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Και
ενώ το θρίλερ για το αν η Ελλάδα θα γλιτώσει

τη χρεοκοπία και θα μείνει στην Ευρώπη
και στο ευρώ συνεχίζεται με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ να παίζει σε μια παρτίδα πόκερ το μέλλον

της χώρας και τον ίδιο τον πρωθυπουργό
με τους υπουργούς του να προτρέπουν τον ελληνικό

λαό να πει όχι στο κρίσιμο δημοψήφισμα

της Κυριακής πολώνοντας ακόμα περισσότερο το κλίμα—
το ανεκτίμητο αγαθό της υγείας των πολιτών επαφίεται πλέον στα

αισθήματα πατριωτισμού που επιδεικνύουν οι εμπλεκόμενοι πά

ροχοι Εκκλήσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους απευθύνει τις
τελευταίες μέρες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
που ζητά από τους μεν φαρμακοποιούς να δίνουν φάρμακα στους
ασφαλισμένους που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τη συμμετοχή

τους από τις δε φαρμακαποθήκες να τηρήσουν τα συμφωνημένα

δηλαδή να δίνουν φάρμακα στα φαρμακεία με πίστωση
και να μη ζητούν μετρητά όπως έγινε σε κάποιες περιπτώσεις
από την έναρξη της επιβολής του capital control

Την ώρα πάντως που ο υπουργός Υγείας απευθύνεται στα

πατριωτικά και ανθρωπιστικά αισθήματα των υγειονομικών παροχών

ο ίδιος δυναμιτίζει το κλίμα και την πόλωση καθώς προ

ολίγων ημερών εστάλη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου
του non paper-προτροπή υπέρ του όχι στο επικείμενο δημοψήφισμα

σε όλες τις υπηρεσιακές e-διευθύνσεις του υπουργείου
και σε όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων Το επίμαχο email
με τίτλο Γιατί λέμε όχι στο τελεσίγραφο των θεσμών και συνημμένα

ένα έγγραφο και ένα διάγραμμα infographie φέρει την

υποσημείωση Να διαβαστεί προσεκτικά γιατί αποτελεί τη βάση
του όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής 0 κ Κουρουμπλής παραδέχτηκε

την ύπαρξη του ηλεκτρονικού μηνύματος και αρκέστηκε

να σχολιάσει ότι πρόκειται για ενημερωτικό έγγραφο σχετικά

με τις απαιτήσεις των θεσμών

Αντιδράσεις φαρμακοποιών
Πέραν του σάλου που προκλήθηκε από το υπηρεσιακό email
φωτιά ο υπουργός Υγείας που ετοιμάζει ταυτόχρονα και την παραίτηση

του σε περίπτωση που περάσει το ναι στις απαιτήσεις
των θεσμών καθώς δεν αποδέχεται την περικοπή 900 εκατ ευρώ
από την Πρόνοια έχει να αντιμετωπίσει και τις αντιδράσεις των

φαρμακοποιών στην έκκλησή του να μη ζητούν την καταβολή της
συμμετοχής από τους ασφαλισμένους αυτές τις δύσκολες ημέρες

καθώς οι πολίτες δεν μπορούν να σηκώσουν χρήματα από

τις τράπεζες Απαντώντας στον κ Κουρουμπλή ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουρά
ντος επισημαίνει Τα φαρμακεία αδυνατούν να ανταποκριθούν
και σε αυτή τη δαπάνη την ώρα που καθημερινά πιστώνουν το

ασφαλιστικό σύστημα από τα ελάχιστα ταμειακά τους διαθέσιμα
Και συνεχίζει λέγοντας Είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια
του υπουργείου Υγείας να καταργήσει τις συμμετοχές των ασφαλισμένων

τις οποίες επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση και είναι

ιδιαίτερα υψηλές σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ασφαλισμένων

έχει υπερδιπλασιαστεί στα μνημονιακά χρόνια και ξεπερνά
το 28 Σε ό,τι αφορά το έτερο φλέγον ζήτημα των φαρμάκων
υψηλού κόστους τα λεγόμενα ΦΥΚ που μέχρι σήμερα διατίθενται

αποκλειστικά από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και τα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ θα μπορούσαν να διατεθούν και από τα ιδιωτικά

φαρμακεία ο υπουργός μελετά το ενδεχόμενο να πωλούνται και
από τα ιδιωτικά φαρμακεία γεγονός που βρίσκει σύμφωνους
τους φαρμακοποιούς υπό προϋποθέσεις όπως το να εξοφλούν
τις εταιρείες όταν θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ Ο ΕΟΠΠΥ πάντως

θα επιβαρυνθεί με τα rebates και clawbacks εκπτώσεις
και επιστροφές της υπέρβασης της δαπάνης των 1 70 κοινωφελών

ιδρυμάτων που διαθέτει η Πρόνοια και των 70 Εστιών Αυτόνομης

Διαβίωσης οι οποίες φιλοξενούν περί τους 350 ηλικιωμένους

στο πλαίσιο των έκτακτων ρυθμίσεων οι οποίες λαμβάνονται

για την υποστήριξη των κοινωνικών δομών
Επιστρέφοντας τώρα στην εύλογη αγωνία των πολιτών για το

αν θα κινδυνέψει η δημόσια υγεία το χορό των εκκλήσεων στα

HEALTH

Η δυστυχία
του να είοαι ασθενήβ
Στον πατριωτισμό γιατρών εταιρειών και φαρμακοποιών
στηρίζεται π δημόσια υγεία
θ ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

ανθρωπιστικά αισθήματα των'υγειονομικών παρόχων άνοιξε ο

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ προτρέποντας τους γιατρούς να

παράσχουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους εκδίδοντας μηδενικές

αποδείξεις μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου Στην ανακοίνωσή του
ο ΙΣΑ τόνισε πως πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ειδικά για τις
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες τους συνταξιούχους τους ανασφάλιστους

και τις ομάδες των ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτικές

αγωγές στις οποίες είναι μεγάλη η συμμετοχή και πιθανόν

να μην μπορούν να την καλύψουν jz το ημερήσιο όριο ανάληψης

Ο ΙΣΑ έκανε έκκληση και στις φαρμακευτικές εταιρείες να

συνεχίσουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς
και ειδικά των φαρμακείων των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ από

τα οποία χορηγούνται τα φάρμακα υψηλού κόστους Ακολούθησαν

ανάλογες εκκλήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο θεσσαλονίκης
και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ενώ ταυτόχρονα ήρθαν καθησυχαστικές

ανακοινώσεις από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ και την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία

ΠΕΦ πως δεν θα υπάρξουν ελλείψεις σε φάρμακα
Πρώτος ο ΣΦΕΕ διαβεβαίωσε πως δεν θα κλείσει η στρόφιγγα

στις παραδόσεις φαρμάκων Στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζεται
ότι οι θυγατρικές των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών και

οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που εκπροσωπεί ο ΣΦΕΕ

ως μια ενιαία δύναμη παραμένουν προσηλωμένες στην ηθική

τους υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες και τη χώρα
και δεν πρόκειται να μπουν στο χορό των διχαστικών λογικών
Ειδικά το ζήτημα της υγείας πρέπει να μείνει έξω από τον πολιτικό

πυρετό των επόμενων ημερών και τον κυνισμό όσων βρίσκουν

ευκαιρία να κερδίσουν από τη μεγάλη αγωνία των Ελλήνων

πολιτών Από τη δική μας πλευρά φροντίζουμε να ανατροφοδοτείται

κανονικά η αλυσίδα φαρμάκων προσκαλώντας τους
πάντες να κάνουν το ίδιο Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με
το υπουργείο Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες

καταλήγει το καθησυχαστικό κείμενο

Ανησυχία για την επάρκεια
Αμέσως μετά και η ΠΕΦ διαβεβαίωσε το κοινό πως τα νοσοκομεία

και τα φαρμακεία θα έχουν πλήρη επάρκεια στα φάρμακα
τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς για τη θεραπεία τους Στις κρί

Έκκληση προς τους υγειονομικούς φορείς
να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης έκανε
ο υπουργός Υγείας την ώρα που ο ίδιος
εκτίθεται ανεπανόρθωτα με υπηρεσιακό
email-φωτιά που προτρέπει στο όχι τους
εργαζόμενους στα νοσοκομεία

σιμές συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος οι ελληνικές

παραγωγικές επιχειρήσεις φαρμάκου με πλήρη συναίσθηση
της κοινωνικής ευθύνης τους θα σταθούν δίπλα στον Έλληνα α

σθενή προσφέροντάς του απρόσκοπτα την απαραίτητη φαρμακευτική

θεραπεία του Είμαστε Βέβαιοι πως την ίδια ευαισθησία
ευθύνη και ετοιμότητα επιδεικνύει και το σύνολο των επιχειρήσεων

φαρμάκου που δραστηριοποιείται στη χώρα μας αναφέρεται

στην ανακοίνωση
Παράλληλα οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες καλούν την

κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό στο πλαίσιο των υφιστάμενων

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίου για να διευκολύνει

τις επιχειρήσεις παραγωγής φαρμάκου στην προμήθεια των

απαραίτητων πρώτων υλών και στην πραγματοποίηση των ζωτικών

οικονομικών συναλλαγών τους
Το φλέγον θέμα της επάρκειας των φαρμάκων μονοπώλησε

τη συνάντηση που είχαν οι επικεφαλής της ΠΕΦ και του ΣΦΕΕ με
τη διοίκηση του ΕΟΦ Η πρόεδρος του ΕΟΦ κ Αντωνίου τόνισε
ότι σκανάρεται κάθε γωνιά κάθε φαρμακείο και κάθε φαρμακαποθήκη

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα κυλούν ομαλά
αλλά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών

Προϊόντων ΣΕΙΒ Παύλος Αρναούτης επισήμανε

πως πρέπει να εξασφαλιστεί και η επάρκεια ίων νοσοκομείων
σε υγειονομικά αναλώσιμα
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Το ζήτημα ins Yyeias πρέπει να μείνει έξω από τον πολιτικό
πυρετό των επόμενων ημερών και tov κυνιομό όσων βρίσκουν

ευκαιρία να κερδίσουν από την μεγάλη αγωνία ίων
Ελλήνων πολιτών Δεν πρόκειται λοιπόν να μπει στο χορό

των διχαστικών λογικών εκηρο
σωπώνταε θυγατρικά πολυεθνικών

και ελληνικά εταιρίες ο
ΣΦΕΕ με γενικό διευθυντή τον
Μιχάλη Χειμώνα Qs μια ενιαία
δύναμη οι εταιρίε5-μελη του
ΣΦΕΕ παραμένονταε προσηλω
μένε στην ηθική tous υποχρέωση

απέναντι στο^Έλληνεε πολί
τΒ και τη χώρα διαβεβαιώνουν
ότι υπάρχει η ίδια επάρκεια φαρμάκων

που υπήρχε και πριν από
την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος cppovtizovras από τη
δική tris πλευρά να ανατροφοδοτείται κανονικά η αλυσίδα
φαρμάκων προσκαλώνταε raus πάντε5 να κάνουντο ίδιο
Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγεί
as ώστενα αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσλειτουργίες
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Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 32

Κοσμοσυρροή στο Μαξίμου
ία από τις σπάνιες δημόσιες

εμφανίσεις
της έκανε χθες η σύντροφος

του πρωθυπουργού
Μπ Μπαζιόνα η οποία
λίγη ώρα μετά το κλείσιμο
της κόλπης και την ανακοίνωση

των αποτελεσμάτων
των δημοσκοπήσεων μετέβη

μαζί με τον Αλ Τσίπρα
στο Μέγαρο Μαξίμου Κάτι
ανάλογο είχε πράξει και
στις εκλογές του Ιανουαρίου

όταν και πάλι είχε συνοδεύσει

τον σύντροφό της
όχι βέβαια οτο Μέγαρο

Μαξίμου αλλά στα γραφεία

του ΣΥΡΙΖΑ στην Κου
μουνδούρου

Μόλις έκλεισε
η κάλπη
Με το κλείσιμο της κάλπης
και την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των γκάλοπ

τα οποία πιστοποίη
σαν το προβάδισμα του
όχι στο δημοψήφισμα

στο Μέγαρο Μαξίμου άρχισαν

να συρρέουν όπως
ήταν αναμενόμενο πολλοί

από τους στενούς συνεργάτες

του πρωθυπουργού
καθώς και κορυφαία

κυβερνητικά στελέχη
όπως οι Ν Παππάς Αλ
Φλαμπουράρης Π Κου
ρουμπλής ενώ αργότερα
προσήλθαν και στελέχη
του οικονομικού επιτελεί

▲ Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ του πρωθυπουργού Μπ Μπαζιόνα μετέβη μαζί με τον Αλ Τσίπρα διακρίνεται
στο βάθος της φωτογραφίας στο Μέγαρο Μαξίμου λίγη ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης

ου όπως ο Γ Δρανασά
Kns και ο Ευκλ Τσακα
λώτος αλλά και η περιφερειάρχης

Αττικής Ρ Λούρου

Σημαντικό μήνυμα
Η πρώτη ανεπίσημη αντίδραση

του Μεγάρου Μαξίμου

για το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος ήρθε λίγο

αργότερα όταν κυβερνητικές

πηγές έκαναν λόγο
για σημαντικό μήνυμα που
έστειλε ο ελληνικός λαός
προς την Ευρώπη μέσα σε

δύσκολες συνθήκες σημειώνοντας

παράλληλα ότι
αυτό που προέχει τώρα είναι

η ενότητα και η ομοψυχία
Από την πλευρά του σ

υπουργός Υγείας Π Κου
ρουμπλής δήλωσε έξω
από το Μέγαρο Μαξίμου
ότι η επικράτηση του όχι
στο δημοψήφισμα δίνει
στον Αλέξη Τσίπρα τη δύναμη

αλλά και τη μεγάλη
ευθύνη την εθνική ευθύνη
να διαχειριστεί τη δυσκολία

της στιγμής ενώνοντας
τον λαό προκειμένου
όπως τόνισε η διαπραγ¬

μάτευση πσυ θα αρχίσει
αμέσως να έχει τσ αποτέλεσμα

που αφορά τη συντριπτική

πλειοψηφία του ελληνικού

λαού Στο ίδιο
μήκος κύματος κινήθηκαν
και οι δηλώσεις του υπουργού

Εργασίας Π Σκουρλέ
τη ο οποίος υποστήριξε
ότι μετά το δημοψήφισμα

η κυβέρνηση νομίζω ότι
πηγαίνει με μια ισχυρή
εντολή ένα ισχυρό διαπραγματευτικό

χαρτί για
να φέρει μια συμφωνία η
οποία θα ανοίξει άλλους
δρόμους
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Αρκετά φάρμακα
μόνο αν ανοίξουν
οι τράπεζες
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΔ

Στη διαβεβαίωση ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
μπορεί να καλύψει τουλάχιστον το 70 των φαρμάκων
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την προϋπόθεση
ότι Θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος που θα επιτρέψει την εισαγωγή πρώτων
υλών προχώρησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρύφων
Ο κ Τρύφων μιλώντας την Παρασκευή σε ραδιοφωνική
εκπομπή Βήμα FM τόνισε ότι η παραμονή της
Ελλάδας στην Ε.Ε αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα
για την επαρκή κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών
του πληθυσμού όσο και για την αναπτυξιακή προοπτικό
της εγχώριας παραγωγικής βάσης Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά

σε περιόδους εθνικής κρίσης όπως
τώρα φαίνεται πολύ ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι
να μπορεί η χώρα να καταναλώνει αυτά που παράγει
ειδικά σε κρίσιμους τομείς

όπως είναι το φάρμακο

Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

μπορεί
να καλύψει πάνω από το
70 των φαρμάκων της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Αρα μπορεί σε περίοδο

ελλείψεων να δώσει

πολύ μεγάλη ανακούφιση

στον Ελληνα
ασφαλισμένο και ασθενή

Κι αυτό είναι διατεθειμένη

να κάνει και τώρα

εφόσον διασφαλιστεί
η ομαλή λειτουργία του
τραπεζικού συστήματος που θα επιτρέψει την εισαγωγή
πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
που εκπροσωπεί και πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων
έχει ανακοινώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος
ανησυχίας σχετικά με την επάρκεια των φαρμάκων
την κρίσιμη αυτή περίοδο ενώ ο υπουργός Οικονομικών

Γιάνης Βαρουφάκης σε δηλώσεις του στην
Telegraph ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει αποθέματα
φαρμάκων για τέσσερις μήνες Τα φαρμακεία από
την περασμένη εβδομάδα προμηθεύονται με ημερήσιο
πλαφόν τα φάρμακα από τις φαρμακαποθήκες Το
πλαφόν ετέθη για να καλυφθούν οι ανάγκες των
πολιτών που λόγω της αβεβαιότητας τείνουν να στο
κάρουν φάρμακα Σύμφωνα με φαρμακοποιούς τη
μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα γάλατα πρώτης και
δεύτερης βρεφικής ηλικίας οι ινσουλίνες αλλά και
άλλα σκευάσματα για χρόνιες παθήσεις υπερτασικά
αντιδιαβητικά φάρμακα για τη χοληστερίνη κ.λπ

Η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

μπορεί
να καλύψει πάνω

από το 70 των φαρμάκων

ιης πρωτοβάθμιας

περίθαλψης
αν εισαγάγει πρώτες
ύλες είπε ο Θεόδωρος

Τρύφων
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Αγοράζουν
φάρμακα σωρηδόν
και βερεσέ

Εσπευσαν
να στοκαρουν
τα φάρμακα τους

Ή με πιστωτικές κάρτες

Εως τώρα είχαμε τα τεφτέρια αλλά
αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί Να έρχονται

στο φαρμακείο πελάτες και
να ζητούν να πληρώσουν με πιστωτική

ή χρεωστική κάρτα Φαρμακοποιοί

που μιλούν στην Κ
λένε ότι τις τελευταίες ημέρες η
κίνηση εκτινάχθηκε ο κόσμος έρχεται

και αγοράζει στοκ φαρμάκων
από αγωνία για το τι ξημερώνει
φοβούμενος ελλείψεις

Ινσουλίνες αντιυπερτασικά αντιδιαβητικά

αντικαταθλιπτικά
αλλά και γάλατα βρεφικής ηλικίας
είναι αυτά με τη μεγαλύτερη ζήτηση

ενώ κάποιοι παλαιοί πελάτες
κλείνουν τηλεφωνικώς την παραγγελία

τους Η πλέον συνηθισμένη
φράση Γράψ τα και θα σε πληρώσω

μόλις σηκώσω από το μηχάνημα
Σελ 11

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μια από τις κλήσεις στο κινητό που
έλαβε η Μαίρη την περασμένη Κυριακή
ήταν από πελάτη της που την ρωτούσε

εάν θα ανοίξει την επόμενη
ημέρα Η Μαίρη έχει φαρμακείο στη
Μεταμόρφωση Και όπως όλοι οι συνάδελφοι

της έγινε αποδέκτρια της
έκδηλης ανησυχίας των πολιτών για
την επάρκεια των φαρμάκων στην ελληνική

αγορά
Πολλοί σπεύδουν στα φαρμακεία

για να αγοράσουν διπλάσιες ή και τριπλάσιες

ποσότητες φαρμάκων ενώ
κάποιοι ρωτούν εάν το φάρμακό τους
είναι ελληνικό ή εισαγόμενο προσπαθώντας

να προβλέψουν την επόμενη
ημέρα Τα πιο δημοφιλή σκευάσματα
Ινσουλίνες φάρμακα για χοληστερίνη
υπέρταση αντιδιαβητικά αντικαταθλιπτικά

ενώ εκτίναξη της ζήτησης
παρατηρείται με τα γάλατα βρεφικής
ηλικίας τα οποία πολλοί αναζητούν
και από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία
Είχα 100 παραγγελίες για βρεφικά

γάλατα μέσα σε μία ημέρα μέσω του
e-shop Αναγκάστηκα να το κατεβάσω

αναφέρει στην Κ φαρμακοποιός
που διατηρεί ηλεκτρονικό φαρμακείο

Οσο πιο προσωπική η σχέση του πολίτη

με τον φαρμακοποιό τόσο μεγαλύτερο

το θάρρος για να πει δεν έχω
τώρα Θα σε πληρώσω μόλις βγάλω από
το μηχάνημα Για πρώτη φορά οι φαρμακοποιοί

βλέπουν με έκπληξη πολίτες
να τους ζητούν να πληρώσουν τη συμμετοχή

τους με πιστωτική ή χρεωστική
κάρτα όταν ελάχιστα φαρμακεία έχουν
αυτή τη δυνατότητα Η πρόσφατη έκκληση

του υπουργού Υγείας Παν Κου
ρουμπλή για κατανόηση των φαρμακοποιών

όταν σι πολίτες δεν έχουν
να πληρώσουν είναι εκτός τόπου και
χρόνου Οι φαρμακοποιοί από την αρχή
της κρίσης δίνουν δανεικά φάρμακα
και διατηρούν τεφτέρια Τριάντα πέντε
χρόνια είμαστε στο φαρμακείο Είναι

πελάτες μας τόσα χρόνια Τι θα τους
πούμε τώρα Δεν σου δίνω σημειώνει
φαρμακοποιός στο Μετς

Ο κόσμος φοβάται για το τι θα γίνει
αύριο Ρωτάει εάν θα μπορεί να πάρει
τα φάρμακα του επισημαίνει στην
Κ φαρμακοποιός στο Κολωνάκι Η

προσέλευση στο φαρμακείο του είναι
αυξημένη αυτές τις ημέρες Ενώ στο
φαρμακείο μπαίνουν 300-350 άτομα
την ήμερα τη Δευτέρα δεχθήκαμε 550
επισκέψεις Τη μεγαλύτερη ζήτηση
έχουν τα γάλατα βρεφικής ηλικίας
στα οποία βλέπουμε ελλείψεις αναφέρει

και συνεχίζει Οι πάσχοντες
έχουν την τάση να στοκάρουν ινσουλίνες

αντιυπερτασικό και φάρμακα
χοληστερίνης Ζητούν να τους εκτελέσουμε

προκαταβολικά τις τρίμηνες
συνταγές ή εάν είναι φθηνά τα φάρμακα

τα αγοράζουν χωρίς συνταγή
Υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο

για το αν θα βρίσκει φάρμακα Ανησυχία

όχι πανικός Ζητούν δύο κουτιά
παραπάνω από το φάρμακό τους αλλά
δεν μας λένε φέρε 20 κουτιά λέει
στην Κ φαρμακοποιός στη Μεταμόρφωση

Δεν τους λέω όχι εάν είναι
μικρές οι επιπλέον ποσότητες που θέλουν

Πώς να πάρεις τον άλλο στον
λαιμό σου όταν δεν ξέρεις τι θα γίνει

Περίπου 10 των πελατών μας που
έρχονται στο φαρμακείο και κυρίως όσοι
αγοράζουν χωρίς συνταγές παίρνουν
μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου Κάποιοι

άρχισαν να μας ρωτούν εάν το
φάρμακό τους είναι ελληνικό ή εισαγωγής

λέει φαρμακοποιός στο Παγκράτι
Δανεικά φάρμακα και σε μεγαλύτερες

ποσότητες και φουσκωμένες
σε ποσότητα φαρμάκων συνταγές Αυτή

την εμπειρία έχει και φαρμακοποιός
στη Μυτιλήνη από τη ζήτηση στο
φαρμακείο του τις πρώτες ημέρες μετά
την εφαρμογή του capital control
Οπως αναφέρει στην Κ το τεφτέρι
που είναι πολύ διαδεδομένο στην επαρχία

διογκώνεται
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Αρμαγεδδών το Οχι για τις τράπεζες
Θα παραμείνουν κλειστές με ία χαρτονομίσματα στα ATM να εξαντλούνται και την αγορά με προβλήματα τροφοδοσίας να οδηγείται σε ασφυξία

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙ ΑΝΝΗ

Με τις τράπεζες κλειστές τα χαρτονομίσματα
των ATM να εξαντλούνται το φάσμα του κουρέματος

των καταθέσεων να συζητείται ανοιχτά

και την οικονομία σε πλήρη καταστολή
από την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών
και την αβεβαιότητα η επόμενη ημέρα για τη
χώρα την οικονομία και τις τράπεζες διαγράφεται

πιο σκοτεινή από ποτέ
Πέντε μήνες μετά μια διαπραγμάτευση η

χώρα βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός ευρώ
και έτοιμη να πραγματοποιήσει το αδιανόητο
βήμα που θα οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό

όλεθρο
Αν στο δημοψήφισμα επικρατήσει το ΟΧΙ

και δεν έρθει η συμφωνία που η κυβέρνηση
διαβεβαιώνει ότι θα πετύχει ακριβώς όπως
διαβεβαίωνε στις πρόσφατες εκλογές για μια
πρόταση που δεν υπήρχε περίπτωση να μη
γίνει δεκτή τότε η επόμενη εβδομάδα θα είναι
Αρμαγεδδών Οι τράπεζες δεν θα ανοίξουν
τα ATM γρήγορα θα μείνουν χωρίς ευρώ ενώ
τα προβλήματα τροφοδοσίας της αγοράς με
είδη πρώτης ανάγκης και άλλα καταναλωτικά
αγαθά θα γίνουν πολύ έντονα Οι ελλείψεις
σε φάρμακα και νοσοκομειακό υλικό θα πολλαπλασιαστούν

Μισθοί και συντάξεις δεν θα

πληρωθούν και η κατάσταση θα γίνει εκρηκτικά
χαοτική Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει
να σταθεί Η σκληρή πραγματικότητα θα οδηγήσει

είτε σε μία όπως όπως συμφωνία με
τους εταίρους δηλαδή ένα νέο μνημόνιο με
πολύ σκληρούς όρους είτε σε πτώση της κυβέρνησης

και τον σχηματισμό κυβέρνησης
εθνικής σωτηρίας που θα σπεύσει να παρακαλέσει

για μια οποιαδήποτε λύση
Ο μέγας κίνδυνος είναι ότι το ΟΧΙ θα ενεργοποιήσει

διαδικασίες και αυτοματισμούς που
θα οδηγήσουν de facto σε αποκοπή της Ελλάδας
από την Ευρωζώνη με την Ευρώπη να περιορίζεται

σε ανθρωπιστικού τύπου βοήθεια Σημειώνουμε

ότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
και ο υπουργός Οικονομικών μέχρι την τελευταία

στιγμή διαβεβαίωναν ότι οι καταθέσεις
είναι ασφαλείς ότι οι τράπεζες θα ανοίξουν
την Τρίτη και ότι μετά το ΟΧΙ θα επιτευχθεί
εντός 48 ωρών συμφωνία

Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι έχουν υπογραμμίσει

δημόσια ότι η παρούσα διαπραγματευτική
ομάδα είναι πλήρως αναξιόπιστη και δεν
μπορεί να υπάρξει συμφωνία Στην ακραία
περίπτωση που με κάποιο τρόπο η υπάρχουσα
κυβέρνηση περάσει την πολιτική της ρήξης
τότε είναι μονόδρομος η έκδοση νέου νομίσματος

Η ΕΚΤ θα προχωρούσε σε νομικές

ενέργειες κατάσχεση τραπεζικών μετοχών
κατάσχεση εγγυήσεων κ.λπ με την κυβέρνηση
να απαντά με την εθνικοποίηση των τραπεζών
Κατόπιν οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν
με το νέο νόμισμα και είναι βέβαιο ότι οι καταθέσεις

θα μετατραπούν σε νέες δραχμές
καθώς πολύ απλά δεν υπάρχουν χαρτονομίσματα

του ευρώ Το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί
τουλάχιστον κατά 50 με τις καταθέσεις να
χάνουν ανάλογη αξία

Αποκλεισμένη από τις αγορές η Ελλάδα για
να καλύψει τις υποχρεώσεις της δεν θα έχει
άλλη επιλογή από το να κόβει νέο χρήμα
οδηγώντας σε υψηλό πληθωρισμό ο οποίος
θα μειώνει αντίστοιχα την αξία των καταθέσεων

Πρακτικά οι καταθέσεις θα χάσουν
πολύ γρήγορα το μεγαλύτερο μέρος της αξίας
τους Ολοι όσοι εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις

τους στη χώρα θα τις δουν να εξανε

Σαφώς θετικότερες εκτιμήσεις
διατυπώνουν οι επιτελείς
των τραπεζών για την περίπτωση
που επικρατήσει το Ναι
στο αυριανό δημοψήφισμα

μίζονται Σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα μη εξυπηρετούμενα

θα εκτοξευτούν σε πολύ υψηλά
επίπεδα επιδεινώνοντας την κατάσταση του
τραπεζικού συστήματος Τα δάνεια δεν θα
διαγραφούν Μιλάμε για έναν φαύλο κύκλο
όπου κανένας δεν θα πληρώνει κανέναν τα
εισοδήματα θα μειωθούν ραγδαία και η οικονομία

θα ισορροπήσει σε πολύ χαμηλότερο
επίπεδο Θα έχουμε μια κλειστή οικονομία
και ένα τραπεζικό σύστημα με τράπεζες ζόμπι
που θα λειτουργεί για πολλά χρόνια με περιορισμούς

και υψηλά επιτόκια
Στην αντίπερα όχθη σαφώς θετικότερες

εκτιμήσεις διατυπώνουν οι επιτελείς των τραπεζών

για την περίπτωση που επικρατήσει
το ΝΑΙ στο αυριανό δημοψήφισμα Οπως αναφέρουν

κάτι τέτοιο θα προκαλούσε πολιτικές
εξελίξεις που θα επέτρεπαν τη γρήγορη προσέγγιση

των δύο πλευρών και η βάσιμη προοπτική

συμφωνίας θα επέτρεπε άμεσα στην
ΕΚΤ να αποκαταστήσει τη ρευστότητα και
να αποστείλει χαρτονομίσματα προκειμένου
να επαναλειτουργήσουν οι τράπεζες Ωστόσο
από το σημείο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει
εύκολος δρόμος και σίγουρα δεν μπορούμε
να επιστρέψουμε στο σημείο που ήμασταν
στο τέλος του 2014 Στελέχη τραπεζών σημειώνουν

ότι οι κεφαλαιακοί περιορισμοί θα

μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ίσως
χρόνια τονίζοντας ότι ήδη η ζημιά που έχει
πραγματοποιηθεί στην οικονομία στις τράπεζες

τις επιχειρήσεις στον τουρισμό κ α
είναι τεράστια και θα οδηγήσει σε μεγάλη
ύφεση τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά

Εξαιρετικά κρίσιμο για τις τράπεζες είναι
το ζήτημα του αν θα χρειαστούν πρόσθετα
κεφάλαια Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν
ότι αν υπάρξει γρήγορα συμφωνία τότε η παρτίδα

μπορεί να σωθεί και υπάρχουν πιθανότητες

ακόμα και να μη χρειαστούν πρόσθετα
κεφάλαια ή να είναι τέτοιου ύψους που να τα
αντλήσουν από επενδυτές διατηρώντας τον
ιδιωτικό χαρακτήρα των τραπεζών Ωστόσο
αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες

η ΕΚΤ υπό την πίεση της ραγδαίας
επιδείνωσης της οικονομίας να απαιτήσει
μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση κάτι που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής

του δημόσιου τομέα στο μετοχικό
κεφάλαιο αλλά και σε επιβολή κουρέματος
στις καταθέσεις Στελέχη τραπεζών σημειώνουν

ότι πρόκειται για μάλλον υπερβολικό
φόβο τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα
και με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μια
συμφωνία γρήγορα που θα επαναβεβαιώσει
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας



7. ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Σε περικοπές συντάξεων
οδηγούνται τα Ταμεία λόγω
έλλειψης ρευστότητας
Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στο σημείο μηδέν
Οι διοικήσεις των Ταμείων ανησυχούν για το μέλλον
των συντάξεων γνωρίζοντας ότι εάν η αποστράγγιση
της ρευστότητας συνεχιστεί στις πληρωμές του Αυγούστου

στο τέλος Ιουλίου θα επιβληθούν και μέτρα
περιορισμού των συντάξεων pension controls Κάθε

μήνα για την πληρωμή των 4.551.074 συντάξεων
απαιτούνται 2,3 δισ ευρώ τα οποία μοιράζονται σε
2.656.007 συνταξιούχους που λαμβάνουν 2.905.118
κύριες και 1.645.956 επικουρικές συντάξεις Σελ 5
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Στάση πληρωμών ασφυξία στην αγορά
στον αέρα τα δημόσια έργα και τα έσοδα
Τα χρέη του Δημοσίου οτο εσωτερικό της χώρας αγγίζουν πλέον σήμερα τα 10 δισ ευρώ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σε καθεστώς ασφυξίαε βρίσκονται
noÂixes και επιχειρήσει μετά
την απόφαση ms κυβέρνησα
να θέσει περιοριστικά μέτρα cms
συναλλαγέ5 μετά την απόρριψη
από τον πρωθυπουργό Αλ Τσίπρα
tos πρόταση που υπέβαλαν οι
δανειστέε ms xcbpas Η κατάσταση

είναι δραματική και για
τα ασφαλιστικά ταμεία Ka9cos
πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν

Tis ανάγκε5 tous αναγ
καζόμενα να δανείζει το ένα το
άλλο στο τέλθ5 κάθε μήνα ώστε
να πληρωθούν οι συνταξιούχοι

Την ίδια στιγμή το KpâTOS έχει
σταματήσει οποιαδήποτε πληρωμή

otous προμηθευτέ με τα
χρέη του στο εσωτερικό ms χώ
pas να προσεγγίζουν τα 10 δισ
ευρώ Η αδυναμία του kpötous
να πληρώσει οδηγεί σε ασφυξία
την αγορά Ka6cbs δημιουργούνται

αλυσιδωτέ5 αντιδράσει μεταξύ

των επιχειρήσεων εξαιτία3
αφενό5 των καθυστερήσεων cms
πληρωμέ5 και αφετέρου ms ανι
κανότητα5 να πληρωθούν οι

εργαζόμενοι

και οι ξένοι προμη
Θευτέ5 του5 Στο αέρα βρίσκονται

και εκατοντάδε3 οδικά σιδηροδρομικά

λιμενικά αποχετευτικά

έργα έργα υγείαβ και επιχειρηματικά

σχέδια λόγω ms
Œiàons πληρωμήε από το ελληνικό

Δημόσιο Αυτό σημαίνει ότι
δεν υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα

στην Ε.Ε για την εκταμίευση

κοινοτικών κονδυλίων
Με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται

εξαιρετικά δύσκολο écos
απίθανο να καταβληθούν μισθοί
και συντάξει στα τέλη του τρέ
xovxos μήνα Τα ταμειακά αποθέματα

του Δημοσίου έχουν τελειώσει

ενώ δεν υπάρχει ροή

Τα ασφαλιστικά ταμεία αναγκάζονται σε έναν εσωτερικό δανεισμό μεταξύ τους για να μπορέσουν κάθε
μήνα να πληρώσουν τις συντάξεις

Τα ταμειακά αποθέματα
του Δημοσίου

έχουν τελειώσει
ενώ δεν υπάρχει
ροή εσόδων εξαιτίας
της μη καταβολής
φόρων από τους φορολογούμενους

εσόδων εξαιτίαβ ms μη κατα
βολήε φόρων από tous φορολο
γούμενου3 Τα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν το τελευταίο

διάστημα και Kupios μετά την
ανακοίνωση του πρωθυπουργού
για τη διενέργεια δημοψηφίσμα
TOS εστιάζονται στα εξή5

1 Πληρωμές Δημοσίου Το Δημόσιο

εδώ και τουλάχιστον τρεΐ5
μήνε5 έχει κηρύξει στάση πληρωμών

npos τρίτοι Η κατάσταση
επιδεινώθηκε τον τελευταίο

μήνα με αποτέλεσμα να μην καταβληθούν

2 δισ ευρώ σε νοσοκομεία

δήμου5 και επιχειρήσει
Συνολικά το KpâTOS οφείλει περί
τα 10 δισ ευρώ ποσό το οποίο
είναι δύσκολο να αποπληρωθεί
otous επόμενουε μήνε5 εξέλιξη
που αναμένεται να δημιουργήσει
τεράστια προβλήματα στα νοσοκομεία

ενώ αρκετέε επιχειρή¬

σει θα οδηγηθούν σε λουκέτο
2 Εσοδα Μέχρι και τον Μάιο

τα φορολογικά έσοδα παρουσίαζαν
υστέρηση ύψουβ 1,7 δισ ευρώ

Το ποσό αυτό έχει διογκωθεί
εξαιτϊα5 tos μη καταβολή5 φόρων
τον περασμένο μήνα από φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσει Συγκεκριμένα

δεν έχει καταβληθεί
ο ΦΠΑ του Ιουνίου και önojs όλα
δείχνουν δεν θα καταβληθεί και
ο ΦΠΑ στα τέλη του τρέχοντο5
μήνα Υπό auxès Tis συνθήκε3
η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη

δεδομένου ότι το ελληνικό

Δημόσιο δεν έχει χρήματα
για να εξυπηρετήσει Tis άμεσε3
ανάγκε ακόμα και ενοίκια και
λογαριασμού5 ΔΕΚΟ

3 Ασφαλιστικά ταμεία Τα ασφαλιστικά

ταμεία αναγκάζονται σε
έναν εσωτερικό δανεισμό μεταξύ
tous ώστε να μπορέσουν κάθε
μήνα να πληρώσουν Tis συντάξει

Φυσικά για τον τρέχοντα
μήνα το ελληνικό Δημόσιο δεν
θα μπορέσει να καταβάλει το δικό

του μερίδιο cocros και αν υπάρξει

συμφωνία με tous δανειστέε
ms xcopas

4 Φορολογικές δηλώσεις Με
βάση τα σημερινά δεδομένα δεν
επαρκεί ο xpövos για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων τόσο
των νομικών προσώπων όσων
και των φυσικών Ταυτόχρονα
επιχειρήσει και πολη τηρούν
στάση αναμονή5 μέχρι να ξεκαθαρίσει

η κατάσταση και να λάβουν

Tis απαραίτητε5 αποφάσεΐ5
Το όποιο ρευστό διαθέτουν είναι
σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί
πρώτα για Tis ανάγκε5 tous και
εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση

θα καταβληθεί και ο pöpos
εισοδήματο5 στο ελληνικό Δημόσιο

Σημειώνεται ότι ήδη οι
λογιστέ5 έχουν ζητήσει την παράταση

των δηλώσεων μέχρι τα
τέλη Σεπτεμβρίου Αυτό σημαίνει
ότι και η πρώτη δόση θα πληρωθεί

στα τέλη Σεπτεμβρίου με ό,τι
αυτό μπορεί να σημαίνει για τα
δημόσια ταμεία

Σημειώνεται ότι μέχρι την Πέμπτη

το βράδυ είχαν υποβληθεί
2,48 εκατ φορολογικέβ δηλώσει
σε σύνολο 6 εκατ δηλώσεων

6 Δημόσια έργα Απλήρωτα παραμένουν

εκατοντάδεβ έργα εξαι
Tias Tns στάσηβ πληρωμήβ που
έχει κηρύξει το Δημόσιο Οι καθυστερήσει

ônajs αναφέρουν
στελέχη του υπουργείου Οικονομικών

θέτουν σε άμεσο κίνδυνο

nöpous ύψουε 1 δισ ευρώ
από το παλιό ΕΣΠΑ
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Αμεσα οι
συμψηφισμοί

Σειρά σημαντικών αποφάσεων
θέλει να περάσει άμεσα

από τη Βουλή ο υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής μεταξύ

των οποίων κτη ρυθμίσεις για
να δώσει ανάσα στη φαρμακευτική

αγορά Μάλιστα ο υπουργός
συντάσσεται με τις φαρμακευτικές

εταιρείες οι οποίες σε επι
στολη που απέστειλαν σε εκείνον
αλλά και στον υπουργό Οικονομικών

αναφέρουν πως είναι απαραίτητο

να προχωρήσει άμεσα η
ψήφιση του νομοσχεδίου για
τους συμψηφισμούς μεταξύ των
οφειλών των φαρμακευτικών
εταιρειών clawback rebate
ΦΠΑ προς το κράτος με τις οφειλές

του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων

προς αυτές Με αυτόν τον
τρόπο δίδεται η δυνατότητα να
μειωθούν τα ανοιχτά υπόλοιπα
των εταιρειών και να μην παραβιαστούν

τα πιστωτικά όρια που
έχει κάθε εταιρεία ούτως ώστε
να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν

τις νέες παραγγελίες τους
Γ Ζακ SID.957S600J
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
Συναγερμόβ στα νοσοκομεία δενέχουνυλικά και τρόφιμα Στερεύει το στοκ
στα φαρμακεία Δεν εκτελούν συνταγέβ μέχρι νεωτέραβ Αγωνία για tous xpôvious ασθενείβ
Ο xpövos μετράει αντίστροφα πλέον για το στοκ των
φαρμάκων στη χώρα pas Στο ΕΣΥ το απόθεμα των
φαρμάκων επαρκεί το πολύ μέχρι αρχές Αυγούστου
Στα φαρμακεία στην καλύτερη περίπτωση εφαρμόζονται

μέτρα περιορισμού με tous φαρμακοποιούς να
δίνουν ένα σκεύασμα ανά ασθενή ή στη χειρότερη
που είναι όμως και συχνότερη δεν εκτελούν Tis συνταγές

μέχρι νεωτέρας

της Παναγιώτας Καρλατήρα
karl j t i raîïitoirt'vdhoo gr

Η θέοπιση μέτρων ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων capital control
και ίο γεγονός ότι παραμένει άγνωοτο το χρονικό διάστημα που θα

διαρκέοει αυτή η κατάσταση διαμορφώνουν μια πραγματικότητα
δύσκολη όσο και πρωτόγνωρη για την αλυσίδα φαρμάκου στη χώρα

φαρμακευτικές εταιρείες φαρμακαποθήκες φαρμακεία Αγωνία
και ανασφάλεια βιώνουν και οι πολίτες ιδίως όσοι έχουν χρόνια
προβλήματα υγείας οι οποίοι δενγνωρίζουν αν θα βρουντο επόμενο

διάστημα το φάρμακο τους Οι αλλεπάλληλες συσκέψεις της

ηγεσίας ιou υπουργείου Υγείας με ιους αρμόδιους φορείς πχ ΕΟΦ

και τους εκπροσώπους της φαρμακευτικής αλυσίδας πς τελευταίες

ημέρες μαρτυρούν ότι η διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων
για την κάλυψη ίων αναγκών του πληθυσμού δεν είναι διόλου απλή

υπόθεση
Ο νόμος ορίζει ότι οι φαρμακευττκές εταιρείες υποχρεούνται να

διαθέιουναπόθεμα σκευασμάτων ικανό να καλύψει τις ανάγκες του

ελληνικού πληθυσμού για τρεις μήνες θεωρητικά δηλαδή ιο στοκ

τιονφαρμάκων πρέπεινα επαρκείμέχρι και tov ερχόμενο Οκτώβριο
Η πραγματικότητα όμως διαμορφώνεται διαφορετικά στελέχη του

φαρμακευτικού χώρου παραδέχονται ότι τα τελευταία χρόνια οι

εταιρείες δεν τηρούσαν κατά γράμμα τον νόμο προσπαθώντας να

μειώσουν την έκθεοή τους mous κινδύνους της ελληνικής αγοράς

μειώνοντας συνεπώς και τις ποσότητες σε αποθέματα

Ειιιοήμως όλοι διαβεβαιώνουν πως δεν ιιιιύρχει πρόβλημα
ωστόσο το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι και την

ερχόμενη εβδομάδα Το δημοψήφισμα θεωρείται ρυθμιστής και

της φαρμακευτικής αγοράς στη χώρα μας Σε αναμονή βρίσκεται και
η αντίστοιχη ευρωπαϊκή αγορά Είναι ενδεικτικό ότι μετά την ολοκλήρωση

του δημοψηφίσματος έχει προγραμματίσει έκτακτη συνεδρίαση

η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών

European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations EFPIA με βασικό θέμα πώς μπορεί να ανημετωπιστεί
μια έκτακτη κατάσταση στην Ελλάδα και να μη μεταδοθεί στην

Ευρώπη Οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν το όποιο ενδεχόμενο

πρόγραμμα ανημετώπισης μιας έκτακτης κατάστασης να περιλαμβάνει

μέτ ρα για τονμετριασμό των συνεπειών σε άλλες αγορές
όπως να μηναποτελεί η Ελλάδα χώρα αναφοράς για τηντιμολόγηση
φαρμάκων όπως γίνεται σήμερα Σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί
και το ενδεχόμενο της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας εφόσον
κριθεί ότι οι Ελληνες ασθενείς κινδυνεύουν Εκπρόσωποι του Συνδέσμου

ΦαρμακευτικώνΕταιρειώνΕλλάδας ΣΦΕΕ εκφράζουντην
αγωνία τους για τις εξελίξεις υπογραμμίζοντας όμωςόπ η πρόσβαση

των Ελλήνων ασθενών σε φάρμακα και θεραπείες όφειλα να παραμείνει

έίω από το κάδρο τον πολιτικού idijimos και μακριά από

κάθεπροσπάθεια πολτηκή εκμετάλλευσης Ο ΣΦΕΕεκτιμά ότι στην

παρούσα αβέβαιη μέχρι νεωτέρας κατάσταση πρέπει να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας να γίνει
άρση ή περιορισμός των παράλληλων εξαγωγών φαρμάκων και να

διασφαλιστεί η τροφοδοσία των επιχειρήσεοιν

Στο κόκκινο η ζήτηση

Οι εικόνες ιων πολιτών που σε κατάσταση φρενήρη έσπευδαν για
ανεφοδιασμό από τα σούπερ μάρκετ όλη την προηγούμενη εβδομάδα

αποτελούν ένα κομμάτι του παζλ της οικονομικής ανασφάλειας
που έχει απλωθεί πάνω από τη χώρα Με τον ίδιο συγκρατημένο

πανικό ουνέρρευσαν και στα φαρμακεία οι χρόνιοι ασθενείς για να

εξασφαλίσουν όχι το φάρμακο τους κατ ανάγκην αλλά έστω την

υπόσχεση από τον φαρμακοποιό όιι θα το βρουν όιαν το έχουν

ανάγκη Πάντως από την αρχή της εβδομάδας οι φαρμακοποιοί
καταγράφουνμεγάλη αύξηση πάνω από 25 στη ζήτηση γάλακτοβ
ι ιρώ ins βρεφικής ηλικίας και φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις όπως

υπέρταοη και διαβήτης
To capital control πάντως συρρίκνωσε πς παραγγελίες Φαρμα¬

κοποιοί ζητούσαν να πληρωθούν μόνο τοις μετρητοίς από τους πελάτες

ακόμη και για τα μικρά ποσά της συμμετοχής στα φάρμακα
φαρμακαποθήκες ζητούσαν από τους φαρμακοποιούς μετρητά ή
ταχεία εξόφληση των παραγγελιών φαρμακππικές εταιρείες αρνούνταν

επίσης κάθε συναλλαγή με πίστωση στις φαρμακαποθήκες
Το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως παρακολουθεί αρμοδίως την

εφοδιασττκή αλυσίδα και προειδοποιεί πως θα πμωρηθούν οι μαυ
ραγορίτες του φαρμάκου χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει τις ποινές
ενώ αξίζει να σημειωθεί όπ οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν κατόπιν

εορτής δηλαδή μετά τις καταγγελίες για την παράτυπη συμπεριφορά
των εκπροσώπων της φαρμακευτυαις αλυσίδας

Ξεμένουν τα νοσοκομεία

Προβλήματα με τις προμήθειες υλικού όπως ιρόφιμα και υγειονομικό

υλικό ανπμετωπίζουν πολλή νοσοκομεία Ο ένας μετά τον
άλλον οι προμηθευτές ενημερώνουν πς διοικήσεις όπ δεν μπορούν
να συνεχίοουννα δίνουντα προϊόντα tous ήζητούννα πληρώνονται
με μετρητά τα οποία δενείναι σε θέσηνα καταβάλουνοι διοικήσει
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Τέτοια περιστατικά κλήθηκαν να δι

αχεφιστούν οι διοικητές δύο μεγάλωννοσοκομείων τηςAttuots την

περασμένη Πέμπτη ο ένας έμαθε όπ το φορτηγό του προμηθευτή
κρεάτων δεν παραδίδει αν δεν πληρωθεί τοις μετρητοίς κι ο άλλος

έλαβε επισήμως τα έγγραφα για τη διακοπή τ ns Tpo<pooooias μέχρι
νεωτέραβ σε γαλακτοκομικά και κρέατα

Με δεδομένο όπ τα δημόσια νοσοκομεία κινούνται από την

αρχή του έτους με όσα ταμειακά διαθέσιμα είχαν καιότι έχουνλάβει
από την κρατική χρηματοδότηση για το πρώτο εξάμηνο 90 εκατ

ευρώ ένανπ 800 εκατ που είχαν λάβει το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο

αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πληρωμή τοις μετρητοίς είναι

εξαιρετικά δύσκολη αν όχι ανέφικτη Χωρίς φάρμακα και τρόφιμα
κινδυνεύουννα μείνουνοι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία

του Πειραιά Οπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης στο Τζάνειο στο Γενικό

Κρατικό Νίκαιας και στο Μεταξά το απόθεμα φαρμάκων και υγειονομικού

υλικού επαρκεί για 30 μέρες Αυτό σημαίνει ότι θα αναβληθούν

χειρουργεία καθώς και ότι θα γίνοιτναναγκασηκά αλλαγές στο

διατροφολόγιο των ασθενών
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Στοχοποιουν εργαζόμενους που
παίρνουν θέση υπέρ του ΝΑΙ

PAPER
Κλίμα εμφυλίου από τονΣΥΡΙΖΑ
στονκρατικό μηχανισμό
Ιδιαίτερα δραστήριες υπήρξαν ομάδες οργανωμένων συνδικαλιστών του Δημοσίου
κατά συναδέλφωντους που τολμούσαννα αρθρώσουν λογο υπέρ του Ναι ήτου Οχι
Κάπως έτσι με διαδικτυακό μπουλινγκ το μέλος της Αριστερής Παρέμβασης Ντ.Π
καλούσε συναδέλφους της να κινηθούν κατά του επίσης συνδικαλιστή Γ.Π επειδή

υποστήριξε το Ναι Ο συνάδελφος Γ.Π που
σης εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια εκλέχτηκε

εκπρόσωπος των εργαζομένων απάντησε
ΝΑΙ σε όλα Επομένως δεν μας αφήνει καμία
αμφιβολία για το πώς θα εκφράσει τα συμφέρο
ντά μας τονίσπικε Στο υπουργείο Υγείας ο

γενικός γραμματέας διακινούσε με email επιχειρήματα

υπέρ του Ναι επεισόδια σημειώθηκαν
στο υπουργείο Οικονομικών όπου εργαζόμενοι
πιάστηκαν στα χέρια γιατί διαφώνησαν με το
μοίρασμα κομματικών φυλλοδίων κ.ά Στο ίδιο
κλίμα καθηγητής πανεπιστημίου και υποψήφιος
στον Νομό Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ παραβλέποντας
τον ρόλο του ως εκπαιδευτικού διακινούσε σε
φοιτητές link με πολιτική προπαγάνδα Και από
την άλλη πλευρά όμως δεν έλειψε ο διχασμός
Υλικό υπέρ του Οχι προσπάθησαννα μοιράσουν
νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ στην οδό Σταδίου όμως
αγανακτισμένοι πολίτες τούς απείλησαν πως θα
πέσει ξύλο αν δεν φύγουν προφανώς εκνευρισμένοι

από την ταλοιπωρία των ημερών και την έλλειψη χρημάτων Επίσης στη Νέα
Σμύρνη ο Πάνος Σκουρλέτης αναγκάσθηκε να αποχωρήσει υπό προστασία από

προγραμμαπσμένη εκδήλωση διότι αποδοκιμάστηκε έντονα από ομάδα αγανακτισμένων

πολιτών που περίμεναν με ης ώρες στις ουρές των ATM
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ΥΓΕΙΑ

Kavévas floyos avnauxias για ία
φάρμακα

Την ομαλή συνεχή ροή φαρμάκων στην αγορά συμφώνησαν ο Υπουργός Υγείας κ Παναγιώτης
Κουρουμπλής με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ οι

οποίοι δεσμεύτηκαν και διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας

Συγκεκριμένα

ο Υπουργός

Υγείας ζήτησε από
τους εκπροσώπους των
φαρμακευτικών εταιρειών

ΧΦΕΕ να συνεχίσει
όπως άλλωστε και συμβαίνει

ο κανονικός εφοδιασμός της
αγοράς με τις συνήθεις ποσότητες

φαρμάκων Οι εκπρόσωποι
των φορέων ανέφεραν ότι ο

εφοδιασμός της αγοράς διεξάγεται

κανονικά και δεσμεύτηκαν
για την περαιτέρω
Αναλυτικότερα τα παραπάνω

συμφωνήθηκαν σε συνάντηση

που πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας

μεταξύ του Π Κουρουμπλή

1

ΑΠΟ ΤΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΝΤΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

6 ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ

www.life2day.gr

και των εκπροσωπών του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΣΦΕΕ παρουσία
του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας κ Γιάννη
Μπασκόζου και των Αντιπροέδρων

του ΕΟΦ κας Δ
Μακριδάκη και κ Η Γιαν
νόγλου
Κύριο θέμα συζήτησης η
διασφάλιση της επάρκειας

των φαρμάκων στην
αγορά για την κάλυψη των
αναγκών των πολιτών Να
σημειώσουμε ότι ο Ε.Ο.Φ
τόνισε σήμερα νωρίς το
πρωί ότι είναι επιτακτική

ανάγκη για συνέχιση επάρκειας φαρμάκων
Μετά την συνάντηση οι εκπρόσωποι

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδας ανέφεραν ότι δεν υπάρχει

κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά
με την επάρκεια φαρμάκων την κρίσιμη
αυτή περίοδο Ο Σύνδεσμος ως θεσμικός

εκπρόσωπος των εταιριών μελών

του ελληνικών και πολυεθνικών βρίσκεται
σε συνεχή και στενή συνεργασία με

το Υπουργείο Υγείας εξαντλώντας κάθε
δυνατότητα ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδότηση της
αλυσίδας φαρμάκου
Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ επίσης τονίζουν

ότι είναι ξεκάθαρο ότι η υγεία
και η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών

σε φάρμακα και θεραπείες οφείλει
να παραμείνει έξω από το κάδρο

του πολιτικού κλίματος και μακριά από
κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης

Ο Σύνδεσμος και τα μέλη του
συνεχίζουν και θα συνεχίσουν με ψυχραιμία

σύμπνοια και προσήλωση να στέκονται

δίπλα στους Έλληνες πολίτες και την
χώρα
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