυσίπονα
αλοιφές αντιβηχικά κ.ά

Σύμφωνα άλλωστε με πρόσφατη
έρευνα της palmosanalysis 4

εκατομμύρια Έλληνες αγοράζουν
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα
παυσίπονα ή αντιπυρετικά τα οποία

καλύπτουν το 93 της αγοράς
των ΜΗΣΥΦΑ Την ίδια στιγμή
ένα σια τέσσερα προϊόντα που πωλούνται

πλέον από τα φαρμακεία
είναι καταναλωττκά ή ΜΗΣΥΦΑ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη

υπολογίζεται ότι το 50 του συνολικού

όγκου των φαρμάκων και
16 της αξίας τους αφορούν
ΜΗΣΥΦΑ Στην Ελλάδα τα ποσοστά

είναι χαμηλότερα περίπου 25
και 11 αντίστοιχα με ανοδικές
ωστόσο τάσεις

Συγκεκριμένα εκττμάται ότι η
αγορά ΜΗΣΥΦΑ στην χώρα μας
μπορεί να αναπτυχθεί κατά μέσο
όρο 12,9 ετησίως και μπορεί να
ανέλθει σε 476 εκατ ευρώ το 2017

τιμές χονδρικής που σε τιμές
λιανικής αγγίζει τα 650 εκατ ευρώ
εκτίμηση βασισμένη σε στοιχεία

της IMS Σε παγκόσμιο επίπεδο
οι πωλήσεις των ΜΗΣΥΦΑ αγγίζουν

τα 80 δια ευρώ παρουοτάζο
ντας συνεχείς αυξητικές τάσεις
ιδιαίτερα μετά το 2008

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν

ότι η απελευθέρωση των σημείων
πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ θα οδηγήσει

σε αύξηση της ττμής τους και
διατείνονται ότι ανάλογο καθεστώς
δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη
Στην πραγματικότητα όμως στην
Ευρώπη τα μη ουνταγογραφούμενα
φάρμακα διατίθενται και από άλλα
σημεία πλην των φαρμακείων

Είναι χαρακτηρισπκό ότι η πώληση

σε καταστήματα που εξειδικεύονται

οτην πώληση φαρμακευτικών

προϊόντων χωρίς να είναι
φαρμακεία επιτρέπεται σε 1 1 χώρες
της Ευρώπης μεταξύ των οποίων η
Γερμανία η Φινλανδία η Ελβετία
η Ουγγαρία η Ολλανδία η Ιρλαν

Αγορά φαρμάκων
όσων έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν της κατηγορίας έστω και μία φορά

Συχνότητα Επίσκεψης σε Φαρμακείο

Κάθε μέρα

2-3 φορές την εβδομάδα
Μία φορά την εβδομάδα
Μία φορά το δεκαπενθήμερο
Μία φορά τον μήνα
Μία φορά το τρίμηνο

Λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο

Αριθμός Ατόμων

68.500
528.500

925.000
1.458.000

4.288500
987500

802.500

Μία φορά το τρίμηνο

Κατηγορία αναλυτικό
Αναλγητικά Αντιπυρετικά από του στόματος
Παυοίπονα Αηιπυρειικά

Φάρμακα παθήσεων ρινός/παραρρινοίων κόλπων
βλενναλίΓίικά οποουμφορηιικά μϋττς

Αναλγητικά GEL Αλοιφές
Παυοίπονα Gel Αλοιφές

Φάρμακα παθήσεων οτοματοφάρυγγα
αντκνμπικά σΐ6μθΓ0ς Γνιι[1η im

Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων Δερμστολογικά

Φάρμακα πεπτικού συστήματος
γαστρικές εκκριθείς χώνεψη

Συμπληρώματα διατροφής Βιταμίνες Μέταλλα

— Κάθε μέρα 1

Λιγότερο
από μία
φορά
το τρίμηνο

2-3 φορές την εβδομάδα

Μία φορά την εβδομάδα

Μία φορά την εβδομάδα

Μία φορά το δεκαπενθήμερο

Οι φαρμακοποιοί μετά
τις βιταμίνες και τα
συμπληρώματα διατροφής

χάνουν τα best
seller των φαρμάκων
παυσίπονα αλοιφές

αντιβηχικά κ.ά

δία η Αγγλία Από σούπερ μάρκετ
διατίθενται σε δώδεκα χώρες όπως
η Ιταλία η Γερμανία η Νορβηγία
η Δανία η Πορτογαλία η Σουηδία
η Ιρλανδία και η Αγγλία

Σε περισσότερα σημεία παντοπωλεία

πωλούνται ΜΥΣΥΦΑ σε
εννέα χώρες και από το διαδίκτυο
σε δέκα χώρες όπως Δανία Γερμανία

Ολλανδία Ισπανία Σουηδία

Ηνωμένο Βασίλειο
Σημειώνεται ότι η απελευθέρωση

της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ
προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο
της έκθεσης του ΟΟΣΑ εργαλειοθήκη

για τα αναπτυξιακά μέτρα
που έπρεπε να λάβει η χώρα μας

Η τότε κυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις

με την τρόικα αποφάσισε

η απελευθέρωση αυτή να
γίνει οε επίπεδο ημών και όχι καναλιών

διάθεσης των ΜΗΣΥΦΑ
και οε περίπτωση που το μέτρο δεν
αποδώσει μείωση των τιμών των
σκευασμάτων να υπάρξει πλήρης
απελευθέρωση της συγκεκριμένης
αγοράς

Στελέχη της αγοράς πάντως
αναφέρουν ότι από την απελευθέρωση

της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ
χαμένοτ θα είναι οι φαρμακοποιοί
και κερδισμένοι η φαρμακοβιομηχανία

και τα καταστήματα λιανικής

Για τους καταναλωτές το

Επιστροφή στο γαλάζιο μαντρί
Στη Συγγρού για συμμαχίες

κατά του ΣΥΡΙΖΑ ο Κων Λουράντος

Ασαφές παραμένει το τοπίο για
το θέμα των ΜΗΣΥΦΑ με την
κυβέρνηση να προτείνει την
απελευθέρωση τον υπουργό
Υγείας να διαφωνεί και τους
φαρμακοποιούς να αναζητούν
συμμαχίες ακόμη και σε παλιούς

εχθρούς
Ο κ Κουρουμπλής σε συνάντηση

που είχε με τους φαρμακοποιούς

άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο να μην υπάρξει
τελικά το μέτρο στη τελική συμφωνία

καθώς η διαπραγμάτευση
είναι σε εξέλιξη
Μάλιστα εμφανίζεται αποφασισμένος

να πολεμήσει
ένα τέτοιο μέτρο ώστε να μη
φτάσουν ή έστω να καθυστερήσουν

να φτάσουν τα φάρμακα

αυτα στα ράφια των σούπερ
μάρκετ Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν

όττ θα κάνουν τα πάντα
για να μην πάει ούτε ένα χάπτ

στα σούπερ μάρκετ Και το έπραξαν

την περασμένη Τρίτη
αντιπροσωπεία του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
με επικεφαλής τον Κων Λου
ράντο συναντήθηκε στα γραφεία

της ΝΔ με τον πρώην υπουργό

Υγείας Μ Βορίδη και
τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος

Κ Καραγκούνη
Η συνάντηση έγτνε παρά ης

προηγούμενες σχέσεις των
φαρμακοποιών με τον κ Βορίδη

ο οποίος είχε στοχοποιηθεί
από τον ΠΦΣ προεκλογικά για
την πολιττκή στο φάρμακο

Τα ΜΗΣΥΦΑ
Αλγκον

2

3

4
5

6

Bisolvon

Otrivin

Strepsils

7

8

9

Μπεταντίν

Fenistil

Depon

10

Maalox

Aspirin
Simeco

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2a

Daktarin

Counterpain
Voltaren

Zantac

Panadol

Salospir
Mesulid

Nurofen

Pulvo

Salonpas

θέμα θα κριθεί στην παράταση
αφού μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει

εάν τα φάρμακα αυτά παραμείνουν

διαττμημένα και επομένως

πλήρως ελεγχόμενα από το
κράτος ή αν οι ημές τους διαμορφωθούν

από την αγορά
Αναφορικά με τις βιταμίνες

και τα συμπληρώματα διατροφής
για τα οποία ισχύει απελευθέρωση

των σημείων πώλησης οι
φαρμακοποιοί

υποστηρίζουν ότι τα
σούπερ μάρκετ δεν άντεξαν τον
ανταγωνισμό των φαρμακείων και
γι αυτό στα ράφια τους έχουν
προϊόντα που δεν αναγνωρίζουν
οι πολίτες

Ολοι θυμούνται όττ ο κ Λουράντος

ήταν αυτός που είχε
τυπώσει αφίσες προτρέποντας
τον κόσμο να μαυρίσουν τον
Σαμαρά τον Βορίδη και άλλους
υπουργούς της προηγούμενης
κυβέρνησης Και ξάφνου έκανε

την εμφάντσή του στη Συγγρού

αναζητώντας συμμαχίες
κατά του ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως στη ΝΔ δεν είδαν
όλοι με καλό μάτι το άνοιγμα
ενός παραδοσιακά δεξιού
κλάδου ειδικά μετά ττς προε
κλογτκές βόμβες του κ Λου
ράντου Ομως φαίνεται ότι οι
φαρμακοποιοί βρήκαν τώρα
άλλον εχθρό τον κ Κουρου
μπλή οπότε ο εχθρός του εχθρού

είναι φίλος
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Συνεδρίαση φαρμακοποιών
για επόμενες κινητοποιήσεις
Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων

της κυβέρνησης με τους
δανειστές αναμένουν εναγωνίως
οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας
προκειμένου να δουν εάν τελικά
τα μη υποχρεωτικώς συνταγο
γραφούμενα φάρμακα φτάσουν
στα ράφια των σούπερ μάρκετ
ενδεχόμενο που σαφώς απεύχονται

Μετά την απεργία της περασμένης

Τετάρτης με τη σχεδόν
καθολική συμμετοχή των φαρμακείων

σε αυτή σήμερα στις
10 π.μ ξεκινά n Γενική Συνέλευση
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου στα γραφεία του προκειμένου

οι φαρμακοποιοί να εξετάσουν

όλες τις εξελίξεις και να
αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις

τους Εως χθες το απόγευμα
επικρατούσαν πολλές διαφορετικές

τάσεις με το πιο πιθανό
σενάριο να αποφασιστεί σήμερα
ένα πλαίσιο αντιδράσεων που να

περιλαμβάνουν απαραίτητα απεργιακές

κινητοποιήσεις Ξεκάθαρη
θέση κατά μιας νέας απεργίας
έχουν λάβει οι φαρμακοποιοί που
στηρίζουν το διευρυμένο ωράριο
και οι οποίοι συμμετείχαν στην
κινητοποίηση της Τετάρτης Η
πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Αναπτυξιακού Ινστιτούτου Ελλάδος

Μαίρη Λυβίζου έχει δηλώσει

ότι θα εισηγηθεί στα μέλη
τη μη συμμετοχή σε απεργιακές
κινητοποιήσεις για τα ΜΥΣΥΦΑ
και καλεί τον κλάδο να βρει άλλους

τρόπους έκφρασης των αιτημάτων

του Προς το παρόν οι
φαρμακοποιοί έχουν τη συμπαράσταση

του υπουργού Υγείας
Παν Κουρουμπλή βουλευτών
του τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
των ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας

με την οποία βρέθηκαν
κοινές συνιστώσες

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Ο μη συνταγογραφουμενος θησαυρός
Το παρασκήνιο ενός πολέμου διαρκείας για την απελευθέρωση της διανομής φαρμάκων

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πόλεμος διαρκείας για την απελευθέρωση

της αγοράς των μη υποχρεωτικώς
συνταγογραφούμενων φαρμάκων

ΜΥΣΥΦΑ εξελίσσεται τα τελευταία
χρόνια μεταξύ φαρμακοποιών υπουργείου

Υγείας και δανειστών με τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις από το μέτωπο
να φέρνουν όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο

τα συγκεκριμένα σκευάσματα

να φτάσουν στα ράφια των
σούπερ μάρκετ Η απελευθέρωση των
καναλιών διανομής των ΜΥΣΥΦΑ περιλαμβάνεται

μάλιστα στην ελληνική
πρόταση προς τους δανειστές ωστόσο
σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό
Υγείας η ελληνικό πλευρά ψάχνει πατήματα

προκειμένου είτε να καθυστερήσει

αυτή την εξέλιξη είτε να περιορισθεί

η λίστα των προϊόντων που
θα πωλούνται από τα σούπερ μάρκετ

Πιστεύω ότι δεν θα προκύψει όφελος

για την αγορά και τον ανταγωνισμό
από την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ και
από τα σούπερ μάρκετ δηλώνει στην
Κ ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης

Κουρουμπλής επικαλούμενος έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
που εκφράζει τις ίδιες επιφυλάξεις και
την οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει

n ελληνική πλευρά στο πλαίσιο

της διαπραγμάτευσης Στην ερώτηση
για ποιο λόγο προτάθηκε από την ίδια
την κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η
Ελλάδα μετά από τέσσερις μήνες πιέσεων

κατέθεσε πρόταση λαμβάνοντας
υπόψη ό,τι είχε συζητηθεί στο παρελθόν

Ο κ Κουρουμπλής αφήνει ανοικτό

το ενδεχόμενο η διαπραγμάτευση
να κλείσει χωρίς να απελευθερωθεί η
πώληση των ΜΥΣΥΦΑ σημειώνει
ωστόσο ότι σε περίπτωση που τελικά

Δεν θα προκύψει όφελος
από την πώληση των ΜΥΣΥΦΑ

και από τα σούπερ
μάρκετ λέει στην Κ
ο Π Κουρουμπλής

επιβληθεί το μέτρο αυτό θα αναζητήσει

δικλίδες ασφαλείας για την προστασία

της δημόσιας υγείας
Οι φαρμακοποιοί που υποστηρίζουν

ότι η απελευθέρωση των καναλιών
διανομής των ΜΥΣΥΦΑ σε συνδυασμό
με την απελευθέρωση της τιμής τους
από 1/1/2016 θα επιβαρύνει τον πολίτη
αναμένουν με αγωνία την εξέλιξη της
διαπραγμάτευσης Ο κλάδος άλλωστε
στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της

φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων

ετών με τις μειώσεις των τιμών
φαρμάκων έχει υποστεί πλήγματα
Είναι ενδεικτικό ότι στις 31 Δεκεμβρίου
2014 λειτουργούσαν 9.880 φαρμακεία
σε όλη τη χώρα έναντι 12.000 πριν
από τέσσερα χρόνια

Τζίρος 250 εκατ ευρώ
Επιπλέον τα ΜΥΣΥΦΑ προσφέρουν

στα φαρμακεία άμεση ρευστότητα
ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται

πλέον απο τα φαρμακεία είναι
ΜΥΣΥΦΑ ενώ ο ετήσιος τζίρος στην
Ελλάδα από αυτά τα φάρμακα εκτιμάται

στα 230-250 εκατ ευρώ Η λίστα
των ΜΥΣΥΦΑ έχει διευρυνθεί σημαντικό

τα τελευταία χρόνια από περίπου
150 κωδικούς που ήταν το 2007-2008
εκτοξεύθηκαν σε 1.300 σήμερα Η
τάση ολοένα περισσότερα φάρμακα
να χαρακτηρίζονται ΜΥΣΥΦΑ είναι
διεθνής για λόγους μείωσης της δημόσιας

φαρμακευτικής δαπάνης Σύμφωνα

με έρευνα που παρουσιάστηκε
την περασμένη εβδομάδα σε συνέδριο
για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

σχεδόν ένας στους δύο πολίτες
52 που επισκέπτεται το φαρμακείο
αγοράζει ΜΥΣΥΦΑ Το 93 αγοράζει
αναλγητικά και αντιπυρετικά το 62
φάρμακα παθήσεως ρινός το 59

αναλγητικά gel-atoicpes και ακολουθούν

τα φάρμακα παθήσεως στομα
τοφάρυγγα 58 φάρμακα τοπικών
λοιμώξεων-δερματαλογικά 39 και
πεπτικού συστήματος 58

Πάντως από την τελική συμφωνία
με τους δανειστές θα προσδιοριστεί
το περιεχόμενο και ο χρόνος κατάθεσης

στη Βουλή σχεδίου νόμου του
υπουργείου Υγείας με το οποίο θα
ρυθμιστεί και το θέμα του ωραρίου
των φαρμακείων Το ωράριο δεν θα
είναι όπως είναι σήμερα αλλά ούτε
θα επιστρέψουμε και στο προηγούμενο

καθεστώς διευκρινίζει ο κ Κουρουμπλής

σημειώνοντας οτι η κατεύθυνση

είναι να βρεθεί μία χρυσή
τομή ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες

αλλά και να μπορούν να σταθούν

τα φαρμακεία της γειτονιάς
Απο το αυστηρό ωράριο που ίσχυε
έως και το φθινόπωρο του 2011 τώρα
ισχύει ελεύθερο ωράριο όπου ο καθένας

μπορεί να ανοίγει όποτε θέλει
και στο οποίο αντιδρούν οι φαρμακευτικοί

σύλλογοι Η λογική ορίζει
ότι εάν τελικά επιτραπεί η πώληση
των ΜΥΣΥΦΑ από τα σούπερ μάρκετ
οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί θα θέλουν
να μένουν τα φαρμακεία ανοικτά τα
απογεύματα και το Σάββατο για να
καλύψουν την αγορά
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Αδειασε τονΚουρουμπλή
Χαμένος στη μετάφραση του κυβερνητικού
έργου και λόγου είναι ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής Μετά το αλαλούμ
με τα ΜΗΣΥΦΑ όπου διαβεβαίωνε ότι δεν
τίθεται θέμα απελευθέρωσης εκτός φαρμακείων

ενώ η κυβέρνηση δεσμευόταν γι
αυτό ακριβώς προς τους θεσμούς η γραμμή
επικοινωνίας του με το Μαξίμου ξανακόλλη
σε Η εμπλοκή αυτή τη φορά αφορούσε την
ΗΔΙΚΑ τον φορέα που θα αναλοβει τη δημιουργία

του περίφημου taxis στην υγεία Τις
τελευταίες εβδομάδες ο κ Κουρουμπλής

είχε χρίσει ανεπίσημα επικεφαλής της
ΗΔΙΚΑ τον δημιουργό της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και πρώην διευθύνοντα
σύμβουλο Βλάση Σφυρόερα Μαζί συναντούσαν

όλους τους φορείς ίου ΕΣΥ με τους
οποίους θα προχωρούσε το taxis στην υγεία
Ωστόσο ο πολιτικό προϊστάμενος του
υπουργείου Εργασύις από το οποίο εποπτεύεται

η ΗΔΙΚΑ Πάνος Σκουρλέτης είχε

λάβει το πράσινο φως για την τοποθέτηση
του ε πικεφαλης της ΗΔΙΚΑ που φυσικά δεν
ήταν ο κ Σφυρόερας Η δική του πρόταση
που έγινε αποδεκτή ήταν ο επιστήμοναβ του
Εργο στηρίου Βιοϊατρικής του Πολυτεχνείου
Αναστάσιος τάγαρπς Και μπορεί οι βαριές
περγαμηνές του να δικαιολογούν την επιλογή

του το άδειασμα Κουρουμπλη όμως δεν
αλλάζει Παν Καρλ
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Κοινωνία

Φρένο στο πρώτο
αυτόνομο Κέντρο
Ημφίΐσκβ
Νοσηλεία
Παρότι χορηγία ιδιωτική το κράτος αδυνατεί
να εκπληρώσει τη μόνη υποχρέωση του να
το λειτουργήσει πλήρως ώστε να κερδίσουν
τα Ταμεία σημαντικά ποσά

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Το Κέντρο Ημερήσιας

Νοσηλείας
θα μπορούσε

να εξυπηρετεί αν
λειτουργούσε
3.840 ασθενείς
ετησίως που θα
υποβάλλονταν σε
χειρουργείο

Το ανθρώπινο δυναμικό

που υπηρετούσε

στον
Αγιο Σάββα

μειώθηκε λόγω
του αυξημένου
αριθμού αποχωρήσεων

με συνταξιοδοτήσεις

ή αποσπάσεις
Ως εκ τούτου
για την ασφαλή
και πλήρη λειτουργία

του ΚΗΝ
είναι απαραίτητη

η επιπλέον
στελέχωση της
μονάδας με 2θ
νοσηλεύτριες και
πέντε γιατρούς

Σήμερα οι συνθήκες
που επικρατούν

στους χώρους

χορήγησης
χημειοθεραπείας
είναι επιεικώς
απαράδεκτες
και ανεπαρκείς
καθώς συνωστίζονται

ασθενείς
και συγγενείς σε
εξαιρετικά περιορισμένο

χώρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Πριν από έξι μήνες εγκαινιάστηκε
το πρώτο αυτόνομο Κέντρο

Ημερήσιας Νοσηλείας ΚΗΝ
της χώρας Παρότι ανήκει στον
δημόσιο τομέα το ελληνικό κράτος

δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ
για την κατασκευή του Τόσο
η ανακατασκευή του κτιρίου
διήρκεσε ενάμιση χρόνο και
όπως παραδέχονται άνθρωποι
που γνωρίζουν μετατράπηκε
στο πιο αντισεισμικό κτίριο
της Αττικής και στην πιο σύγχρονη

υγειονομική μονάδα σε
ό,τι αφορά τον ηλεκτρολογικό
και μηχανολογικό εξοπλισμό
όσο και η αγορά του εξοπλισμού
έγιναν με χορηγία της κυρίας
Μαριάννας Λάτση Η συνεισφορά

του ελληνικού κράτους
εξαντλείται στη λειτουργία του
ΚΗΝ για την οποία η πρόσληψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση Ούτε αυτό όμως
είναι εφικτό

Το Κέντρο το οποίο υπάγεται
στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Αγιος Σάββας είναι ανενεργό

μολονάπ είναι γνωστό τοις πάσι
ότι η λειτουργία του θα συμβάλει
στην εξοικονόμηση σημαντικών
χρηματικών ποσών που αναγκαστικά

σπαταλά το κράτος δηλαδή

τα ασφαλιστικά ταμεία

για τις πολυήμερες νοσηλείες
Χαρακτηριστική περίπτωση η
επέμβαση για την αντιμετώπιση
καρκίνου του μαστού η οποία
με κανονική νοσηλεία κοστίζει
περίπου 1.300 ευρώ ενώ στην
ημερήσια νοσηλεία δεν ξεπερνά
τα 800 ευρώ

Λείπουν πέντε γιατροί
και 20 νοσηλευτές
Το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας

θα μπορούσε να εξυπηρετεί
αν λειτουργούσε 3.840

ασθενείς ετησίως που θα υποβάλλονταν

σε χειρουργείο Εκεί
θα μεταφερόταν η βραχεία νοσηλεία

του παθολογικού τομέα
χημειοθεραπείες που θα εξυπηρετούσε

27.000 θεραπευόμε
νους τον χρόνο Η ακτινοθεραπεία

θα συνέχιζε να λειτουργεί
εύρυθμα στον ήδη υπάρχοντα
χώρο ο οποίος στεγάζεται στο
ίδιο κτίριο πριν από την ανακατασκευή

Θα μεταφερόταν
επίσης το πλήρως εξοπλισμένο
ακτινολογικό κέντρο και είχε
προγραμματιστεί να εγκατασταθεί

η μονάδα διαδερμικών βιοψιών

μαστού μαμοτόμος BLES
και άλλες ελάχιστα επεμβατικές
πρακτικές για βιοψίες και επεμβάσεις

π.χ καυτηριασμοί όζοντος

θυρεοειδούς Παράλληλα
επρόκειτο να λειτουργήσουν

πλήρεις υποστηρικτικές υπηρεσίες

με εργαστήρια βιοχημικών

ι
ι

Σήμερι t

στοΚέ/τρο
Ημερήσιας
Νοσηλείας λει
τουργι ί μόνο
το ακτ νολογικό
εργασ ήριο για
μαστό φαφίες
ακτινο μαφίες
και υπερήχους
καθώς το νοση
λευτικ ί προσωπικό

δ ν επαρκεί

και αιματολογικών εξετάσεων
καρδιολόγος πνευμονολόγος
και άλλες ιατρικές ειδικότητες

ιατρείο πόνου το Κέντρο
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
και άλλες υτ ηρεσίες προς τους
ογκολογικούς ασθενείς και τους
συγγενείς τους

Ωστόσο από τη στιγμή που
υπογράφηκε η σύμβαση μέχρι
που παραδόθηκε το κτίριο από
τη δωρήτρια μειώθηκε σημαντικά

το ανθρώπινο δυναμικό που

υπηρετούσε στον Αγιο Σάββα
λόγω του αυξημένου αριθμού
αποχωρήσεων με συνταξιοδοτήσεις

ή αποσπάσεις Ως εκ τούτου

για την ασφαλή και πλήρη
λειτουργία του ΚΗΝ είναι απαραίτητη

η επιπλέον στελέχωση
της μονάδας με 20 νοσηλεύτριες
και πέντε γκτρούς θα συμπλήρωναν

τον α ίίθμό των υγειονομικών

που ήδη υπηρετούν στο
κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου

Αυτό ακόμη δεν έχει προχωρήσει

παρότι η διοίκηση του
Αγίου Σάββα είχε υποβάλει το

αίτημά του σι ο υπουργείο Υγείας
αρκετούς μήνες προτού ολοκληρωθεί

το κτόιο

Η βραχεία νοσηλεία του παθολογικού

τομέα έχει τη δυνατότητα

να απορροφήσει το
μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών

που έχουν ανάγκη χημειοθεραπείας

και να μειώσει αισθητά

τις λίστες αναμονής για
νοσηλεία

Συνωστισμός
για χημειοθεραπεία
Σήμερα οι συνθήκες που επικρατούν

στους χώρους χορήγησης

χημειοθεραπείας είναι
επιεικώς απαράδεκτες και
ανεπαρκείς καθώς συνωστίζονται

ασθενείς και συγγενείς
σε εξαιρεπκά περιορισμένο χώρο

υπάρχουν πολύωρες αναμονές

ως την έναρξη της θεραπείας

ενώ δεν είναι ασύνηθες
να καθυστερεί η χορήγηση της
για μία εβδομάδα ως δέκα μέρες

η καθυστέρηση έναρξης
της χημειοθεραπείας θεωρείται

εξαιρετικά επικίνδυνη
από τους γιατρούς εξαιτίας
της μεγάλης προσέλευσης και
της αδυναμίας του νοσοκομείου

να εξυπηρετήσει το σύνολο
των ασθενών

Η λύση βρίσκεται στη λειτουργία

του Κέντρου Ημερήσιας

Νοσηλείας Ενδεικτικά
η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας

του χειρουργικού τομέα η
οποία ήδη λειτουργεί τα τελευταία

εννέα χρόνια στο κεντρικό
κτίριο του Αγίου Σάββα

έχει εξυπηρετήσει 1 1 500 ασθενείς

που χειρουργήθηκαν Εχει
όμως αναμονές που μπορεί να
φθάσουν ως και έξι-επτά μήνες
εξαιτίας των μικρών δυνατοτήτων

της Σήμερα στο Κέντρο
Ημερήσιας Νοσηλείας λειτουργεί

μόνο το ακτινολογικό εργαστήριο

για μαστογραφίες
ακτινογραφίες και υπερήχους

Εξαιρετικά υψηλό είναι το
ποσοστό ικανοποίησης των
ασθενών που νοσηλεύονται στη
μονάδα ημερήσιας νοσηλείας
του κεντρικού κτιρίου Ο βαθμός

ικανοποίησης και εμπιστοσύνης

που δείχνουν οι ασθενείς
οι οποίοι νοσηλεύονται στην
οκτώ κλινών μονάδα ημερήσιας
νοσηλείας του Αγίου Σάββα
είναι 8,7 στα 10 έναντι 6,4 των
ασθενών που έχουν πολυήμερη
νοσηλεία

ΠΟΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού
Οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας είναι
τα τελευταία 30 χρόνια η ταχύτερα αναπτυσσόμενη

πρακτική παροχής χειρουργικής

φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο
Και αυτό επειδή σύμφωνα με τους γιατρούς

του Αγίου Σάββα το 70 των
επεμβάσεων μπορεί να γίνει σε Κέντρα
Ημερήσιας Νοσηλείας

Είναι απίστευτο το γεγονός ότι στη
μνημονιακή Ελλάδα όπου υπάρχει ανάγκη

εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου

δυναμικού δεν προωθείται
η συγκεκριμένη πρακτική Δύο νόμοι
ψηφίστηκαν οι οποίοι ήταν ανάπηροι
αφού εξυπηρετούσαν μόνο μία ιατρική
ειδικότητα δηλώνει προς Το Βήμα ο
κ Ευάγγελος Φιλόπουλος διευθυντής
Κλινικής Μαστού του Αντικαρκινικού

Νοσοκομείου Αγιος Σάββας και πρόεδρος

της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας

Στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας

μπορούν να γίνουν όλες οι επεμβάσεις
που δεν χρειάζονται μετάγγιση αίματος
δεν διαρκούν πάνω από δύο ώρες και
η γενική κατάσταση των ασθενών είναι

Στο Κέντρο Ημερήσιας
Νοσηλείας μπορούν
να γίνουν όλες οι
επεμβάσεις που δεν
χρειάζονται μετάγγιση
αίματος δεν διαρκούν
πάνω από δύο ώρες και
η γενική κατάσταση
των ασθενών είναι
καλή και ιατρικά
ελεγχόμενη

καλή και ιατρικά ελεγχόμενη Μπορούν
επίσης να γίνουν αυθημερόν λαπαρο
σκοπικές επεμβάσεις παρακεντήσεις
όγκων κ.ά

Το 2014 χειρουργήθηκαν 1.652 ασθενείς

στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας
των οκτώ κρεβατιών που λειτουργεί στο
κεντρικό κτίριο του Αγίου Σάββα Από
αυτούς μόνο οι επτά χρειάστηκε να παραμείνουν

μία νύχτα στο νοσοκομείο για
παρακολούθηση Αξίζει να σημειωθεί
ότι στα οκτώ κρεβάτια της υπάρχουσας
μονάδας ημερήσιας νοσηλείας καθώς
το ΚΗΝ δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως
διενεργείται το 30 των επεμβάσεων
του νοσοκομείου και το υπόλοιπο 70
γίνεται στην πολυήμερη νοσηλεία που
διαθέτει 202 κλίνες
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Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας ως το τέλος του 2015

ΕΓΔ I Αλλα Ομόλογα Δάνεια ΔΝΤ

Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοέμβ Δεκ

Πηγές ΔΝΤ Bloomberg Citi Research

Πόσο εκτεθειμένη είναι η ευρωζώνη στην Ελλάδα

ή 2,5 του ΑΕΠ

της ευρωζώνης η έκθεση
των ευρωπαίων φορολογουμένων

ομόλογα κατείχαν
οι ευρωπαϊκές τράπεζες
πριν από την ελληνική κρίση

έχει μειωθεί η έκθεση των
ευρωπαϊκών τραπεζών στην Ελλάδα
από τα προ της κρίσης επίπεδα

του ΑΕΠ της ευρωζώνης
αντιπροσωπεύουν
οι ευρωπαϊκές εξαγωγές

από €24,1 δισ το 2009 έχουν
μειωθεί οι Ξένες Αμεσες Επενδύσεις
των χωρών της ευρωζώνης

Ερχεται
το Toolkit
του ΣΥΡΙΖΑ
για την αγορά

Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ απελευθερώνει

τις πωλήσεις φαρμάκων
και την παραγωγή οίνου μπίρας και
νερού Στο στόχαστρο πάλι δικηγόροι

συμβολαιογράφοι και μηχανικοί
ΣΕΛ Β4-5
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B4 ΤΟ ΒΗΜΑ Ανάπτυξη Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

επικαιρότητα

Σχο στόχαστρο
των θεσμών
δικηγόροι και
συμβολαιογρά(ροι

Κλειστά παραμένουν δεκάδες
επαγγέλματα Μελέτη του ΚΕΠΕ
παρουσιάζει μια σειρά προβλήματα από
τον ανεφάρμοστο νόμο του 2θπ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

αρά την ψήφιση νόμων
J την έκδοση υπουργικών
I αποφάσεων και εγκυ

κλίων και την υιοθέτη
ση των εργαλείων του

ΟΟΣΑ οι διοικητικοί περιορισμοί
και η γραφειοκρατία εξακολουθούν

να κρατούν κλειστά δεκάδες
επαγγέλματα Το άνοιγμα των επαγγελμάτων

και η απελευθέρωση των
υπηρεσιών επανέρχονται μονότονα
στη διαπραγμάτευση από τους θεσμούς

EE ΕΚΤ ΔΝΤ οι οποίοι
θέτουν στο στόχαστρο τους δικηγόρους

τους συμβολαιογράφους και
τους μηχανικούς αλλά και πολλούς
κλάδους και υπηρεσίες από τους
φαρμακοποιούς ως τα τουριστικά
λεωφορεία Την ίδια ώρα το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών ΚΕΠΕ σε νέα του μελέτη
αποτυπώνει σοβαρά προβλήματα

Μία από τις βασικές αιτίες της
κακοδαιμονίας είναι το γεγονός ότι
ο νόμος 3919/201 1 για το άνοιγμα

των επαγγελμάτων ουδέποτε

Ο νόμος 3919/20Π
για το άνοιγμα των
επαγγελμάτων ουδέποτε
εφαρμόστηκε πλήρως
με αποτέλεσμα να
παραμένει ένα μωσαϊκό
από περιορισμούς που
εμποδίζουν την ανάπτυξη
της οικονομικής
δραστηριότητας και τη
μείωση της ανεργίας

εφαρμόστηκε πλήρως με αποτέλεσμα

να παραμένει ένα μωσαϊκό
από περιορισμούς που εμποδίζουν

την ανάπτυξη της οικονομικής
δραστηριότητας και τη μείωση της
ανεργίας Το θέμα επανήλθε στο
προσκήνιο από τις επισημάνσεις
που περιλαμβάνονται στη νέα μελέτη

του ΚΕΠΕ με τίτλο Βαθμός
απελευθέρωσης των επαγγελμάτων
και αναμενόμενες επιπτώσεις των
ερευνητών του Αγάπης Κώτση συ¬

ντονίστριας Ε Αθανασίου Ν Κ
Κανελλόπουλου Ρ Καραγιάννη
Σ Παπαϊωάννου και του εξωτερικού

συνεργάτη I Κατσελίδη
Εξετάζοντας τις αλλαγές μετά την

ψήφιση του νόμου το 2011 ως το
τέλος του 2012 οι ερευνητές του ΚΕΠΕ

σημειώνουν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί

πλήρως η εφαρμογή
ορισμένων νομοθετικών παρεμβάσεων

που προβλέπονται στον
νόμο ή η προώθηση πρόσθετων
νομοθετημάτων νια την περαιτέρω
απελευθέρωση των αγορών που
είτε αναφέρονται σε άλλους περιορισμούς

είτε απαιτούν εξειδικευμένες

νομοθετικές παρεμβάσεις
Οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί

και δηλωτικοί της κατάστασης
Παρά τον νόμο που προώθησαν
ο πρώην υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσιαντίνου και
ο τότε γενικός γραμματέας Ηλίας
Πλασκοβίτης οι εναπομείνασες
ρυθμίσεις εισόδου δηλαδή οι περιορισμοί

για την έναρξη άσκησης
ενός επαγγέλματος έχουν υποχωρήσει

μόλις στο 30,6 έναντι
32,5 πριν από την ψήφιση του
νόμου

Ούτε τα μισά
Οι περιοριστικές ρυθμίσεις που
αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία

παραμένουν σε 23 επαγγέλματα

για 11 επαγγέλματα ισχύει
ακόμη η απαγόρευση άσκησης του
επαγγέλματος έξω από ορισμένο
γεωγραφικό διαμέρισμα ενώ για
1 1 ακόμη παραμένουν οι υποχρεωτικές

κατώτατες τιμές ή αμοιβές
για την προσφορά υπηρεσιών Από
το σύνολο των περιορισμών που
ίσχυαν πριν από τον σχετικό νόμο
έχει καταργηθεί το 48,8 42 περιορισμοί

από τους 86
Το συμπέρασμα του ΚΕΠΕ είναι

ότι δεκάδες επαγγέλματα εξακολουθούν
να παραμένουν κλειστά Στη

λίστα των υπηρεσιών και των επαγγελμάτων

με τους περισσότερους
περιορισμούς παραμένουν μεταξύ
άλλων οι πιστοποιημένοι εκτιμητές
οι εκτελωνιστές οι φορτοεκφορτωτές

τα κέντρα φυσικοθεραπείας
οι ιδιωτικές κλινικές τα ταξί οι
παραγωγοί και οι επαγγελματίες
των λαϊκών αγορών Εξαίρεση πλήρους

απελευθέρωσης αποτελούντα
επαγγέλματα του ξεναγού και του
ναυτικού πράκτορα

Για τους συμβολαιογράφους το
ΚΕΠΕ διαπιστώνει ότι η πλήρης
εφαρμογή των νόμων θα εξορθολο

Οι χώρες με εμπόδια για τουρισμό-κατασκευές

Αριθμός επαγγελμάτων η άσκηση των οποίων περιορίζεται στους κατόχους συγκεκριμένων
επαγγελματικών τίτ?ιων στους τομείς των κατασκευών του τουρισμού και της παροχής
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

ι*0 is w Αν j\v vi

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ ME ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Πόσοι παραμένουν

Συμβολαιογράφοι
Εκτελωνιστές
Κέντρα φυσικοθεραπείας
Δικηγόροι
Νόμιμοι ελεγκτές
Αρχιτέκτονες-μηχανικοί
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
Δημόσιες μεταφορές je λεωφορεία ΚΤΕΛ

Οδηγοί ταξί
Τουριστικά λεωφορε ία

4ρ

Πόσοι ήρθησαν

2

8

5

3

2

1

Πηγή ΚΕΠΕ Κέντρο Στρατηγικής και Υπηρεσιών Αξιολόγησης CSES

γίσει την αναλογική αμοιβή και θα
μειώσει το κόστος για τους πολίτες
Επιπλέον σημειώνει ότι οι αμοιβές
μειώνονται ακόμη περισοότερο με
τη μερική άρση της υποχρεωτικής
παρουσίας των δικηγόρων στις μεταβιβάσεις

ακινήτων μετά τη θέσπιση

του νόμου 4093/2012 ενισχύοντας
τον ελεύθερο ανταγωνισμό

Για τους μηχανικούς βάσει και
των συστάσεων του 002Α η μελέτη

εκτιμά ότι η κατάργηση των
ελάχιστων αμοιβών θα ενισχύσει
τον ανταγωνισμό

Το ΚΕΠΕ αποτιμά τα οοέλη από
την απελευθέρωση και στέκεται μεταξύ

άλλων στη μείωση της ανεργίας
στη βελτίωση των παρίχομένων

υπηρεσιών και στη μείωση των τιμών

που θα φέρει ο ανταγωνισμός
Ωστόσο λόγω της μεταβαι ικής φάσης

στην οποία βρίσκεται η ελληνική
οικονομία η ποσοτικοποίηση με

όρους αύξησης του ΑΕΠ δεν είναι
εύκολη Οι εκτιμήσεις για τα πιθανά
οφέλη καπό την προβλεπόιιενη άρση

των περιορισμών στη λειτουργία
των επαγγελμάτων ως ποσοστό

στο εθνικό εισόδημα κυμαίνονται
μεταξύ 0,21 και 2,07

Από την πλευρά των θειίμών οι

προθέσεις τους εκφράζονται καθαρά

στην πρόταση που απέστειλαν
στην ελληνική κυβέρνηση για το
κλείσιμο της αξιολόγησης Σε αυτήν
ζητείται η εφαρμογή όλων των εκκρεμών

προτάσεων από τις εργαλειοθήκες

ανταγωνισμού καθώς και
ένας νέος κύκλος απελευθέρωσης
σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την
Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο την
καταπολέμηση των μονοπωλίων

Παραμένουν οι περιορισμοί και
σε Γερμανία Ιταλία Αυστρία
Πάντως η κατάσταση σε πολλές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
δεν ήταν ως πρόσφατα πολύ καλύτερη

απ ό,τι στην Ελλάδα Η μελέτη

του ΚΕΠΕ διαπιστώνει ότι ως
την ψήφιση του νόμου του 2011
οι περιορισμοί στην άσκηση

επαγγελμάτων ήταν ευρύτερα διαδεδομένοι

κυρίως στις χώρες
του Νότου στις νέεςχώρες-μέλη
και στη Γερμανία ενώ ελάμβαναν
συγκριτικά περιορισμένη έκταση
σε βόρειεςχώρες όπως η Δανία
η Φινλανδία η Ολλανδία και το
Ηνωμένο Βασίλειο

Ενδιαφέρον έχει και η διαβάθμιση
ανά χώρα και ανά επάγγελ¬

μα Ως το 2012 που είναι το όριο
της μελέτης μεταξύ των διαφόρων

επαγγελματικών τομέων οι
εκτενέστερες/περιοριστικότερες
ρυθμίσεις αφορούσαν τους φαρμακοποιούς

Στον κλάδο των
αρχιτεκτόνων

και ιδίως των μηχανικών
ορισμένες χώρες διατηρούσαν πολύ

περιοριστικά μοντέλαχορήγησης
αδειών Αυστρία Γερμανία

Ιταλία Λουξεμβούργο σε άλλες
χώρες όμως εφαρμοζόταν βασικά
η πιστοποίηση για την άσκηση
ελεύθερων επαγγελμάτων χωρίς
ή με πολύ περιορισμένα αποκλειστικά

καθήκοντα Σουηδία Κάτω
Χώρες Φινλανδία Δανία

Στον κλάδο των νομικών υπηρεσιών

δικηγόροι παρατηρούνται
όλες οι διαβαθμίσεις ενώ για το
επάγγελμα του συμβολαιογράφου
οι προϋποθέσεις εισόδου νέων
επαγγελματιών είναι πολύ αυστηρές

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
Η Γερμανία η Αυστρία η Γαλλία

και η Ελλάδα κατατάσσονταν στις
χώρες με τους περισσότερους περιορισμούς

ως προς την είσοδο
ενώ η Ιταλία η Γερμανία και το
Βέλγιο ως προς τη συμπεριφορά
αναφέρει το ΚΕΠΕ
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επικαιρότητα

Φάρμακα σια σουπερμάρκετ γάλα
μπίρε8 και νερό ελεύθερα
Τα βήματα απελευθέρωσης της αγοράς
σύμφωνα με το toolkit την περίφημη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ

ντιμετωποι με το νεο
toolkit την περίφημη

εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
που οδηγεί σε απελευθέρωση

τομέων της παραγωγής

και της αγοράς από περιορισμούς
βρίσκονται ο υπουργός Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ Γιώργος Σταθάκης και γενικότερα
η κυβέρνηση

Η αρχή έγινε με την άρση της απαγόρευσης

πώλησης στα σουπερμάρ
κετ των Μη Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ Στη 47 σελίδων

πρόταση που υπέβαλε προς
τους δανειστές υπάρχει συγκεκριμένη
ρύθμιση η οποία προβλέπει τα εξής
Η κυβέρνηση θα φέρει διάταξη με

βάση την οποία το δίκτυο διανομής
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

θα επεκταθεί και θα επιτρέπει
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
την πώλησή τους και από ειδικά κατασκευασμένα

τμήματα των σούπερ
μάρκετ Επίσης θα ιδρυθείσύστημα

για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο από τη μία ως απαραίτητη
συνθήκη για τη διαχείριση μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων κάτω
από την επίβλεψη του κατάλληλου
εξειδικευμένου προσωπικού και
από την άλλη την απαίτηση των
αρμόδιων αδειών προκειμένου να
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με
τα αναγκαία αποθεματικά και τους
κανόνες Σημειώνεται μάλιστα χαρακτηριστικά

ότι θα κυρωθεί και θα
εφαρμοστεί άμεσα Οπως είναι φυσικό

η συμμαχία φαρμακοποιών
ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να γίνει παρελθόν
και θα πρόκειται εφόσον η ρύθμιση
ψηφιστεί για τον πρώτο επαγγελματικό

κλάδο που θα βρεθεί σε μετωπική
σύγκρουση μαζί της

Παράλληλα είναι ασαφές αν και
πότε πρόκειται να απελευθερωθούν
οι τιμές τους το 2016 ή το 2017

Εν τω μεταξύ οι δανειστές προτεί¬

νουν μεταξύ των άλλων την απελευθέρωση

του χρόνου διάρκειας του
παστεριωμένου γάλακτος Δεν είναι
γνωστό αν τελικώς την πρόταση αυτή

την έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση
Ωστόσο το βέβαιο είναι πως αν ανακινηθεί

θέμα γάλακιος σιο οποίο
οφείλεται και η απομάκρυνση του τότε

υπουργού Ανάπτυξης κ Κωστή Χατζηδάκη

από την κυβέρνηση Σαμαρά
Βενιζέλου τον Ιούνιο του 2014 το

πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση
θα είναι εντυπωσιακό Και σε αυτή
την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να
θέσει απέναντι της τον κτηνοτροφικό
κόσμο ο οποίος μάλιστα με αφορμή
την υπόθεση του γάλακτος συγκρότησε

ακόμη και κόμμα
Επίσης οι δανειστές προτείνουν

την υιοθέτηση των συστάσεων του
ΟΟΣΑ για τα ποτά και τα πετρελαιοειδή

το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων

των συμβολαιογράφων και
των αναλογιοτών την απελευθέρωση
τωντουριστικών μισθώσεων και των
ακτοπλοϊκών μεταφορών Ακόμη την
κατάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων
ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών

την ολοκλήρωση της απλοποίησης

αδειοδστήσεων και τη συνέχιση
της μελέτης σε συνεργασία με την Παγκόσμια

Τράπεζα την υιοθέτηση των
συστάσεων του ΟΟΣΑ που αφορούν
την άρση των διοικητικών βαρών την
απελευθέρωση της λιανικής αγοράς
του φυσικού αερίου

Τουρισμός
μεταφορές

Η ελληνική πλευρά στο δικό της κείμενο

των προτάσεων προτείνει σιους
τομείς του τουρισμού και των μεταφορών

ότι δεσμεύεται να προχωρήσει
στην απελευθέρωση των μισθωμάτων

των παραθεριστικών κατοικιών
περιορίζοντας το όριο μίσθωσης στο

ελάχιστο διάστημα των 30 ημερών
και στην οριοθέτηση κανόνων για την

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Νέα
εργαλειοθήκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση
πρόκειται να αναθέσει στον ΟΟΣΑ
νέα μελέτη που θα αφορά παρεμβάσεις

στις αγορές των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της βιομηχανίας του

χονδρικού εμπορίου του τραπεζικού
τομέα και του ηλεκτρονικού εμπορίου

προκειμένου να ενισχυθεί ο
ανταγωνισμός

Μία από τις παρεμβάσεις που θα
περιλαμβάνει η νέα μελέτη θα αφο¬

ρά τον τομέα των χονδρεμπορικών
επιχειρήσεων στις οποίες απαγορεύεται

εφόσον ασκούν αποκλειστικά

εμπορική δραστηριότητα να
διεκπεραιώνουν τις μεταφορές τους
προς τους πελάτες τους με φορτηγά
ιδιωτικής χρήσης άνω των 4 τόνων
Υποχρεούνται δηλαδή να χρησιμοποιούν

φορτηγά δημόσιας χρήσης
Και οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις
και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς

μπορούν να μισθώνουν φορτηγά

ιδιωτικής χρήσης από άλλες
μη μεταφορικές επιχειρήσεις χωρίς

περιορισμό στο μεικτό βάρος
Ωστόσο θα πρέπει το μεταφορικό
έργο του φορτηγού που μισθώνεται
να είναι ίδιο με το μεταφορικό έργο
του μισθωτή

ηλεκιρονική μίσθωση παραθεριστικών
κατοικιών προκειμένου να ενισχύσει
τον υγιή ανιαγωνισμό και να διασφαλίσει

τα φορολογικά έσοδα Και στον
τομέα των μεταφορών η ελληνική κυβέρνηση

πρόκειται να προχωρήσει
σιην τροποποίηση του σχεπκού νομοθετικού

πλαισίου Ν 71 1/1977 για να
διευρύνει το έργο των μεταφορών που

διενεργείται από τα ειδικά τουριστικά
λεωφορεία δημόσιας χρήσης

Πιο συγκεκριμένα θα είναι δυνατή
η προκαθορισμένη μεταφορά ομάδων
εκδρομέων και αποσκευών Και παράλληλα

δεσμεύεται να υλοποιήσει
σχέδιο δράσης που αφορά την αναδιάρθρωση

της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ποτά και
εμφιαλωμένο νερό

Η κυβέρνηση σκοπεύει να άρει τις
κυρίως τεχνικές προδιαγραφές ποτών
που είναι παρωχημένες ή υπερκαλύπτονται

από ενωσιακούς κανονισμούς
διατάξεις σχετικές με την παραγωγή
οίνου και τις ελάχιστες απαιτήσεις για
οινοποιεία αρμοδιότητας κυρίως του
υπουργείου Αγρσπκής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και όχι του Γενικού Χημείου
του Κράτους απαγορεύσεις συστεγάσεων

οινοποιείων με πιο σημανπκή
τη συστέγαση με την παραγωγή ξιδιού
και τέλος επί μέρους διατάξεις για το
εμφιαλωμένο νερό

Μεταξύ άλλων στο εμφιαλωμένο
νερό οι κυριότερες αλλαγές είναι

• Καταργείται η διάταξη που αφορά
τα ελάχιστα τετραγωνικά της επιχείρησης

εμφιάλωσης Παύουν να ισχύουν
η υποχρεωτική επισήμανση στο εμφιαλωμένο

νερό ότι διατηρείται σιους

Ο υπουργός Οικονομίας
κ Γιώργος Σταθάκης

18 βαθμούς Κελσίου και η υποχρέωση

αποθήκευσης και μεταφοράς
στους 18 βαθμούς Κελσίου Το θέμα
της επισήμανσης απασχολεί πολύ τις
εταιρείες εμφιάλωσης καθώς συνιστά

κόστος και είναι άνευ πρακτικής
εφαρμογής

Μπίρες

Καταργείται η προέγκριση από το ΓΧΚ

για την παρασκευή μπίρας ή για την
τροποποίηση επισημάνσεων του προϊ
όνιος Το ίδιο προτείνεται και για την
προέγκριση του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρήση
οινολογικών ουσιών Ισχύει ενωσια
κός κανονισμός επί του θέματος και
η διάταξη είναι παρωχημένη

Απαγορεύσεις
συστέγασης

Παύουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις
συσιέγασης οινοποιείου με οξοποιείο

ξίδι παραγωγής ανθρακούχου οίνου
με ζύθο και ανθρακούχα πσιά και παραγωγής

ανθρακούχου οίνου με οίνο• Οινοποιείο και εμφιάλωση οίνου
σε υπόγειο Αίρονιαι οι απαγορεύσεις
παραγωγής οίνου και εμφιάλωσης
σε υπόγεια• Ελάχιστες προδιαγραφές εμφιάλωσης

οίνου Καταργούνται περιορισμοί
όπως τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα
και το ύι(ιος των εμφιαλωτηρίων οίνου

Καταργείται και ο περιορισμός
ελάχιστης χωρητικότητας δεξαμενών
αεριούχου οίνου

Κατασκευές

Στον τομέα των κατασκευών το υπουργείο

Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας

και Τουρισμού σκοπεύει να
προχωρήσει στην εναρμόνιση των
προδιαγραφών των υλικών κτιρίων
GTS με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Πρώτον θα προχωρήσει σε άμεση
εναρμόνιση των 50 πρώτων GTS στην
Εγνατία Οδό ΑΕ ως διαχειριστική αρ
χή Τα παραδοτέα μέρη του έργου θα
τυποποιηθούν από τον ΕΛΟΤ και στη
συνέχεια θα εκδοθούν οι αρμόδιες
υπουργικές αποφάσεις Η ολοκλήρωση

του έργου και οι αντίστοιχες
κανονιστικές πράξεις θα έχουν ολοκληρωθεί

ως τον Οκτώβριο του 2015
τέσσερις μήνες

Δεύτερον θα συγκροτήσει Μόνιμη
Επιτροπή για την επικαιροποίηση του
συνόλου του GTS και την εναρμόνι
σή του με τις περιγραφικές διατάξεις

Στην πρώτη φάση η οποία θα
διαρκέσει τρεις μήνες θα υπάρξει
μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των
υπόλοιπων 390 GTS και αυτές που
είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα εντοπιστούν

4
Στη 47 σελίδων πρόταση που υπέβαλε η κυβέρνηση προς τους δανειστές υπάρχει συγκεκριμένη
ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι θα φέρει διάταξη με βάση την οποία το δίκτυο διανομής μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα επεκταθεί και θα επιτρέπει την πώλησή τους και από ειδικά
κατασκευασμένα τμήματα των σουπερμάρκετ
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