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Τα προβλήματα στο υπο κατάρρευση
Σύστημα Υγείας και η επίλυσή τους
Ακτινογραφώντας τη
σημερινή κατάσταση
στο χώρο της Υγείας

εύκολα συναντά
κανείς κραυγαλέες

ανισότητες που
εμφιλοχωρούν και

ενδημούν στον
συγκεκριμένο

χώρο Μελετώντας
τις δαπάνες των

νοσοκομείων τα έτη
2θΐ3 και 2θΐ4 και
τις εγκρίσεις του

προϋπολογισμού του
2θΐ5 επίσης εύκολα

καταλήγει κανείς
στο συμπέρασμα

ενός επιχειρούμενου
σχεδιασμού πλήρους

υποβάθμισηςτου
συστήματος Υγείας

Ηυποστελέχωση

συνεχίζει
να αποτελεί μείζον ζήτημα
ειδικά εάν λάβουμε υπόψη
μας ότι κατά τη διάρκεια

της τελευταίας πενταετίας περισσότεροι
από 22.000 εργαζόμενοι αποχώρησαν

από τις βασικές δομές του συστήματος

Υγείας Ενδεικτικό είναι και
το γεγονός ότι αυτοί που παρέμειναν
βρίσκονται στο στάδιο της συνταξιοδότησης

και ήδη είναι αρκετά κουρασμένοι

και απελπισμένοι
Το 2θΐ4 τα νοσοκομεία είχαν δαπάνες
ενός δισεκατομμυρίου 62θ εκατομμυρίων

ευρώ Παράλληλα και μέχρι τις
31/12/2014 έπρεπε να έχουν καταβάλει
σε τρίτους οφειλές ύψους 918 εκατομμυρίων

ευρώ ενώ υπογραμμίζω ότι
παρά το γεγονός ότι η πρόβλεψη δαπανών

για τη φετινή χρονιά αγγίζει το
ένα δισεκατομμύριο 380 εκατομμύρια
ευρώ στον προϋπολογισμό ενεγράφησαν

μόλις δις εκατομμύρια ευρώ
Όσον αφορά στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα

με το πλαίσιο των μνημονιακών
υποχρεώσεων έπρεπε να έχει στον
προϋπολογισμό του 2015 ένα δισεκατομμύριο

ιοο εκατομμύρια ευρώ
αλλά δόθηκαν μόλις 526 εκατομμύρια
ευρώ Τους συγκεκριμένους προϋπολογισμούς

λοιπόν καλείται να διαχειριστεί

η σημερινή πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας

Μέτρα για τη βελτίωση
του Συστήματος Υγείας
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε

το Σύστημα Υγείας όρθιο να
το εξορθολογήσουμε και να το επα
ναθεσμοποιήσουμε σε νέες βάσεις

Παραλάβαμε το μηχανογραφικό σύστημα

στο χώρο της Υγείας σε οικτρή
κατάσταση
Είκοσι συστήματα που λειτουργούν
παράλληλα χωρίς να συνδέονται με
την ΗΔΙΚΑ ενώ οι Υγειονομικές Περιφέρειες

έτρεχαν προγράμματα
που έχουν απενταχθεί αν και έχουν
πληρωθεί στο 8ο και ένας ανύπαρκτος

υγειονομικός χάρτης που
πληρώθηκε πάνω από 6 εκατομμύρια
ευρώ και ακόμη αναζητείται αποδεικνύουν

με τον πιο αντιπροσωπευτικό
τρόπο πως ενώ ξοδεύτηκαν δεκάδες
εκατομμύρια το σύστημα βρισκόταν
σε πλήρη απαξίωση

Επιχειρήσαμε και επιχειρούμε όλο
αυτό το χρονικό διάστημα να επαναφέρουμε

το σύστημα σε λειτουργική
ανάταξη και να το διασυνδέσουμε
ώστε στο τέλος του έτους να υπάρχει
ένα ολοκληρωμένο Taxis Υγείας προκειμένου

να διαθέτει η χώρα ένα αξιόπιστο

σύστημα που

• θα ελέγχει την
επιχειρούμενη απάτη
• θα παρακολουθεί το κόστος
παραγωγής στην πηγή του
• θα περιλαμβάνει τη λειτουργία
του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών

• θα αναλάβει να βελτιώσει στο
μέγιστο το σύστημα ραντεβού και
θα οργανώσει τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

μειώνοντας το κόστος για
τους πολίτες

Παράλληλα θα κατατάξει τις σπάνιες

ασθένειες συνιστώντας πλέον ένα
πολύτιμο αξιόπιστο και παραγωγικό

εργαλείο στην προσπάθεια ανοικοδόμησης

του Συστήματος Υγείας

Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Επιπροσθέτως ολοκληρώνουμε το
σχέδιο για τη θεμελίωση της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας με στρατηγική

την πρόληψη με το γιατρό της
γειτονιάς ώστε να εμπεδώσουμε στον
πολίτη το αίσθημα της κοινωνικής
ασφάλειας Επίσης επιχειρούμε την
αναδιοργάνωση της εξωνοσοκομεια
κής περίθαλψης επιδιώκοντας την επίλυση

εκκρεμοτήτων και ενισχύουμε
το ΕΚΑΒ με 250 καινούργια ασθενοφόρα

και 2θο νέους διασώστες

Αλλάζουμε ριζικά τη φαρμακευτική
πολιτική ώστε να καταστήσουμε το
φάρμακο δημόσιο αγαθό προσιτό σε
όλους Συμβάλλουμε στη δημιουργία
νέων καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας

μέσω της παραγωγής και συσκευασίας

φαρμάκου στη χώρα μας
με όραμα την ενίσχυση της εξαγωγικής

μας δύναμης και της δίκαιης ανακατανομής

του πλούτου

Κατά την άποψή μου οι στόχοι αυτοί

είναι υλοποιήσιμοι δεδομένου ότι
η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα

αξιόλογους επιστήμονες και
υψηλού επιπέδου ερευνητικά κέντρα
τα οποία συναρτήσει της προώθησης
του πρώτου δεύτερου και τρίτου
βαθμού κλινικών μελετών μπορούν
να διασφαλίσουν την επίλυση σημαντικών

προβλημάτων και να συμβάλουν

στην πραγματική ανάπτυξη Διότι
τα παραπάνω αποτελούν πραγματική
ανάπτυξη
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Σε ύψιστη
ετοιμότητα

26 νοσοκομεία
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στα 26 νοσοκομεία

της βόρειας Ελλάδας Εστάλη

τις προηγούμενες ημέρες από
την 3η και την 4η Υγειονομική
Περιφέρεια Μακεδονίας έγγραφο
που ζητά από τις διοικήσεις των
26 νοσοκομείων την επικαιροποί
ηση του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών

Περσέας το οποίο αφορά
την 100 ετοιμότητα όλων των
δομών υγείας σε εξαιρετικά κρίσιμες

περιπτώσεις
Το απόρρητο έγγραφο που

απέστειλε η 3η ΥΠΕ και το οποίο
έχει στα χέρια της η δημοκρατία

ζητά από τους διοικητές των
νοσοκομείων να προχωρήσουν
στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να είναι δεδομένη η απρόσκοπτη
λειτουργία του εκάστοτε νοσοκομείου

υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
και να σταλεί σχετική ενημέρωση

στην αρμόδια Υγειονομική
Περιφέρεια κι έπειτα στο υπουργείο

Υγείας
Η περίοδος που διανύουμε

είναι εξαιρεπκά δύσκολη Οφείλει
το Σύστημα Υγείας να είναι έτοιμο
για παν ενδεχόμενο Παρότι δεν
υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση

από το υπουργείο Υγείας
υπάρχουν φόβοι για ανθρωπιστική

κρίση το επόμενο διάστημα
Οι ασθενείς των νοσοκομείων

σε καθημερινή βάση στα δημόσια
νοσοκομεία τόσο λόγω θέρους
όσο και λόγω άλλων παραγόντων
όπως η αδυναμία του κόσμου να
επισκεφθεί πλέον ιδιωτικά ιδρύματα

έχουν αυξηθεί δραματικά
αναφέρει στη δημοκρατία διοικητής

νοσοκομείου
Το Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

Περσέας το οποίο έχει δομηθεί
σε συνεργασία του Ελληνικού Συστήματος

Υγείας με ειδικούς της
Ευρωπαϊκής Ενωσης αφορά διάφορα

σενάρια αντιμετώπισης κρίσεων

από σοβαρές επιδημίες έως
καταστάσεις φυσικών καταστροφών

και ανθρωπιστικής κρίσης
Τελευταία φορά που ιέθηκε ο

μηχανισμός σε λειτουργία ήταν το
2005 με τη γρίπη των πτηνών
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Ο Στρατός
έτοιμος για
παραγωγή

Οταν χρειαστεί θα συνεισφέρει με
σκευάσματα ευρείας κατανάλωσης
διευκρίνισε η βουλευτής Ξουλίδου

υπουργείων Υγείας και Αμυνας

με σκοπό την ανυμετώ
πιση της ανθρωπιστικής κρίσης

μέσω της παραγωγής
φθηνού φαρμάκου από τις
Ενοπλες Δυνάμεις ανέφερε
η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ

Την ίδια ώρα ο Πανελλήνιος

Σύλλογος Φαρμακα
ποθηκάριων διαβεβαίωσε
ότι η τροφοδοσία της αγοράς
πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα

και απέδωσε τις ελλείψεις

που παρατηρούνται
τα τελευταία 24ωρα στην αυξημένη

ζήτηση για συγκεκριμένα

σκευάσματα
Οταν η υπέρβαση στη

ζήτηση ξεπερνάει κατά πολύ
τον μέσο όρο των παραγγελιών

τότε παρατηρείται πραγματική

αδυναμία εξυπηρέτησης
λόγω των περιορισμών

που δέχονται οι φαρμακαποθήκες

από τη φαρμακευτική
βιομηχανία υποστήριξε

ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φαρμακαποθηκάριων Επιπλέον

διέψευσε τις καταγγελίες

ότι οι φαρμακαποθήκες
ζητούν από τους φαρμακοποιούς

να πληρώνουν τοις
μετρητοίς

Ετοιμος

να καλύψει
τα κενά που ενδέχεται

να παρουσιαστούν

στην
αγορά φαρμάκων

είναι ο Ελληνικός Στρατός

όπως επανέλαβε η βουλευτής

ίων ΑΝ.ΕΛ Σταυρούλα

Ξουλίδου Διευκρίνισε
ωστόσο ότι μπορεί να

παρασκευάσει μόνο σκευάσματα

ευρείας κατανάλωσης
Υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής

φαρμάκων Εχουμε

επίσης την ΑΒΥΠ στην
Πειραιώς που παράγει φάρμακα

για τους στρατιώτες
Μιλάμε πάντα για τα φθηνά

φάρμακα που χρησιμοποιεί

όλος ο κόσμος όπως
η παρακεταμόλη και όχι για
ειδικά φάρμακα όπως αυτά
που προορίζονται γ\α τους
καρκινοπαθείς είπε η κυρία

Ξουλίδου
Μάλιστα αποκάλυψε ότι

ο αναπληρωτής υπουργός
Αμυνας Κώστας Ησυχος έχει
ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες

ενέργειες Στις 10
Ιουνίου ο κ Ησυχος δήλωσε
όυ πρέπει να ρυθμιστεί το νομοθετικό

πλαίσιο μεταξύ των
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► ► ΧΑΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Στοπ στις δίμηνες συνταγές φαρμάκων
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ στη χορήγηση δίμηνων συνταγών
ξεκινούν τα φαρμακεία των Χανίων προκειμένου να
προβλεφθούν ελλείψεις στην αγορά εξαιτίας των δυσκολιών

τροφοδοσίας Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο

Φαρμακευτικός και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης
απευθύνουν έκκληση στους ασφαλισμένους να αρκούνται

στις ποσότητες φαρμάκων τα οποία δικαιούνται
για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών τους όπως
αυτό αποδεικνύεται από την ημερήσια δοσολογία

Η αποθεματοποίηση των φαρμάκων δημιουργεί
πρόβλημα συνολικά στη διαδικασία συνταγογράφησης
και εξυπηρέτησης τους Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από
το Φαρμακευτικό Σύλλογο Χανίων που ζήτησε από
τους γιατρούς να συνδράμουν στο έργο των φαρμακείων

και να αναστείλουν τη συνταγογράφηση των
δίμηνων συνταγών Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος επισημάνει

ότι υπάρχει δυσκολία τροφοδοσίας λόγω του
πλαφόν στα τεμάχια και στο ύψος ίων παραγγελιών

ίων φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες
Η τροφοδοσία της αγοράς με φάρμακα σε όλη την

Ελλάδα μέχρι στιγμής ελέγχεται οριακά ωστόσο οι
φαρμακοποιοί κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου
Λιγότερες συσκευασίες φτάνουν στα φαρμακεία την
ώρα που η ζήτηση αυξάνεται Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος για να διασφαλιστεί π ομαλή
διακίνηση φαρμάκου έχει αποστείλει πρόσκληση προς
το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

την Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας την
Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων τον
ΕΟΠΥΥ τον ΕΟΦ και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

για την πραγματοποίηση σύσκεψης την Πέμπτη 9
Ιουλίου

Παράλληλα το προεδρείο του ΠΦΣ συναντάται
σήμερα τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό
προκειμένου να εξεταστεί το θέμα των πληρωμών
των φαρμακείων ενώ θα ακολουθήσει και συνάντηση
με την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια
Βαλαβάνη

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ



5. ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΗΣ Η ΞΟΥΛΙΔΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .08/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Το βιολί της η ουλίδου
Επιμένει στις δηλώσεις της για τροφοδοσία

της αγοράς με φάρμακα από το υτρατό
η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Σταυρούλα Ξουλίδου Δεν έφτανε π βόμβα

της περασμένης εβδομάδας που σήκωσε

θύελλα αντιδράσεων όταν είπε ότι
π στρατιωτική φαρμακοβιομηχανία είναι
έτοιμη να τροφοδοτήσει την ελληνική

αγορά με 45 φάρμακα πρώτης ανάγκης για τους επόμενους

δέκα μήνες Η βουλευτής εξακολουθεί να λέει
ότι ο στρατός μπορεί να παραγάγει φάρμακα Υπάρχουν
οι φοιτητές που περνούν στις Στρατιωτικές Σχολές στις
ΣΣΑΣ και είναι υγειονομικοί επομένως διόλου παράλογο

και παράξενο είναι να γίνεται η παραγωγή φθηνού
φαρμάκου από το στρατό Και πάντοτε μιλάω για φθηνό
φάρμακο ευρείας κατανάλωσης Δεν μιλάω για ειδικά
φάρμακα όπως για καρκινοπαθείς Μ Ν Γ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ελλείψεις
οτα ογκολογικά
φάρμακα

Στέγνωσαν τα δημόστα νοσοκομεία

από ογκολογικά φάρμακα
με τους καρκινοπαθείς να αναζητούν

τα πολύττμα γτα τη
ζωή τους σκευάσματα στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ Μεγάλα αντικαρκινικά

νοσοκομεία Ο

Άγιος Σάββας Οι Άγιοι Ανάργυροι

Θεαγένειο έχουν
εξαντλήσει τα αποθέματά τους
για ης χημειοθεραπείες ενώ
μικρότερες ελλείψεις παρουσιάζουν

και άλλα δημόσια νοσοκομεία

Ήδη οτα νοσοκομεία
Σωτηρία Παμμακάριστος
Κωνοταντοποΰλειο Παπα

γεωργιου και Βενιζέλειο οι
υπεύθυνοι στέλνουν τους ασθενείς

οτα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

προκειμένου να εξυπηρετηθούν

Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος χθες η διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ προχώρησε
σε αύξηση του προσωπικού στο
φαρμακείο της Ομόνοιας ώστε
να μειωθεί ο χρόνος αναμονής
των ασθενών και να περιοριστούν

οι ουρές Την ίδια στιγμή
αντιδράσεις προκαλεί σχέδιο
του υπουργείου Υγείας για τη
διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού

Κόστους ΦΥΚ αποκλειστικά

από τα ιδιωτικά και όχι από

τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Το υπουργείο υποστηρίζει ότι
με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται

οι ασθενείς καθώς αυξάνονται

τα σημεία διάθεσης των
ΦΥΚ Ωστόσο σύλλογοι ασθενών

με σοβαρές παθήσεις υποστηρίζουν

ότι δεν τίθεται θέμα
προσβασιμότητας δεδομένου
ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει προβλέψει
να αποστέλλονται ταχυδρομικά
τα φάρμακα όπου προκύπτει ανάγκη

Αλλά και στελέχη του
ΕΟΠΥΥ κατ της αγοράς φαρμάκου

εκτιμούν ότι η αποκλειστική
διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά

φαρμακεία θα εκτοξεύσει

τη φαρμακευτική δαπάνη

σε μία περίοδο μάλιστα όπου

οι σχετικοί προϋπολογισμοί
είναι περιορισμένοι

Σημειώνεται όττ σήμερα ο ΕΟΠΥΥ

προμηθεύεται τα φάρμακα
αυτά σε νοσοκομειακή ττμή

ενώ η διάθεσή τους από τα ιδιωτικά

φαρμακεία θα οδηγήσει
σε αποζημίωση με βάση τη
λιανική τιμή
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ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Σε υποχρεωτική αργία
βγαίνουν μαζικά
οι εργαζόμενοι
Με γεωμετρική Πρόοδο αυξάνονται οι επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους και
σε όλη την επικράτεια που θέτουν τους εργαζομένους

τους σε διαθεσιμότητα εκ περιτροπής εργασία
ή ακόμη και υποχρεωτική αργία επικαλούμενες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανωτέρας

βίας Μάλιστα επιχειρηματίες επισημαίνουν στην
Κ ότι το επόμενο βήμα θα είναι οι απολύσεις καθώς

η αγορά έχει παγώσει και μαζί της πάγωσαν

και όλα τα σχέδια ανάπτυξης Σελ 19

Αυξάνεται ο αριθμός
των εργαζομένων
σε υποχρεωτική αργία
Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού

τομέα από όλους τους κλάδους και σε όλη την επικράτεια
που θέτουν τους εργαζομένους τους σε διαθεσιμότητα εκ
περιτροπής εργασία ή ακόμη και υποχρεωτική αργία επικαλούμενες

διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανωτέρας
βίας Μάλιστα επιχειρηματίες επισημαίνουν στην Κ ότι
το επόμενο βήμα θα είναι οι απολύσεις καθώς n αγορά έχει
παγώσει και μαζί της πάγωσαν και όλα τα σχέδια ανάπτυξης

Παράλληλα κι ενώ πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που εξαιτίας
της τραπεζικής αργίας και της επιβολής περιορισμού κεφαλαίων

δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία μεταφέροντάς την
στην καλύτερη περίπτωση για όταν ανοίξουν οι τράπεζες
τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται και αυτές που προκαταβάλλουν

τη μισθοδοσία Ιουλίου ή και Αυγούστου καθώς
και το επίδομα καλοκαιρινής άδειας φοβούμενοι το ενδεχόμενο
κουρέματος των καταθέσεων

Οι καταγγελίες που κατά κύριο λόγο είναι ανώνυμες αφορούν

εργοδότες οι οποίοι ζήτησαν από τους εργαζόμενους
να μην εργαστούν λόγω των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων

μέσω τραπεζών Στις περισσότερες των περιπτώσεων
οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε υποχρεωτική αργία μέτρο που
δεν υφίσταται με βάση το εργατικό δίκαιο προβλέπεται
όμως στον Αστικό Κώδικα εφόσον υπάρξει περίπτωση
ανωτέρας βίας
Υπάρχουν και εργοδότες που θέτουν σε διαθεσιμότητα

το σύνολο των εργαζομένων τους ή κάποια τμήματα από
την παραγωγική διαδικασία μέχρι να λήξουν τα έκτακτα
μέτρα στον τραπεζικό κλάδο ή έστω έως ότου ξεκαθαρίσει
η κατάσταση ενώ συχνές είναι και οι περιπτώσεις όπου
οι εργαζόμενοι παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια τις
περισσότερες φορές με συναίνεση

αλλά εκτός προγράμματος

Παράλληλα πληθαίνουν

οι επιχειρήσεις που
θέτουν μονομερώς ή μετά
από συμφωνία τους εργαζομένους

τους σε εκ περιτροπής

εργασία
Μάλιστα αν και την προηγούμενη

εβδομάδα η επίκληση

σοβαρών προβλημάτων
ρευστότητας σύμφωνα

με το ΣΕΠΕ ήταν αυθαίρετη πλέον το πρόβλημα είναι
υπαρκτό και μεγεθύνεται Η πλήρης αδυναμία τροφοδοσίας
πρώτων υλών χωρίς μετρητά καθώς και το πάγωμα των
συναλλαγών λόγω της τραπεζικής αργίας αλλά και η αναταραχή

που επικρατεί στην οικονομία της χώρας οδηγεί
τις επιχειρήσεις σε λύσεις ανάγκης Τα φαινόμενα αυτά
εντοπίζονται κυρίως σε κλάδους που πλήττονται από το
κλείσιμο των τραπεζικών ιδρυμάτων όπως οι εταιρείες
ενοικίασης εργαζομένων οι φαρμακευτικές εταιρείες οι
ασφαλιστικές το χοντρικό και λιανικό εμπόριο αλλά και
οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Σύμφωνα με εκτιμήσεις
συνδικαλιστών οι εργαζόμενοι που θίγονται ξεπερνούν
τις 10.000 χωρίς ωστόσο να υπάρχει καταγραφή τους
αφού οι περισσότερες καταγγελίες είναι ανώνυμες

Στο ΣΕΠΕ δηλώνουν ότι επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις
μόνο η μετατροπή της σύμβασης των εργαζομένων από
πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής εργασία καθώς
και η διαθεσιμότητα με την καταβολή του 50 των μισθών
Υπάρχει δε και η περίπτωση της διευθέτησης του χρόνου
εργασίας διαδικασία όμως που απαιτεί χρόνο και δεν
μπορεί να εφαρμοστεί με διευθυντικό δικαίωμα δηλαδή
μονομερώς από τον εργοδότη Σύννομη θεωρείται επίσης
η χορήγηση άδ?·.π „ Λτιοδοχών εφόσον αυτό γ...Λ με
τη συγκατάθεση του εργαζόμενου Όσο για τη μισθοδοσία
το υπουργείο Εργασίας επιμένει ότι αυτή μπορεί να γίνει
χωρίς περιορισμούς ηλεκτρονικά ή με την κατάθεση μετρητών

και επιταγών μέσω συγκεκριμένων υποκαταστημάτων

τραπεζών Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει

ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης

φαινομένων καταστρατήγησης και παραβίασης
της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Αρκετές επιχειρήσεις
επικαλούνται

τις διατάξεις
του Αστικού
Κώδικα περί
ανωτέρας βίας
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Ξουλίδου Παραγωγή
φαρμάκων από Ε.Δ
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται νια το ενδεχόμενο να παραχθούν
φάρμακα πρώτης ανάγκης από τις Ενοπλες Δυνάμεις
σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί αν η Ελλάδα βρεθεί
σε αδιέξοδο σύμφωνα με τη βουλευτή των ΑΝΕΛ Σταυρούλα

Ξουλίδου
Αυτήν τη στιγμή υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής

φαρμάκων και δεν είναι κάτι καινούργιο και η Αποθήκη
Βάσεως Υγειονομικού Υλικού ABΥΠ στην Πειραιώς
παράγει φάρμακα για τους στρατιώτες είπε η κ Ξουλίδου
στον ΒΗΜΑ FM και υπενθύμισε επίσκεψη του αναπληρωτή
υπουργού Αμυνας Κώστα Ησυχου στις εγκαταστάσεις
της ΑΒΥΠ τον προηγούμενο μήνα οπότε και σημείωσε
την ανάγκη να ρυθμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ
των υπουργείων Υγείας και Αμυνας για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω παραγωγής φθηνού
φαρμάκου από τη στρατιωτική παραγωγή

Εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων

στον τομέα αυτό η κ Ξουλίδου είπε ότι υπάρχουν
οι φοιτητές που περνούν στις στρατιωτικές σχολές και
είναι υγειονομικοί επομένως κατά την ίδια διόλου παράλογο

και παράξενο είναι να γίνεται η παραγωγή
φθηνού φαρμάκου από τον στρατό σημειώνοντας ότι
αναφέρεται σε φθηνά φάρμακα ευρείας κατανάλωσης
και όχι σε ειδικά φάρμακα όπως για καρκινοπαθείς
και όλα αυτά στην περίπτωση που υπάρξει το τραγικότερο
σενάριο που η Ελλάδα θα βρεθεί σε αδιέξοδο
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Φ Φάρμακο Πιέσεις στην αγορά φαρμάκου

δημιουργεί η αυξημένη ζήτηση
σκευασμάτων από την πλευρά των
ασφαλισμένων Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι

των φαρμακαποθηκών διαψεύδουν
ότι εκτελούν παραγγελίες μόνο κατόπιν

πληρωμής με μετρητά Σελ 6

Η αυξημένη
ζήτηση φαρμάκων
πιέζει την αγορά
Κανονικά τηρούνται οι πιστώσεις λενε
εκπρόσωποι των φαρμακαποθηκών

ΓίιςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στη διάψευση των καταγγελιών
των φαρμακοποιών σύμφωνα με
τις οποίες πληθαίνουν τα περιστατικά

φαρμακαποθηκών που
ζητούν να πληρωθούν τοις μετρητοίς

προχώρησε χθες ο Πανελλήνιος

Σύλλογος Φαρμακαποθηκα
ρίων που διαβεβαιώνει ότι η τροφοδοσία

των φαρμακείων διεξάγεται

ομαλά Μιλώντας στην Κ
ο γενικός γραμματέας του Πανελληνίου

Συλλόγου Φαρμακαποθη
καρίων ΠΣΦ κ Θεόδωρος Σκυ
λακάκης σημειώνει ότι τηρούνται
κανονικά οι πιστώσεις από τις
εταιρείες Οπως είπε τα μεμονωμένα

φαινόμενα που παρατηρήθηκαν
την πρώτη ημέρα εφαρμογής

της τραπεζικής αργίας δύο
από τις 144 φαρμακαποθήκες είχαν
ζητήσει να πληρωθούν τοις μετρητοίς

αντιμετωπίστηκαν αυθημερόν

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φαρμακαποθηκαρίων καλεί όσους
κάνουν γενικές και αόριστες καταγγελίες

είτε να δώσουν στη δη¬

μοσιότητα στοιχεία εαν εχουν ειτε
να σωπάσουν

Αναφορικά με το πλαφόν σε συσκευασίες

που έχει επιβληθεί από
φαρμακαποθήκες ο ΠΣΦ εξηγεί
ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση από
φαρμακεία για συγκεκριμένα φάρμακα

οπότε όταν η υπέρβαση ξεπερνάει

κατά πολύ τον μέσο όρο
των παραγγελιών παρατηρείται
πραγματική αδυναμία εξυπηρέτησης

λόγω ανάλογων περιορισμών
που δέχονται οι φαρμακαποθήκες
από τη φαρμακευτική βιομηχανία
Οπως εξήγησε ο κ Σκυλακάκης οι
φαρμακαποθήκες προμηθεύουν το
κάθε φαρμακείο με βάση τις παραγγελίες

που είχε κάνει κατά μέσο
όρο τους προηγούμενους δύο μήνες
προσαυξημένες κατά 5%-25 ανάλογα

με τη φαρμακαποθήκη Το
θέμα είναι η αυξημένη ζήτηση λόγω
της ανησυχίας των καταναλωτών
επισημαίνει και προσθέτει ότι τα
προβλήματα θα δημιουργούνταν
εάν ακολουθούσαν οι φαρμακαποθήκες

τη ζήτηση αυτή
Ενδεικτική είναι η κοινή ανα

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων υπάρχει αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα σκευάσματα

η οποία παρατηρείται κυρίως λόγω της ανησυχίας των καταναλωτών

Προς το παρόν
η τροφοδοσία
σκευασμάτων
διεξάγεται ομαλά

κοίνωση που εξέδωσαν χθες ο Ιατρικός

και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Χανίων με την οποία παρακαλούν

τους ασφαλισμένους
να αρκούνται στις ποσότητες

φαρμάκων τα οποία δικαιούνται

για την κάλυψη των μηνιαίων
αναγκών τους Είχε προηγηθεί
επιστολή του φαρμακευτικού συλλόγου

της πόλης προς τον ιατρικό
σύλλογο με την οποία συνιστούσε
την αναστολή της συνταγογρά
φησης δίμηνων συνταγών

Με θέμα τη διασφάλιση της
ομαλής διάθεσης φαρμάκων στην
αγορά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος προγραμμάτισε
για αύριο ευρεία σύσκεψη

με τη συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων

φορέων φαρμακευ¬

τικές επιχειρήσεις φαρμακαποθήκες
ΕΟΠΥΥ ΕΟΦ και Πανελλήνιος

Ιατρικός Σύλλογος Οπως
δήλωσε χθες o πρόεδρος του
ΠΦΣ Κωνστ Λουράντος μέχρι
σήμερα χάρη στις προσπάθειες
της βιομηχανίας των φαρμακαποθηκών

των φαρμακοποιών
και του κόσμου που ανταποκρίθηκε

ψύχραιμα στις κρίσιμες αυ
τέ£ ώρες η αγορά λειτούργησε
ομαλά Οι προσπάθειες όλων μας
επικεντρώνονται στο να διατηρηθεί

αυτή η κατάσταση
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11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
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Καταγγελία
της Ομοσπονδίας Φαρμάκου

Την εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΉΣ καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Φαρμάκου για την απαράδεκτη στάση

της απέναντι σε εργαζόμενο στο εργοστάσιο
του ομίλου στα Οινόφυτα Πρόκειται για εργαζόμενο

σχεδόν 20 χρόνια στον όμιλο ο οποίος αντιμετωπίζει

σοβαρό πρόβλημα υγείας και υποβλήθηκε

σε επέμβαση καρδιάς Παρότι η κατάσταση

της υγείας του καθιστά αναγκαία την απομάκρυνση

του από την παραγωγή και την απα
σχόλησή του σε θέση που να μη θέτει σε κίνδυνο

τη ζωή του η εταιρεία επιμένει στην ότι στο
πόστο που βρίσκεται δεν διατρέχει κίνδυνο αφού

του έχει δοθεί η δυνατότητα να διακόπτει
από τη δουλειά αν νιώθει την παραμικρή ενόχληση

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εργαζόμενους

στην εταιρεία να σταθούν αλληλέγγυοι
στον συνάδελφο τους και ενωμένοι σαν μια

γροθιά να υπερασπίσουν την υγεία την ασφάλεια
την ακεραιότητα την ίδια τη ζωή του κάθε

εργάτη μέσα στο χώρο δουλειάς
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Οι φαρμακοτρίφτες
της πολιτικής

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΕΑΙΑΑ 2

ΤΟ ΑΡΟΡΟ

οι φαρμακοτρίφτες
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σαν
να μην έφταναν τα μύρια

προβλήματα που έχει
προκαλέσει στον χώρο του

φαρμάκου το ξαφνικό πάγωμα
της ελληνικής οικονομίας έχουμε
και τις φαεινές ιδέες διαφόρων
κυβερνητικών παραγόντων οι
οποίες απειλούν να γιγαντώσουν
την ταλαιπωρία για χιλιάδες πάσχοντες

γεμίζοντας παράλληλα
τις τσέπες διαφόρων ενδιαφερομένων

Τη στιγμή που καρκινοπαθείς
δεν μπορούν να προμηθευτούν
τα φάρμακά τους από τα δημόσια
νοσοκομεία λόγω ελλείψεων στο
υπουργείο Υγείας επεξεργάζονται
προτάσεις με βάση τις οποίες τα
πολύ ακριβά φάρμακα θα φύγουν
από την αποκλεισπκήευθύνη των
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και θα περάσουν

στα ιδιωτικά φαρμακεία

Μιλάμε
για φάρμακα αξίας

ακόμα και μεγαλύτερης
των 3.000 ευρώ που οι

φαρμακοποιοί αποφεύγουν να
προμηθευτούν λόγω ακριβώς της
μεγάλης τιμής τους Αυτό σημαίνει
ότι οι ασθενείς θα ταλαιπωρούνται

πολύ περισσότερο σε σχέση
με σήμερα
Ποιο είναι όμως το μυστικό Οτι
μπαίνοντας στον μηχανισμό της
διακίνησης αυτά τα πολύ ακριβά

φάρμακα θα μπορούν να γίνονται

αντικείμενο παράλληλης
εξαγωγής αυξάνοντας τα κέρδη
γνωστών και μη εξαιρετέων επιχειρηματιών

Ολη η Ελλάδα έχει στραμμένη την
προσοχήτης στη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση

για την παραμονή
ή μη της χώρας στην ευρωζώνη
Αυτό όμο>ς δεν σημαίνει ότι εισηγήσεις

που σκαρφίζονται διάφοροι
φαρμακοτρίφτες της πολιτικής

μπορούν να περνούν στα ψιλά
μιας και η αποδοχή και εφαρμογή

τους θα σήμαινε τη διαιώνιση
του πελατειακού συστήματος το
οποίο κατά τα άλλα ξορκίζει η
κυβέρνηση
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Ασφυξία στα ακριβά φάρμακα
Σχεδιάζουν η διάθεση των σκευασμάτων για σοβαρές παθήσεις να γίνεται μόνο από τα ιδιωτικά φαρμακεία
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΑΗ

Προοπτικές
ασφυξίας στην

κυκλοφορία των Φαρμάκων
Υψηλού Κόστους ΦΥΚ

πυροδοτεί σχέδιο που μελετά το
υπουργείο Υγείας Σύμφωνα με αυτό

εξετάζεται η διάθεση σκευασμάτων
που χορηγούνται σε ασθενείς

με σοβαρές παθήσεις όπως είνα
για παράδειγμα η σκλήρυνση κατά
πλάκας να γίνεται αποκλειστικά
από τα ιδιωτικά φαρμακεία και όχι
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Στη λίστα των φαρμάκων για σοβαρές

ασθένειες συμπεριλαμβάνονται
σκευάσματα για την αντιμετώπιση
της ηπατίτιδας C και απειλητικών
για τη ζωή αυτοάνοσων νοσημάτων
Σημειώνεται δε ότι για τη χορήγησή
τους απαιτείται προέγκριση από τις
επιτροπές του ΕΟΠΥΥ δεδομένου

ότι το κόστος τους είναι πάνω από
3.000 ευρώ

Ετσι στην περίπτωση που η υπό
μελέτη πρόταση υλοποιηθεί τότε
θα μετατοπιστεί ένας τζίρος που
ξεπερνά το μισό δισ ευρώ και που
σήμερα ελέγχει σχεδόν αποκλειστικά
ο ΕΟΠΥΥ και συνεπώς του δίνεται η
δυνατότητα να πραγματοποιεί εξοικονομήσεις

τόσο από τις ιδιωτικές
εταιρείες όσο και από τα κανάλια
διανομής

Πηγές του υπουργείου Υγείας
σημειώνουν ότι η διάθεση των ΦΥΚ
από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα εξυπηρετήσει

τους ασθενείς με κινητικά
προβλήματα αλλά και εκείνους που
κατοικούν σε περιοχές όπου η πρόσβαση

σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή
του ΕΣΥ δεν είναι εύκολη

Στελέχη του ΕΟΠΥΎ ωστόσο
επιμένουν ότι δεν τίθεται θέμα προ¬

σβασιμότητας δεδομένου ότι το μεγαλύτερο

ασφαλιστικό ταμείο της χώρας
έχει προβλέψει να αποστέλλονται ταχυδρομικά

τα φάρμακα στους ασφαλισμένους

όπου προκύπτει ανάγκη Και
σημειώνουν ότι δεν έχει σημειωθεί
καμία καθυστέρηση ή σχετικό παράπονο

από βαριά πάσχοντες

θα επιβαρυνθεί
η φαρμακευτική δαπάνη
έω 31 eKrpoxmzovias
tov προϋπολογισμό

Παράλληλα παράγοντες τόσο του
Οργανισμού όσο και του χώρου του
φαρμάκου επισημαίνουν ότι η αποκλειστική

διάθεση των ΦΥΚ από τα
ιδιωτικά φαρμακεία θα εκτοξεύσει
τη φαρμακευτική δαπάνη έως 31

εκτροχιάζοντας τον προϋπολογισμό

Και αυτό διότι σε αυτή την περίπτωση
ο Οργανισμός υπό την ομπρέλα

του οποίου λαμβάνουν φαρμακευτική
περίθαλψη 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι

θα υποχρεωθεί να αποζημιώνει
τα φάρμακα αυτά στη λιανική

τιμή τους και όχι στη νοσοκομειακή
όπως ισχύει βάσει της συμφωνίας που
έχει συνάψει με τις φαρμακευτικές
εταιρείες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενδεικτικά αναφέρεται
η περίπτωση σκευάσματος με τη

δραστική ουσία αδαλιμουμάμπη που
χορηγείται σε ασθενείς που πάσχουν
από αρθροπάθεια ή από μυοσκελετι
κές παθήσεις Στον ΕΟΠΥΎ κοστίζει
349 ευρώ σήμερα εάν όμως η διάθεσή
του γίνει από ιδιωτικό φαρμακείο
τότε για το ίδιο φάρμακο θα χρεωθεί
κατά 27,5 ακριβότερα 445 ευρώ

Αντίστοιχα η λιανική τιμή σκεύα

σματος για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

δραστική ουσία τεριφλουνομίδη
αγγίζει τα 1 295 ευρώ όταν σήμερα η
χρέωση του ΕΟΠΥΥ για το ίδιο φάρμακο

δεν ξεπερνά τα 1 066 ευρώ
Επιπλέον στελέχη του χώρου

του φαρμάκου υποστηρίζουν ότι η
σημερινή οικονομική κατάσταση

θα ευνοήσει τις παράλληλες εξαγωγές
από τους χονδρεμπόρους για να

πληρώνονται άμεσα με τον κίνδυνο
έλλειψης αυτών των σκευασμάτων
στην εγχώρια αγορά

Στο μεταξύ το Συντονιστικό Συλλόγων

Ασθενών και Γονέων με Ρευματικά

Νοσήματα αναρωτιέται μεταξύ
άλλων σε σχετικό δελτίο Τύπου Στις
σημερινές συνθήκες ποιο συνοικιακό
φαρμακείο θα μπορεί να δεσμεύσει
ένα αρκετά σημαντικό ποσό για διάστημα

3-6 μηνών έως ότου αποζημιωθεί

από τον ΕΟΠΥΥ

Τα πα
θα φέρει στην ανορά

των φαρμάκων
υψηλού kôotous

η διάθίσή tous
μόνο από ιδιωτικά
φαρμακεία και όχι

από τον ΕΟΠΥΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Στέγνωσαν από
αντικαρκινικά

σιο ΕΣΥ oupés
και ταλαιπωρία

σιον ΕΟΠΥΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ με το πιο σκληρό
πρόσωπο της κρίσης βρίσκονται οι
καρκινοπαθείς Παρότι οι φαρμακευτικές

εταιρείες δεσμεύονται ότι διατηρούν

αποθέματα για τρεις μήνες τα
φαρμακεία του ΕΣΥ έχουν στεγνώσει
από αντικαρκινικά φάρμακα με αποτέλεσμα

να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν

τους εξωτερικούς ασθενείς
Το αποτέλεσμα είναι οι φαρμακοποιοί

του ΕΣΥ να αναγκάζονται να
δείχνουν την πόρτα της εξόδου στους
ασθενείς με την ένδειξη στη συνταγή
στερούμεθα

Ι α φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αποτελούν

υπό τις συνθήκες αυτές μονόδρομο

για την εξυπηρέτηση των
ασθενών Ο πρόεδρος του Οργανισμού

Δημήτρης Κοντός παραδέχεται
στα ΝΕΑ ότι δημιουργούνται ουρές
ταλαιπωρίας με την αναμονή να αγγίζει

ακόμη και τη μιάμιση ώρα
Ο ΕΟΠΥΥ ζητά συγγνώμη για την

καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων η οποία οφείλεται στη
μεγάλη προσέλευση ασθενών που
λαμβάνουν νοσοκομειακά φάρμακα
λόγω αδυναμίας των κρατικών νοσοκομείων

Το σημείωμα αυτό είναι

Δείχνουν ιην πόρια
ms εξόδου oîous ασθενεί
με rnv ένδειξη
σιη συνιαγή σιερούμεθο
τοιχοκολλημένο σε φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ παρότι τα κεντρικά παραρτήματα

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
έχουν ενισχυθεί με έξτρα προσωπικό
σε μία προσπάθεια να εξομαλυνθεί η
κατάσταση

ΑΡΡΥθΜΙΕΣ Σημειώνεται ότι οι
ασφυκτικοί προϋπολογισμοί στο ΕΣΥ
έχουν προκαλέσει στα χρόνια της κρί¬

σης αρρυθμίες στη διάθεση ακριβών
φαρμάκων Παραδοσιακά όμως το
πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο
τους τελευταίους μήνες του χρόνου
όταν τα ταμεία των νοσοκομείων
πλέον στενάζουν υπό το βάρος της
προμήθειας ακριβών σκευασμάτων

Φέτος όμως τα δημόσια νοσηλευτικά

ιδρύματα έχουν λάβει συνολικά
90 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο
εξάμηνο του έτους ποσό που αντιστοιχεί

στη μηνιαία κρατική χρημα
τοδότησή τους

Μοιραία αντικαρκινικά νοσοκομεία

όπως ο Αγιος Σάββας και οι Αγιοι
Ανάργυροι στην Αθήνα και το Θεαγέ
νειο στη Θεσσαλονίκη δεν δύνανται
να προμηθεύσουν τους ασθενείς τους
με τα απαραίτητα για τη χημειοθεραπεία

τους σκευάσματα Αντίστοιχη
στενότητα σε φάρμακα καταγράφεται
και σε άλλα φαρμακεία νοσοκομείων
του ΕΣΥ όπως το Σωτηρία η Παμ¬

μακάριστος το Κωνσταντοπούλειο
το Παπαγεωργίου και το Βενιζέλειο

TO ΠΛΑΦΟΝ Εν τω μεταξύ σε πάγια
τακτική αναδεικνύεται το πλαφόν που
έχουν επιβάλει οι φαρμακοποιοί στα
φάρμακα που δίνουν ανά ασφαλισμένο

σε μία προσπάθεια να διατηρήσουν
γεμάτα τα ράφια τους

Ενδεικτική είναι η κοινή ανακοίνωση

που εξέδωσαν ο Ιατρικός και
ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χανίων

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι
όλων των Ταμείων να αρκούνται στις
ποσότητες φαρμάκων τα οποία δικαιούνται

για την κάλυψη των μηνιαίων
αναγκών τους όπως αυτό αποδεικνύεται

από την ημερήσια δοσολογία Η
αποθεματοποίηση των φαρμάκων
δημιουργεί πρόβλημα συνολικά στη
διαδικασία συνταγογράφησης και
εξυπηρέτησής τους υπογραμμίζεται
μεταξύ άλλων
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