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Δίκτυο πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας

για όλους
τους κατοίκους

της χώρας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ένα απλό άθροισμα διάσπαρτων
όσο και αδύναμων δομών και υπηρεσιών

της συμβατικής εξωνοσο
κομειακής φροντίδας υγείας είναι το
ισχύον σήμερα δεδομένο στη χώρα
μας το οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας φιλοδοξεί να αντικαταστήσει

με ένα πραγματικό εθνικό

δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας με επίκεντρο το άτομο και την
οικογένεια και με πεδίο εφαρμογής
πρωταρχικά την ευρύτερη γειτονιά

Το τελικό σχέδιο για την ανάπτυξη
του ως άνω εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας παραδό¬

θηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης

1 7 Ιουνίου στον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό από
τον συντονιστή της αρμοδίας ομάδας

εργασίας Αλέξη Μπένο Το τελικό
σχέδιο παρουσιάζει σήμερα κατ αποκλειστικότητα

η Αυγή της Κυριακής

Με το σχέδιο της ομάδας εργασίας
το κέντρο της παροχής της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας μεταφέρεται
από τις μονάδες Υγείας του σημερινού

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου

Υγείας ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας

δίπλα στον πολίτη δηλαδή στη
Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς
στο αστικό περιβάλλον και στο Περι¬

φερειακό Ιατρείο στο αγροτικό περιβάλλον

Σε δεύτερο επίπεδο αναπτύσσεται
η Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας της περιοχής στην
οποία εντάσσονται οι λειτουργίες των
μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και των
Κέντρων Υγείας

Το λειτουργικό κύτταρο της ολοκληρωμένης

παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας είναι η Ομάδα Υγείας

με διεπιστημονική σύνθεση ενώ

στον θεσμό του οικογενειακού
γιατρού περιλαμβάνονται αποκλειστικά

και μόνον γενικοί γιατροί παθολόγοι

και παιδίατροι οι οποίοι θα
είναι εγκατεστημένοι στη Μονάδα Υ¬

γείας της Γειτονιάς ή της περιοχής
διαμονής του πολίτη και μόνον αυτοί

θα μπορούν να παραπέμπουν σε

γιατρό άλλης ειδικότητας και σε άλλες

δομές του δημοσίου συστήματος
Υγείας

Η πρόσβαση στο ΕΣΥ θα διασφαλίζεται

με την εγγραφή και την ηλεκτρονική

καταχώρηση των κατοίκων
στις Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής

τους από όπου θα μπορούν
να επιλέξουν τον οικογενειακό τους
γιατρό Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση

στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας θα είναι
καθολική και ισότιμη για όλους τους

ανθρώπους χωρίς καμία διάκριση
και χωρίς να απαιτείται ασφαλιστική
κάλυψη ή οικονομική επιβάρυνση ενώ

οι εργασιακές σχέσεις όλων των
εργαζομένων στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας θα είναι ενιαίες πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης

όπως ακριβώς σε ολόκληρο το ΕΣΥ

της χώρας μας
Σημειώνεται ότι το σχέδιο για την ανάπτυξη

της πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας επεξεργάστηκαν και κατάρτισαν

υπό τον συντονισμό του Αλέξη

Μπένου οι Ιωάννα Αντωνιά
δου Αντώνης Κούτης Χρήστος Λιο
νής Θάνος Μυλωνέρος και Τάκης
Παναγιωτόπουλος

Μονάδα σε κάθε γειτονιά
για 5.000 κατοίκους

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο
της ομάδας εργασίας συστήνονται
οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

στο αστικό περιβάλλον και
τα Περιφερειακά Ιατρεία στο αγροτικό

περιβάλλον οι οποίες είναι

οι μικρότερες μονάδες Υγείας
και αποτελούν το επίκεντρο και το
θεμέλιο του νέου συστήματος
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Συγκεκριμένα συστήνεται μία
Μονάδα Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

ή ένα Περιφερειακό Ιατρείο
για κάθε πληθυσμό ευθύνης 5.000
ατόμων

Σε κάθε Μονάδα Φροντίδας Υγείας

Γειτονιάς και σε κάθε Περιφερειακό

Ιατρείο δημιουργείται από

όλους τους εργαζόμενους η Ομάδα

Υγείας η οποία σε συνεργασία

με τους τοπικούς κοινωνικούς
φορείς σχεδιάζει υλοποιεί και αξιολογεί

την παροχή ολιστικής
φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης

της
Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας

Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία

προσφέρουν υπηρεσίες πρώτης

επαφής δηλαδή ολοκληρωμένη
εκτίμηση των αναγκών υγείας

ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατα¬

γραφή των επιθυμιών και των
προσδοκιών των ασθενών καθώς
και υπηρεσίες αντιμετώπισης χρο
νίων και συχνών προβλημάτων υγείας

με την αρωγή ενός βασικού
και πλησίον του ασθενή εργαστηριακού

εξοπλισμού εκτίμηση των
επιλεγμένων κινδύνων υγείας με
τη συμβολή προτυποποιημένων
και εύχρηστων εργαλείων υπηρεσίες

πρόληψης υπηρεσίες συμ¬

βουλευτικής και παραπομπή σε
άλλες υπηρεσίες και δομές της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Οι ως άνω υπηρεσίες παρέχονται
από την Ομάδα Υγείας των

Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

και των Περιφερειακών Ιατρείων

αλλά και την Ομάδα Υγείας

της Μονάδας Αναφοράς Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας στην
ίδια την μονάδα στο σπίτι και
στην κοινότητα

0 1 Ομάδες Υγείας των Μονάδων
Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και
των Περιφερειακών Ιατρείων στελεχώνονται

ενδεικτικά με
2 γιατρούς γενικής ιατρικής ή

παθολογίας εάν δεν υπάρχουν γενικοί

γιατροί 1 νοσηλευτή και 1

επισκέπτη υγείας 1 παιδίατρο για
κάθε δύο Μονάδες 1 μαιευτή
μαία για κάθε δύο Μονάδες 1 κοινωνικό

λειτουργό 1 οικογενειακή
βοηθό για κάθε δύο μονάδες 1

γραμματέα
Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας

Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία

προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους καθημερινά από τις 8 το πρωί
έως τις 8 το βράδυ στη Μονάδα
στο σπίτι και στην κοινότητα

Το δεύτερο επίπεδο του συστήματος
Σύμφωνα πάντα με το τελικό σχέδιο της ομάδας εργασίας συστήνονται οι Μονάδες

Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οι οποίες συνιστούν το δεύτερο
επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας και στις οποίες αναφέρονται οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και
τα Περιφερειακά Ιατρεία για παραπομπή ασθενών σε γιατρούς ειδικοτήτων με σκοπό

την περαιτέρω διαγνωστική και εργαστηριακή διερεύνηση για έκτακτα και επείγοντα

περιστατικά καθώς και για ειδικές υπηρεσίες Υγείας
Με Βάση τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει κάθε Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας στελεχώνεται από γιατρούς κλινικών και εργαστηριακών
ειδικοτήτων οδοντιάτρους γιατρό ιατρικής της εργασίας γιατρό κοινωνικής

ιατρικής/δημοσίας υγείας νοσηλεύτριες επισκέπτες υγείας διοικητικό γραμματειακό

προσωπικό βοηθούς εργαστηρίων φυσικοθεραπευτές εργοθεραπευ
τές λογοθεραπευτές ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς μαιευτές μαίες
οικογενειακούς βοηθούς

Οι Μονάδες Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτουργούν ως Κέντρα

Εφημερίας με γενικούς γιατρούς παιδιάτρους Βοηθούς εργαστηρίων και νοσηλεύτριες

για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά σε συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Αμεσης

Βοήθειας ΕΚΑΒ στον στρατηγικό σχεδιασμό του οποίου εντάσσονται

Η διασύνδεση όΑων των μονάδων
Οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς και τα Περιφερειακά Ιατρεία διασυνδέονται

λειτουργικά με την οικεία Μονάδα Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες Υγείας τις δομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τις ομάδες κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης

τις εθελοντικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ΜΚΟ τις
σχολικές μονάδες τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής και

τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές
Από την πλευρά τους οι Μονάδες Αναφοράς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

διασυνδέονται επίσης λειτουργικά με τις οικείες Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς

και τα οικεία Περιφερειακά Ιατρεία τα εξωτερικά ιατρεία του οικείου νοσοκομείου

αναφοράς τις δομές Ψυχικής Υγείας τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές

τους ιδιώτες γιατρούς και τις ιδιωτικές δομές Υγείας
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Μια τηλεοπτική εκπομπή για την ανθρωπιστική κρίση
στην Ελλάδα ευαισθητοποίησε τον φιλέλληνα από
το Σάλτσμπουργκ ο οποίος οργάνωσε δίκτυο που
πραγματοποιείτακτικές αποστολές φαρμάκων και
ιατρικού υλικού σε νοσοκομεία και κοινωνικά ιατρεία

Ερχεται στη
χώρα pas

κάθε μήνα
από τον

Νοέμβριο
του 2012

και δεν
πτοήθηκε
ούτε όταν

το όχημα και
η περιουοία

του καταστράφηκαν

στη φωτιά
του

Norman
Atlantic

ΤΟΥ ΓΙΠΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
gapos.olidis pegasus.gr

ΕΝΑ
ΤΕΡΑΣΤΙΟ δίκτυο εθελοντών και

ανώνυμων δωρητών έχει δημιουργηθεί

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η

ανθρωπιστική κρίση η οποία έχει σαρώσει
πολλά κοινωνικά στρώματα Στο

μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η υγεία με
ελλείψει φαρμάκων xiAidöes ανασφά
λιστου5 πολίτεε και καθημερινή τραγική
κατάσταση στα νοσοκομεία Ακριβώε
auris οι δραματικέε εικόνεβ έχουν κινητοποιήσει

μεγάλο αριθμό φορέων και
ατόμων εντ05 και εκτ05 συνόρων

Αν και δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα

υπάρχει μεγάλη συμπαράσταση
και προσφορά από πολίτεβ χωρών ôntos
η Γερμανία η Γαλλία και η Αυστρία
Εκεί έχουν δημιουργηθεί πυρήνεβ που
προσφέρουν ιατροφαρμακευτική βοήθεια

συχνά με πρωτοβουλία zvôs και
μόνο ανθρώπου εξηγεί στο Εθνοβ ms
Κυριακήδ ο καρδιολόγοβ Γιωργοβ Βή
xas εκπρόσωποβ του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού το
οποίο δέχεται σημαντική υποστήριξη
από το εξωτερικό Ενδεικτικά παραδείγματα

ôncos λέει είναι η Ομάδα του
Αμβούργου αλλά και μια προσωπική
πρωτοβουλία στην Αυστρία

Πρόκειται για τη συγκινητική προ
σπάθεια του Ερβιν Σρουμπφ ο onoios

με έδρα ένα μικρό χωριό κοντά στο Σάλτσμπουργκ

έχει οργανώσει δίκτυο με
τακτικέ5 αποοτολέ5 φαρμάκων και ία
τρικού υλικού σε νοσοκομεία και κοινωνικά

ιατρεία Ολα άρχισαν με αφορμή
μια τηλεοπτική εκπομπή που περιέγραφε

τη δύσκολη κατάσταση στην
Ελλάδα Ηταν το κίνητρο για τον Αυστριακό

φιλέλληνα ώστε να οργανώσει
άμεσα το πρώτο του ταξίδι στην Αθήνα
με το ιδιωτικό του φορτηγάκι γεμάτο
φάρμακα Εκτοτε σφυρηλατήθηκε μια
σχέση ζωή5 του κ Σρουμπφ με την Ελ
λάδα Μάλιστα ο 6paompios AucnpiaKÔs
δεν πτοήθηκε ούτε όταν το φορτηγάκι
του κάηκε στο Norman Atlantic

Γιγάντωοη Σταδιακά δημιούργησε
την οργάνωση Βοήθεια για την Ελλάδα

Griechenlandhilfe και τώρα κάνει
συστηματική μεταφορά ιατρικού υλικού
με πέντε οχήματα και κάπου 60 εθελο
ντέβ Ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια
pôvos μου Δεν είχα στο παρελθόν κά
ποια σύνδεση με την Ελλάδα ούτε την
είχα επισκεφθεί Είδα έμαθα για την
κατάσταση στα νοσοκομεία και σκέφτηκα

ότι μπορώ να κάνω κάτι για να βο
ηθήσω Τώρα πλέον έρχομαι κάθε μήνα

απότον Νοέμβριοτου 2012 Αρχικά
ενημερώθηκα από τη γερμανική τηλεόραση

και άκουσα μια συνέντευξη του

διοικητή στο νοσοκομείο FJinis ο onoios

έλεγε Δεν έχουμε τίποτα και χρειαζόμαστε

τα πάντα Αυτό άκουσα και
έτσι ξεκίνησα επισημαίνει στο EOvos
ms Κυριακήε ο Ερβιν Σρουμπφ ιδιοκτήτη

μια5 μικρή5 επιχείρηση5 και
narépas εν05 παιδιού

Στην αρχή αγόραζα με δικά μου
χρήματα φάρμακα Τώρα ôptos συγκεντρώνουμε

χρήματα από τη Γερμανία
ή την Αυστρία όχι για την αγορά φαρμάκων

αλλά για να καλύπτουμε τα
έξοδα μεταφορά5 Τα φάρμακα τα προσφέρουν

φαρμακοβιομηχανίες νοσοκομεία

ιατροί και εμείβ οργανώνουμε
τη μεταφορά και τα διανέμουμε όπου
έχουν ανάγκη Είχα εξ apxris επικοινωνήσει

με φαρμακευτικέ5 στην Αυστρία
εξήγησα ότι συγκεντρώνω φάρμακα
για την Ελλάδα και πολλοί ανταποκρίθηκαν

Μετά τα πρώτα ταξίδια είχα ρωτήσει

και καταγράψει us ανάγκεβ που
υπάρχουν και Tis σημαντικέβ ελλείψει
Ετσι στέλνουμε ενημερωτικό σε 38.000
laTpoùs νοσοκομεία και εταιρείεβ και
ευτυχώβ έχουμε καλή ανταπόκριση

Σημείο καμπήβ στην προσπάθειά
του ήταν το ταξίδι με το Norman Atlantic

Είχα μεταφέρει φάρμακα σε παιδιατρικό

νοσοκομείο στην Πάτρα Κατά
την επιστροφή βρέθηκα στο λάθθ5
πλοίο Δυστυχώβ καταστράφηκε το
φορτηγάκι καθώβ και ό,τι εξοπλισμόβ
υπήρχε κάμερα υπολογιστήβ κλπ
Ηταν πολύ δύσκολο και ο yios μου είχε

μεγάλη αγωνία καθώ5 δεν ήξερε
εάν θα επιστρέψω Ομως ύστερα όταν
το περιστατικό έγινε γνωστό στην Αυστρία

πήραμε μεγάλη βοήθεια και σύντομα

είχαμε ένα νέο όχημα για να
κάνουμε το ταξίδι Oncùs αναφέρει
στην ομάδα υπάρχει κατανομή ρόλων

Εθελοντέ5 μετέχουν στη συλλογή και
τη μεταφορά του υλικού Otis δράσει
στο Διαδίκτυο κλπ Στα χρόνια αυτά
έχει καταγράψει την κατάσταση σε διάφορα

νοσοκομεία σιην Πάτρα τη Θεσσαλονίκη

την Αθήνα αλλά και την
Κεφαλονιά μετά τον σεισμό

Παιδί των Χωριών SOS Ανάμεσα
mous cpopcis που υποστηρίζει είναι και
τα Παιδικά Χωριά SOS άλλωστε και ο
l'ôios μεγάλωσε σε ένα από αυτά στην
πατρίδα του Οσο για Tis πολιτικέβ εξελίξει

και την οικονομική κατάσταση
ο AuotpiaKÔs φίλοβ τραβά τη δική του
γραμμή Οι πολιτικοί παλεύουν για
τα χρήματα Αλλά δεν είναι δίκαιο να
πεθαίνουν παιδιά μόνο για τα χρήματα
Ο καθέναβ πρέπει να έχει πρόσβαση σε
ιατρό και να έχει φαγητό

EKnpootonos ms οργάνωσηβ Βοήθεια

για την Ελλάδα είναι ο δημοσιο
Ypàcpos ms κρατικήβ ραδιοτηλεόραση
στην Αυστρία Γκέραρντ Ρετένεγκερ
Προμηθεύουμε 18 νοσοκομεία και

εγκαταστάσεΐ5 npôvoias οικοτροφεία
για άτομα με αναπηρίες κλπ με όλα
όσα χρειάζονται με δωρεέ5 από εται
ρείε5 φαρμάκων ή ιατροτεχνολογικών
προϊόντων από την Αυστρία και τη Γερμανία

Οσα περισσότερα χρήματα λαμβάνουμε

τόσο περισσότερεβ μεταφορέ3
κάνουμε npos το παρόν κυκλοφορούμε

με τρίαέα πέντε μινιμπάβ τον μήνα
τα οποία διαθέτουν φίλοι μαβ λέει σε
καλά Ελληνικά Ο iôios είναι παλαιόβ
piTios ms EMà6as την οποία επισκέπτεται

επί 20 χρόνια Ontos σημειώνει
η καταστροφή του φορτηγού στο πλοίο
έκανε γνωστή m δράση του Ε Σρουμπφ
στην Αυστρία και έκτοτε η υποστήριξη
αυξήθηκε

ο αυστριακός επτηραε με το
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«Συγκεντρώνουμε 

χρήματα
από τη Γερμανία 

ή την Αυστρία, 

όχι για
την αγορά
φαρμάκων, αλλά 

για να καλύπτουμε 

τα έξοδα 

μεταφοράς», 

λέει στο
«Εθνος» ο Ερ-
βιν Σρουμπφ.

«Τέσσερις συναυλίες
κάναμε πέρυσι με
στόχο να συγκεντρωθούν 

χρήματα για την
αγορά φαρμάκων για
το Κοινωνικό Ιατρείο
του Ελληνικού»,
λέει η Καλλιόπη
Μπράστεγκα (δεξιά),
συντονίστρια
της «Ομάδας
του Αμβούργου».
Αριστερά, ο καρδιολόγος 

Γιώργος
Βήχας, εκπρόσωπος
του Κοινωνικού
Ιατρείου.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΡΑΣΤΕΓΚΑ

Η Ελληνίδα που οργάνωσε
την «Ομάδα του Αμβούργου»

«Οι Αυστριακοί βοηθούν tous Ελληνες στην Ανάγκη», αναγράφεται
στο τζάμι ενός από τα μινψπάς με τα οποία ο Ερβιν Σρουμπφ μεταφέρει 

τα φάρμακα στην Ελλάδα.

*Κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ Κ0ΙΝΩΝ1Κ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της γερμανικής Βουλής 

κατά την πρόσφατη επίσκεψη τους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο στο Ελληνικό.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
συμπαράστασης, συγκέντρωση

χρημάτων, μεταφορά ς>αρμάκων, αγορά
ιατρικού εξοπλισμού είναι μερικές πτυχές από
την προσφορά των μελών που μετέχουν στην
«Ομάδα του Αμβούργου».

«Τροφοδοτούμε με φάρμακα το Κοινωνικό
Ιατρείο στο Ελληνικό και προσφέραμε ένα 

μηχάνημα 

υπερήχων αξίας 80.000 ευρώ με τη
βοήθεια Γερμανών ιατρών» λέει η κυρία Καλλιόπη 

Μπράστεγκα. Με καταγωγή από την
Κατερίνη, παραμένει Ελληνίδα παρά τα 43
χρόνια που ζει στη Γερμανία.

«Από πέρυσι κάναμε τέσσερις συναυλίες
για να συγκεντρωθούν χρήματα. Επειτα ερχόμαστε 

και αγοράζουμε φάρμακα από την Ελλάδα, 

με λίστα βάσει των αναγκών, προκειμένου 
τα χρήματα να διοχετευθούν εκεί και μάλιστα 

από διαφορετικά φαρμακεία για να
μοιράζονται τα λεφτά».

Οπως εξηγεί, αρχικά η «Ομάδα» ήταν απλώς
και μόνο η ίδια... «Ξεκίνησα το 201 3 με την
πρώτη δωρεά που έκανα, όταν έμαθα ότι στην
Ελλάδα υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι. Ηρθα
σε επαφή με το Κοινωνικό Ιατρείο, όμως στην
αρχή ήταν επιφυλακτικοί...

Ετσι αποφάσισα και ήρθα στην Αθήνα, ζήτησα 

τις λίστες με τα φάρμακα που έχουν ανάγκη 

και τους τα πήγα. Υστερα γνώρισα εκεί
ανθρώπους, άκουσα την τραγική ιστορία τους
και αισθάνθηκα ότι πρέπει να βοηθήσω.

Αρχικά βέβαια συγκέντρωσα χρήματα, κάπου 

3.000 ευρώ, από τον μισθό μου και από
φίλους. Επειτα αρκετοί Γερμανοί έδειξαν ενδιαφέρον 

και δημιουργήθηκε επίσημα η "Ομά¬

δα"» λέει η ομογενής. Με σπουδές στον ιατρικό 
κλάδο, βρέθηκε ιδιοκτήτρια ελληνικού

ουζερί με βιολογικά προϊόντα στο Αμβούργο.
«Υπάρχουν φιλέλληνες που βοηθούν όσο μπορεί 

ο καθένας».

Η αντίδραση. «Στην αρχή μας φάνηκε περίεργο. 

Να τηλεφωνεί κάποιος λέγοντας: "είμαι
η Καλλιόπη από το Αμβούργο και θέλω να σας
δώσω 3.000 ευρώ". Εμείς σε όλους λέμε ότι
δεν δεχόμαστε χρήματα, αλλά μπορούν να μας
φέρνουν βοήθεια σε υλικά» εξηγεί ο Γ. Βήχας.
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό 

επισκέφθηκαν πρόσφατα μέλη της
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της γερμανικής 

Βουλής.
«Προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν, αλλά

απαντήσαμε ότι δεν θέλουμε τίποτα, διότι αυτό
το έχουν αναλάβει οι πολίτες από την Ελλάδα
και την Ευρώπη. Από εκείνους ζητήσαμε να
πιέσουν την κυβέρνησή τους να αλλάξει στάση
απέναντι στη χώρα μας».

Η δράση του ΜΚΙΕ πρόκειται να τιμηθεί επίσημα 

από το Ευρωκοινοβούλιο με το βραβείο
του Ευρωπαίου Πολίτη ως αναγνώριση σε όσους
αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία. «Η

καλύτερη βράβευση θα είναι εάν το Ευρωκοινοβούλιο 

πιέσει την EE, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ
προκειμένου να εξαιρεθεί το Εθνικό Σύστημα
Υγείας από την όποια διαπραγμάτευση και επιπλέον 

να χρηματοδοτηθεί ώστε να αντεπεξέρχεται 
στις αυξημένες ανάγκες λόγω της ανθρω-

πιστικής κρίσης στη χώρα» λέει ο κ. Βήχα,
σχολιάζοντας τη βράβευση.

4ΙΠΙΗ» ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το κόλπο με
τα φάρμακα
για κέρδη
έως 640
Οι αλχημείες στα φάρμακα

ΜΊ1 Συοκευασίες
Επιλέγουν συσκευ
ασίες με λιγότερα
τεμάχια που είναι
πιο ακριβές

Δωράκια
Γιατροί συνταγογρα
φοϋν συγκεκριμένα
σκευάσματα
έναντι

Ιδια δραστική ουσία έρχεται σε διπλάσια τιμή
από την Ολλανδία σε σχέση με το Πακιστάν

69
ΦΑΡΜΑΚΑ
Οι αλχημείες των φαρμακευτικών

εταιρειών για να πουλήσουν
τα φάρμακα τους με υψηλές τιμές
και να διατηρήσουν την κερδοφορία

τους οτο 640 ανά τεμάχιο

Όι πατέντες που χρησιμοποιούν
οι φαρμακευτικές για να ανεβάζουν

τις τιμές δημοφιλών σκευασμάτων

Εφοδος σε νοσοκομείο
για τη σύλληψη γιατρών που

έπαιρναν δωράκια ΣΕΛ 68-69
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Πώς οι εταιρείες καθορίζουν τις Η μέθοδος με τις τριγωνικές συναλ

τιμές για τα φάρμακα που βρίσκονται λαγές και πώς το Πακιστάν είναι φθη
σε καθεστώς προστασίας νότερο από την Ολλανδία

ΠΟΙΕΣ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Το μεγάλο κόλπο με τα φάρμακα
για κέρδη που φθάνουν το 640

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
20-21.6.2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΤΗ5 ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πόοο φθηνά είναι τα φθηνά φάρμακα

στη χώρα μας Με ποιο τρόπο
φαρμακευτικές εταιρείες-κολοοοοί
πωλούν ακριβότερα τα φάρμακά
τους στην Ελλάδα οε οχέοη με άλλες

χώρες Πώς παρακάμπτεται η
ελληνική νομοθεοία περί τιμολόγησης

των φαρμάκων με βάση τον
μέσο όρο των τριών χαμηλότερων
τιμών της Ευρώπης

Η ΗτΣ παρουσιάζει τις αλχημείες

των εταιρειών προκειμένου

να πουλήσουν τα φάρμακά
τους με υψηλές τιμές και να εξασφαλίσουν

κερδοφορία τουλάχιστον

στο 640 ανά τεμάχιο όταν
μόνο το 2014 πωλήθηκαν οτην
Ελλάδα σχεδόν μισό δισεκατομμύρια

ουοκευασίες συνολικής
αξίας 5,4 διο ευρώ

ΤΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ
Η μέθοδος απλή και αποτελεσματική

Για τα λεγόμενα πρωτότυπα

φάρμακα και για όοο διάστημα

βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας

on patent οι φαρμακευτικές

εταιρείες καθορίζουν τις
τιμές Σύμφωνα με τις εταιρείες
για να παραχθεί ένα φάρμακο απαιτείται

πολυετής έρευνα και
κεφάλαια στοιχεία που συνθέτουν
την τιμή ενός φαρμάκου Παράλληλα

στην πλειονότητά τους τα
φάρμακα αυτά βαφτίζονται καινοτόμα

και έτσι κυκλοφορούν με
πολύ υψηλές τιμές

Στη συνέχεια οι χώρες αποφασίζουν

εάν θα τα αποζημιώνει
το αοφαλισττκό τους σύστημα και
με ποιους όρους Η Ελλάδα στον
τομέα αυτό θεωρείται πρωτοπόρος

τον περασμένο Νοέμβριο ενέκρινε

ως καινοτόμα 104 φάρμακα

όταν γτα παράδειγμα στη
Γερμανία το 2014 καινοτόμα
φάρμακα χαρακτηρίστηκαν μόλις
13 σκευάσματα

ΜΑΪΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία πληρώνεται αλλά

τα φάρμακα που πληρώνετ το
ελληνικό σύστημα είναι πράγματι
καινοτόμα Ερευνα του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας κατέδειξε
ότι τη δεκαετία 2000-2010 από 105

καινοτόμα φάρμακα που κυκλοφόρησαν

οι φαρμακευττκές εταιρείες
μόνον έξι συνεισέφεραν σχετικά
στη βελτίωση της υγείας

Ετσι στον βωμό της καινοτομίας
παλιά και φθηνά φάρμακα αντικαθίστανται

από νεότερα αλλά
πολύ ακριβότερα

Χώρες όπως η Ισπανία η
Ολλανδία η Γερμανία πριν εντάξουν

στο σύστημα αποζημίωσης
ένα καινοτόμο φάρμακο αξιολογούν

τη σχέση κόστους οφέλους

Στον βωμό της καινοτομίας

παλιά και φθηνά
φάρμακα αντικαθίστανται

από νεότερα αλλά
πολύ ακριβότερα

Ενδεικτικά φάρμακο για τον καρκίνο

με μηνιαίο κόστος 25.000
ευρώ που υπόσχεται 3-6 μήνες
παράταση ζωής για τους ασθενείς
δέχτηκαν να το εντάξουν εφόσον
αποδειχθεί κλινικά η αξία του για
τους ασθενείς Σε διαφορετική
περίπτωση η φαρμακευτική εταιρεία

θα πρέπει να επιστρέψει τα
χρήματα που έλαβε

Στην Ελλάδα αρκεί η εταιρεία
να υποβάλει αίτημα για να ενταχθεί

στο σύστημα αποζημίωσης το

καινοτόμο φάρμακο της Αντίστοιχα

για τα φάρμακα που έχει λήξει
η πατέντα τους off patant και για
τα γενόσημα η τιμολόγηση προκύπτει

από τον μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών της Ε Ε

Οι ττμές αναζητούνται από τον
ΕΟΦ αλλά δεν έχει πρόσβαση στα
στοιχεία όλων των χωρών Υπάρχουν

χώρες όπου οι τιμές είναι εμπιστευτικές

ενώ σε άλλες χώρες
ισχύουν διαφορεηκοί τρόποι τιμολόγησης

και συμφωνίες που μετώ

Κοινωνία 69

νουν περαιτέρω ης ττμές Ετσι στην
πραγματικότητα οτ ίδιες οι εταιρείες

επιλέγουν ουσιασττκά ης χώρες
με ης πιο συμφέρουσες τιμές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η ομεπραζόλη που στη χώρα
μας έχει τιμή στα 8 ευρώ και στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
η ττμή της κυμαίνεται στα 2-4 ευρώ

Γίνεται αντιληπτό ότι τα 8

ευρώ στην Ελλάδα δεν είναι ο μέσος

όρος των 3 χαμηλότερων τιμών

της Ε.Ε

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται

για να φουσκώσει η
τιμή ενός φαρμάκου είναι η τριγωνική

εισαγωγή όταν η πρώτη
ύλη ενός φαρμάκου έρχεται για
παράδειγμα από το Πακιστάν η
τιμή είναι πολύ χαμηλότερη όταν
όμως έρχεται από την Ολλανδία η
τιμή είναι υψηλότερη Όπως ανέφερε

στέλεχος της αγοράς τις περισσότερες

φορές η μεταφορά είναι
μόνο στα χαρτιά Η διαφορά τιμής
οτην πρώτη ύλη τη δραστική ουσία

για παράδειγμα στην ομεπραζόλη
είναι 127.000 για το Πακτστάν

και 220.000 για την Ολλανδία
Ετσι εξηγούνται άλλωστε και

οι τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές
προϊόντων όπως είναι οι οδοντόκρεμες

στην Ελλάδα συγκεκριμένη
οδοντόκρεμα πωλείται μεταξύ

4,80 30 ευρώ και το ίδιο
προϊόν στην Αγγλία πωλείται 1 70
ευρώ Στην Ελλάδα έρχεται από
τη Μάλτα ενώ στην Αγγλία από
την Ιρλανδία

Αλχημεία και με τις συσκευασίες
Ακριβότερη η παρακεταμόλη στην Ελλάδα

από ό,τι στη Σουηδία λόγω συσκευασίας

Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές

των φαρμάκων προκύπτουν
κατ με τη μέθοδο της συσκευασίας

Για παράδειγμα η παρακεταμόλη

το πιο συνηθισμένο α

ναλγηττκό κατ αντιπυρετικό
φάρμακο παγκοσμίως Όπως
προκύπτει από έρευνα που διενήργησε

στις 16 Ιουνίου ο γενικός

οικογενειακός γιατρός πτυχιούχος

του Πανεπιστημίου
Λουντ Σουηδίας και εργαζόμενος
ως γιατρός οτη σκανδιναβική
χώρα Αργύρης Αργυρίου οτη
Σουηδία στα φαρμακεία υπάρχει
συσκευασία που περιέχει 300
διοκία δεν υπάρχει τέτοτα συσκευασία

στην Ελλάδα που
δίνεται μόνο με ιατρική συνταγή
Στην περίπτωση αυτή η τιμή της

παρακεταμόλης είναι 18,4 πιο
ακριβή στην Ελλάδα από όη οτη
Σουηδία

Στην Ελλάδα όμως οι φαρμακευτικές

εταιρείες δεν διαθέτουν

παρόμοιες συσκευασίες
που σύμφωνα με τον κ Αργυρίου
θα διευκόλυνε πολύ τους ασθενείς

με χρόνιους πόνους Η δοσολογία

του Depon είναι συχνά
δύο χάπια Depon των 500 mg
ανά εξάωρο πράγμα που σημαίνει

ότι ο ασθενής χρειάζεται οκτώ

δισκία το 24ωρο
Το θέμα της ημολόγησης των

φαρμάκων βρίσκεται στο μικροσκόπιο

του υπουργείου Υγείας
Ήδη τετραμελής επιτροπής του
ΕΟΦ έχει αναλάβει να καταθέσει
πρόταση στον υπουργό Υγείας

για νέο τρόπο τιμολόγησης που
σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
η νέα ημολόγηση θα είναι ετήσια
και θα συνδέεται με την παραγωγική

διαδικασία
Παράλληλα ενεργοποιείται
και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

για επίτευξη νέων μειώσεων

σης ημές των φαρμάκων
Σε πρώτη φάση η διαπραγμάτευση

αφορά τα φάρμακα για την
ηπατίτιδα C και θα ακολουθήσουν

τα φάρμακα για τη ρευματοειδή

αρθρίτιδα Για τα φάρμακα
αυτά θα ισχύσει κλειστός

προϋπολογισμός ενώ για την
αποζημίωση των φαρμάκων από
τον ΕΟΠΥΥ θα λαμβάνεται υπόψη

και η σχέση τιμής αποτελεσματικότητας
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Εφοδοι Ράμπο σε νοσοκομείο
για δωροδοκία ιατρών του ΕΣΥ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γιατροί γράφουν
σκεύασμα των 100

ευρώ ενώ υπάρχουν
άλλα που κοστίζουν
5-7 ευρώ

Την κορυφή του παγόβουνου φαίνεται ότι
αποτελεί το σκάνδαλο δωροδοκίας με πρωταγωνίστρια

τη φαρμακοβιομηχανία Bayer
Hellas Την ώρα που εκπρόσωποι της διώκονται

σε βαθμό κακουργήματος για δωροδοκία
γιατρών του ΕΣΥ προκειμένου να συνταγο
γραφούν τα δικά της σκευάσματα η ίδια κατάσταση

επικρατεί σε πολλές ακόμη περιπτώσεις

Νοσοκομειακοί γιατροί αλλά και ιδιώτες
εμπλέκονται σε περιπτώσεις προκλητής και
κατευθυνόμενης συνταγογράφηοης ζημιώνοντας

το Δημόσιο
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΗτΣ τις

επόμενες μέρες επιθεωρητές του υπουργείου
Υγείας αναμένεται να κάνουν έφοδο οε
μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής καθώς υπάρχουν

καταγγελίες για κατευθυνόμενη συντα
γογράφηση Οι καταγγελίες οι οποίες έχουν
φθάσει ήδη στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ αφορούν τη
συνταγογράφηση ακριβού διαβητικού σκευάσματος

συγκεκριμένης φαρμακευτικής εταιρείας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές γιατροί
του νοσοκομείου συνταγογραφούν με ιδιαίτε¬

ρο ζήλο και όπως φαίνεται με το αζημίωτο
το συγκεκριμένο σκεύασμα με κόστος 100

ευρώ αφήνοντας στην άκρη φθηνά φαρμακευτικά

οχήματα αξίας 5-7 ευρώ και χωρίς να
εξηγείιαι επιστημονικά η αναγκαιότητα χρήσης

του ακριβού σκευάσματος Από τις ίδιες
καταγγελίες προκύπτει ότι ο αριθμός των
ακριβών αυτών σκευασμάτων που συνταγο
γρα,ρούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου

είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με
αντίστοιχες μονάδες του ΕΣΥ

Οι αποκαλύψεις για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση

που έρχονται στο φως της
δημοσιόιητας δεν έχουν τέλος Αποκαλυπττ
κή ιήναι άλλωστε η πρόσφατη έκθεση της
Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής

Ασφάλισης Από τα αποτελέσματα
των ελέγχων ενδεικττκή είναι η περίπτωση
συνιαγογράφησης σκευάσματος με δραστική
ουσία την φαιντανύλη Η έρευνα είναι σε εξέλιξη

και μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 1 15

για ροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ που
συνιαγογραφούσαν υπέρ του δέοντος το συγκεκριμένο

σκεύασμα
Υπερουνταγογράφηση σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

αξίας 172.000 ευρώ εντοπίστηκε και
στην περίπτωση 21 γτατρών της Αττικής για
φάρμακα αιμοκάθαρσης ενώ δεκάδες είναι
και οι γιατροί για τους οποίους διαπιστώθηκε
υπερουνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων

και έχουν ήδη κληθεί σε απολογία
Σκάνδαλο δωροδοκίας
Στην πρόσφατη υπόθεση της Bayer Hellas

η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη

σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος τεσσάρων

εκπροσώπων της εταιρείας ενώ η έρευνα

εμπλέκει περισσότερους από οκτακό
στο,ις γιατρούς Σύμφωνα με τις καταγγελίες
βάοει των οποίων ξεκίνησε η έρευνα η Bayer

Hellas με υπάλληλους της αλλά και με τη συνδρομή

άλλων εταιρειών δωροδοκούσε για¬

τρούς του ΕΣΥ προκειμένου να συνταγογραφούν
τα δικά της σκευάσματα Αντίστοιχη έρευνα

διενεργήθηκε και από την Εισαγγελία
Διαφθοράς της Κολονίας οτη Γερμανία όπου
Ελληνας υπήκοος κατήγγειλε ότι από το 2005

ως το 2008 ως εντολοδόχος της Bayer Hellas
είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους δύο
εκατ ευρώ ισχυριζόμενος ότι δωροδοκήθη
καν στην Ελλάδα περίπου οκτακόσιοι γιατροί
Μετά από έρευνα του ΣΔΟΕ επιβεβαιώθηκαν
οι καταγγελίες και διαπιστώθηκε ότι τα δωράκια

ξεκινούσαν από 1 000 ευρώ και έφταναν

ης 20.000 ευρώ

ΠΛΑΦΟΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Με νέα πλαφόν στη δαπάνη φαρμάκων

που συνταγογραφεί μηνιαίως κάθε γιατρός
επιχειρεί το υπουργείο Υγείας να ελέγξει την
κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και την υπερουνταγογράφηση

στον ΕΟΠΥΥ Συγκεκριμένα

απόφαση του υπουργείου Υγείας η
οποία ισχύει από τον τρέχοντα μήνα καθορίζει

τα φεττνά πλαφόν μηνιαίας δαπάνης ανά
ειδικότητα γιατρού μήνα και γεωγραφική
περιοχή Για παράδειγμα καρδιολόγος στην
Αττική μπορεί να γράψει ανά ασφαλισμένο
τον Ιούνιο φάρμακα συνολικής αξίας έως και
35,47 ευρώ και τον Ιούλιο φάρμακα αξίας έως
38,98 ευρώ Αντίστοιχα καρδιολόγος στην
Αχαία μπορεί να γράψει φάρμακα έως 36,29
ευρώ

Η υπουργική απόφαση πάντως αφήνει
περιθώρια υπέρβασης των πλαφόν καθώς ο

γιατρός πλέον καλείται από τον ΕΟΠΥΥ να
δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του μόνο
σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης
επί τρεις συνεχόμενους μήνες κατά 20 του

πλαφόν Σημειώνεται ότι ήδη η υπέρβαση της
φαρμακευτικής δαπάνης από τους στόχους
του κλειστού προϋπολογισμού έχει φτάσει τα
130 εκατ ευρώ

Κόλαφος για το νοσοκομείο Αττικόν είναι το
πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας Πρόνοιας για την προμήθεια και λειτουργία

πανάκριβου Τομογράφου με εκπομπή Ποζι
τρονίων και Υπολογιστικής Τομογραφίας PET
CT για νευρολογικά και καρδιαγγειακά νοσήματα

αλλά κυρίως για ογκολογικούς ασθενείς
Η προμήθεια έγινε με παράτυπες διαδικασίες το
μηχάνημα αγοράστηκε έναντι 3,5 εκατ ευρώ
όταν το νοσοκομείο Μεταξά διέθεσε για το
ίδιο μηχάνημα 1,5 εκατ ευρώ ενώ κάθε μία εξέταση

που διενεργείται στο Αττικόν είναι ακριβότερη

κατά 400 ευρώ σε σχέση με την τιμή εξέτασης

σε άλλα νοσοκομεία
Το πόρισμα που έχει ήδη στα χέρια του ο υπουργός

Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής είναι
αποκαλυπτικό για τις διαδικασίες προμηθειών
στο ΕΣΥ τους διαγωνισμούς με τις φωτογραφικές

διατάξεις και τις υπερτιμολογίσεις και
μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης Οι επιθεωρητές

μάλιστα προτείνουν μεταξύ άλλων το

nôpic μα να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αθηνών προκειμένου ν α αξιολογηθεί
κατά πόσον απορρέουν αξιόποινες πράξεις
Ο έλεγχος από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας Πρόνοιας άρχισε τον περασμένο Ιανουάριο

και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες

με την έκδοση του πορίσματος Όπως αναφέρε

ten μεταξύ άλλων στην πολυσέλιδη έκθεση
70 ςελίδων

Το κόστος για την εξέταση PET/CT είναι 700
ευρώ με επιπλέον δαπάνη του ραδιοφαρμάκου
Στη χώρα μας το ραδιοφάρμακο παράγεται μόνο
από μία εταιρία με έδρα στο Λαύριο Αττικής Η

εταιρία παρέχει το ραδιοφάρμακο σε τιμές μεγαλύτερες

ή ίσες των 700 ευρώ με συνέπεια η
τιμή ης εξέτασης στην Ελλάδα να κοστίζει από
1400 ευρώ και πάνω τιμή πολύ υψηλότερη από

την αντίστοιχη τιμή σε Ευρώπη και Αμερική
Ενδε κτικά στην Ισπανία δεν ξεπερνά τα 500
ευρώ Η εταιρία δεσμεύθηκε το 2013 να μειώσει
τις τιμές με την ανάπτυξη της αγοράς Σύμφω¬

να με τα στοιχεία των επιθεωρητών μέχρι το
2008 όπου υπήρχε μόνο ένα εγκαταστημένο
PET/CT στον ιδιωτικό τομέα οι τιμές πώλησης
κυμαίνονταν από 750 950 ευρώ Σήμερα με
4 εγκαταστημένα συστήματα οι τιμές πώλησης
βρίσκονται μεταξύ 700 750 ευρώ Το 2011 πωλήθηκαν

περίπου 4.500 δόσεις και το 2012
5.000 οι τιμές όμως δεν μειώθηκαν
Η προμήθεια του μηχανήματος από το νοσοκομείο
έγινε βαφτίζοντας αρχικά το PET/CT σε ε
γκατάσταση αξονικού και μαγνητικού τομογράφου

και το ραδιοφάρμακο σε αναλώσιμο υλικό

κατά παράβαση των σχετικών νομών Το
νοσοκομείο προέβη σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό

χωρίς τη σύσταση Επιτροπής Τεχνικών
Προδιαγραφών
Μετά από 4 άγονους διαγωνισμούς ορίστηκε
επιτροπή Διαπραγμάτευσης με το νοσοκομείο
να δεσμεύεται για 5 χρόνια σε σταθερή υψηλή
τιμή τόσο για την εξέταση όσο και για το ραδιοφάρμακο
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Υπέρβαση δαπανών
300 εκατ. ο ΕΟΠΎΥ
Στο πρώτο πεντάμηνο

Κατά 300 εκατομμύρια ευρώ ξεπερνούν
tous στόχουε του προϋπολογισμού,
tous πρώτοι^ πέντε μήνεε του 2015,
οι δαπάνεε του ΕΟΠΥΥ για ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Την αρνητική
«πρωτιά» στην υπέρβαση επί του προϋπολογισμού 

έχουν τα φάρμακα με
124,3 εκατ. ευρώ. Τη δεύτερη θέση
κατέχουν οι διαγνωστικέε εξετάσει
με υπέρβαση 74,7 εκατ. ευρώ και τα
νοσήλια σε ιδιωτικέε KÀiviKés με 48,65
εκατ. ευρώ. Οι ασφαλισμένοι, (pénos,
έκαναν λιγότερεε παρακλινικέΞ εξετάσει 

και επισκέψεΐ5 σε löicirtES γιατροί^, 

όμωε χρειάστηκαν περισσότε-
pes... φυσικοθεραπείε5. Σελ. 13

300 εκατ. ευρώ περισσότερες δαπάνες για περίθαλψη το α' πεντάμηνο
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΔ

Υπέρβαση από tous œcôxous του
προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα
300 εκατ. ευρώ καταγράφεται, tous
npcoTOUs πέντε μήνεε του 2015,
ans δαπάνεβ του ΕΟΠΥΥ για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των ασφαλισμένων. Tous nportous
μήνε5 του έτου5, οι ασφαλισμένοι
φαίνεται ότι έκαναν λιγότερεε πα-
ρακλινικέε εξετάσει σε σχέση με
πέρυσι, έλαβαν εξίσου πολλά φάρμακα 

και χρειάστηκαν πολύ περισ-
σότερεβ... φυσικοθεραπείεβ.

Την αρνητική «πρωτιά» στην υπέρβαση 

επί του προϋπολογισμού έχουν
τα φάρμακα, αφού για το πεντάμηνο
έφτασε τα 124,3 εκατ. ευρώ. Το ίδιο
διάστημα καταγράφεται σημαντική
αύξηση axis συνταγέβ φαρμάκων.
Συγκεκριμένα, ο αριθμόΞ των συνταγών 

αυξήθηκε κατά 500.000 ανά
μήνα σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο, ενώ 100.000 περισσότεροι
ασφαλισμένοι έλαβαν συνταγή, πιθανόν 

λόγω αύξησα νοσηρότητα3.
Τη δεύτερη θέση στα ποσά υπέρβα-
ans κατέχουν οι διαγνωστικέβ εξετάσει 

με 74,7 εκατ. ευρώ (το πρώτο
τετράμηνο) και τα νοσήλια σε ιδιω-
TiKés κλινικέΒ με 48,65 εκατ. ευρώ
(επίσηβ το τετράμηνο).

Σε σχέση με Tis αντίστοιχεβ πε-
puoivés δαπάνεβ, φαίνεται ότι όπου
ελήφθησαν μέτρα, οι υπερβάσες
μειώθηκαν. Αντίθετα, tous npcirtous
τέσσερα μήνεε του 2015, φαίνεται
ότι οι ασφαλισμένοι χρειάστηκαν
πολύ περισσότερε5...φυσικοθερα-
πείεβ, αφού αυξήθηκε η σχετική
δαπάνη κατά 23,8% σε σχέση με
την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΕΟΠΥΥ, η φαρμακευτική δαπάνη 

για tous np(i)TOUs πέντε μήνε5
του 2015 ξέφυγε πολύΌπό tous στό-
xous του προϋπολογισμού. Με μηνιαίο 

όριο δαπανών τα 166,6 εκατ.
ευρώ, η μηνιαία υπέρβαση ήταν κατά 

μέσο όρο 25 εκατ. ευρώ, με χειρότερο 

μήνα τον Μάρτιο, όταν η

Φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ 2015
σε εκαι. ευρώ

ΔΑΠΑΝΗ   · ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

184,84        208,59 192,93

179,12 192,14

Δαπάνες περίθαλψης
1ου τετραμήνου 2015 (σε εκατ. ευρώ)

18,17 12,45   41,92    25,47 26,27
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ '

Δαπάνη
Μεσοσταθμική

διαφορά
2015-2014

Υπέρβαση
προϋπ/σμού

Διαγνωστικές
εξετάσεις 175,35 -14,9% 74,68

Φυσικοθεραπείες 31,93 23,8% 11,27

Μονάδες Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης/

Τεχνητού Νεφρού
37,97 -12,8% 1,31

Νοσήλια
Ιδιωτικών Κλινικών 126,97 3,9% 48,64

Κέντρα
Αποκατάστασης

(κλειστής περίθαλψης)
30,87 -4,1% 19,87

Νοσήλια Ιδιωτικών
Ψυχιατρικών

Κλινικών
25,54 -1,1% 10,54

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι συνταγές αυξήθηκαν
κατά 500.000 ανά μήνα
οε σχέση με πέρυσι- συνολικά, 

100.000 περισσότεροι 

ασφαλισμένοι
αγόρασαν φάρμακα.

δαπάνη έφτασε τα 208,5 εκατ. ευρώ
(41,9 εκατ. ευρώ υπέρβαση), και
«καλύτερο» τον Φεβρουάριο, όταν
η δαπάνη ήταν 179,12 εκατ. ευρώ
(12,4 εκατ. ευρώ υπέρβαση). Evas
ßaaiKos Xôyos για τον οποίο η φαρμακευτική 

δαπάνη «ξέφυγε», ήταν
η καθυστέρηση στην έκδοση ms
υπουργήσω anàcpaans που θέτει
μηνιαίο πλαφόν στη δαπάνη συν-
ταγογράφηση5 από κάθε γιατρό,
ανά ασφαλισμένο και cnous uroxous

γενοσήμων. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 

μόλ-S πριν από μία εβδομάδα
και αναμένεται να «αποδώσει» το
δεύτερο εξάμηνο του 2015. Επιπλέον
επιβαρυντικά στη φαρμακευτική
δαπάνη επέδρασε και η εισαγωγή
το 2014 νέων φαρμάκων -εκ των
οποίων κάποια υψηλού kôotous-
στη θετική λίστα φαρμάκων.

Ektos στόχου κινούνται και εφέτο$
οι δαπάνεβ για Tis διαγνωστικέε επεμ-
βάσείΞ. Ωστόσο φαίνεται να συγκρατείται 

σε σχέση με πέρυσι η υπέρβαση. 

Tous πρώτουε τέσσερα μήνεβ
του 2014, τα διαγνωστικά εργαστήρια
είχαν πραγματοποιήσει παρακλινικέβ
εξετάσει σε ασφαλισμένοι ôanâvns
για τον ΕΟΠΥΥ ύψουε 206,04 εκατ.
ευρώ, ενώ το φετινό αντίστοιχο διάστημα 

η σχετική δαπάνη ήταν 1 75,35
εκατ. ευρώ (μεσοσταθμική μείωση
14,9%) με μηνιαίο όριο προϋπολογισμού 

100,6 εκατ. ευρώ. Μείωση

κατά 30% σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται 

και στκ ιατρικέβ πράξειε
ιδιωτικών γιατρών που μάλιστα κινούνται 

εντόβ στόχων προϋπολογισμού 

(μόλΐ5 32.800 ευρώ υπέρβαση).
Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με
πέρυσι καταγράφεται otis δαπάνεε
για φυσικοθεραπείεβ (31,93 εκατ.
ευρώ και υπέρβαση 11,2 εκατ. ευρώ
το α' τετράμηνο του 2015, έναντι
25,79 εκατ. ευρώ το περυσινό αντίστοιχο 

διάστημα).

Διαγνωστικέβ εξετάσεκ
«Η μείωση των δαπανών για δια-

γνωστικέε εξετάσει το α' τετράμηνο 

του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα το 2014 οφείλεται 

στην εφαρμογή των συντα-
γογραφικών οδηγιών, το πλαφόν
ανά ασφαλισμένο, ανάλογα με την
ειδικότητα, otous περιορισμού3
στον αριθμό και το είδοβ των δια¬

γνωστικών εξετάσεων που γράφει
κάθε YiaTpôs. Αντίθετα, axis κα-
τηγορίεβ axis οποίεβ δεν έχουν ληφθεί 

μέτρα, η δαπάνη συνεχίζει να
είναι η ίδια ή ακόμη και μεγαλύτερη», 

δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδροβ
του ΕΟΠΥΥ, Δημήτρηε Kovros. Και
συνεχίζει: «Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 

την κατεύθυνση που πρέπει
να κινηθούμε, δηλαδή κατευθυν-
tnpus οδηγίεδ, πρωτόκολλα, μέτρα
ελέγχου ms ôanâvns που θα περιορίζουν 

τη σπατάλη, αλλά και
δεν θα στερούν σε καμία περίπτωση
Tis υπηρεσίε5 που έχουν ανάγκη
οι ασφαλισμένοι. Αυτή, άλλωστε,
είναι και η κατεύθυνση του υπουργείου 

Υγείαβ, διαβούλευση με tous
γιατρούβ και tous tiKkoos napôxous,
συνεννόηση και μέτρα κοινά αποδεκτά 

που θα διασφαλίζουν την
πρόσβαση, Kupicos σε outoüs που
έχουν μεγάλη ανάγκη».

Τα πέντε μέτρα
του υπ. Υγείας
Με πέντε παρεμβάσεις, οι
οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 

και να αποδίδουν το
δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα
προσπαθήσουν να συγκρατήσουν 

τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη των
ασφαλισμένων, όσο γίνεται πιο
κοντά στους στόχους, το
υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ.
Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
•	Επέκταση των υφιστάμενων
θεραπευτικών πρωτοκόλλων για
προληπτικές εξετάσεις και ενσωμάτωση 

στην ηλεκτρονική
συνταγογράφηση - «κόφτη» για
τη μέγιστη συνταγογραφούμενη
ποσότητα παρακλινικών εξετάσεων 

ανά παραπεμπτικό ανάλογα
με την ειδικότητα του γιατρού.
•	Εφαρμονή του νέου πλαφόν
δαπάνης συνταγογραφούμε-
νων φαρμάκων ανά ασφαλισμένο 

και του κατώτατου ορίου
συνταγογράφησης γενοσήμων.
•	Ενεργοποίηση της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ,
με στόχο πιο συμφέρουσες τιμές 

για καινοτόμα φάρμακα.
•	Αναδιαμόρφωση του συστήματος 

τιμολόγησης των φαρμάκων, 

και
•	Αλλαγή του συστήματος των
rebates (δηλαδή των εκπτώσεων 

από τις φαρμακευτικές
εταιρείες και τα φαρμακεία),
με τη δημιουργία ενός ενιαίου
συστήματος rebate όγκου. Πέρυσι, 

οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

επέστρεψαν στον ΕΟΠΥΥ 

νια rebate το ποσό των
226 εκατ. ευρώ, και σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του υπουργείου 

Υγείας, θα αυξηθεί κατά
τουλάχιστον 140 εκατ. ευρώ με
το νέο rebate όγκου.
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ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Λίστα με 35 νέα
καινοτόμα φάρμακα
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε
χθες η νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων
μέσω της οποίας θα εισαχθούν στο
σύστημα αποζημίωσης περίπου 35
νέα καινοτόμα φάρμακα που έχουν
πάρει τιμή ήδη από πέρυσι και κυκλοφορούν

στην Ελλάδα Η σημασία
της λίστας νια τους ασθενείς είναι
μεγάλη καθως μέσω αυτής δίνεται
άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες

Οι δύο κατάλογοι της θετικής λίστας

που αναρτήθηκαν περιλαμβάνουν
τα νέα καινοτόμα φάρμακα καθώς

και περίπου 200 νέα γενόσημα
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Στο μικροσκόπιο χης Κ κρατικές δαπάνες που μπορούν να περικοπούν
ΓουΤΑΙΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΝΤ
μέσω άρθρου του επικεφαλήε οικονομολόγου

του Ολιβιέ Μπλανσάρ
υποστηρίζει ότι οι λειτουργικέε δα
πάνε5 του ελληνικού Δημοσίου καλύπτουν

πλέον το 25 των 55 δισ που
αποτελούν Tis ετήσιε5 δαπάνεε του
KpôTous με το υπόλοιπο 75 να πηγαίνει

σε μισθού5 και συντάξει Η
ελληνική κυβέρνηση στο σχέδιο που
κατέθεσε το περασμένο Σαββατοκύριακο

otous δανειστέ5 προτείνει πε
piKonés δαπανών ùi|jous 340 εκατ ευρώ

εκ των οποίων 200 εκατ αφορούν
ntpiKonés αμυντικών δαπανών και
140 εκατ περιορισμό μέσω του μηχανισμού

ριμπέιτ των δαπανών του
κράτουε για φάρμακα

Με αφορμή αυτό το γεγονόε η Κ
ζήτησε από το Γενικό Λογιστήριο του
Kpâtous και μία σειρά υπουργείων
στοιχεία για να διαπιστώσει κατά πόσον
η κυβέρνηση και οι δανειστέε έχουν

τελικά δυνατότητα να βρουν και να
περικόψουν δαπάνεε Η εικόνα που
σχημάτισε είναι η εξήβ

Αμυνα Στ\ί προτάσειε Tns κυβέρ
vnons περιλαμβάνεται η περικοπή 200
εκατ ευρώ εκ των οποίων

α 100 εκατ αφορούν το κλείσιμο
30 στρατοπέδων Πρόκειται για ένα
παλαιότερο σχέδιο που είχε εκπονηθεί
επί unoupYias Μπεγλίτη αλλά δεν στάθηκε

δυνατό να υλοποιηθεί εξαιτίαε
τοπικών διαμαρτυριών

β 50 εκατ προέρχονται από σκραπ
από παλαιότερα οπλικά συστήματα
και ανταλλακτικά

γ 50 εκατ από εξοικονομομήσειε
διοικητικών δαπανών Ο υπουργόε
Αμύνηε nàvos Καμμένοε αμφισβήτησε

την ανάγκη για περικοπέε λέ
YovTas μάλιστα ότι έχουν περικοπεί
κατά 40 οι αμυντικέβ δαπάνε5 τά
τελευταία χρόνια Ωστόσο άλλοι πα
ράγοντε5 του υπουργείου του το επιβεβαίωσαν

αν και ουδείε ήθελε να
κάνει δημόσια σχόλια

Θα μπορούσε να εξοικονομηθεί

1 δισ ευρώ
στους τομείς Αμυνας στέγασης

δημοσίων υπηρεσιών
και κατάργησης άλλων
αλλά δεν υπάρχει χρόνος

Η Ε.Ε από την πλευρά Tns μάλιστα
προχώρησε ένα βήμα παραπάνω Σε
έγγραφο που έδωσε στην κυβέρνηση
και βρίσκεται στην κατοχή Tns Κ
προβλέπει για το 2016 μείωση των
αμυντικών δαπανών κατά 200 εκατ
με τη μετατροπή ενόε στρατού με με
γάλε5 δαπάνε5 προσωπικού σε στρατό
επαγγελματικό Στο έγγραφο Γιουνκέρ
οι δαπάνε5 για Tis Ενοπλεε Δυνάμει
υπολογίζονται στο 2,3 του ΑΕΠ
έναντι 2,4 Tns Μ Βρετανία3 ενώ
αναφαίρετοι ότι με 109.000 άνδρεε
οι Ελληνικέε Ενοπλεε Δυνάμειε έχουν

τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη
σε ολόκληρο το NATO

Το ΔΝΤ nàvTtos αμφισβήτησε την
κίνηση επειδή τα οφέλη από τη μείωση
δεν θα είναι επαναλαμβανόμενα και
επειδή δεν εξηγείται από πού θα βρεθούν

τα χρήματα ώστε ο στρατόε να
γίνει επαγγελματικόε Ομωε η Κομισιόν
προσέθεσε άλλα 200 προκειμένου να
μη χρειαστεί η ελληνική κυβέρνηση
να κάνει πίσω otis κόκκινεε γραμμέ3
Tns για τον ΦΠΑ στην ενέργεια και
Tis συντάξει Το πρόβλημα είναι ότι
ουδείε έχει ρωτήσει την ηγεσία του
υπουργείου Αμύνηε

Υγεία φάρμακα Η κυβέρνηση έχει
προγραμματίσει επιστροφέβ από το
ριμπέιτ αξία5 ùi|jous 140 εκατ και

Tis έχει γράψει στην πρότασή Tns
npos tous θεσμού5 Παράλληλα ο
unoupYÔs ΥγείαΒ Παναγιώτα Κου
ρουμπλήε θέλει να επιβάλει ένα σχήμα
aYopàs φαρμάκων που θα γίνεται από
ειδικέ5 ομάδε5 διαπραγμάτευση των
ασφαλιστικών ταμείων Σε αυτήν τη

περίπτωση όμο-is θα πρέπει να αλλάξει

εντελώε το σύστημα τιμολόγη
ons των φαρμάκων καθώε το δελτίο
τιμών ανακοινώνεται σήμερα Αντίθετα

το σύστημα με τη διαπραγμάτευση

προϋποθέτει ότι η τιμή που
κερδίζει το ένα ταμείο μένει κρυφή

από tous άλλου3 παίκτε3 Tns αγοράε
καθώ5 κάθε συμφωνία στηρίζεται
otis ποσότητε5 και otous opous πλη
ρωμήβ Ομωβ αυτή τη στιγμή με την
κρατική φαρμακευτική δαπάνη να
κινείται κάτω από τα 2 δισ 1 8 δισ
τουλάχιστον πέντε πολυεθνικέ3 εται
ρείεε εξετάζουν την αποχώρησή tous
από την ελληνική αγορά

Δημόσια κτίρια Το πρόγραμμα κα
TOYpaqms των κτιρίων όπου στεγάζονται

οι δημόσιεε υπηρεσίε3 και η
δυνατότητα μεταστέγασήε tous σε
άδεια κτίρια του Δημοσίου συνεχίζονται

Μία υπηρεσία του υπ Οικονομικών
που άλλαξε πρόσφατα γραφεία στη
Θεσσαλονίκη προκάλεσε εξοικονόμηση

140.000 ευρώ τον μήνα Σήμερα

το συνολικό ύψοε των ενοικίων ανέρχεται

στα 150 εκατ
Οικονομίε5 μεγαλύτερα κλίμαχαε

μπορούν να γίνουν με την κατάργηση
προξενείων θέσεων στρατιωτικών ακολούθων

και άλλων δημοσίων υπηρεσιών
στο εξωτερικό αλλά για όλα αυτά η συζήτηση

δεν έχει καν αρχίσει
Συμπέρασμα Συνολικά θα μπορούσε

να εξοικονομηθεί 1 δισ ευρώ στουε
τομεί5 Tns Αμυναβ Tns στέγασα δημοσίων

υπηρεσιών και Tns κατάργη
σηε άλλων Αλλά για κάτι τέτοιο δεν
υπάρχει xpôvos στο πλαίσιο Tns πα
poùans αξιολόγησα Ούτε και otis
προηγούμενεε υπήρχε Σε κανένα
υπουργείο παρά το γεγονό5 ότι υπάρχουν

οι σχετικέ5 υπηρεσίε5 δημοσιονομικού

ελέγχου δεν γίνεται σοβαρή
συζήτηση για τη σκοπιμότητα των
δαπανών στο επίπεδο των πολιτικών
προϊσταμένων onus λέει στην Κ
στέλεχοΒ του ΓΛΚ Θα γίνει όταν δεν
υπάρχουν χρήματα πλέον να Tis πληρώσουμε

καταλήγει
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Το Βερολίνο διαβλέπει
Grexit και προετοιμάζεται
Σχέδιο στήριξης ελληνικών νοσοκομείων και ευπαθών ομάδων για την επόμενη μέρα

Υπό το βλέμμα του υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε η Αγκελα Μέρκελ τόνισε όχι πάγιος στόχος της γερμανικής
πολιτικής μέσα στην κρίση ήταν να εξέλθει η Ευρώπη από αυτήν την κατάσταση πιο ισχυρή απ ό,τι όταν εισήλθε

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Η Καγκελαρία εγκαταλείπει το τελευταίο

δεκαήμερο την ιδέα ότι θα μπορούσε

να υπάρξει μια εύκολη λύση
στην ελληνική κρίση xpéous ακόμη
και αν υπάρξει μια ενδιάμεση προσωρινή

συμφωνία παράταση που
μοιάζει τώρα για τη γερμανική κυβέρνηση

η καλύτερη λύση πριν από
το Grexit

MvXtovras την Πέμπτη το πρωί στο
Μπούντεσταγκ η καγκελάρΐ05 Μέρκελ

απέφυγε τη συνήθη αναφορά ms
στο άτι αν αποτύχει το ευρώ αποτυγχάνει

η Ευρώπη Υπό το άγρυπνο
βλέμμα του υπουργού Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε που κρατούσε
διαρκώε σημειώσει η Μέρκελ προτίμησε

να πει ότι πάγ-os otöxos ms
γερμανική5 πολιτική5 μέσα στην κρίση

ήταν να εξέλθει η Ευρώπη από
αυτήν την κατάσταση πιο ισχυρή
απ ό,τι όταν εισήλθε Το nebs αντιμετωπίζεται

τώρα το ελληνικό πρόβλημα

σε σχέση με το πώε αντιμετωπιζόταν

πέντε χρόνια πριν είναι
απόδειξη συνέχισε ότι αυτή η πολιτική

έχει αποτελέσματα
Η κ Μέρκελ δεν έχει πάρει κάποια

απόσταση από το ελληνικό πρόβλημα

Σόψηλε αλλά και Μέρκελ
με διαφορετική ένταση είπαν

στους βουλευτές τους
πως η έξοδος της Ελλάδας
από το ευρώ θα στοιχίσει εξίσου

με την παραμονή της

αφ cvôs διότι οι δανειστέε παρά την
επιφανειακή γεφύρωση των διαφορών
tous δεν μπορούν πάντα να Tis κρύψουν

κάτι που δυσκολεύει tous χει
ρισμοΰβ Tns και αφ ετέρου επειδή
οι χειρισμοί του κ Τσίπρα Tns δημιουργούν

σοβαρά προβλήματα τόσο
στιε τάξειδ του κόμματόΒ Tns όσο
και στη γερμανική κοινωνία όπου η
πλειοψηφία επιθυμεί ένα Grexit

Λεπτομέρειες στο φωβ
Αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση

στο Μπούντεσταγκ Η κ Μέρκελ προσπάθησε

να κρατήσει χαμηλά το
ελληνικό ζήτημα αλλά οι βουλευτέ5
των Χριστιανοδημοκρατών το ανέδειξαν

σαν το πιο σοβαρό ευρωπαϊκό
θέμα μαζί με εκείνο Tns OuKpavias
αποκαλύπτονταβ μάλιστα και λεπτο
μέρειεβ των συζητήσεών tous στην
Αθήνα Ετσι ο Εκχαρντ Ρέμπεργκ
που εκλέγεται στο κρατίδιο ms Μέρκελ

αναφέρθηκε στη συνάντησή του
στην Αθήνα με τον κ Γιάννη Δρα
γασάκη και tous συνεργάτε5 του ois

εξήε Η συζήτησή uas περιστρεφόταν
στη διαγραφή του xpéous και

στο va tous δώσουμε περισσότερα
χρήματα αλλά δεν έγινε ούτε μια
κουβέντα και δεν ακούσθηκε τίποτα
για Tis μεσαίε5 επιχειρήσει σ.σ ο
Ρέμπεργκ είναι επιχειρηματία5 για
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

για την έρευνα και την
καινοτομία

Οι μειωτικέ5 onus θεωρήθηκαν
φράσειβ που κατά xaipoüs χρησιμοποιήθηκαν

από τον Ελληνα πρωθυπουργό

αλλά και από άλλα μέλη Tns
κυβέρνησα κατά Tns γερμανικήβ
στάσηε ανακάλεσαν τα αρνητικά αν¬

τανακλαστικά Tns γερμαντιοά Βουλήε
παρά τη μάταιη προσπάθεια των πιο
ψύχραιμων που καλούσαν την κ
Μέρκελ να πάρει αποστάσει από
την πολιτική του υπουργού Οικονομικών

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε Και αυτοί
όμω5 αποφεύγουν να τον κατονομάσουν

Ο κ Σόιμπλε δεν μίλησε την Πέμπτη
Και στο περιθώριο του Eurogroup

απέφυγε να πει δημοσίου τι θα γίνει
αν δεν υπάρξει συμφωνία atpmrovras
τον ρόλο αυτό otous unoupYOÙs Οικονομικών

μικρότερων χωρών ônios
η Αυστρία η Σλοβακία η Ιρλανδία
και η Μάλτα Διότι ένα από τα προ

Ολοι οι οικονομολόγοι προσδοκούν
ότι μετά το Grexit η ελληνική οικονομία

θα συρρικνωθεί κι άλλο γράφει
η Frankfurter Allgemeine Zeitung
FAZ επιχειρώντας να περιγράψει

την επόμενη ημέρα Αλλά υπάρχουν
έντονες διαφωνίες για τη διάρκεια
και το βάθος της κρίσης αυτής Οι περισσότεροι

οικονομολόγοι κάνουν λόγο

για μια μεγάλης διάρκειας φτωχο
ποίηση και συνεπακόλουθη διολίσθηση

προς δεδομένα αναπτυσσόμενης
χώρας με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται

για τους Ελληνες και τις επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας
Σε άρθρο-καταπέλτη ο αρχισυντάκτης

της οικονομικής εφημερίδας
Handelsblatt καταφέρεται την Παρασκευή

κατά της παραμονής της χώρας
μας στην Ευρωζώνη εκφράζοντας

βλήματα του Βερολίνου είναι και
αυτό στην περίπτωση ενόε Grexit
να μπορεί να αποδείξει και στον πιο
δύσπιστο ότι εξάντλησε κάθε προσπάθεια

για να διασώσει την Ελλάδα
μέσα στο ευρώ αλλά η νέα ελληνική
κυβέρνηση δεν το ήθελε

Σχέδια
Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν

γίνει σχέδια για την επόμενη μέρα
μιαβ ελληνικήε χρεοκοπία5 μετά την
30ή Ιουνίου Αφορούν την υγειονομική

αποστείρωση των άλλων χωρών
Tns Ευρωζώνη3 και μάλιστα των πιο
ευαισθητών από auTés λόγω σχέσα

την αγανάκτηση του γερμανικού επιχειρηματικού

αλλά και πολιτικού κόσμου

με τη μονοπώληση του ενδιαφέροντος

από το ελληνικό ζήτημα
Μία χώρα η οποία συμβάλλει λιγότερο

από το 2 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
δεν μπορεί να απαιτεί το 97 της
προσοχής Η δυσαναλογία αυτή είναι
εξοργιστική Το λίκνο της δημοκρατίας

δεν μπορεί να ανήκει δικαιωματικά
σε μία σύγχρονη νομισματική ένωση

χάρη σε επιτεύγματα ηλικίας δύο
χιλιετιών γράφει η Handelsblatt

Οι θεμελιώδεις κανόνες και οι συμβατικές

υποχρεώσεις των μελών της
Ζώνης του Ευρώ πρέπει να τεθούν εκ
νέου επί τάπητος και να υπάρξει η δυνατότητα

αποκλεισμού για τους ασυνεπείς

όπως γίνεται κα στην πραγματική

ζωή και στην καθημερινότητα
που όλοι μας βιώνουμε

με το ελληνικό πρόβλημα ôncos η
Πορτογαλία και η Künpos αλλά και
μέτρα μέσα στην ίδια την Ελλάδα Ο
κ Σόιμπλε αλλά και η κ Μέρκελ με
διαφορετική ένταση είπαν otous
βουλευτέ5 tous να είναι προετοιμασμένοι

neos μια έξοδθ5 Tns E?Ää6as
από το κοινό νόμισμα θα στοιχίσει
εξίσου με την παραμονή Tns

Θα πρέπει στην περίπτωση iias ελ
ληντκήε κατάρρευσα να διασφαλισθεί
η στοιχειώδα λειτουργία του KpàTOUS
τα νοσοκομεία που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή η πρόνοια για
tous πιο pTtoxoùs η τροφοδοσία με
ενέργεια η δημόσια τάξη Onus είπε
ο σοσιαλδημοκράτη Τόμα5 Οπερμαν
η Ελλάδα θα μετατραπεί σε περιοχή

έκτακτα ανάγκα Notstandgebiet
Το τραπεζικό σύστημα εφ όσον δεν
υιοθετήσει η ελληνική πλευρά μέτρα
για τον έλεγχο κεφαλαίων θα αποκοπεί
από το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών
Target-2 που ρυθμίζει την καθημερινή
ζωή σε ολόκληρη την Ευρώπη Επειδή
οι ελληνικέβ τράπεζε δεν θεωρούνται
συστημικέβ το πιθανότερο είναι ότι
για όσο καιρό η χώρα xas είναι στο
ευρώ δεν θα συνεχίσει να Tis χρηματοδοτεί

Η κ Μέρκελ θεωρούσε ότι η Ελλάδα
θα μπορούσε να το παλέψει σε αυτήν
την κατάσταση μέσα στο ευρώ εκτίμηση

με την οποία διαφωνεί ο επί
των Οικονομικών ms unoupyos Τώρα
μοιάζει να έχει συμβιβασθεί με την
ιδέα ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι και
πολύ εύκολο Συνεργάτε3 του Σόιμπλε
λένε πάντωβ ότι αυτό θα μπορούσε
να γίνει όπω γίνεται στο Μαυροβούνιο

ή στο Κόσοβο Αλλά μέχρι
εκεί υπάρχει δρόμοε ακόμη

Μαύρες εκτιμήσεις οικονομολόγων
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Χακί νυστέρια στον Ευαγγελισμό
Στρατιωτικοί γιατροί συνδράμουν συναδέλφους του ΕΣΥ για να καλυφθούν κενά

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οταν τελειώσει τη βάρδιά του στο
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
ο θωρακοχειρουργός Κωνσταντίνος
Σουλτάνης τίθεται στη διάθεση
της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
του νοσοκομείου Ευαγγελισμός
Βοηθάμε όποτε μας ζητηθεί

λέει Τουλάχιστον άλλοι τέσσερις
στρατιωτικοί γιατροί σαν κι αυτόν
τα τελευταία χρόνια προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο
δημόσιο νοσοκομείο σε μια ύστατη
προσπάθεια να καλυφθούν κενά
του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ο κ Σουλτάνης ολοκλήρωσε την
ειδικότητά του στον Ευαγγελισμό
το 2013 αλλά όπως και άλλοι στρατιωτικοί

γιατροί συνέχισε να συνδράμει

σε χειρουργεία ορισμένες
ημέρες τ·ην εβδομάδα ή κάποιες
φορές τον μήνα ανάλογα με το
πότε χρειάζονταν βοήθεια οι συνάδελφοι

του Αλλωστε οι απαιτήσεις

είναι πολλές σε αυτήν την
κλινική του μεγαλύτερου δημοσίου
νοσοκομείου της χώρας Εκεί διενεργείται

πάνω από το 50 των
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
που πραγματοποιούνται στο ΕΣΥ

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια
έχει αυξηθεί και o όγκος των περιστατικών

που δέχεται Λόγω της
οικονομικής κρίσης μέσα σε μία
πενταετία παρατηρήθηκε μεγάλη
ροή ασθενών από τον ιδιωτικό προς
τον δημόσιο τομέα Πέρυσι το ποσοστό

των καρδιοχειρουργικών
επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία

αυξήθηκε κατά 29 σε σχέση

με το 2009 ενώ την αντίστοιχη
περίοδο στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε

κατά 51
Αυτή η εξέλιξη όμως συνοδεύτηκε

και από μια πρωτοφανή για
τα τελευταία χρόνια διαρροή επιστημόνων

προς το εξωτερικό Οπως

εξηγεί ο διευθυντής της κλινικής
Χειρουργικής Θώρακος Καρδιάς

c

Τουλάχιστον πέντε στρατιωτικοί γιατροί τα τελευταία χρόνια προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη ναυαρχίδα του ΕΣΥ στον Ευαγγελισμό

Η πρωτοφανής διαρροή
επιστημόνων προς
το εξωτερικό συνδυάστηκε

με την αύξηση
των περιστατικών στα
δημόσια νοσοκομεία

Αγγείων στον Ευαγγελισμό Μιχάλης

Αργυρίου σήμερα στα τέσσερα

νοσοκομεία του ΕΣΥ που διαθέτουν

θωρακο-καρδιοχειρουργική
κλινική προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους 21 καρδιοχειρουργοί τη στιγμή

που στο εθνικό σύστημα υγείας
της Αγγλίας εργάζονται περισσότεροι

από 50 ειδικευμένοι Ελληνες
συνάδελφοί τους ηλικίας 35-55
ετών Η μεγάλη φυγή σε συνδυασμό

με το πάγωμα των προσλήψεων

σε θέσεις μόνιμων γιατρών
προκαλεί δυσαναπλήρωτα κενά
Τα ιατρικά χέρια τα τελευταία χρόνια

δεν φτάνουν για τις αυξημένες
ανάγκες Σήμερα στην Καρδιοχειρουργική

Κλινική του Ευαγγελισμού
που ξεπερνάει τις 900 επεμβάσεις

ετησίως είναι κενές τέσσερις

θέσεις ειδικευμένων και εννέα
θέσεις ειδικευόμενων γιατρών

Η τάση φυγής τωννέων γιατρών
είναι μεγάλη Υπάρχει ανασφάλεια
σχετικό με την επαγγελματική αποκατάσταση

Προτιμούν να βρεθούν
σε μια άλλη χώρα όπου όχι μόνο
θα βρουν άμεσα έμμισθη θέση εργασίας

αλλά θα έχουν και δυνατότητες

εξέλιξης παρατηρεί o κ
Σουλτάνης Στο δικό του πέρασμα
από την ειδικότητα από τους 11

γιατρούς που γνώρισε οι οκτώ σήμερα

ασκούν το επάγγελμά τους
στο εξωτερικό κυρίως στη Γερμανία
και στη Μ Βρετανία Οι υπόλοιποι
παρέμειναν στην Ελλάδα γιατί
είχαν δυνατότητα άμεσης απασχόλησης

ως στρατιωτικοί γιατροί

Ζητούν θεσμικό πλαίσιο
Τους τελευταίους μήνες ο κ Αργυρίου

και άλλοι συνάδελφοί του
έχουν απευθυνθεί στο υπουργείο
Υγείας ζητώντας να αντιμετωπιστεί
το θέμα της έλλειψης γιατρών στην
κλινική Χειρουργικής Θώρακος
Καρδιάς Αγγείων Δεν προσέρχονται

νέοι γιατροί για ειδικότητα
δεν προσλαμβάνονται επικουρικοί
γιατροί δεν γίνονται οι κρίσεις
των προκηρυγμένων θέσεων δεν
προκηρύσσονται οι κενές θέσεις
αναφέρουν σε σχετική επιστολή
τους και προτείνουν τη δημιουργία

ειδικού θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία

και με το υπουργείο Εθνικής

Αμυνας για τη διάθεση θωρα
κο-καρδιοχειρουργών από τα στρατιωτικό

νοσοκομεία στο ΕΣΥ Μια
λύση που μπορεί να υλοποιηθεί
άμεσα και δεν θα επιβαρύνει το
νοσοκομείο με μισθολογικό κόστος
πέραν των εφημερίων προσθέτουν

στην επιστολή τους Κοινή
υπουργικό απόφαση του 2011 προέβλεπε

ότι ειδικοί στρατιωτικοί
γιατροί που υπηρετούν σε μονάδες
εκστρατείας υγειονομικού εκτός
Αθήνας και Θεσσαλονίκης μπορούν

να διατίθενται παράλληλα
με τα στρατιωτικό καθήκοντά τους
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σε πανεπιστημιακές

κλινικές μονάδες
ή εργαστήρια για την κάλυψη των
αναγκών τους Δεν καθόριζε όμως
κάποιο αντίστοιχο πλαίσιο για τα
δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα
της χώρας

Ισως δεν φαντάζονταν τότε ότι
κάποια ημέρα θα υπήρχαν ανάγκες
και στην Αθήνα όχι μόνο στην
περιφέρεια λέει ο κ Σουλτάνης
Η συνεργασία του με τους γιατρούς
του Ευαγγελισμού γίνεται μέχρι
στιγμής στο πλαίσιο των φιλικών
σχέσεων που εικόν αναπτύξει από
τα χρόνια της ειδικότητάς του
εκεί Υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον
Από τη μια πλευρά αυξάνω τη χειρουργική

μου δεινότητα και από
την άλλη βοηθάω τους γιατρούς
του ΕΣΥ που με δίδαξαν λέει
Στην ίδια αμφίδρομη σχέση αναφέρεται

και ένας ακόμη στρατιωτικός

γιατρός που μίλησε στην
Κ και αφιερώνει τρεις ημέρες

την εβδομάδα στον Ευαγγελισμό
μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου
του στο 401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Γίνεται στο πλαίσιο
της καλής θέλησης και της σχέσης
δασκάλου και μαθητή που έχουμε
αναπτύξει με τους πρώην επιμελητές

μας λέει
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Κέρδη από τα φάρμακα
ο μεγαλύτερος παίκτης των ηπα

Ο Η Express Scripts δραστηριοποιείται
στον κλάδο της εμπορίας φαρμάκου και

αποτελεί μετά την εξαγορά της Medco Health
Solutions το 2012 έναν από τους μεγάλους
παίκτες της κατηγορίας αυτής στην αμερικανική
αγορά

Ο Οι αναητπές εκτιμούν πως τα δύσκολα
της προσαρμογής στις νέες συνθήκες μετά

in συγχώνευση του 2012 είναι πίσω και πως τα
επόμενα πέντε χρόνια μπορεί να αποδείξει τα νέα
δυνητικά μεγέθη που μπορεί να πετύχει

ESRX
Η εταιρεία λόγω της μεγάλης διακίνησης

Vî_y φαρμάκων που κάνει μπορεί να απαιτεί και να
επιτυγχάνει μεγάλες εκπτώσεις από τις φαρμακοβιομηχανίες

ένα μέρος από τις οποίες το κρατά για τη
Βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της

Ο Η εταιρεία ηωΑεί επίσης φάρμακα ταχυδρομικώς

και η συνέργεια αυτή Βοηθά να
θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά του
εμπορίου φαρμάκων της Αμερικής

ο I Προσδοκίες

ι Το παρόν δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για επενδύσεις
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Ευνοείται από τη συγκυρία
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Ο Η γνωστή αμερικανική εταιρεία του
λιανεμπορίου κατά το πρωιο τρίμηνο

παρουσίασε αύξηση ίων κερδών κατά 14
καθώς η βελτίωση ίου κλίματος της αμερικανικής
οικονομίας αύξησε την καταναλωτική δαπάνη

06

Ο Αναλυτικά η εταιρεία εμφάνισε κέρδη
253,2 εκατ δολαρίων ή 84 σεντς ανά

μετοχή έναντι των 222,40 εκατ δολαρίων ή 72
σεντς ανά μετοχή πριν από έναν χρόνο

β Κατά την ίδια χρονική περίοδο οι
πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση αλλά

μικρότερη ίων προσδοκιών που είχαν διαμορφώσει
οι αναλυτές Βέβαια η διοίκηση διατήρησε τις

προβλέψεις για to σύνολο του έτους άθικτες

Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις του
V_y ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,8 σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα και έφτασαν στα 4,92
δισ δολάρια
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θετική υποχώρηση
ΠΛΗΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ

Ο Αν και τα έσοδα της εταιρείας που είναι
παγκόσμιο brand στην αγορά κοσμημάτων

υποχώρησαν κατά το α τρίμηνο εντούτοις
κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις της
αγοράς γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι

βΑναϋυακά
για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε

στις 30 Απριλίου η Tiffany ανακοίνωσε

κέρδη 104,9 εκατ δολ ή 81 σεντς ανά
μετοχή από 125,6 εκατ δολ ή 97 σεντς ανά
μετοχή έναν χρόνο νωρίτερα

Ο Η εταιρεία επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της
το outlook για ολόκληρο το έτος παρά το

ισχυρότερο δολάριο που καθιστά τα προϊόντα της
από άποψη τιμής λιγότερο ανταγωνιστικά

Ο Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις
υποχώρησαν 4,9 στα 962,4 εκατ δολ Οι

εκτιμήσεις ίων αναλυτών ήθε/tav τα κέρδη της
εταιρείας στα 70 σεντς ανά μετοχή με πωλήσεις
918,7 εκατ δολ

Ρίσκο I Προσδοκίες ★★★

Tata Motors NYSEADS f £

2011 2012 2013 2014 2015

Τιμή 34,56 ΚεφαΑαιοπ 638.984 εκατ
ΥψηΑό 52 Εβδ 51,80 Κέρδη ανά ικτοχή 4.08
XaunrVJ 52 Εβδ 33,90 Ρ/Ε 8.40
vvww.tatamotors.corn Μέρισμα 0,16

Μερισματική απόδοση

Αντιθετική περίπτωση
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

f— Τα κέρδη της ινδικής εταιρείας αυτοκινήτων

ίων μειώθηκαν κατά ίο ήμισυ περίπου στο
α τρίμηνο του έτους σε σχέση με ίο αντίστοιχο
περσινό και αυτό την καθιστά ενδιαφέρουσα
αντιθετική περίπτωση

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλή
σεις της ινδικής αυτοκινητοβιομηχανίας

παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 4,4 και
προσέγγισαν τις 685,29 δισ ρουπίες

Ο

ΤΤΜ

ΟΑναήντικά
τα ενοποιημένα κέρδη για το

τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου υποχώρησαν
στις 17,17 δισ ρουπίες 268 εκατ δολάρια

έναντι των 39.18 δισ ρουπιών πριν από εναν χρόνο

Ο Η εταιρεία κατέγραψε ευρύτερες φμίες στις
εγχώριες δραστηριόιητές της στην Ινδία ενώ

τα καθαρά κέρδη στην με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

iaguat Land Rover Automotive PLC υποχώρησαν

Pkmœ I Προσδοκίες
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40 I κυριακάτικη δημοκρατία

Από τη
Ρίτα Μελά

rmela@dimokratianews.gr

Σε
μήλον ms épiôos τείνουν

να εξελιχθούν τα
Μη Συνταγογραφού
μενα Φάρμακα ΜΗ
ΣΥΦΑ στην ελληνική

αγορά τομέαβ πραγματικό χρυσωρυχείο

καθώβ ο ετήσιοβ τζί
Postous ανέρχεται οε εκατοντά
δεβ εκατομμύρια ευρώ

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που
τατελευταίαχρόνιαπνβσκληρήβ
λιτότηταβ το ζεστό αυτό χρήμα
εκτόβ από τα φαρμακεία διεκδικούν

πλέον ανοιχτά και άλλα
σημεία διανομήβ όπωβ τα σούπερ

μάρκετ με ορατό τον κίνδυνο

βέβαια να αυξηθούν οι τιμέβ
tous και με συνέπεια οι ασθενείβ
να πληρώσουν για άλλη μια φορά

το μάρμαρο
Στην αδιάψευστη γλώσσα

των αριθμών διαφαίνονται καθαρά

οι λόγοι για tous onoious γίνεται
ο πόλεμοβ για τα σημεία δι

άθεσηβ των ΜΗΣΥΦΑ στην ελληνική

αγορά που τα τελευταία
πέντε χρόνια έχει κυριολεκτικά
στραγγίξει από χρήμα

Πρόκειται για προϊόντα που
προσφέρουν στα φαρμακεία
άμεση ρευστότητα Ka0a>s ένα
στα τέσσερα σκευάσματα που
πωλούνται είναι πλέον ΜΗΣΥΦΑ

με συνέπεια ο ετήσιοβτζίροβ
στην Ελλάδα να εκτιμάται από
230.000.000 èiùs 250.000.000
ευρώ

Αποζημίωση
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που
η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ διευρύνεται

ολοένα και περισσότερο
τα τελευταία χρόνια Ενδεικτικά

αναφέρουμε ότι ενώ το 2008
υπήρχαν περίπου 150 κωδικοί
τέτοιων σκευασμάτων σήμερα

έχουν πολλαπλασιαστεί και
έχουν φτάσει tous 1.300

Αυτό συμβαίνει επειδή ο
ΕΟΠΎΥ λόγω ms οικονομικήβ
Kpions αδυνατεί να αποζημιώνει

τα φάρμακα που είναι στη
θετική λίστα με συνέπεια να τα
χαρακτηρίζει ΜΗΣΥΦΑ μει
ώνονταβ ταυτόχρονα τη δημόσια

φαρμακευτική δαπάνη και
μετακυλίονταβ το kootos otous
ασφαλισμένοι

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το χρυσωρυχείο
των ΜΗΣΥΦΑ

0 καβγάς ανάμεσα στα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ γίνεται
για τον ετήσιο τζίρο των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
ο όποιος εκτιμάται από 230.000.000 έως 250.000.000 ευρώ

Τα ΜΗΣΥΦΑ προσφέρουν στα φαρμακεία άμεση ρευστότητα Δεξιά
Οπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας
Λ ουράντος

Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε

πρόσφατα στο συνέδριο

για τα Μη Συνταγογρα
φούμενα Φάρμακα OTC και
Cosmetics Conference 2015
σχεδόν évas otous δύο πολίτεβ
για την ακρίβεια 52 που επισκέπτεται

το φαρμακείο αγοράζει
ΜΗΣΥΦΑ
Το 93 αγοράζει αναλγητικά

και αντιπυρετικά το 62
φάρμακα παθήσεωβ pivôs και το
59 αναλγητικά τζελ και αλοι
φέβ Ακολουθούν τα φάρμακα

παθήσεωβ στοματοφάρυγγα
58 τα φάρμακα τοπικών λοιμώξεων

δερματολογικά 39
και τα φάρμακα για το πεπτικό
σύστημα 58

Πάντωβ από την τελική συμφωνία

με tous δανειστέβ που
περνά από 40 κύματα θα προσδιοριστεί

το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

του υπουργείου Υγεί
as το οποίο θα κατατεθεί στη
Βουλή

Με το ίδιο νομοσχέδιο μάλιστα

εκτόβ από τη διάθεση των
ΜΗΣΥΦΑ θα ρυθμιστεί και το
θέμα του ωραρίου των φαρμακείων

που αποτελεί ακόμη μία κόκκινη

γραμμή γτα τον επαγγελματικό
κλάδο

Σήμερα τα περισσότερα από
τα 1.000 φαρμακεία ms xcopas
είναι κλειστά τα απογεύματα
ms Δευτέραβ και ms Τετάρτηβ
και δενλειτουργουντο Σάββατο

Το Σάββατο
Ωστόσο υπάρχουν πολλά κυρί
û)S κεντρικά φαρμακεία που διαφωνούν

με αυτό το ωράριο και
λειτουργούν ώρεβ καταστημάτων

Σύμφωνα με έγκυρεβ πήγεβ
ms αγοράβ εάντελικά επιτραπεί
η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ 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

Σημειώνεται ότι στο πλευρό
των φαρμακοποιών βρίσκονται

και ο Πανελλήνιοβ Ιατρικόβ
Σύλλογοβ ΠΙΣ και η Πανελλήνια

Ενωση Φαρμακοβιομηχανί
as ΠΕΦ που χαρακτηρίζουν
επικίνδυνη την απελευθέρωση
ms πώλησηβ των ΜΗΣΥΦΑ και
καλούν την κυβέρνηση να τηρήσει

Tis δεσμεύσει ms

Σε θέση μάχης με απεργιακές κινητοποιήσεις απέναντι στην κυβέρνηση

Σε απεργία προχιόρησαν οι φαρμακοποιοί

ΤΟ ΚΑΥΤΟ θέμα των ΜΗΣΥΦΑ
δεν εξαντλείται μόνο στο οικονομικό
σκέλοβ ôntùs υποστηρίζουν τόσο οι
φαρμακοποιοί και οι γιατροί όσο και
η φαρμακοβιομηχανία που τάσσεται
στο πλευρό tous Onus τονίζουν είναι

και θέμα δημόοια5 υγείαβ καθώβ
πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα

με σοβαρέβ παρενέργειεβ οπότε
για την ασφάλεια των ασθενών η διάθεση

tous πρέπει να γίνεται αποκλειστικά

από επιοτήμονεβ
Να σημειωθεί ότι η διεύρυνση

των σημείων πώλησα των ΜΗΣΥΦΑ
αποτελεί από Tis βασικέβ κατευ

θύνσειβ ms εργαλειοθήκηβ του ΟΟ
ΣΑ που υιοθέτησε η προηγούμενη

κυβέρνηση Φαίνεται όμωβ ότι
και η σημερινή κυβέρνηση σκοπεύει

να εφαρμόσει το μέτρο καθώβ συμπεριλαμβάνεται

στο κείμενο των 47

σελίδων με ms προτάσειβ των μεταρρυθμίσεων

που έστειλε πριν από δυο
εβδομάδεβ otous δανειοτέβ ias Αυτή

aKpißios η πρόταση αποτελεί αιτία
πολέμου για τον κλάδο των φαρμακοποιών

που ήδη πραγματοποίησε την
Τετάρτη 10 Ιουνίου την πρώτη 24ωρη
απεργία ενώ έχει προειδοποιήσει ότι
έπεται συνέχεια με νέο κύκλο ταλαι
ncopias για tous ασθενείβ

Τεντωμένο σχοινί
Οι σχέσειβ μεταξύ φαρμακοποιών
και κυβέρνησηβ ακροβατούν σε τεντωμένο

σχοινί ôntos άλλωστε δείχνουν

και οι σκληρέε δηλώσειβ του
προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Κώστα Λου
ράντου ο onoios είχε στηρίξει μεν
τον ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε ωστόσο πρόσφατα

προσωπικά στον πρωθυπουρ¬

γό Αλέξη Τσίπρα κατηγορώνταβ τον
για ανακολουθία ανεντιμότητα και
υφαρπαγή ψήφου και απειλώνταβ
τον ανοιχτά λέγονταβ Ο κλάδοβ θα
αντιδράσει όπωβ παλιά

Στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ
φαρμακοποιών και κυβέρνησηβ λάδι

στη φωτιά έριξε και ο unoupyos
Υγείαβ Παναγιώτηβ Κουρουμπλήβ
ο onoios ενώ στην πρώτη συνέντευξη

Τύπου στο υπουργείο πριν από
δυο εβδομάδε3 επέμενε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ

δεν πρόκειται να πάνε στα ράφια

των σούπερ μάρκετ λίγα 24ωρα
αργότερα σε πρωινή εκπομπή στην
ερώτηση για ποιον λόγο προτάθηκε
το μέτρο από την ίδια την κυβέρνηση

παραδέχτηκε Η Ελλάδα μετά
από τέσσερα μήνεβ πιέσεων κατέθεσε

πρόταση λαμβάνονταβ υπόψη ό,τι
είχε συζητηθεί στο παρελθόν
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Απώλεια ζωτικών κονδυλίων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ καταλογίζουν στον γενικό διευθυντή Μ Μανουσάκη

Ανταρσία στο Παστέρ
Υπάλληλοι και ερευνητές ζητούν την απομάκρυνση του Μ Μανουσάκη

Την

περιβόητη ανταρσία
του Μπάουνπ θυμίζουν

όσα συμβαίνουν
τους τελευταίους μήνες
στο Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ ΕΙΠ Ολοι οι

διοικητικοί υπάλληλοι και ερευνητές

ζητούν την απομάκρυνση
του γενικού διευθυντή Μ Μανουσάκη

κατηγορώντας τον για
πλήρη απραξία Οπως έμαθα
στις 19/5/2015 ο σύλλογος του
προσωπικού έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας

προς τους συναρμόδιους

υπουργούς κ Μπαλτά και
Κουρουμπλή καθώς και στις αρ¬

μόδιες γαλλικές Αρχές Σε αυτήν
επισημαίνουν τα σοβαρά προβλήματα

λειτουργίας που έχουν
προκληθεί από τη συμπεριφορά
του κ Μανουσάκη Ανάμεσα στα
άλλα υποστηρίζουν ότι με ευθύνη

του γενικού διευθυντή
Δεν πραγματοποιείται απορρόφηση

κονδυλίων του ΕΣΠΑ
που εισέρρευσαν στο Παστέρ
με πρωτοβουλία των ερευνητών

Εχει περιέλθει σε αδιέξοδο η
συνεργασία του ινστιτούτου με το

υπουργείο Υγείας με αποτέλεσμα
την απώλεια ζωτικών κονδυλίων

Υπάρχει πρακτικά παντελής έλ¬

λειψη συνεργασίας με το προσωπικό

ερευνητικό και διοικητικό
Ακόμη οι εργαζόμενοι κατηγορούν

ευθέως τον κ Μανουσάκη

για το ότι στα δύο και πλέον
χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων

του έχει οδηγήσει το

Παστέρ σε πλήρη διοικητική
απραξία και σε σειρά από δικαστικές

διαμάχες Η σημαντικότερη
από αυτές αφορά την αξιολόγηση

του προσωπικού που έγινε
εκ μέρους της γενικής διεύθυνσης

Μάλιστα αποκορύφωμα
αποτελεί η τελευταία προσπάθεια
του κ Μανουσάκη για συγχώ¬

νευση του Ελληνικού Ινστιτούτου

Παστέρ με το Εθνικό Κέντρο
Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

με έδρα τη θεσσαλονίκη
Εναν φορέα που δεν έχει καμία
σχέση με το ΕΙΠ
Για όσους δεν το γνωρίζουν το
Παστέρ είναι η καρδιά του συστήματος

προστασίας δημόσιας
υγείας της χώρας Βασικός ρόλος
του είναι η άμεση ανταπόκριση
στην ανίχνευση και απομόνωση
παθογόνων μικροοργανισμών
που συνιστούν ιδιαίτερη απειλή
για τη δημόσια υγεία λόγω πρόκλησης

επιδημιών ή πανδημιών
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ΕκΡιά&ι Δημόσιο ΣΔΟΕ
Του Π ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
gdimitrom@me.com

ρο ολίγων εβδομάδων
ελεγκτής ίου Κέντρου

3 Ελέγχου Μεγάλων ΕπιII χειρήσεων ΚΕΜΕΕΠ
επισκέφθηκε μία από τις

I μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες

της χώρας Στον έλεγχο
ρουτίνας που έγινε διαπιστώθηκαν
παραβάσεις του κώδικα φορολογίας
ύψους κοντά στα 4 εκατ ευρώ Για
την ακρίβεια η ελεγκτής ανακάλυψε

διαφορές στα βιβλία της εταιρείας
κάτι που αμέσως ανέφερε στους

ανωτέρους της Οι φορολογικές διαφορές

που βρήκε η νεαρή αλλά ιδιαίτερα

επιμελής ελεγκτής εξόργισαν
τη διοίκηση και τους δικηγόρους της
μεγάλης γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας

η έδρα της οποίας βρίσκε

Φαρμακοβιομηχανία απειλεί με μήνυση αν της
κοινοποιηθεί πρόστιμο για παραβάσεις 4 εκατ ευρώ

ται στο Παρίσι το όνομά της είναι
σε γνώση των Παραπολιτικών
Αμέσως μόλις οι δικηγόροι της εταιρείας

έμαθαν το ύψος των φορολογικών

διαφορών άρχισαν να απειλούν

τη νεαρή εφοριακό με μηνύσεις
και προσφυγές στη Δικαιοσύνη με
το επιχείρημα ότι ο έλεγχος ήταν τελείως

λανθασμένος
Εντρομη η νεαρή την οποία ας σημειωθεί

ότι εμπιστεύονται απόλυτα οι
υπάλληλοι του ΚΕΜΕΕΠ ενημέρωσε
τη διοίκηση του Κέντρου και αμέσως
όπως ήταν λογικό ενημερώθηκε και
η αρμόδια γ.γ Κατερίνα Σαββαΐδου
η οποία έγινε έξαλλη από αυτή την
πρακτική των εταιρειών

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι
οι εφοριακοί υπάλληλοι αλλά και
οι άνθρωποι του ΣΔΟΕ είναι τελείως

ακάλυπτοι από το ελληνικό Δημόσιο

σε περίπτωση αγωγής ή μή

Εκθετοι οι εϋεγκχές η εκ
μετάΜευση της αδυναμίας
του κράτους και η ευκαιρία

να μην πάηρώνουν
νυσης από κάποια μεγάλη εταιρεία
η οποία διαθέτει τη δύναμη να δαπανήσει

μεγάλα ποσά για δικαστικές
διενέξεις Οι δικηγόροι της φαρμακοβιομηχανίας

που γνωρίζουν την

αδυναμία του Δημοσίου είναι έτοιμοι

εάν το πρόστιμο κοινοποιηθεί
να προχωρήσουν σε αγωγή και μήνυση

εναντίον της υπαλλήλου
Επίσης μια πολύμηνη καθυστέρηση

στην υποβολή του φύλλου

ελέγχου αφαιρεί από
το Δημόσιο τη δυνατότητα
να εισπράξει χρήματα
Ενδεικτικό της μεγάλης

υστέρησης των εσόδων

είναι ότι προ ημερών

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
στο υπουργείο Οικονομικών υπό τη

γ.γ Κατερίνα Σαββαΐδου Σε αυτή ζητήθηκε

από τους υψηλούς αξιωματούχους

του υπουργείου να επιταχύ¬

νουν τους φορολογικούς ελέγχους
προκειμένου το Δημόσιο να εισπράξει

γρήγορα έσοδα Χαρακτηριστικό
της δυσπραγίας που υπάρχει μεταξύ

άλλων είναι η κακή πορεία
των εσόδων ειδικά από τους με
γαλοοφειλέτες για ποσά πάνω από
1.000.000 ευρώ οι οποίοι υποτίθεται

ότι θα έκαναν χρήση της περίφημης

διάταξης των 100 δόσεων Από
τους 7.000 μόλις 150 άτομα έκαναν

χρήση της συγκεκριμένης διάταξης

ΠΑΝΕ ΠΙΣΩ Ομως δεν είναι
μόνο το γεγονός ότι οι πολίτες πλέον

δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν

Επιπρόσθετα πολλές δικαστικές

αποφάσεις πάνε πίσω τους
ελέγχους των λιστών εμβάσματα λίστα

Λαγκάρντ και όλων των μεγάλων

υποθέσεων φοροδιαφυγής που

ερευνά το υπουργείο Οικονομικών
με αποτέλεσμα να ανατρέπουν το
νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων
το οποίο οικοδομήθηκε την τελευταία

πενταετία Οι έλεγχοι στις λίστες

Λαγκάρντ εμβασμάτων και
Νικολούδη στηρίζονται κατά κόρον

στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

σε έμμεσες τεχνικές

ελέγχων και σε αναδρομικά
πρόσημα για μία δεκαετία πριν

Ολα τα μέτρα και οι πρακτικές
με τις οποίες οι Εφορίες εφαρμόζοντας

πρόσφατους νόμους
καταστρατηγοΰν την παραγραφή
και επιβάλλουν φόρους και πρόστιμα

κατά το δοκούν αμφισβητούνται
πλέον από τη Δικαιοσύνη
Νέες δικαστικές αποφάσεις μπαίνουν

πια στη φαρέτρα 100.000
φορολογουμένων που έχουν στο
χοποιηθεί για έλεγχο από την Εφορία

και τους δίνουν τη δυνατότητα
να αποκρούσουν τη φοροεπιδρομή
που έχει εξαπολύσει σε βάρος τους
το Δημόσιο καθώς κρίνεται ότι

Η Εφορία δεν έχει δικαίωμα να
ζητεί στοιχεία και να επιβάλλει πρόστιμα

για χρήσεις έως το 2001 που

ελέγχθηκαν μαζικά τα τελευταία χρόνια

επειδή έχουν παραγραφεί
Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων

που επεκτείνονται αναδρομικά

στα έτη πριν από πς 30/9/2010
γίνονται εν πολλοίς στον αέρα χωρίς

ισχυρή νομική βάση
Δεν πρέπει να μεταφέρεται το βάρος

της απόδειξης από τη φορολογική
Αρχή στον φορολογούμενο

Οι νέες δικαστικές αποφάσεις που
διευκολύνουν φορολογουμένους
που έχουν στοχοποιηθεί από την
Εφορία είναι οι εξής

1 Με απόφαση του Εφετείου Αθηνών

την οποία προκάλεσε εταιρεία
στην οποία η Εφορία κοινοποίησε
εντολή ελέγχου 1 2 έτη μετά ακυρώθηκαν

πρόστιμα 9 εκατ ευρώ
που της επιβλήθηκαν το 201 2 για τις
χρήσεις από το 2004 και μετά με τη
χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

Η πρακτική αυτή καθιστά υπερδε
καετή την προθεσμία παραγραφής
του δικαιώματος του Δημοσίου να
κοινοποιήσει πράξεις επιβολής προστίμων

αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην απόφαση

Η απόφαση που ακύρωσε πρόστιμο-μαμουθ
και ο φραγμός στον έλεγχο των καταθέσεων

2 Με άλλη απόφαση το Εφετείο
Χανίων δέχθηκε πως η φορολογική
Αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης
της συνδρομής των υπό του νόμου
οριζομένων προϋποθέσεων για να
γίνει έλεγχος δεκαετίας και όχι ο
φορολογούμενος που προσπαθεί
να τον αποφύγει
Η υπόθεση αφορούσε μαιευτήρα
του οποίου τους τραπεζικούς λογαριασμούς

άνοιξε το ΣΔΟΕ Εφαρμόζοντας

τον Νόμο 3888/201 0 το
Σώμα διαπίστωσε πως τα ποσά των

καταθέσεων σε μετρητά δεν δικαιολογούνταν

από δηλωθείσες αμοιβές

0 γιατρός προσκόμισε υπόμνημα
πως είχε μεν τα δικαιολογητικά και
τις αποδείξεις αλλά τα κατέστρεψε

μετά από φορολογική περαίωση
των ετών έως το 2006 Το δικαστήριο

όμως έκρινε ότι είναι απορριπτέος

και αβάσιμος ο λόγος που
επικαλείται το Δημόσιο και εντέλει

δεν νοείται επιβολή προστίμων
του ΚΒΣ στα πλαίσια ελεγκτικών

ενεργειών στην έρευνα του πόθεν
έσχες το οποιοδήποτε αποτέλεσμα
του οποίου αντανακλάται στη φορολογία

εισοδήματος όταν ο
φορολογούμενος

καλείται να δικαιολογήσει

την απόκτηση του Για τον
λόγο αυτό διέγραψε τους φόρους
και τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν

το 201 1 για τα έτη από το 2001
και μετά
Σύμφωνα με τον λογιοτή-φοροτε
χνικό Παναγιώτη Παντελή στις
30/9/201 0 θεσπίστηκε η υποχρέω¬

ση του φορολογουμένου να δικαιολογεί

την απόκτηση των περιουσιακών

στοιχείων που βρίσκονται
στην κατοχή του μεταξύ αυτών κ
των ποσών των τραπεζικών λογαριασμών

καταθέσεις Αυτό ισχύει
από την ημερομηνία εφαρμογή

του Ν 3888/1 0 Ωστόσο στις οδπ

γίες της εγκυκλίου 1 095/29.4.201
του υπουργείου Οικονομικών για
την εφαρμογή του αναφέρεται ότι
αυτός εφαρμόζεται και πριν από τι
30/9/201 0 σε αντίθεση με όσα of
ζει ο ίδιος νόμος στο Αρθρο 20 ότ
δηλαδή εφαρμόζεται από τη δημο
ευσή του στο ΦΕΚ Αυτό οδηγεί κ
έλεγχο να ζητά από τον πολίτη κα

υπέρβαση να αιτιολογήσει τα περ
ουσιακά του στοιχεία
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Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

για μεγάλο σκάνδαλο
διαφθοράς στην BAYER

Ποινικές διώξεις κατά BAYER για μίζες έπειτα από δημοσίευμα των Παραπολιτικών

Δικαίωση δύο χρόνια μετά
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗ
manousakakisg@gmaiLcom

Η
αποκάλυψη ίων Παραπολιτικών

σχετικά με τις δωροδοκίες

γιατρών από εκπροσώπους

ιης BAYER
Ελλάς προκειμένου να
χρησιμοποιούν ία δικά ιης

φάρμακα προκάλεσε τη μεγαλύτερη
σε εύρος ποινική δίωξη στα ιατρικά
χρονικά καθώς αφορά περίπου 800
γιατρούς του ΕΣΎ και ασκήθηκε από
την εισαγγελέα Διαφθοράς κ Ελένη
Ράικου
Η έρευνα για τη μεγάλη κομπίνα της
γερμανικής πολυεθνικής διήρκεσε
σχεδόν δύο χρόνια και αφού συνεργάστηκαν

η ελληνική Δικαιοσύνη με
το ΣΔΟΕ και υπήρξε συνδρομή και
της γερμανικής Δικαιοσύνης προκειμένου

να αποκαλυφθεί πλήρως το
σκάνδαλο της διαφθοράς Τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

είχαν αναδείξει το
σκάνδαλο στις 27/4/2013 επισημαίνοντας

ότι εμπλέκονται εκατοντάδες

γιατροί του ΕΣΎ οι οποίοι με μίζες

που ξεκινούσαν από 1.000 ευρώ
και έφταναν και τα 20.000 ευρώ προωθούσαν

τα φάρμακα της BAYER τα
οποία πλήρωνε το ελληνικό Δημόσιο

μέσω των νοσοκομείων
Από την Εισαγγελία Διαφθοράς
ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό
κακουργήματος σε βάρος τεσσάρων
εκπροσώπων της BAYER Hellas
Η δίωξη αφορά στα αδικήματα της
ενεργητικής δωροδοκίας από κοινού

οε συνδυασμό με το νόμο περί
καταχραστών του Δημοσίου Παράλληλα

δίωξη ασκήθηκε για άμεση

συνέργεια στο παραπάνω αδίκημα

σε βάρος ακόμα ενός υπαλλήλου
της ίδιας εταιρείας και των νομίμων
εκπροσώπων άλλων δύο ελληνικών
εταιρειών

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΙ Δικαστικοί κύκλοι

αναφέρουν ότι αφορμή για την εισαγγελική

παρέμβαση αποτέλεσαν
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες

η BAYER Hellas με υπαλλήλους
της αλλά και με τη συνδρομή άλλων

εταιρειών δωροδοκούσε Ελληνες
γιατρούς του ΕΣΎ προκειμένου να

συνταγογραφούν ία δικά της σκευάσματα

με αντάλλαγμα είτε χρηματικά

ποσά είτε άλλου είδους δώρα

όπως ταξίδια κ.λπ Την έρευνα διε
νήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς
Διαφθοράς Αγγελική Τριανταφύλ
λου και Γιάννης Σέβης
Αντίστοιχη έρευνα διενεργήθηκε από
την Εισαγγελία Διαφθοράς της Κολονίας

στη Γερμανία Εκεί εμφανίστηκε
Ελληνας υπήκοος ο οποίος κατήγγειλε

ότι από το 2005 έως το 2008 ως
εντολοδόχος ιης BAYER Hellas είχε
εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους 2

Η ταρίφα των γιατρών ξεκινούσε

από τα 1.000 ευρώ και
έφτανε έως τα 20.000 ευρώ

Το οκάνδαάο η τα ρίφα

τα εικονικά
τιμοάόγια η ζημία 1
δισ ευρώ για to Δημόσιο

και οι διαδρομές
του χρήματος αϋά
Τσοχατζόπουίίος

εκατ ευρώ ισχυριζόμενος ότι δω

ροδοκήθηκαν στην Ελλάδα περίπου
800 γιατροί Παράλληλα έγινε έρευνα

και από το ΣΔΟΕ ανοίχτηκαν τραπεζικοί

λογαριασμοί έγιναν έρευνες
στα γραφεία της εταιρείας και

επιβεβαιώθηκαν

οι καταγγελίες Η ταρίφα

ξεκινούσε από τα 1 000 ευρώ και

έφτανε ως τα 20.000 ευρώ
Οπως διαπιστώθηκε τα χρήματα δίνονταν

προκειμένου γιατροί κ.λπ
να κατευθύνουν τη συνταγογράφηση
των φαρμάκων ή να παραγγέλλ.ουν
ποσότητες φαρμάκων για τα νοσοκομεία

από τη συγκεκριμένη εταιρεία
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αττική

μόνο εντοπίστηκαν 43 γιατροί που

φέρονται να δωροδοκήθηκαν Πλην
όμως τα χρηματικά ποσά ήταν μικρά
με αποτέλεσμα τα όποια αδικήματα
να έχουν παραγραφεί Δεν πρόκειται
να παραγραφούν οι υποθέσεις των
ιατρών που αποδεδειγμένα έχουν εισπράξει

ποσά άνω των 75.000 ευρώ
μέσα στην πάροδο του χρόνου καθώς

το αδίκημα είναι πλέον σε βαθμό

κακουργήματος Επίσης κάποιοι
ιατροί που έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο

μπορεί να μην αντιμετωπίσουν
την ποινική Δικαιοσύνη λόγω παραγραφής

των αδικημάτων επειδή τα

χρηματικά ποσά ήταν μικρά αλλά είναι

σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουν
ία πειθαρχικά συμβούλια
Η έρευνα όμως δεν σταματά μόνο
στους γιατρούς καθώς όπως είχαν
αποκαλύψει τα Π οι ιατροί έπαιρναν

τις μίζες τους όχι από το κέρδος
της εταιρείας αλλά από την υπερτι
μολόγηση των φαρμάκων τα οποία
αγόραζε το ελληνικό Δημόσιο καθ
υπόδειξη των γιατρών και στις τιμές
που όριζαν οι Γερμανοί
Η ζημιά που έχει υποστεί το ελλη νικό

Δημόσιο από την υπερτιμολό
γηση δείχνει να φτάνει κοντά στο 1

διο ευρώ Οι εμπλεκόμενοι γιατροί
έπαιρναν από 2.000 έως 4.000 ευρώ
κάθε δύο μήνες ως ποσοστό από τις
πωλήσεις φαρμάκων που έκανε η
BAYER στο Δημόσιο μέσω των συνταγών

τους
Ολα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γερμανικές

πολυεθνικές ακολουθούν
ιην ίδια διαδικασία με την περίπτωση

Τσοχαιζόπουλου για να κα

ταβάλλουν τις μίζες σε αυτούς που

προωθούν τα συμφέροντα τους Ειδικότερα

όπως εξηγεί στα Π υψηλόβαθμο

στέλεχος του ΣΔΟΕ η γερμανική

εταιρεία δεν έδινε η ίδια τα

χρήματα στους επίορκους ιατρούς
Τις μίζες τις έδιναν πέντε ομόρρυθμες

ελληνικές εταιρείες οι οποίες διακινούσαν

ία φάρμακα αλλά και ία
χρήματα της πολυεθνικής στη χώρα
Μάλιστα τα χρήματα καταβάλλονταν
κάθε δύο μήνες μέσω εμβάσματος
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των

ιατρών σαν κανονικός μισθός Από
την πλευρά τους οι ιατροί το μόνο
που είχαν να κάνουν ήταν να γράφουν

συνταγές φαρμάκων που όλως
τυχαίως παρασκευάζει η BAYER

Ι BAYER ΟΠΠΣ ΛΕΜΕ SIEMENSI
Ι Ε Ι
1 Ι

Το δημοσίευμα των Παραπολιτικών στις 27/4/2073

Από τη στιγμή που οι νοσοκομειακοί ιατροί έγραφαν μια συνταγή

το ΕΣΥ ζητούσε την αγορά του φαρμάκου από τους
εμπορικούς αντιπροσώπους της BAYER στην Ελλάδα Αυτοί
με τη σειρά τους κοστολογούσαν στην τιμή που εκείνοι ήθελαν

και όχι στην πραγματική του τιμή στην οποία το πουλά
η γερμανική πολυεθνική Από την υπερτιμολόγηση του φαρμάκου

που έφτανε μέχρι και 1 00 φορές την πραγματική του
αξία οι ελληνικές εταιρείες κρατούσαν τα ποσοστά τους και
στη συνέχεια πλήρωναν και τις μίζες τους Με λίγα λόγια
ένα φάρμακο που κοστίζει 100 ευρώ στη Γερμανία έφτασε
να πουληθεί στο ελληνικό Δημόσιο ως πρωτότυπο 10.000

ευρώ Και εδώ πρέπει να

Υπερτιμολόγηση φα^μΓκορ,ομπχ^ίανικη„ είχε πλήρη επίγνωση
φαρμαΚΟυ εως της κατάστασης αφού

vn 1 ΓίΓϊ mnncr γνώριζε τις παραγγελίεςKai 1UU ψΟρες και τις πληρωμές Οπως
αναφέρει υψηλόβαθμο

στέλεχος του ΣΔΟΕ για την υπόθεση έχει γίνει σχετική
έρευνα και στις πέντε O.E και έχουν εντοπιστεί τα εικονικά
τιμολόγια μέσα από τα οποία φαίνεται η όλη κομπίνα που
είχαν στήσει γιατροί βιομήχανοι και προμηθευτές Μάλιστα
στην υπόθεση γίνεται έρευνα και σε ιατρικούς επισκέπτες
που προωθούσαν τα φάρμακα της γερμανικής πολυεθνικής
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι και αυτοί έπαιρναν τα ποσοστά

τους από τις ιατρικές συνταγές
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ΠΑΡΤΥΜΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΣΕΥΥΠ

Σε δικαστικό κλοιό ο επικεφα
της ορθοπεδικής κλινικής - Ε/
για «αμαρτωλές» προμήθειες

I
Στο μικροσκόπιο (και) των ελεγκτών
ταυ Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοια* (ΣΕΥΥΠ) βρίσκεται
η ορθοπεδική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 

Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και
ο συντονιστής διευθυντής Tns, ο οποί-
os, όπως είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ»,
βρίσκεται ήδη σε δικαστικά και πειθαρχικό 

κλοιό για τον τρόπο άσκησης των
καθηκόντων του.

της Παναγιώτας
Καρλατήρα

Μετά το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ίου Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)
που καταδίκασε πρόσφατα τον επικεφα-
λήβ ins ορθοπεδικήβ KXiviiais του «Αχιλ-
λοπούλειου» για τον καταχρηστικό και
παράνομο τρόπο διοίκηοηβ του τμήματος,
τη σκυτάλη πήραν οι «Ράμπο» ms Υγείας,
διερευνώνταβ την αδιαφανή -ônxos καταγγέλλεται- 

διαδικασία προμηθειών των
ορθοπεδικών υλικών και Tis αναφορέβ για
«δώρα» και «χορηγίεβ» εταιρειών που
λάμβανε η κλινική. Κι όλα αυτά ενώ ο
γιατρόβ βαρύνεται ήδη με την κατηγορία
Tns napäßaons καθήκοντοβ κατ' είακο-
λούθηοη και κατά συρροή, για την οποία
και θα δικαστεί μεθαύριο ενώπιον του
Τριμελοΰβ Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Oncos πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», δύο
επιθεωρήτριεβ Tis τελευταίεβ npèp8S
κάνουν φύλλο και φτερό την κλινική, κα-
λώντα5 για καταθέσεις κομβικά πρόσωπα
και ζητώνταβ πλήθοβ εγγράφων και παραστατικών 

τόσο από το νοσοκομείο όσο
και από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια
(ΥΠΕ). Οι επιθεωρήτριες πήραν εντολή
από τον επικεφαλής του ΣΕΥΥΠ Σταύρο
Ευαγγελάτο να διερευνήσουν τα πεπραγμένα 

του συντονιστή διευθυντή Tns 
ορθοπεδικής 

κλιντκήβ μετά το πλήθοβ των
καταγγελιών που έφτασαν, εκιόβ από το

ΣΕΥΥΠ, και στο υπουργείο Υγείαβ και οι
οποίεε αφορούν εκιόβ από σοβαρέβ πα-
ραβάσειβ Tns laTpiicris δεοντολογίαβ και
λεπτά ζητήματα οικονομικήβ φύοεωβ.

Για τον συγκεκριμένο ορθοπεδικό
του ΕΣΥ υπάρχει ήδη φάκελοβ στο
ΣΕΥΥΠ που αφορά την προηγούμενη
δεκαετία. Ο τυχαίος δειγματοληπτι-
kös έλεγχος των τ ιμολογίων ορθοπεδικών 

υλικών για μόλιβ 13 ημέρες,
από 12/10/2004 έως 25/10/2004,
έδειΕε ότι είχαν σταλεί στη διοίκηση
του νοσοκομείου npos έγκριση εντο-
λέβ παραγγελίαΒ για νάρθηκεβ και
γιλέκα afias 15.000 ευρώ, ποσό
υψηλό ακόμη και για την περίοδο των
παχιών αγελάδων του ΕΣΥ και Tns
χώραβ γενικώβ. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου 

είχε παραδεχτεί τότε ότι δεν
ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία
για Tis παραγγελίεβ ορθοπεδικών
ειδών, πλην όμωβ η αναζήτηση ευθυνών 

για τον γιατρό τότε δεν προχώρησε.

Αντίθετα, η. συμπεριφορά του
συντονιστή διευθυντή eis βάρος των
συναδέλφωντου, ο αποκλειομόβ tous
από τα χειρουργεία και Tis προγραμ-
ματισμένεβ επεμβάσεις, ο Tpànos με
τον οποίο συμπεριφερόταν orous
επιμελητέβ Tns κλινικής επικρίθηκαν
και γι' αυτό τιμωρήθηκε από τα πειθαρχικά 

όργανα του ιατρικού σώμα-
Tos. Τόσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο
του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνηοίαβ
τον Οκτώβριο του 2014 όσο και το
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον
περασμένο Μάρ τιο, καταδίκασαν τον
επίορκο λειτουργό του Ιπποκράτη με
την αυστηρότερη ποινή που μπορούσαν 

βάσει του Πειθαρχικού Δικαίου,
επιβάλλοντάβ του πρόστιμο 10.000

ευρώ για παράβαση του Κώδικα Ια-
TpiKris Δεοντολογίας. Ο iöios, με την

κατηγορία Tns napäßaons καθήκοντοβ
κατ' εΣακολούθηοη και κατά συρροή, θα
βρεθεί την ερχόμενη Τρίτη στο εδώλιο του
Τριμελούβ Πλημμελειοδικείου Βόλου.

Το έγγραφο του ΣΕΥΥΠ με το οποίο
ζητείται ο έλεγχος για τις προμήθειες
της ορθοπεδικής κλινικής
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Ανασα για xiÀiàôes
καρκινοπαθές
Καταργείται η επιβάρυνση του ασθενούς
για ακτινοθεραπείες σε ιδιωτικές μονάδες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Στην κατάργηση της επιπλέον

επιβάρυνσης των ασφαλισμένων

που υποβάλλονται σε
ακτινοθεραπεία σε μονάδες
τους ιδιωτικού τομέα προχωρεί

η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας υλοποιώντας ένας
πάγιο αίτημα των συλλόγων
των ογκολογικών ασθενών
Τη οχετική απόφαση η οποία
όταν εφαρμοστεί θα ανακουφίσει

χιλιάδες οικογένειες που
οδηγούνται αναγκαστικά στις
ιδιωτικές μονάδες για να υποβληθούν

σε ακτινοθεραπεία
ελλείψει επαρκώς εξοπλισμένων

δημοσίων κέντρων έλαβε
το Διοικητικό Συμβούλιο

του ΕΟΠΥΥ Η εισήγηση αναμένεται

να σταλεί στις αρχές
της εβδομάδας στο υπουργείο
Υγείας προκειμένου να εγκρι¬

θεί και να υπογραφεί η σχετική
υπουργική απόφαση
Η ακτινοθεραπεία προκαλούσε

τεράστια οικονομική
αιμορραγία σε εκατοντάδες
χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς

που κατευθύνονταν στον
ιδιωτικό τομέα καθώς η συμμετοχή

τους κυμαινόταν από
1.500 ως 3.000 ευρώ δηλώνει

προς Το Βήμα ο αντιπρόεδρος

της ΕΣΑΜΕΑ και μέλος
του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ κ Γρηγόρης

Λεοντόπουλος Αυτό καθιερώθηκε

στις ιδιωτικές μονάδες

όταν επιβλήθηκε από το
κράτος το clawback αυτόματη
επιστροφή χρημάτων και στην
ακτινοθεραπεία Επειδή η τιμή
αποζημίίοσης της ακτινοθεραπείας

ήταν αρκετά χαμηλή οι
ιδιωτικές κλινικές ζητούσαν
από τους πάσχοντες να καλύψουν

μέρος του κόστους

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή

του ΕΟΠΥΥ κ Ιωάννη

Βαφειάδη λόγω της περιορισμένης

πρόσβασης των
ασφαλισμένων στις ιδιωτικές
κλινικές εξαιτίας της οικονομικής

κρίσης οι λίστες αναμονής
στο ΕΣΥ είχαν φθάσει τους

εννέα μήνες Επίσης οι ιδιωτικές

κλινικές διέθεταν στην
πλειοψηφία τους σύγχρονο ια
τρστεχνολογικό εξοπλιορό Στο
κομμάτι αυτό υπολείπονταν
τα δημόσια νοσοκομεία Τον
Απρίλιο του 2012 το ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ αποφάστσε το πλαίσιο
αποζημίωσης των ακτινοθερα
πευτικών πράξεων αναδρομικά
από 1.1.2012 επιτυγχάνοντας
ουσταστικά την ελεύθερη πρόσβαση

των πολιτών σε όλες τις
σύγχρονες θεραπείες Ωστόσο
κάποιοι πάροχοι δεν δέχθηκαν
την απόφαση και προσέφυγαν

στο ΣτΕ χωρίς να καταγγείλουν
τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ

Ζητούσαν μάλιστα από
τον ασφαλισμένο να πληρώνει
τη διαφορά ανάμεσα σε νέα
και παλαιά τιμή

Καλύτερη
η Θεσσαλονίκη
Γυμνά είναι τα δημόστα νοσοκομεία

της Αθήνας από ακτι
νοθεραπευτικά μηχανήματα
Αντιθέτως στη θεσσαλονίκη
η κατάσταση είναι καλύτερη
Τρία νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ Πα
παγεωργίου 424 προσφέρουν
ήδη IMRT/VMAT θεραπείες που
αποτελούν σήμερα την αιχμή
του δόρατος της σύγχρονης
ακτινοθεραπείας χωρίς καμία

επιβάρυνση των ασφαλισμένων

Στην Αθήνα μόνο ένα
δημόστο νοσοκομείο προσφέρει

την εν λόγω θεραπεία

Οπως επισημαίνει o στιντο
νιστής διευθυντής του Ακτινο
θεραπευτικού Ογκολογικού
Τμήματος του Νοσοκομείου
Αλεξάνδρα και πρόεδρος της

Ελληνικής Εταιρείας Ακτινο
θεραπευτικής Ογκολογίας κ
Γιώργος Πισσάκας ενώ θα
έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον

60 μηχανήματα ακτινοθεραπείας

στην Ελλάδα δυστυχώς

στον δημόσιο τομέα
υπάρχουν μόνο 24 και αυτά
στην πλειοψηφία τους είναι
πολύ παλιά

Και ενώ υπάρχουν αυτές
οι συνθήκες αφήνεται η δυνατότητα

που δόθηκε από το
ΕΣΠΑ για την απόκτηση μη
χαντιμάτων στο έλεος της απίστευτα

αργής εκδίκασης των
χωρίς τελειωμό ενστάσεων
Ετσι λοιπόν από το 2010 που
ο τότε υπουργός ανακοίνωσε
την ένταξη οκτώ μηχανημάτων
ακτινοθεραπείας στο ΕΣΠΑ
τέσσερα προκηρύχθηκαν και
από αυτά μόνο δύο έχουν τοποθετηθεί

Το πρώτο στο Πα
παγεωργίου της θεσσαλονίκης

και το δεύτερο άρχισε τη
λειτουργία του πριν από έναν
μήνα στο πανεπιστημιακό των
Ιωαννίνων Αναμένεται η τοποθέτηση

του μηχανήματος στο
Μεταξά ενώ όσον αφορά

τον Αγ Σάββα ακόμη δεν
έχει προχωρήσει στην υπογραφή

ανάθεσης
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και ο ΕΟΠΥΥ
I Ikh Η

Με το σταγονόμετρο η παροχή φαρμάκων και υλικών φόβοι για στάση πληρωμών στους προμηθευτές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Σε
αναβρασμό βρίσκεται ο χώρος της

Υγείας πράγμα σύνηθες τα τελευταία
χρόνια της κρίσης Αυτή τη φορά όμως η

κατάσταση έχει γίνει περισσότερο στενάχωρη
αφού εν αναμονή μιας συμφωνίας ουσιαστικά

τα νοσοκομεία έχουν κηρύξει στάση
πληρωμών προς τους προμηθευτές τους Οι
φόβοι της αγοράς όη αυτό το φαινόμενο μπορεί

να επεκταθεί και στον ΕΟΠΥΥ είναι έντονα
Δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης δεν

λειτουργεί και η πλειονότητα των πολιτών
συρρέει στο ΕΣΥ όπου βάσει εκτιμήσεων

η κίνηση έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι
κατά 15%-20 Την ίδια στιγμή στα δημόσια
νοσοκομεία οι προϋπολογισμοί που εγκρίθη
σαν το περασμένο έτος φθάνουν ως το τέλος
του Ιουλίου Φάρμακα και υλικά δίδονται με
το σταγονόμετρο ενώ οι παραγγελίες για το
φθινόπωρο δεν έχουν ακόμη δοθεί στα περισσότερα

νοσηλευτικά ιδρύματα
Οι φαρμακοποιοί βρίσκονται σε επιφυλακή
μετά την κυβερνητική πρόταση σε σχέση

με το θέμα της απελευθέρωσης των δικτύων
πώλησης των φαρμάκων που δεν αποζημιώνονται

από τα Ταμεία Ο λόγος για τον οποίο
τα φαρμακεία μένουν ακόμη ανοιχτά βρίσκεται

ουσιαστικά στις δηλώσεις του υπουργού

Υγείας κ Παναγιώτη Κουρουμπλή και του γενικού

γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ Γιάννη
Μπασκόςου οι οποίοι έχουν κατ εξακολούθηση

ταχθεί εναντίον της απελευθέρωσης
Ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει παρόχους υπηρεσιών

υγείας και προμηθευτές ως και για τον
περασμένο Φεβρουάριο Πλάνο για επόμενες

πληρωμές δεν έχει βγει ακόμη Ωστόσο οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τα πράγματα
πάνε καλά πιθανόν τον Ιούλιο να αρχίσει να
εξοφλεί υποχρεώσεις του Μαρτίου Είναι κατανοητό

ότι το σύνολο της αγοράς έχει παγώσει

και άπαντες βρίσκονται με το βλέμμα
στραμμένο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται
για επίτευξη μιας συμφωνίας με τους εταίρους

Πολλά από τα θέματα που προβληματίζουν
αυτή την κρίσιμη περίοδο τους επαγγελματίες
υγείας αναπτύσσονται στο σημερινό φύλλο
του Βήματος το οποίο φιλοξενεί και συνέντευξη

της α αντιπροέδρου του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων κυρίας Δέσποινας
Μακριδάκη Η κυρία Μακριδάκη μιλάει για
την τιμολογιακή πολιτική τον ρόλο του ΕΟΦ
τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη τους τρόπους

ενίσχυσης της κλινικής έρευνας αλλά
και για τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογρα
φούμενα Φάρμακα Επίσης το σημερινό ένθετο

Υγείας φιλοξενεί απόψεις εκπροσώπων
των γιατρών των φαρμακοποιών και λοιπών
επαγγελματιών υγείας



19. ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/06/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/06/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 2

114 υγεία
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ, Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

«Τα φάρμακα πρέπει να χορηγούνται
από tods φαρμακοποιού8»
ι—Ι

—ι ην πεποίθηση ότι μπορεί και
πρέπει να γίνει καλύτερη
διαχείριση των υφιστάμε-

_L νων πόρων για τη δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη έχει η α' αντιπρόεδρος 

του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων και πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ενωσης Φαρμακοποιών
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κυρία
Δέσποινα Μακριδάκη. Αναγγέλλει
αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική,
επιμένει στη χορήγηση φαρμάκων
αποκλειστικά και μόνο διά χειρός
φαρμακοποιού και καταγγέλλει ότι
τα υφιστάμενα κονδύλια στα νοσοκομεία, 

όπως αυτά διατέθηκαν το
2014, δεν επαρκούν για περισσότερο
από δίμηνο. Αναφερόμενη δε στις
«αυθαίρετες» περικοπές εφημεριών
από διοικήσεις νοσοκομείων, θεωρεί
ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση
άνωθεν.

» Ποιες οι πρώτες κινήσεις που γίνονται 

ή πρέπει να γίνουν στον
ΕΟΦ; Ποιος πρέπει να είναι ο πραγ-

i Ως νοσοκομειακός φαρμακοποιός, 

μπορείτε να μας περιγράψετε 

την υφιστάμενη κατάσταση 
στο ΕΣΥ;

«Είναι γνωστές οι δυσκολίες και τα
προβλήματα που εξακολουθούν να
υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. 

Οι οριζόντιες μειώσεις - ξεπερνούν 

συνολικά το 55% - που
έγιναν στους προϋπολογισμούς
τα τελευταία χρόνια οδήγησαν
πολλά νοσοκομεία σε αδυναμία
κάλυψης των ασθενών τους με
τα αμιγώς νοσοκομειακά φάρμακα. 

Δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα
υφιστάμενα κονδύλια (όπως αυτά
διατέθηκαν το 2014) δεν επαρκούν
για περισσότερο από ένα δίμηνο.
Ελπίζω σύντομα να δοθούν τα ονο¬

ματικός ρόλος ενός οργανισμού
φαρμάκων;
«Ο κύριος και ουσιαστικός ρόλος
του ΕΟΦ είναι η προάσπιση και προαγωγή 

της δημόσιας υγείας, η εξασφάλιση 

επαρκούς κυκλοφορίας
ελεγμένων και ποιοτικά άριστων
προϊόντων (φάρμακα / ανθρώπινα
και κτηνιατρικά, ιατροτεχνολογικά,
καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής 

κ.τ.λ.), καθώς επίσης η προώθηση 

και η ανάπτυξη της έρευνας
και της τεχνολογίας στον χώρο αυτόν. 

Προασπίζει και εξασφαλίζει το
δημόσιο συμφέρον στον χώρο του
φαρμάκου και των συναφών προϊόντων 

που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η στελέχωση και η αναδόμηση των

τμημάτων του ΕΟΦ αποτελεί άκρως
απαραίτητη και άμεση κίνηση. Η ανάπτυξη 

και η εφαρμογή εσωτερικών
διαδικασιών λειτουργίας σίγουρα θα
δράσουν επικουρικά.

Η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων 
στον χώρο του φαρμάκου θα

βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν

γκαία συμπληρωματικά ποσά.
Ενα πολύ σημαντικό πρόβλημα

είναι και η υποστελέχωση των νοσοκομειακών 

φαρμακείων. Μεγάλος 

αριθμός νοσοκομείων (περισσότερα 

από 50) έχουν μόνο έναν
φαρμακοποιό, περίπου 25 φαρμακεία 

δεν έχουν φαρμακοποιό
ή έχουν κάποιον επικουρικό (που
όπως γνωρίζετε οι συμβάσεις τους
λήγουν στο τέλος του χρόνου).
Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν
σχεδόν πριν από δέκα χρόνια και
υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που
σύντομα θα συνταξιοδοτηθούν.

Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση 

προκήρυξη των 80 θέσεων.
Γνωρίζουμε ότι στο υπουργείο
Υγείας είναι σε εξέλιξη σχετική

παθογένειες και προβλήματα του
παρελθόντος, ενώ θα συμβάλει στο
να τεθούν άμεσα νέοι στόχοι σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες κοινωνικές
ανάγκες και την πραγματικότητα που

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά.

Βασικοί άξονες παρεμβάσεών μας
είναι:
•	Ο έλεγχος φαρμάκων για ποιότητα, 

ασφάλεια, αποτελεσματικότητα.
•	Η προσπάθεια για επαρκή κάλυψη 

σε φαρμακευτικές αγωγές και η
ομαλή προσβασιμότητα των ασθενών 

σε αυτές.
•	Ο έλεγχος της συνταγογράφησης
(ορθή ανάπτυξη και εφαρμογή θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων).
•	Η συμβολή μας σε ένα πλαίσιο
σταθερής και ξεκάθαρης τιμολογιακής 

πολιτικής.
•	Η ενίσχυση της κλινικής έρευνας 

μέσα από ένα πιο λειτουργικό
σύστημα εφαρμογής τους.
•	Η εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας μέσα από ένα ορθολογι-

διαδικασία. Η αναλογία φαρμακοποιών 

ανά κλίνες βάσει και
των ευρωπαϊκών προτύπων είναι
1 προς 80. Στην Ελλάδα απέχουμε
δραματικά από αυτά τα ποσοστά.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν 

σημαντικά κενά που πρέπει 

να καλυφθούν. Γνωρίζουμε
ότι η ηγεσία του υπουργείου έχει
πλήρως κατανοήσει τον σημαντικό 

ρόλο των νοσοκομειακών
φαρμακοποιών στην ορθολογική
χρήση του φαρμάκου και στην
παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών
υγείας στους ασθενείς, και πιστεύουμε 

ότι θα αντιμετωπίσει το υφιστάμενο 

πρόβλημα με επιπλέον
προσλήψεις που θα ενταχθούν
στον συνολικό αριθμό του υγει-

κό και σωστά δομημένο πλαίσιο».

» Τι θα αλλάξει στο θέμα της τιμολόγησης 

των φαρμάκων;
«Η τιμολογιακή πολιτική είναι αρμοδιότητα 

της ηγεσίας του υπουργείου 

Υγείας. Είναι σίγουρο ότι αρκετά 

πράγματα θα αλλάξουν, πιστεύω
σύντομα. Υπάρχουν φάρμακα που
θα πρέπει να μειωθεί η τιμή τους,
αλλά σίγουρα υπάρχουν και φάρμακα 

(κυρίως παλιά) που η τιμή τους
είναι μικρή και θα πρέπει να διορθωθεί 

ώστε να να μη φύγουν από την
ελληνική αγορά. Θα μπορεί έτσι να
αποφευχθεί η χρήση νέων, ανάλογων, 

αλλά ακριβότερων φαρμάκων,
τα οποία δεν έχουν αποδεδειγμένα
καλύτερη δράση.

Θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον
όλων, και κυρίως των ασθενών, να
υπάρχουν απλοί και ξεκάθαροι κανόνες 

τιμολόγησης».

» Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 

έχει συρρικνωθεί κατά πολύ την

ονομικού προσωπικού που έχει
προαναγγείλει. Αντίστοιχη μέριμνα 

θα πρέπει να υπάρξει και για
προσλήψεις βοηθών φαρμακείου,
όπου επίσης υπάρχουν ανάλογα
προβλήματαΗ επίσπευση στη διαδικασία 

πρόσληψης επικουρικών
φαρμακοποιών (κατ* αντιστοιχία
της διαδικασίας που ακολουθείται
για τους γιατρούς) σίγουρα μπορεί
να συμβάλει θετικά.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε 

και στην καθυστέρηση πληρωμής 

των εφημεριών μας αλλά
και στις "αυθαίρετες" περικοπές
που δεχόμαστε από πολλές διοικήσεις 

νοσοκομείων, ένα θέμα για
το οποίο φαίνεται να απαιτούνται
κεντρικές ενέργειες».

τελευταία πενταετία. Πιστεύετε ότι
μπορεί να μειωθεί περισσότερο;
«Πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να γίνει 

καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων 

πόρων για τη δημόσια φαρμακευτική 

δαπάνη. Χρειάζονται φίλτρα
και εφαρμογή διαδικασιών που θα
επιβεβαιώνουν την προσβασιμότητα 

του ασθενούς στο φάρμακο που

πραγματικά χρειάζεται, τη στιγμή
που το χρειάζεται».

» Είναι επαρκείς οι έλεγχοι που 
γίνονται 

στην αγορά από τον ΕΟΦ;
Προκάτοχοι σας έλεγαν ότι ο Οργανισμός 

δεν είναι επαρκώς στελεχωμένος, 

κάτι το οποίο έκανε πιο δυσχερές 

το έργο των ελέγχων.
«Η υποστελέχωση του Οργανισμού
πραγματικά δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα - μεταξύ άλλων - και
στο ελεγκτικό κομμάτι στο οποίο
αναφέρεστε.

Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό 

στο ευρύ κοινό, αλλά το συγκεκριμένο 

αντικείμενο - για το οποίο
απαιτούνται ιδιαίτερη εκπαίδευση
και εμπειρία - αφορά μεγάλο όγκο
εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώνονται 

σε όλη την Ελλάδα (συχνά
και στο εξωτερικό). Δυστυχώς αυτή
τη στιγμή όλο αυτό έχει πέσει στους
ώμους ελάχιστων υπαλλήλων. Αυτό
που έχω αντιληφθεί στο σύντομο διάστημα 

που βρίσκομαι στον ΕΟΦ είναι
ότι το προσωπικό του Οργανισμού
διακρίνεται από μεγάλη ευαισθησία,
υπευθυνότητα, εμπειρία και διάθεση
παροχής έργου.

Από την πλευρά της Διοίκησης θα
ήθελα να προσθέσω ότι γίνονται όλες
οι δυνατές ενέργειες για ενδυνάμωση 

του Οργανισμού με προσωπικό.
Εντός των ημερών ολοκληρώνεται 

η διαδικασία μετάταξης 30
υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων».

» Τα μη αποζημιούμενα φάρμακα
πρέπει να πωλούνται αποκλειστικά
από τα φαρμακεία;
«Το φάρμακο, όσο ασφαλές προφίλ
και να έχει, έχει πάντα και κάποιες ιδιαιτερότητες 

που αφορούν όχι μόνο
τον τρόπο χρήσης του αλλά και τον
τρόπο διαχείρισής του (συνθήκες
φύλαξης, παρακολούθηση παρτίδων 

κ.τ.λ.). Πρέπει να χορηγείται διά
χειρός φαρμακοποιού, του εξειδικευμένου 

επιστήμονα που μπορεί
να πιστοποιήσει τα παραπάνω αλλά
παράλληλα να ενημερώσει και να
συμβουλεύσει τον ασθενή».

» Πώς θα διευκολυνθεί η διενέργεια 
των κλινικών μελετών στην

Ελλάδα;
«Η ενίσχυση της κλινικής έρευνας είναι 

στις άμεσες προτεραιότητες μας.
Ηδη γίνονται ενέργειες για εναρμόνιση 

της εθνικής νομοθεσίας με τον
νέο ευρωπαϊκό κανονισμό. Επίσης
επιδιώκουμε θέσπιση διαδικασιών
που θα απλοποιήσουν τη γραφειοκρατία 

και θα αποδώσουν ωφέλιμο
χρόνο. Στον ΕΟΦ υπάρχουν ικανότατα 

συνεργάτες με μεγάλη γνώση
και εμπειρία στο θέμα Εχει ήδη δημιουργηθεί 

ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων 

με τη συμβολή και της
προέδρου κυρίας Αντωνίου, η οποία,
όπως αντιλαμβάνεσθε, εξ αντικειμένου 

κατέχει το θέμα απόλυτα».
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Η Ελλάδα cos προορισμοί ιατρικού τουρισμού

Η
χώρα μας με τη μοναδική γεωπολιτική

θέση στην Υδρόγειο
με πάνω από 16.000 χιλιόμετρα

ακτογραμμής και περισσότερα

από 6.000 νησιά αμέτρητες
ανεκτίμητες φυσικές ομορφιές καθώς
και πλούτο πολιτισμικών θελγήτρων
αποτελεί έναν ιδεώδη προορισμό ιατρικού

τουρισμού
Συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

πέραν όλων αυτών είναι η ιστορία
του λαού της που εδώ και χιλιάδες χρόνια

έθεσε τα θεμέλια του παγκόσμιου
πολιτισμού και της ιπποκράτειας επιστήμης

της επιστήμης της Ιατρικής
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

εδώ και έναν χρόνο έχει ξεκινήσει μια
κοινή προσπάθεια με το υπουργείο Του
ρισμού προκειμένου να ανοίξουν δρόμοι

που θα καταστήσουν την πατρίδα
μας πρώτο παγκόσμιο προορισμό ιατρικού

τουρισμού

Κύρια επιδίωξή μας είναι η είσοδος
της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά
ιατρικού τουρισμού προβάλλοντας ως
πλεονέκτημα τον έλληνα γιατρό την
ιατρική εξειδίκευση αλλά και τις ανταγωνιστικές

τιμές παράγοντες που καθιστούν

τη χώρα μας προορισμό-στόχο
κάθε εποχή του χρόνου

Η εκτίμησή μας είναι ότι χρειάζεται
συστηματική προσπάθεια και συντονισμένες

δράσεις για να μετατραπεί ο
ιατρικός τουρισμός σε ισχυρή και προσοδοφόρα

υπηρεσία στον τομέα της
υγείας και του τουρισμού με τεράστια
έσοδα για τη χώρα καθώς και αύξηση
των θέσεων εργασίας

Στόχος μας μέσα από το Ινστιτούτο
Μελέτης και Ερευνών που ιδρύει ο

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι
σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας
και Τουρισμού να διασφαλίσουμε την
επιστημονική αυθεντία και το κύρος
της χώρας μας στον τομέα της παροχής

ιατρικών υπηρεσιών να θέσουμε
τους όρους πιστοποίησης των παροχών

υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού
να εκπαιδεύσουμε τους εμπλεκόμενους

φορείς και παρόχους υγείας και
να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες
προτάσσοντας πάντα τις ποιοτικές και
ασφαλείς ιατρικές υπηρεσίες για τον
ασθενή τουρίστα

Αυτό είναι το όραμά μας για την
πραγματοποίηση του οποίου εργαζό¬

μαστε σκληρά Ως αφετηρία έχουμε
την Κω με την τεράστια πολιτιστική
και ιατρική κληρονομιά τον Ιπποκράτη

με το ωφελείν ή μη βλάπτειν την
οποία αξιοποιούμε

Η Ελλάδα έχει υψηλού επιπέδου δομές

αλλά και επιστημονικό δυναμικό
Από τα ιαματικά λουτρά και τις φυσικές
πηγές ως τα διαγνωστικά εργαστήρια
την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή την
πλαστική χειρουργική και τη ρομποτική
εξέλιξη διαθέτουμε ανταγωνιστικούς
προορισμούς ιατρικού τουρισμού που
ταξινομούνται ανά νόσο και ειδικότητα

Λαμπρό παράδειγμα είναι η πρώτη
προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία
παραλία στην Ιεράπετρα της Κρήτης
Με απόφαση του Δήμου Ιεράπετρας
τοποθετήθηκε ειδικός μηχανισμός
seatrac στην παραλία εξασφαλίζοντας
στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση στη
θάλασσα

Ο φορητός αυτός μηχανισμός που
λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια έχει κερδίσει

το Α βραβείο καινοτομίας καθώς
αποτελεί ελληνική πατέντα ομάδας του
Πανεπιστημίου Πατρών

θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια
λαμπρά εγχειρήματα αρκεί εμείς να
δώσουμε το ιατρικό και το διαχειριστικό

πλαίσιο των δράσεων

Ο κ Μιχάλης Βλασταράκος είναι
πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου
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Νέα ιατρική ειδικότητα πρόκληση
και ευκαιρία για τη χώρα

Εδώ
και περίπου ένα δίμηνο η

κλινική φαρμακολογία αναγνωρίστηκε

ως μία από τις
43 επίσημες κύριες ιατρικές

ειδικότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
από τη UEMS Union Européenne des
Médecins Spécialistes

Ως ιατρική ειδικότητα στην Ευρώπη
ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 στη Μ
Βρετανία και στη Σουηδία και επεκτάθηκε

σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες
λόγω ανάγκης από την ταχύτατη ανάπτυξη

και παραγωγή νέων φαρμάκων
Οι ειδικοί κλινικοί φαρμακολόγοι

συμβάλλουν κυρίως σε έξι πεδία στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και Ιατρικής
Εκπαίδευσης 1 σχεδιασμός διεκπεραίωση

και επίβλεψη κλινικών
μελετών 2 συνεργασία με τη

φαρμακοβιομηχανία

3 παροχή ειδικής

τον
ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΟΥΒΕΛΑ

φαρμακευτικής φροντίδας εξορθο
λογισμός φαρμακοθεραπείας σύνθετες

και προχωρημένες θεραπείες
ιατροτεχνολογικά κ.τ.λ 4 κλινική
τοξικολογία διαχείριση δηλητηριάσεων

ανεπιθύμητων δράσεων κ.τ.λ
5 φαρμακοεπιδημιολογία διαχείριση
φαρμάκων και φαρμακευτική πολιτική

6 εκπαίδευση προπτυχιακή μεταπτυχιακή

και συνεχιζόμενη κ.τ.λ
Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε

στη Μεγάλη Βρετανία συνοψίζοντας

σε μια αξιολόγηση της κλινικής

φαρμακολογίας επισημαίνεται
ότι είναι η ειδικότητα που συμβάλλει
σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη
νέων θεραπειών και αξιολόγηση παλαιότερων

εξοικονομεί πόρους στο
σύστημα υγείας με εξορθολογισμό
της χρήσης των φαρμάκων και των
εξετάσεων συμβάλλει στη μείωση
των ανεπιθύμητων δράσεων και των
εισαγωγών στα νοσοκομεία φέρνει
κερδοφορία στο σύστημα υγείας από
την έρευνα και τη συνεργασία με τη

βιομηχανία

ενώ τέλος η συμβολή των
κλινικών φαρμακολόγων σε φορείς
αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας
όπως οι NICE και SHTAC που αναδεικνύουν

την πραγματική αξία των
θεραπειών είναι ανεκτίμητη

Η πενταετής ειδίκευση στην κλινική

φαρμακολογία περιλαμβάνει πε¬

ρίπου τρία έτη κλινικής εκπαίδευσης
παθολογία παιδιατρική επείγοντα

κ.τ.λ και δύο έτη εκπαίδευσης σε
εργαστήρια μοντέλα φαρμακολογίας

ανάλυση βιολογικών δειγμάτων
βιοχημεία μοριακές τεχνικές κ.τ.λ

Η ανάπτυξη της κλινικής φαρμακολογίας
στη χώρα μας είναι μια πρόκληση

Η χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά
κρίσιμη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε

πλήρως την ευκαιρία Η πρώτη
δράση θα πρέπει να είναι η δημιουργία
Υπηρεσίας Κλινικής Φαρμακολογίας
σε ένα-δύο μεγάλα νοσοκομεία Η
υπηρεσία αυτή μπορεί να στελεχωθεί
από ειδικούς που ήδη υπηρετούν σε
πανεπιστήμια της ημεδαπής και κατέχουν

τη σχετική γνώση
Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούν να

δίνουν ειδικότητα σε συνεργασία με
τις κλινικές και τα εργαστήρια των
νοσοκομείων και των πανεπιστημίων
ενώ ταυτοχρόνως θα υπηρετούν τη
χώρα και την επιστήμη και πιστεύουμε
ότι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά

στο να ξεφύγουμε σύντομα από
τη δίνη όπου βρισκόμαστε σήμερα

Ο κ Δημήτρης Κούβελας είναι
καθηγητής και διευθυντής
του Εργαστηρίου Κλινικής
Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
πρόεδρος της Επιτροπής Λίστας
Συνταγογραφούμενων ΦαρμάκωνJ
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Γκαγορά
ins
CAPP
Medical
από τη
Roche
Στην εξαγορά της CAPP
Medical μιας εταιρείας
γονιδιωματικής
έρευνας που ιδρύθηκε
από ογκολόγους του
Πανεπιστημίου
Stanford και
πεπειραμένα στελέχη
του κλάδου
προχώρησε η Roche
Σκοπός δημιουργίας
της CAPP Medical είναι
η εξέλιξη της
τεχνολογίας
προσυμπτωματικού
ελέγχου και
παρακολούθησης του
καρκίνου
Η πρωτοποριακή
τεχνολογία της CAPP
Medical προορίζεται
για απομόνωση και
ποσοτικό
προσδιορισμό μικρών
ποσοτήτων ctDNA
circulating tumor

DNA με μια απλή
αιμοληψία και έχει τη
δυνατότητα να
βοηθήσει στην επιλογή
της αντικαρκινικής
θεραπείας στην
παρακολούθηση της
ανταπόκρισης του
όγκου και της
αντίστασης στη
θεραπεία
Σύμφωνα με τον
Roland Diggelmann
COO της Roche
Diagnostics οι
στοχευμένες υψηλής
ποιότητας μέθοδοι
αλληλούχησης επόμενης
γενιάς next-generations
equencing NCS από μια
απλή αιμοληψία μπορούν
να προσφέρουν πολύ πιο

έγκαιρη διάγνωση του
καρκίνου και να αλλάξουν
τις συνήθεις πρακτικές
στην παρακολούθηση
αυτού ενώ ίσως
αποδειχθούν πολύ πιο

οικονομικές σε σύγκριση
με τις καθιερωμένες ως
σήμερα μεθόδους
παρακολούθησης της
πορείας της νόσου με
απεικόνιση PET και CT Η
τεχνολογία της CAPP
Medical για τηνανίχνευση
ελεύθερου
κυκλοφορούντος
καρκινικού DNA στο αίμα
μπορείνα ενισχύσει
περισσότεροτις
διαγνωστικές επιλογές που

προσφέρει η Roche στους
ασθενείς και να παράσχει
πολύτιμη υποστήριξη στα
υπό ανάπτυξη
φαρμακευτικά προϊόντα για
την ογκολογία μέσω των
αντίστοιχων κλινικών
δοκιμών

ν
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118 υγεία ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 I ΤΟ ΒΗΜΑ

ΚΩΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΠΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Αλλάζει η στρατηγική αντιμετώπισα του καρκίνου

Ελπιδοφόρα

μηνύματα
έρχονται από τους επιστήμονες

για την αντιμετώπιση

κακοηθειών
όπως είναι το μελάνωμα και ο

καρκίνος του πνεύμονα που μέχρι

πρότινος δεν είχαν θεραπείες
Τελευταίως αναπτύχθηκαν

νέα φάρμακα που έχουν στόχο
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού

συστήματος του ασθενούς
Οι πιο αισιόδοξοι από τους

ογκολόγους είναι της άποψης
ότι την επόμενη δεκαετία ο καρκίνος

θα αποτελεί χρόνιο νόσημα

Το Βήμα συνάντησε τον
διευθυντή της Παθολογικής και
Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου

Σωτηρία καθηγητή
κ Κωνσταντίνο Συρίγο στο

διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε
η Κλινική την προηγούμενη

εβδομάδα

I ΚύριεΣυρίγο,αλλάζειοτρόπος
θεραπείας του καρκίνου
Τον τελευταίο καιρό υπάρχει

μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο

θεραπείας του καρκίνου και
κυρίως των πιο δύσκολων και
επιθετικών μορφών του όπως
είναι ο καρκίνος του πνεύμονα
και του μελανώματος για τις
οποίες στο παρελθόν δεν είχαμε

αποτελεσματικές θεραπείες
Αυτό που έχει αλλάξει είναι

όλη η στρατηγική αντιμετώπισης
του καρκίνου Εχουν αναπτυχθεί

νέα φάρμακα τα οποία
δεν κατευθύνονται εναντίον του
καρκίνου αλλά λειτουργούν ενισχύοντας

το ίδιο το ανοσοποιητικό

σύστημα του ασθενούς
ώστε να σκοτώσει αυτό τα καρκινικά

κύτταρα
Πρόκειται για μια στρατηγική

που ο*επιστήμονες προσπαθούσαν
επί δεκαετίες να υλοποιήσουν

χωρίς επιτυχία Τώρα όμως
έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από

φάρμακα τα οποία ενεργοποιούν
τα λεμφοκύτταρα του οργανι¬

σμού και τα κατευθύνουν εναντίον

των καρκινικών κυττάρων
Δηλαδή σταματούν την εξέλιξη

τηςνόσου
Ακριβώς Το ανοσοποιητικό ενισχύεται

χτυπά τα κύτταρα και
δεν εξελίσσεται η νόσος Το ανοσοποιητικό

σύστημα έχει μνήμη
και θυμάται ποιος είναι ο εχθρός
Οπότε αν ξαναεμφανιστεί μπορεί
να τον ξαναχτυπήσει

Αυτό ισχύει και για μεταστατικούς
καρκίνους

Βεβαίως Αν είναι
μεταστατικός το
ανοσοποιητικό
σύστημα θυμάται

τον εχθρό
και τον χτυπά
Μόνο αν εμφανιστεί

άλλος

δεύτερος
καινούργιος
καρκίνος πρέπει
να ξαναχορηγηθεί
το φάρμακο

Ταφάρμακααυτάείναι πιο αποτελεσματικά

από την κλασική
χημειοθεραπεία
Αν και αυτά τα φάρμακα ακόμη

μελετώνται είναι κοινή η διαπίστωση

ότι είναι αποτελεσματικά

μερικές φορές αποτελεσματικότερα

από την κλασική
χημειοθεραπεία ακόμη και σε
πολυθεραπευμένους ασθενείς
και κυρίως σε είδη καρκίνων για
τα οποία δεν είχαμε θεραπείες
στο παρελθόν

Στο πρόσφατο παγκόσμιο
συνέδριο ογκολογίας που έγινε

πριν από δέκα ημέρες στις
ΗΠΑ παρουσιάστηκαν δεδομένα

για δύσκολες μορφές

καρκίνου όπου
οι ερευνητές πέτυχαν

μεγάλες
ανταποκρίσεις
της νόσου για
μεγάλο χρονικό

διάστημα
και σύντομα

αναμένεται ότι
αυτά τα φάρμακα

θα είναι στη
διάθεση των ογκο

λόγων
Ορισμένα από αυτά ήδη χρησιμοποιούνται

από εξειδικευμένα

κέντρα στο εξωτερικό και
στην Ελλάδα στο πλαίσιο κλινικής

έρευνας ή ειδικών προ¬

γραμμάτων
Τα νέα αυτά φάρμακα έχουν

παρενέργειες
Παρότι είναι βιολογικά φάρμακα

έχουν κι αυτά τοξικότητα
αλλά άλλου είδους Δεν σχετίζονται

με ναυτία εμετό αλωπεκία
αλλά η διέγερση του ανοσοποιητικού

συστήματος προκαλεί
παρενέργειες σε πολλά όργανα
Γι αυτό απαιτούνται αντιμετώπιση

από ομάδα ειδικών και καλή
εκπαίδευση των ογκολόγων που
θα τα χρησιμοποιούν

Κοιτάξτε όλες οι μελέτες που
έχουν γίνει με αυτά τα φάρμακα
σε όλες τις μορφές του καρκίνου
και σε όλα τα στάδια έχουν δείξει
όφελος Αυτό όμως ποικίλλει ανάλογα

με το είδος του καρκίνου
τον ιστολογικό τύπο και με την
ετοιμότητα του ανοσοποιητικού
συστήματος κάθε αρρώστου

Παντού όμως είναι θετικές
κάτι το οποίο γίνεται πρώτη
φορά στην ογκολογία Πρώτη
φορά μια κατηγορία φαρμάκων
έχει θετικά αποτελέσματα σε
όλες τις μελέτες Οι αισιόδοξοι
ογκολόγοι πιστεύουν ότι την
επόμενη δεκαετία ο καρκίνος
θα είναι ένα χρόνιο νόσημα

κ>οςοι
τι την I

dkîvoç Ι
ημα
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Σnavies naGnoeis και ορφανά φάρμακα

Με
ευθύνη απέναντι σε

ένα κράτος πρόνοιας
και με επιδίωξη τη
βελτίωση της ζωής

των ανθρώπων με απειλούμενες
για τη ζωή παθήσεις των

ασθενών με σπάνιες νόσους η
Επιτροπή Σπανίων Παθήσεων
και Ορφανών Φαρμάκων του
ΣΦΕΕ έχει καταθέσει προτάσεις
που διασφαλίζουν την πρόσβαση

των ασθενών στη θεραπεία

Q τον
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΑΚΑ

τους τον εξορθολογισμό δαπανών

του συστήματος υγείας για
τα σπάνια νοσήματα αλλά και
την επιχειρηματική ανάπτυξη
των εταιρειών βιοτεχνολογίας

Για τους ασθενείς με σπάνιες
παθήσεις η καλύτερη επόμενη
ημέρα αφορά την απλοποίηση
και επιτάχυνση των διαδικασιών

τιμολόγησης ενός ορφανού
φαρμάκου και της αποζημίωσης

του Περαιτέρω προκειμένου

να μην αποκλείονται οι
ασθενείς αυτοί από τη θεραπεία

τους είναι απαραίτητο να
εξαιρεθούν τα ορφανά φάρμακα

τόσο από λογικές κλειστών
προϋπολογισμών δαπάνης όσο
και από τα όρια συνταγογράφη
σης Θετική προοπτική για την
οποία προσδοκούμε σε άμεση
υλοποίηση αποτελεί η πρόσφατη

ανακοίνωση του υπουργού
Υγείας για ανατιμολόγηση των
φαρμάκων μία φορά τον χρόνο

ενώ στην κατεύθυνση της βελτίωσης

της ποιότητας ζωής των
ασθενών με σπάνιες παθήσεις
θα ήταν ουσιώδες να μετουσιωθεί

σε πράξη η θεσμοθετημένη
από την Πολιτεία νομοθεσία
της κατ οίκον νοσηλείας

Ενα ακόμη μείζον θέμα από
κοινωνική και οικονομικο-πολι
τική άποψη είναι η υλοποίηση
των registries ένα θέμα στο
οποίο η Πολιτεία θα πρέπει να
ενσκήψει καθώς η δημιουργία

μητρώου ασθενών σημαίνει

αναγνώριση αναγκών στον
τομέα των σπανίων παθήσεων
και χάραξη εθνικής στρατηγικής

με πολλαπλά οφέλη άμεση
πρόσβαση των ασθενών στα
ορφανά φάρμακα δημιουργία
υποδομών και αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής τους εξοικονόμηση

πόρων για το σύστημα
υγείας Αναγνωρίζοντας την
ευαισθησία της ηγεσίας του

υπουργείου Υγείας στις σπάνιες

παθήσεις και έχοντας επίγνωση

του περιβάλλοντος έχει
έλθει το πλήρωμα του χρόνου
όχι μόνο να έχουμε ένα Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τις σπάνιες
παθήσεις αποτελεί άλλωστε
υποχρέωσή μας προς την EE
αλλά και να το υλοποιήσουμε

Τέλος σημαντική συνιστώσα
για την απρόσκοπτη τροφοδότηση

της χώρας με τις θεραπείες

για τα σπάνια νοσήματα
είναι η ύπαρξη ενός σταθερού
απλοποιημένου και ενιαίου νομικού

και φορολογικού πλαισίου

που ενθαρρύνει την ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας
στον κλάδο και διασφαλίζει την
παροχή ορφανών φαρμάκων

Ο κ Χρήστος Δάκας είναι
επικεφαλής της Επιτροπής
Σπανίων Παθήσεων και
Ορφανών Φαρμάκων του
ΣΦΕΕ

ι
ής

J
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17Η συμβολή των
φαρμακοποιών

ολύς λόγος γίνεται
τον τελευταίο καιρό
για την Πρωτοβάθ

JL JL μια Φροντίδα Υγείας
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία
χρόνια η διάλυση των δομών
του ΕΣΥ έχει καταστήσει άμεση
αναγκαιότητα την ισχυροποίηση

και την οργάνωση αυτών
των υπηρεσιών Τα 9.880 φαρμακεία

τόσα έχουν μείνει μετά
τη μνημονιακή λαίλαπα και οι
φαρμακοποιοί με την επιστημονική

γνώση που διαθέτουν
μπορούν να συνεισφέρουν
τα μέγιστα στην προσπάθεια
αυτή Οι υπηρεσίες και οι παροχές

που μπορούν να λάβουν
οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία

αφορούν θέματα που
θα καθοριστούν λαμβάνοντας
υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία
και τις βέλτιστες πρακτικές που

παρατηρούνται σε χώρες του
εξωτερικού και χρησιμοποιούν
το φαρμακείο για την επίτευξη
στόχων πρόληψης ασθενειών
στην κοινότητα αντιμετώπισης

απλών περιστατικών επίβλεψης

και καθοδήγησης της
αυτοθεραπείας ελέγχου της
ορθής χρήσης των φαρμάκων
της συμμόρφωσης των ασθενών

και της αποτελεσματικότητας
της αγωγής Σε καμία περίπτωση

βέβαια ο φαρμακοποιός
δεν μπορεί να υποκαταστήσει
τον γιατρό Μπορεί όμως να
συνεισφέρει ειδικά στον τομέα
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥΡΑΝΤΌΥ

Υγείας Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν

ότι αυτή η συνεισφορά
των φαρμακοποιών έχει θετικά

αποτελέσματα στη γενική
υγεία του πληθυσμού αλλά και
στη συγκράτηση των δαπανών
υγείας Αποκαλυπτική είναι η
έρευνα του Εργαστηρίου Οργάνωσης

και Αξιολόγησης Υπηρεσιών

Υγείας Φεβρουάριος
2013 που αναφέρει μεταξύ
άλλων

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

τα φαρμακεία επεκτείνουν
το φάσμα των υπηρεσιών που

προσφέρουν στους ασθενείς
συμβάλλοντας στην ορθολογική

χρήση των φαρμάκων
και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας

των συστημάτων

υγειονομικής περίθαλψης
Ερευνες δείχνουν ότι οι

παρεμβάσεις από τους φαρμακοποιούς

στο πλαίσιο της
κοινότητας μειώνουν την επιβάρυνση

για άλλες υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας

κατά 29 και ως 25 για το
σύνολο του συστήματος υγείας

Pharmaceutical Group of
the European Union 2012 Q
ηλικιωμένοι και τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις που απαιτούν
συνεχή παρακολούθηση αποτελούν

πεδίο εφαρμογής και
ανάπτυξης της έννοιας της διαχείρισης

των φαρμάκων από

τους φαρμακοποιούς Κλείνοντας

θα πρέπει να σημειώσω ότι
στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες όπως π.χ η Αγγλία η

Ιρλανδία

ηΓαλλία το Βέλγιο και η
Πορτογαλία οι υπηρεσίες αυτές
των φαρμακοποιών αμείβονται
ανάλογα με το είδος και τη συχνότητα

Μήπως και ο έλληνας
φαρμακοποιός δικαιούται μια
ελάχιστη αμοιβή για υπηρεσίες
που ήδη προσφέρει

Ο κ Κωνσταντίνος Λουράντος
είναι πρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου

ράντος
ελληνίου I
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Ανησυχία στην αγορά φαρμάκου
Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν
να καλύψουν το 70 της ζήτησης
αλλά όχι τα νοσοκομειακά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟν

νησυχία επικρατεί
στην αγορά της
Υγείας με τους
εκπροσώπους της
φαρμακοβιομηχανίας

των εταιρειών υγειονομικού

υλικού καθώς και τους
φαρμακοποιούς να περιμένουν

εναγωνίως συμφωνία
με τους Ευρωπαίους και μέτρα

που μπορούν να υλοποιηθούν

Σε αντίθετη περίπτωση

η αναστάτωση θα είναι
μεγάλη

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας
υποστηρίζουν ότι σε μια δύσκολη

οτιγμή μπορούν να καλύψουν

το μεγαλύτ ερο μέρος
των αναγκών της χώρας σε
ό,τι αφορά την είωνοσοκο
μειακή περίθαλψη Δυσκολία

υπάρχει με τα λεγόμενα
φάρμακα υψηλού κόστους
τα οποία είναι νοσοκομειακά
και ως επί το πλείστον εισαγόμενα

Μεγαλύτερο πρόβλημα
φαίνεται να αντιμετωπίζουν
οι εισαγωγείς ιατροτεχνολο
γικού εξοπλισμού και υγειονομικού

υλικού Στον τομέα
αυτόν η εγχώρια παραγωγή
είναι απειροελάχιστη

Δύο στοιχεία επηρεάζουν
την αγορά η ψυχολογία και
η ρευστότητα Ούτε στο ένα
ούτε στο άλλο είμαστε καλά
αυτή την περίοδο δηλώνει
στο Βήμα ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ κ
Θεόδωρος Τρύφων

Προβλήματα
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της ΠΕΦ οι ελληνικές βιομηχανίες

αντιμετωπίζουν αυτή

τη στιγμή τεράστια θέματα
χρηματοδότησης Υπάρχουν
προβλήματα στις συναλλαγές

με το εξωτερικό διότι
έχειχαθείη πίστη Αυτό έχει
ως συνέπεια την αύξηση κόστους

τονίζει ο κ Τρύφων
και εξηγεί Αυτό σημαίνει
προπληρωμή αύξηση του
κόστους εγγυητικών επιστολών

για συμμετοχή σε
συστήματα προμηθειών μέχρι

και ακυρώσεις κάποιων
προσυμφωνημένων συνεργασιών

διότι αμφισβητείται
η δυνατότητά μας να συνεχίσουμε

να τους προμηθεύουμε
σε περίπτωση κρίσης

Αυτή τη στιγμή σημειώνει
η φαρμακοβιομηχανία αντιμετωπίζει

τεράστιο πρόβλημα
λόγω της στάσης πληρωμών
από τα νοσοκομεία ενώ δεν
κρύβει την ανησυχία του για
ενδεχόμενη επέκταση του
φαινομένου και στον ΕΟΠΥΥ

Οπως αναφέρει ο κ Τρύφων

η ελληνική βιομηχανία
μπορεί να καλύψει τη χώρα
σε φάρμακα πρωτοβάθμιας ή

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
σε ποσοστό 70 Και φυσικά

επισημαίνει θα δώσει
το παρών για την κάλυψη
των αναγκών του πληθυσμού
σε οποιαδήποτε δυσμενή συγκυρία

για τη χώρα

Το συνάλλαγμα
Εκεί που δεν μπορεί να παράσχει

μεγάλη βοήθεια η
ελληνική βιομηχανία είναι
στην κατηγορία των νοσοκομειακών

φαρμάκων αφού
πρόκειται για νέες καινοτόμες

θεραπείες στην πλειο
νότητά τους εισαγόμενες Ο
πρόεδρος της ΠΕΦ έχει βρει
όμως μια λύση και σε αυτό
το πρόβλημα Αν το κράτος
εξοικονομήσει συνάλλαγμα
που φεύγει σήμερα στο εξια
τερικό για την προμήθεια
φαρμάκων πρωτοβάθμιας
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

θα είναι σε θέση
με ταχρήματα αυτά να προμηθεύεται

τα φάρμακα υψηλού

κόστους που αφορούν
ειδικές παθήσεις και δεν
μπορούν να παραχθούν στην
Ελλάδα Η ελληνική παραγωγή

μπορείνα καλύψει σήμερα

το 45%-50 κάποιων
κατηγοριών νοσοκομειακών
φαρμάκων

Η στάση μας είναι σταθερή

και η ηθική μας δέσμευση

δεδομένη δηλώνει
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ κ Πασχάλης

Αποστολίδης Οπως
αναφέρει οφείλουμε όλοι
να θέσουμε πάνω απ όλα το
δικαίωμα των ασθενών στην
απρόσκοπτη πρόσβαση στο
φάρμακο δικαίωμα το
οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο

και πιστεύουμε ότι σύντομα

ηχώρα μας θα αποκαταστήσει

για όλους συνθήκες
ασφάλειας και ηρεμίας Οι
φαρμακευτικές εταιρείες είμαστε

εδώ με ψυχραιμία
συναίσθηση και με την πεποίθηση

ότι η θεραπεία για
τα προβλήματα μπορεί να
βρεθεί εγκαίρως

Απαισιόδοξος εμφανίζεται
ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Δυσκολία υπάρχει
με τα φάρμακα
νέων καινοτόμων
θεραπειών τα οποία
είναι ως επί το
πλείστον εισαγόμενα

Επιχειρήσεων Ιατρικών και
Βιοτεχνολογικών Προϊόντων
ΣΕΙΒ κ Παύλος Αρναούτης
λέγοντας ότι οι επαγγελματίες
του χώρου τους έχουν παγώσει

ουσιαστικά και μεταφορικά

Ο κ Αρναούτης προειδοποιεί
ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας

υπάρχει κίνδυνος να
στερηθούν οι Ελληνες όχι
απλώς εμπορεύματα αλλά
βασικά αγαθά Υγείας Από
τα τεστ εγκυμοσύνης μέχρι

τους μετρητές σακχάρου
και πιο εξειδικευμένα διαγνωστικά

και θεραπευτικά
νοσοκομειακά υλικά Ο λόγος

Δεν παράγονται στην
Ελλάδα και δεν θα μπορούμε

να τα εισάγουμε Ηδη
υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία

Τα φαρμακεία
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου κ
Κωνσταντίνος Λουράντος
αναφέρει ότι ο κόσμος που
μπαίνει στα φαρμακεία δεν
διακατέχεται από πανικό και
δεν αγοράζει φάρμακα για
να τα έχει καβάτζα Ωστόσο

σημειώνει ότι τελευταίως
παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις

στα φαρμακεία Εκτιμά
ότι αυτό συμβαίνει επειδή
κάποιες εταιρείες μπορεί να

μην εφοδιάζουν την αγορά
όπως πρώτα για να μειώσουν

τα ποσοστά κινδύνου
σε περίπτωσηχρεοκοπίας
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Λιάνα Κανέλλη
Bourteutns A Αθηνών ΚΚΕ
Η Λιάνα Κανέλλη έξοχοι οξυδερκής και χειριζόμενη άψογα

ιην ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι δηλητηριώδης
μιλώντας γλυκά και to αντίθετο Δεν φοβάται να μιλήσει
για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που μοιάζει μεσυγκυβέρ
νηση με πιστωτική κάρτα Είναι αρνητική σε όποια
σύμπραξη καθώς τη θεωρεί ως ιδέα εκ του πονηρού
αφού Η πρώτη φορά Αριστερά θα έχει την πρωτοτυπία

του πετυχημένου μεζεδοπωλείου του
καπιταλισμού

Πρώτη φορά Αριστερά Σχεδόν πέντε
μήνες μετά να κάνουμε έναν απολογισμό
θα κρατήσω το πρώτη φορά Για να είμαστε

συνεπείς με την πραγματικότητα πρέπει να προσθέσουμε

στο πρώτη φορά Αριστερά και τους
ΑΝΕΛ δηλαδή την τελευταία ακραιφνή Δεξιά
Αρα μιλάμε για συγκυβέρνηση στην Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

0 απολογισμός έως αυτή την ώρα που

μιλάμε και με άγνωστα τα του Eurogroup σε σχέση
με τις προεκλογικές εξαγγελίες και προσδοκίες είναι

πενιχρός αλλά και συμβατικός Επέκταση ίου
προηγούμενου συμφωνο-μνημονιακού προγράμματος

πείτε το όπως θέλετε μερικά νομοσχέδια
χωρίς δημοσιονομικό κόστος και ελαφρύνσεις με
περιορισμούς Πα παράδειγμα μίνι φορολογικό
χωρίς ία μπλοκάκια μέσα και 60 δόσεις για τους
χρωστούντες ΔΕΗ αλλά με τόκο 5,7 Σαν

συγκυβέρνηση

με πιστωτική κάρτα μοιάζει

Το ΚΚΕ δεν θεωρεί μονόδρομο την EE
Ποιος είναι ο άλλος πρακτικός άμεσος
δρόμος που προτείνετε για να φύγουμε
από την κρίση

Χ
ΗΗ

Το ΚΚΕ δεν παίζει
ιο παιχνίδι
των μπόνοικ
δεν τάζει flavous
με πετραχήλια
δεν εξαπατά και
δεν αυταπατάται

στους Γιώργο
Αλοίμονο και

Στέφανο Τσουλάκη

Κυβέρνηση γιούρια
είναι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Για να είμαστε σοβαροί και για να μη ζητάτε στο πλαίσιο
της συστηματικής αντικομμουνιστικής μεταπολεμικής προπαγάνδας

από ίο ΚΚΕ να πραγματοποιήσει ιην επανάσταση με
απλοποιημένες διαδικασίες μιας selfie ξεχάστε το άμεσος
Υπάρχει άλλος δρόμος η αποδέσμευση από την EE την ευρω
ζώνη το NATO κ.λπ αλλά με πραγματική λαϊκή κυριαρχία
Αυτό εκτός από κρίσιμη μάζα προϋποθέτει και την οργάνωση
δυνάμεων της πλειοψηφίας των εργαζομένων σε αυτό που εντός

ευρωστρούγκας είναι θανάσιμο αντικαπιταλιστικό αμάριη
μα.Ήτοι κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής αρχής γενομένης

από βασικά δημόσια αγαθά φως νερό νοσοκομείο σχολείο

έως και τράπεζες Η αποδέσμευση δεν είναι Κούγκι εν
σταντανέ είναι πάλη Οδηγεί τον λαό στην εξουσία και τη χώρα

σε ισότιμες επωφελείς σχέσεις με άλλες χώρες για όσα δεν
παράγει Έχει δασμούς και σύνορα όχι αφημένα στη Σένγκεν
Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι η αντίθετη πορεία απ
όλα τούτα έφερε m Βουλγαρία αλλά και την κραταιά Φινλανδία

σε επίπεδο συντάξεων και βασικών μισθών κατώτερων
και των μνημονίων

Πολλοί μιλούν για την ανάγκη συναίνεσης Το ΚΚΕ είναι

έτοιμο να συμμετάσχει σε ευρύτερες εθνικές προσπάθειες

Το ΚΚΕ έχει υπερδιδακτορικό μεταφραστή ίου αστικού λεξιλογίου

Μεταφράζω συναίνεση σημαίνει να γίνει το ΚΚΕ συνιστώσα

του ΣΥΡΙΖΑ ή οι κόκκινοι ΑΝΕΛ της όποιας συγκυβέρνη
σης συμπτυχθεί αφού προηγουμένως δηλώσει υποταγή στη
Ζωή τη μόνη ζωή που πάει μπροστά μετά τις εκλογές Πολύ χαλασμένος

είναι αυτός ο πύραυλος για να εκτοξευτούμε Μάλλον
σε αντικομμουνιστική τορπίλη φέρνει

Τελικά μπορεί να κυβερνήσει η Αριστερά Με ποιον
τρόπο
Όπως φαίνεται θαυμάσια με τα τρενάκια του Πάνου τα

τερτίπια του Γιάνη τον φόβο και τα φίδια ίου άλλου Γιάννη
του Πανούση και τις απειλές της κας Τσίπρα ότι θα χωρίσει
τον Αλέξη άμα υποκύψει στους δανειστές Όλο αυτό υποθέτω

πως στη νεότερη γενιά φαντάζει λιγάκι ως διακυβέρνηση
του στιλ occupy Wall Street γιούρια Ακρόπολης Αν συνε¬

χιστεί θα έχει την πρωτοτυπία ενός πετυχημένου μεζεδοπωλείου
ίου καπιταλισμού

Φαινόμενο Κωνσταντοπούλου στα όρια της νεύρωσης
ή απλώς ένας νέος μακαρθισμός

Απαγορεύω στον εαυτό μου δεν μπορώ να to απαγορεύσω σε
εσάς να απανιά σε ερωτήσεις ψυχαναλυτικού τύπου για πολιτικά
ζητήματα και πολιτικές προσωπικότητες Στις παρέες μας ο καθένας

λέει ό,τι θέλει για τον άλλον φίλο ή εχθρό ή απλώς αντίπαλο

Ομως σε ψυχαναλυτικό Γκουανιάναμο δεν
βάζω τη γνώμη μου Το θεωρώ πολιτικό Μενγ
κελισμό που δυστυχώς δεν τον αποφεύγουν
ούτε αριστεροί ούτε δεξιοί τη σήμερον ημι ρα Η
κα Κωνσταντοπούλου είναι επιλογή του κ Τσίπρα

για την τρίτη θέση ισχύος της συνταγματικής
αστικής τάξης Εξαντλεί υπερβαίνει οικειοποιείται

και ενίοτε ιδιοποιείται τις εξουσίες
της Φαντάζει στον χώρο της ως μιας γυναικός
αρχή Να συζητήσουμε αν αυτό είναι εκτρο
πή αισθητικά αποδεκτό σπασαρχίδικο
και για ποιους από αυτούς που την ψήφισαν Το
ΚΚΕ το απέφυγε Τα υπόλοιπα είναι το γνωστό
άλλοθι που φτιάχνεται στις αμερικανικές ταινίες

Οπότε μερίδα του κοινού πρέπει να ταυτιστεί

με τον δικό ίου καλό ή κακό μπάτσο Είμαστε

εν πολλοίς οι επιλογές μας οπότε εκείνο
που είχα πει την ημέρα που απηλλάγη επειδή

κατά τον εισαγγελέα γλίστρησε ο σβαστικο
φόρος νεοναζί χρυοαυγίτης ισχύει Ζωή οε λόγου

σας Κι αυτό το βαρύ και πένθιμο ενέχει τον
χαρακτήρα της προειδοποίησης γιατί η κα πρόεδρος καλογυαλίζει

το κλασικό εργαλείο του συστήματος που είναι ήταν και θα είναι

οι ναζί φασίστες εκούσα άκουσα θα δείξει στο όνομα ίων
τύπων και όχι των ήλων της αστικής δημο κρατίας

Η Ελλάδα στα βράχια οΓΕλληνες στον γκρεμό και η
κοινωνία χωρίς ελπίδα Και τώρα
Αν δεν ξέρετε ή δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να μάθετε ποιος

κερδίζει από αυτό το καλά δομημένο τρομοκρατικό σλόγκαν που

μόλις εκτοξεύσατε εναντίον του λαού που είναι η Ελλάδα τότε
θα με υποχρεώσετε για ακόμα μια φορά να μην μπερδέψω τις
λέξεις και τον τονισμό άλλο ζωή και άλλο επιβίωση άλλο παραμύθια

και άλλο παραμυθία άλλο φάρμακο και άλλο φαρμάκι Η
επιλογή των λέξεων από αυτά τα δίδυμα συνιστά και πολιτική
επιλογή Και έχει σημασία να ιο κάνετε να το κάνω να το κάνουμε

όλοι απευθύνοντας τις ερωτήσεις τέτοιου τύπου πρώτα στον
εαυτό μας αναλαμβάνοντας την υποκειμενική ευθύνη πριν εκφράσουμε

και τη συλλογική ως απάνιηση

Η πρώτη φορά
Αριστερά θα έχει
την πρωτοτυπία
του πετυχημένου
μεζεδοπωλείου
του καπιταλισμού

Γιατί το ΚΚΕ βλέπει τα ποσοστά του να μένουν

καθηλωμένα
Γιατί δεν παίζει ιο παιχνίδι ιων μπόνους

δεν τάζει λαγούς με πετραχήλια δεν εξαπατά
και δεν αυταπατάται Την ερώτηση πάντως
αυτή φροντίζουν να ιην κάνουν και να ιην
απανιούν συνήθως εκείνοι που προιιμούν
ιην εξαφάνισή too ή ιην ενοωμάιωσή ιου
από ιο να ακούσουν ιδέες και θέσεις που ιους
οδηγούν ως λαό στην εξουσία και όχι ως μέσο
για την πάρτη τους Το εργατικό κίνημα είναι
σε ύφεση και με το που πάει να ανακάμψει και
να υψώσει ανάστημα να βρυχηθεί βρε αδερφέ

αυτοί που το πατάνε στον σβέρκο το ρωτάνε
γιατί δεν σηκώνεται Δώσε ίο χέρι σου σε

όποιον θέλει να σηκωθεί λέει ο ποιητής και
το ΚΚΕ επιμένει να ίο κάνει

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην εξουσία με πολλά
στελέχη του να προέρχονται από το

ΚΚΕ Μήπως τελικά το ΚΚΕ τρώει τα παιδιά του ή αποβάλλει

όποιον δεν ενστερνίζεται τα ιδανικά του
Όσοι πέρασαν από το ΚΚΕ το περιλαμβάνουν υπερηφάνως

στο βιογραφικό τους ως πολιτικό και πολιτισμικό περιουσιακό
στοιχείο Όταν ανακαλύψουν ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές

που κάνουν πορτοκάλια αποποιούνται ιπν κληρονομιά με
ιά περισσής ευκολίας Μόλις δουν ια δύσκολα φωνάζουν κόμμα

γιατί με αποκλήρωσες και ζητάνε να σφάξουν τα νυν κομού
νια τον μόσχο τον σιτευτό για ία τέως
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Προσθέτουν μέτρα
900 εκατ ευρώ
oris 47 σελίδεε
Με

νέα μέτρα σε ΦΠΑ πρόωρες

συντάξεις και φορολογία
επιχειρήσεων η κυβέρνηση

επιχειρεί να κλείσει τη διαφορά
των 900 εκατ ευρώ 0,5 του ΑΕΠ
που τη χωρίζει με τους δανειστές και
να επιτύχει έστω και την τελευταία
στιγμή τη συμφωνία με την οποία θα

αποφύγει μια χρεοκοπία εντός του
ευρώ Της οριστικοποίησης της πρότασης

από το χθεσινό Κυβερνητικό Συμβούλιο

ακολούθησε πυρετός επαφών
με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να

ενημερώνει την Γερμανίδα καγκελάριο
Ανγκελα Μέρκελ τον Γάλλο πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ και τον πρόεδρο
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ ότι
πλέον τα νούμερα βγαίνουν και ότι η

Ελλάδα θα κάνει παρεμβάσεις για το
ασφαλιστικό από φέτος

Η αξιολόγηση
Ο στόχος αν υπάρξει τελικά συμφωνία

είναι π Ελλάδα να εξασφαλίσει
μια μικρή παράταση μέχρι και το τέλος
Σεπτεμβρίου ώστε τα μέτρα που θα
συμφωνηθούν να εφαρμοστούν και
να γίνει η τελική αξιολόγηση όπως
ζητούν οι δανειστές Αμέσως μετά
σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους
θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για
την επόμενη μέρα που θα πρέπει να
έχει κεντρικό θέμα την ελάφρυνση του

χρέους Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος
που το αναθεωρημένο κείμενο των
47 σελίδων εκτός από τα πρόσθετα
μέτρα θα συνοδεύεται και από την
εισήγηση του υπουργού Οικονομικών
Γιάνη Βαρουφάκη για την αναδιάρθρωση

του χρέους Εν τω μεταξύ νωρίς

το πρωί θα συγκληθεί το εκτελεστικό

συμβούλιο της Ε KT προκειμένου
να ορίσει νέα χρηματοδότηση προς
τις ελληνικές τράπεζες από τον ELA

D
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

Στο νέο σχέδιο η Ελλάδα ταυτίζεται
με την πρόταση των δανειστών για
πρωτογενές πλεόνασμα 1 του ΑΕΠ

για το 201 5 και στο 2 του ΑΕΠ για
το 201 6 κλείνοντας με πρόσθετα μέτρα

τα 900 εκατ ευρώ που χωρίζουν
την ελληνική πρόταση από αυτήν των
δανειστών Μέχρι στιγμής οι αλλαγές
που έχουν γίνει στην πρόταση των 47
σελίδων που παρουσίασε προ ημερών
η Ελλάδα είναι

1Η
εισφορά του 1 2 που θα επιβληθεί

στις κερδοφόρες επιχειρήσεις

θα συμπεριλάβει και αυτές που
είχαν κέρδη από 500.000 ευρώ και
πάνω ενώ προηγουμένως π πρότα

Το νέο σχέδιο
ταυτίζεται με
την πρόταση
των δανειστών
για πρωτογενέε
πλεόνασμα 1

του ΑΕΠ για το 2015
και 2 για το 2016

ση προέβλεπε η εισφορά να επιβληθεί
στις περίπου 1 400 επιχειρήσεις που
είχαν κέρδη πάνω από 1 εκατ ευρώ

2Το νέο καθεστώς ΦΠΑ θα έχει
μεν τρεις συντελεστές 6 1 3

23 και θα καταργεί την έκπτωση
των νησιών αλλά έχει τεθεί στόχος
να αποδίδει πλέον πρόσθετα έσοδα
κοντά στο 1 5 δισ ευρώ αντί του 1 36

δια ευρώ του προηγούμενου γνωστού
σεναρίου Βέβαιο είναι ότι οι λογαριασμοί

του ηλεκτρικού δεν θα περάσουν
οτο 23 Δεν είναι όμως βέβαιο ότι
δεν θα περάσουν στον υψηλότερο
συντελεστή του 23 κάποιες κατηγορίες

τροφίμων Πάντως η εστίαση

μετατάσσεται οριστικά στο 23 Κατά
τη χθεσινή κυβερνητική επιτροπή ο

πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ Πάνος Κομμένος

πρότεινε η κατάργηση της έκπτωσης

του 30 στα νησιά να καταργηθεί
μόνο σε αυτά που το μέσο κατά κεφαλήν

ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από το
μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας
δηλαδή τα μεγάλα ή πολύ τουριστικά
νησιά 0 ίδιος αργότερα δήλωσε ότι
δεν θα ψηφίσει αύξηση του ΦΠΑ στα
νησιά

3 Στο ασφαλιστικό είναι βέβαιο
πλέον ότι θα υπάρξουν άμεσες

περικοπές στις πρόωρες συντάξεις
Αυτό θα γίνει με ισχυρά αντικίνητρα
συνταξιοδότησης που θα φτάνουν σε

μείωση ακόμη και 50 αυτών που
θα έχουν τα συντάξιμα χρόνια και
θα θελήσουν να εξελθουν του εργασιακού

βίου πριν από τα 62 έτη που
είναι σήμερα το ελάχιστο ότι ηλικίας
Το ζητούμενο είναι αν οι αλλαγές θα
ισχύουν από την 1η 1.201 6 π από
1 ης/7 201 5 δηλαδή σχεδόν άμεοα
ώστε να υπάρξει εκεί ένα δημοσιονομικό

όφελος Τούτο διότι από φέτος
υπάρχουν περίπου 1 20.000 άτομα
τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις

πρόωρης συνταξιοδότησης
και αν το μέτρο ισχύσει από τις αρχές
του επόμενου χρόνου θα σπεύσουν
να αρπάξουν την ευκαιρία

Περικοπές αμυντικών δαπανών
200 εκατ ευρώ για το 201 5 και

άλλα τόσα το 2016

5 Εξοικονομήσεις 1 38 εκατ ευρώ
μέσω του rebate από το φαρμακευτικό

κλάδο

Νέες κλίμακες έκτακτης εισφοράς
Ό από 0,7 για εισοδήματα από

1 2.000 ευρώ έως 8 για εισοδήματα
πάνω από 500.000 ευρώ

Προβλέπονται
και αλλαγέ στο
Δημόσιο με μία
πρόσληψη για κάθε
δύο αποχωρήσει
και ενιαίο μισθολόγιο

Μ
Σε τρία στάδια η πρόταση για το χρέος

Το πρώτο είναι η έγκριση από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ενός δανείου
εκ μέρους της Ελλάδας με το οποίο θα εξαγόραζε τα ομόλογα συνολικής αξίας
27 δισ ευρώ που κατέχει σήμερα π ΕΚΤ από αγορές που είχε κάνει το 2010
και το 201 1 από τη δευτερογενή αγορά Στη συνέχεια η ΕΚΤ θα επιστρέψει στο
συνολό τους τα κέρδη που είχε από τη μη συμμετοχή στο PSI και τη διαφορά
επιτοκίου ANFA SNPs ύψους 9 δια ευρώ Με τα χρήματα αυτά η Ελλάδα θα
αποπληρώσει περίπου τα μισά από τα 20 δια ευρώ που χρωυτά σήμερα στο
ΔΝΤ Με τον τρόπο αυτό τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής του
ΔΝΤ και της ΕΚΤ θα εξομοιωθούν με τα δάνεια του ESM που έχουν επιτόκιο
περίπου 2 σήμερα και χρόνο αποπληρωμής περίπου 32 χρόνια

Το δεύτερο υτάδιο αφορά την ανταλλαγή των
ομολόγων ύψους 1 30 δισ ευρώ που έχει δώσει ήδη
ο ESM ως δάνειο στην Ελλάδα με άλλα η απόδοση
των οποίων θα συνδέεται με το ρυθμό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας Η ίδια λυση ή μια ανάλογη με
αιώνια ομόλογα perpetual bonds προτείνεται και
για τα αμιγώς διμερή δάνεια ύψους 53 δια ευρώ που
έχει πάρει η Ελλάδα το 2010 απευθείας με τα κράτη
μελπ της ευρωζώνης Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα
θα ελαφρυνθεί από σταθερές υποχρεώσεις χρέους

Το τρίτο στάδιο θα είναι ένα ευρύ
επενδυτικό πακέτο χρηματοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων Τέλος τα 1 0,9 δια
ευρώ που παρακρατά σήμερα ο ESM
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για να χρηματοδοτηθεί ο δημόσιος
φορέας που θα έχει αποστολή να
ξεκαθαρίσει τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια
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7 Φορολόγηση σης τηλεοπτικές διαφημίσεις.

8Αύξηση του φόρου πολυτελείας
από το 1 0% στο 1 3% σε αυτοκίνητα 

άνω των 2.000 κ.εκ., σε σκάφη
και στα υπόλοιπα στοιχεία πολυτελούς
διαβίωσης (π.χ. πισίνες).

9 Εκτακτα έσοδα 220 εκατ. ευρώ
από τη δημοπρασία αδειών τηλεοπτικών 

σταθμών.

"Ι f\ Εσοδα 120 εκατ. ευρώ από
-Lvy πρόστιμα σε οδηγούς που δεν

έχουν περάσει ΚΤΕΟ και σε ανασφάλιστα 

αυτοκίνητα.

ΠΑυστηροποίηση 
της νομοθεσίας 

για τη φοροδιαφυγή σε ΦΠΑ
και έμμεσους φόρους.

"1 ~-\ Εισπρακτική ρύθμιση συμβι-
JL    βασμού για τις φορολογικές

υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει 

δικαστικά.

13Μέτρα για την καταπολέμηση
του λαθρεμπορίου καύσιμων.

ΜΑξιοποίηση του καταθεσιολο-
γίου για τα έτη 2000-201 4

προκειμένου να εντοπιυτούν αδήλωτα
εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν 

με 33%.

"1 [^Συνεργασία με ξένες αρχές1J για την αποκάλυψη στοιχείων
Ελλήνων καταθετών του εξωτερικού,
που αν δηλωθούν οικειοθελώς από
τους δικαιούχους θα έχουν φορολόγηση 

21%.

■1 Γ* Κατάργηση στο τελος Ιουνίου
JLOmç ρύθμισης των 1 00 δόσεων

και καθιέρωση μιας άλλης ρύθμισης με
αυστηρότερα κριτήρια.

■Ί *~7Αλλαγές υτο Δημόσιο. Μία πρό-
JL / σλπψπ για κάθε δύο αποχωρήσεις. 

Ενιαίο μισθολόγιο (ίδια αμοιβή
για την ίδια εργασία), εφαρμογή νόμου
επαναπροσλήψεων. «
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