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Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ υποψήφιος Βουλευτής Β Αθηνών

Προτεραιότητά μας
η αναχαίτιση

της ανθρωπιστικής κρίσης
Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα στους ψηφοφόρους

της Κυριακής να του δώσουν την αυτοδυναμία
δηλώνει ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τ υπουργός

Υγείας και υποψήφιος βουλευτής Β Αθήνας

Μιλώντας στην Αυγή υπογραμμίζει πως
πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η πολιτική σταθερότητα

της χώρας ενώ για τις συνεργασίες ξεκαθαρίζει

ότι Όσοι συγκλίνουν στο πρόγραμμα

του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχουν στον διάλογο για τον
σχηματισμό κυβέρνησης Ο Π Κουρουμπλής τονίζει

ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για 4.500 προσλήψεις

στην Υγεία και δεσμεύεται ώστε στο τέλος
της 4ετίας η Ελλάδα να έχει ένα σύγχρονο σύστημα

Υγείας που θα υπηρετεί τον άνθρωπο με τον
πιο αξιόπιστο τρόπο στις πιο δύσκολες στιγμές της
ζωής του

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κ Δηλώσατε πρόσφατα ότι ηΒ à συσπείρωση θα βοηθήσει τον
ΣΥΡΙΖΑ να αγγίξει το όριο της αυτοδυναμίας

Είναι εφικτός αυτός ο

στόχος
Οπως αποτυπώνεται σε όλες
τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων

ημερών η συσπείρωση του
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται περίπου στο 60
παρουσιάζοντας παράλληλα μια ανοδική

τάση Αντίθετα αυτή τη στιγμή
η συσπείρωση της Ν Δ θα λέγαμε
ότι έχει πιάσει ταβάνι καθώς

βρίσκεται στο 85 Λογικά σκεπτόμενος

κάποιος και με δεδομένο ότι
από τη Μεταπολίτευση και έπειτα
κανένα κόμμα που διεκδίκησε την
πρωτιά δεν υπολειπόταν του 75
συσπείρωσής του αντιλαμβάνεται
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αυξήσει σημαντικά

τη συσπείρωση των ψηφοφόρων

του καθιστώντας εφικτή την
αυτοδυναμία

Κοιτάξτε Σε κάθε περίπτωση ο
ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα στους
ψηφοφόρους της Κυριακής να του
δώσουν την αυτοδυναμία δεδομένου

ότι είμαστε πεπεισμένοι πως η
μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν
επιθυμεί πισωγυρίσματα και γενικότερα

αλλαγή του πολιτικού σκηνικού
κάτι που ενισχύεται και από εύρημα
πρόσφατης δημοσκόπησης σύμφωνα

με την οποία το 65 περίπου των
ερωτηθέντων ήταν αντίθετοι με τη
διενέργεια εκλογών άρα δέχονταν
ως πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα

L Εάν το εκλογικό αποτέλεσμαΒ α επιβάλλει συνεργασίες για να
σχηματίσει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
θα συνεργαζόσασταν με τις δυνάμεις

του παλιού πολιτικού συστήματος

Με ποιες πολιτικές δυνάμεις

υπάρχει περιθώριο σύγκλισης
σε προγραμματικό επίπεδο

Οπως έχω πει και σε άλλες το
ποθετήσεις μου ο στρατηγικός

μας στόχος είναι η αυτοδυναμία Και
αυτή μου η πεποίθηση πηγάζει από

τις επισκέψεις μου και την άμεση επαφή

μου με τον κόσμο τόσο στις πολυπληθείς

γειτονιές της Β Αθήνας
όσο και στην Περιφέρεια Οι δημοσκοπήσεις

είναι ένα σημαντικό εργαλείο

η καθημερινή όμως επαφή
με τους πολίτες είναι αυτή που με κάνει

να αισιοδοξώ Εάν ωστόσο οι πολίτες

διά της ψήφου τους μας στείλουν

μήνυμα συνεργασίας θα το επεξεργαστούμε

με ιδιαίτερη προσοχή
και αναλόγως θα πράξουμε

Κυρία Κωστοπούλου θα ήθελα να
καταστήσω απόλυτα σαφές το εξής
Πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι η
πολιτική σταθερότητα της χώρας Όποιες

λοιπόν δυνάμεις συμβάλλουν
σε αυτό το πλαίσιο και συγκλίνουν
στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχουν

στον διάλογο για τον σχηματισμό

κυβέρνησης Σε κάθε περίπτωση

δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας

με τη Ν Δ που σήμερα
δεν κουβαλάει τίποτε το καινούργιο

Κ Σε ποιους τομείς θα δώσειΒ 4 προτεραιότητα ως προς την
υλοποίηση του παράλληλου προγράμματος

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙ Προτεραιότητα της κυβέρνη
σης ΣΥΡΙΖΑ ήταν είναι και θα

είναι η αναχαίτιση της ανθρωπιστικής
κρίσης Κάτι που αποδείξαμε εμπράκτως

το 7μηνο αυτό διασφαλίζοντας

δωρεάν παροχή ρεύματος σε
212.000 οικογένειες επίδομα σίτισης

σε 300.000 και πλέον νοικοκυριά
και επιδότηση στέγης σε 30.000

οικογένειες
Επίσης βασικός μας πυλώνας είναι

ο τομέας της Υγείας με απόλυτη προτεραιότητα

την καθιέρωση της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας με
στρατηγική την πρόληψη και την επείγουσα

ιατρική Στόχος μας ένα
σύστημα Υγείας ποιοτικό προσβά
σιμο από όλους τους πολίτες χωρίς
εξαιρέσεις αποτελεσματικό αξιόπιστο

που θα εμπεδώνει στον κόσμο
το αίσθημα ασφάλειας Σε αυτό το
σημείο θα ήθελα να υπογραμμίσω ό

Οι 4.500 προσλήψεις
στην Υγεία αποτελούν
πραγματικότπτα
και όχι λόγια του αέρα
καθώς έχουμε πάρει
τπν έγκριοη tou Γενικού
Λογιστηρίου του
Κράτους και έχει
ξεκινήσει π διαδικασία
μέσω του ΑΣΕΠ
Οι επικριτές μας
τα τελευταία πέντε
χρόνια ούτε τον νόμο
τπς τρόικας για
τπν πρόσλπψη 1 προς
5 δεν εφάρμοσαν

τι δρομολογήσαμε και θα ολοκληρώσουμε

άμεσα την υγειονομική κάλυψη

2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων
συμπολιτών μας καταργήσαμε το εισιτήριο

των 5 ευρώ για την πρόσβαση
στα νοσοκομεία και δώσαμε ανάσα

στα ιδρύματα πρόνοιας με την κατάργηση

του ποσοστού με το οποίο επιβαρύνονταν

αυτά για το κλειστό ημερήσιο

νοσήλιο
Επίσης βασική προτεραιότητα της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι η παραγωγική

ανασυγκρότηση της χώρας
με την αξιοποίηση των συγκριτικών
της πλεονεκτημάτων Αυτό θα επιτευχθεί

επί παραδείγματι με τη σύνδεση

του πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα παραγωγής με τον τουρισμό

και την κατ επέκταση αύξηση
του ποσοστού κατανάλωσης των ελληνικών

προϊόντων Τεράστιες δυνατότητες

υπάρχουν και στον τομέα
παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα
από όποιον και αν αυτή υλοποιείται
κρατικό κοινωνικό και ιδιωτικό το

μέβ με σκοπό τη δημιουργία πολ¬

λών και καλά αμειβομένων νέων θέσεων

εργασίας αξιοποιώντας τα δυνατά

μυαλά που η χώρα διαθέτει
Στόχος μας η αξιοποίηση του επιστημονικού

δυναμικού της χώρας
αλλά και του επιχειρηματικού και επιστημονικού

δυναμικού της διασποράς

t Η δέσμευση για 4.500 προ
i σλήψεις μόνιμου προσωπικού
στα νοσοκομεία είναι εφικτή

Αρκεί αυτό για να αλλάξει η εικόνα
υγειονομικής κατάρρευσης

ΓΙ Οι 4.500 προσλήψεις στην Υ
γεία αποτελούν πραγματικότητα
και όχι λόγια του αέρα καθώς

έχουμε πάρει την έγκριση του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους και έχει

ξεκινήσει η διαδικασία μέσω του
ΑΣΕΠ

Ακούστε Αυτή είναι και η ποιοτική

μας υπεροχή σε σχέση με τους
προκατόχους και αντιπάλους μας
Δεν περιοριζόμαστε στις θεωρίες και
στα λόγια και σ αυτό έγκειται η ειδοποιός

διαφορά αυτού που λέμε παλαιοκομματική

αντίληψη από τη μία
με το νέο που κομίζουμε εμείς από
την άλλη Απαντώντας στους διάφορους

επικριτές μας θα ήθελα να ρωτήσω

τι έκαναν εκείνοι τα τελευταία
πέντε χρόνια αφού ούτε τον νόμο
της τρόικας για την πρόσληψη 1

προς 5 εφάρμοσαν
Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες

που λάβαμε στο υπουργείο Υγείας για
την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

και τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων

αναστρέψαμε την εικόνα
κατάρρευσης που παρουσίαζε το σύστημα

Υγείας Παραλάβαμε τα νοσοκομεία

με υπερβολικά χρέη και ήδη
με τροπολογία που ψηφίστηκε στη
Βουλή και αφορά τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές πληρώνονται οι προμηθευτές

διώχνοντας αυτόν τον βραχνά α¬

πό τα νοσοκομεία
Καταργήσαμε το εισιτήριο των 5

ευρώ Και για όσους κάνουν λόγο για
το ενδεχόμενο επαναφοράς του θα
τους διαψεύσω για ακόμη μία φορά
καθώς εξασφαλίσαμε ισοδύναμο από

τη συμφωνία που πετύχαμε με τη
φαρμακοβιομηχανία αλλάζοντας το
rebate σε rebate όγκου καθώς πρόκειται

για ένα πιο δίκαιο αναλογικό
και νόμιμο σύστημα Από τη συγκεκριμένη

συμφωνία θα εισπράξουμε
139 εκατομμύρια ευρώ με αναδρομική

ισχύ από 1.1.2015 εκ των οποίων

τα 40 εκατ ευρώ θα αποτελέσουν

το ισοδύναμο του 5 ευρώ και
τα υπόλοιπα θα διατεθούν για τη μείωση

της συμμετοχής των οικονομικά
αδύναμων πολιτών στο φάρμακο

όπως των χαμηλοσυνταξιούχων

Κ Τι περιθώρια ευελιξίας για
j βελτιώσεις και πρωτοβουλίες

της κυβέρνησης υπάρχουν ως προς
τον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο
της εφαρμογής της συμφωνίας

Οταν υπάρχει βούληση απο
δεικνύεται ότι μπορούν να ανοίξουν

δρόμοι ακόμη και εκεί που
δεν υπάρχουν όπως ανέφερε πρόσφατα

ο Αλέξης Τσίπρας
Ήδη οι 4.500 προσλήψεις στον

χώρο της Υγείας επιβεβαιώνουν του
λόγου το αληθές Επίσης η πρωτοβουλία

μας για το ζήτημα των επικουρικών

γιατρών και η προσπάθειά
μας στην Ευρώπη για τη διεκδίκηση
ειδικού προγράμματος 13 000 επιπρόσθετων

θέσεων εργασίας στην Υγεία

αποδεικνύουν περίτρανα ότι έχουμε

τη βούληση Θα εργαστούμε
σκληρά ώστε στο τέλος της 4ετίας η
Ελλάδα να έχει ένα σύγχρονο σύστημα

Υγείας που θα υπηρετεί τον άνθρωπο

με τον πιο αξιόπιστο τρόπο
σης πιο δύσκολες στιγμές της ζωής
του Η ελπίδα θέλει χρόνο
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχορηγήσεις σε ΕΚΑΒ ΟΚΑΝΑ Ερυθρό Σταυρό
ν/σ Παπαγεωργίου Αποστολή
Εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις

προς το ΕΚΑΒ το Γενικό Νοσοκομείο

Παπαγεωργίου τον ΟΚΑΝΑ
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και
την Αποστολή έπειτα από την υπογραφή

των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων από τον υπηρεσιακό

υπουργό Υγείας Θάνο Δημό
πουλο

Ειδικότερα το ΕΚΑΒ λαμβάνει το
ποσό του 1.000.000 ευρώ για την
κάλυψη έκτακτων λειτουργικών του

δαπανών για το οικονομικό έτος
2015

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

επιχορηγείται με το ποσό
των 3.207.136,00 ευρώ για την κάλυψη

των δαπανών μισθοδοσίας
του προσωπικού του για τον μήνα
Σεπτέμβριο του οικονομικού έτους
2015

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών
ΟΚΑΝΑ λαμβάνει το ποσό

των 1.588.046,00 ευρώ προκειμέ¬

νου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας

των υπαλλήλων και οι
λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας για το Γ Τρίμηνο του οικονομικού

έτους 2015
Εγκρίθηκε και η επιχορήγηση του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το
ποσό του 1.000.000 ευρώ σε εκτέλεση

του αρ 4 του Ν.3627/2007
ΦΕΚ 292/Α/2007 Σύμβαση μετα¬

ξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για
την εκπλήρωση του σκοπού και της
αποστολής του για το οικονομικό έτος

2015
Τέλος η αστική ΜΚΟ Αποστολή

επιχορηγείται με το ποσό των
165.148,00 ευρώ προκειμένου να
καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας
και λειτουργίας της με απόλυτη
προτεραιότητα στην κάλυψη δαπανών

μισθοδοσίας
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Το φάρμακο
και τα ισοδύναμα

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΘΕΝΗ

Η συμμετοχή των φαρμάκων στην υγεία
και στην ευημερία των ατόμων και των πληθυσμών

θεωρείται μέγιστη όταν υπάρχει ορθή
χρήση τους Αντίθετα η μη αναγκαία και η ακατάλληλη

χρήση τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο

για την υγεία και επιπλέον οδηγεί σε απώλεια

πολύτιμων οικονομικών πόρων Η παγκόσμια

δαπάνη για φάρμακα ξεπερνά το 1

τρισ US δολάριακατ έτος με την ευρεία έννοια
του φαρμάκου που συμπεριλαμβάνει μοσχεύματα

υλικά ιατρικής τεχνολογίας Τα φάρμακα
αφορούν το 67 των συνολικών δαπανών

για την υγεία σε ορισμένες χώρες ενώ η οικονομική

επιβάρυνση αυτού του κόστους αφορά
σε μεγάλο ποσοστό τους ασθενείς 1

Καθώς η φαρμακευτική δαπάνη εκτοξεύτηκε
την τελευταία δεκαετία οδήγησε σε απώλεια

οικονομικών πόρων από τα υγειονομικά
συστήματα η οποία οφείλεται

1 Στο χαμηλό ποσοστό χρήσης ποιοτικών

γενοσήμων
2 Στην ετερογένεια φόρων και τιμών

χρεώσεων που οδηγούν σε αύξηση των χρεώσεων

σε διαφορετικά επίπεδα και στάδια στη
διακίνηση

3 Στην αναξιόπιστη διαθεσιμότητα φαρμάκων

σε διάφορες υγειονομικές δομές
4 Στην παρουσία φαρμάκων περιορισμένης

αποτελεσματικότητας ή και ολοκληρωτικά

αναποτελεσματικών φαρμάκων
στην αγορά του φαρμάκου

5 Στην ακατάλληλη χρήση φαρμάκων
στην οποία εντάσσεται και η υπερκατανάλωση

αντιβιοτικών
6 Στη μη συστηματική και μη ενδεδειγμένη

εφαρμογή θεραπειών σε χρόνια νοσήματα

υπέρταση διαβήτης 2

Την ίδια στιγμή ta νοικοκυριά βιώνουν μια
φτωχοποίηση η οποία επιτείνεται από το γεγονός

ότι όλο και περισσότερο πληρώνουν από
την τσέπη τους για τις αναγκαίες θεραπείες ενώ

επιπλέον πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας έλλειψης

πρόσβασης σε αποτελεσματικές και σωτήριες

θεραπείες και ταυτόχρονα μπαίνει ένα
σοβαρό ηθικό πρόβλημα για πολιτικές που μιλούν

για περιορισμό της πρόσβασης σε υψηλού

κόστους σύγχρονες θεραπείες που λειτουργούν

προληπτικά σε χρόνιες καταστάσεις
όπως ο καρκίνος 5

Σε έναν κόσμο δημοκρατίας σε έναν κόσμο
αλληλεγγύης και Αριστεράς τόσο η κοινή οικιακή

χρήση φαρμάκων όσο και αυτή του υγειονομικού

συστήματος αξιώνει την ύπαρξη
των αναγκαίων οικονομικών πηγών για την
πληρωμή των απαραίτητων φαρμάκων πέραν
των ανταγωνιστικών αναγκών που θέτει ο σύγχρονος

εμπορευματικός χαρακτήρας του κυρίαρχου

αναπτυξιακού μοντέλου
Δεδομένων των αναγκών για ισχυροποίηση

της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο ταυτόχρονα
και με την προϋπόθεση ότι θεωρείται ανελαστική

ανάγκη η υγειονομική ασφάλεια του
πληθυσμού απαιτούνται τα εξής

α Οι τοπικές φαρμακοβιομηχανίες να είναι
επικερδείς με την προϋπόθεση της παραγωγής
προϊόντων υψηλής ποιότητας σε οικονομικό
κόστος που να είναι ανεκτό τόσο για το υγειονομικό

σύστημα όσο και για τους ίδιους τους

ασθενείς στο ποσοστό συμμετοχής τους
β Η φαρμακοβιομηχανία που βασίζεται

στην έρευνα θα πρέπει να προσανατολιστεί σε
καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες
που αναδεικνύονται

γ Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή
διακίνηση διάθεση και εφαρμογή του φαρμάκου

θα πρέπει να παραμείνουν σε πλαίσια διαφανούς

διαχείρισης και ηθικά δεοντολογικών
επιχειρηματικών πρακτικών 2 5

Με στόχο τον περιορισμό του ύψους της
φαρμακευτικής δαπάνης στον αναπτυγμένο
κόσμο αναζητήθηκαν μέτρα και τεχνικές που
στόχευαν σε τρία επίπεδα α σε επίπεδο ασθενών

β σε επίπεδο συνταγογράφησης γ σε
επίπεδο φαρμακευτικής βιομηχανίας

Στο επίπεδο των ασθενών τα μέτρα προσανατολίστηκαν

στο οικονομικό πεδίο και ουσιαστικά

μετακύλισαν σε άλλο άλλοτε ποσοστό
μέρος του κόστους στους ίδιους τους ασθενείς
Μολονότι τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε μείωση
του συνόλου της δαπάνης εντούτοις παρουσιάστηκαν

τα ακόλουθα προβλήματα Α Ενώ
μειώθηκε το ύψος δαπάνης για μη αποτελεσματικά

φάρμακα κάτι που είναι χρήσιμο ταυτόχρονα

μειώθηκε και το ύψος της δαπάνης
για αποτελεσματικά και απαραίτητα φάρμακα
αποτέλεσμα που μεσοπρόθεσμα οδηγεί σε νέα
επιβάρυνση της δαπάνης Β Η μετακύλιση του
κόστους στους ασθενείς έχει επιπτώσεις στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ηλικιωμένοι

χρονίως πάσχοντες οικονομικά ευπαθείς
χωρίς μέτρα εξαιρέσεων ασφαλείας όπως ονομάζονται

Γ Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι όπου

επετράπη η διαφήμιση του φαρμάκου κατευθείαν

στον ασθενή αυτό οδήγησε σε αύξηση
της φαρμακευτικής δαπάνης και της κατανάλωσης

Στο επίπεδο της συνταγογράφησης τα
μέτρα προσανατολίστηκαν σε α εκπαιδευτικές

παρεμβάσεις στους γιατρούς β περιοριστικές

παρεμβάσεις στη συνταγογράφηση γ
υιοθέτηση κινήτρων στη συνταγογράφηση Γενικότερα

αυτή η κατηγορία μέτρων πέτυχε να
μειώσει το ύψος της συνταγογράφησης υπήρξαν

όμως κριτικές ότι Α οι εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις είχαν συμμετοχές σε εθελοντική
βάση και είχαν κόστος για τη διεξαγωγή τους
Β οι θετικές λίστες φαρμάκων ή οι αρνητικές
λίστες ενώ επιτυγχάνουν μείωση της φαρμακευτικής

δαπάνης για να αποδίδουν πρέπει
να λειτουργούν στο πλαίσιο θεραπευτικών
πρωτοκόλλων Στο επίπεδο κινήτρων για αλλαγή

του μοντέλου συνταγογράφησης bonus
κ.λπ θεωρείται πως είχαν μέτρια αποτελέσματα

αλλά οι μελέτες που έχουν γίνει στο πεδίο

δεν συμπεριλαμβάνουν οικονομικούς υπολογισμούς

αναφέρονται μόνο σε απόλυτους
αριθμούς φαρμάκων

Στο επίπεδο της φαρμακοβιομηχανίας
πολιτικές που στόχευαν σε μείωση τιμών σε
φάρμακα αναφοράς λίστες τιμολόγησης συγκεκριμένων

κατηγοριών με βάση το κόστος
δημιούργησαν προβλήματα ανισότητας στην
πρόσβαση των ασθενών όπως επίσης και

μεταβολή

στην κατανάλωση π.χ από μη στεροειδή

αντιφλεγμονώδη αναλγητικά σε οπιοειδή
αναλγητικά ενώ οι υποχρεωτικές τιμές σε γε
νόσημα μείωσαν τη φαρμακευτική δαπάνη.4

Καθώς στη χώρα επιβλήθηκε το 3ο Μνημό

Σε έναν κόσμο δημοκρατίας
σε έναν κόσμο αλληλεγγύης
και Αριστεράς τόσο η κοινή
οικιακή χρήση φαρμάκων

όσο και αυτή του υγειονομικού
συστήματος αξιώνει την ύπαρξη
των αναγκαίων οικονομικών
πηγών για την πληρωμή
των απαραίτητων φαρμάκων
πέραν των ανταγωνιστικών
αναγκών που θέτει ο σύγχρονος
εμπορευματικός χαρακτήρας
του κυρίαρχου
αναπτυξιακού μοντέλου

νιο αναδεικνύεται πια ως επιτακτική ανάγκη
η ουσιαστική αναζήτηση από μέρους της Αριστεράς

των πολιτικών εκείνων που θα περιορίσουν

τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών

στην κοινωνία και στους πολίτες Δυστυχώς

στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο και ανεξάρτητα

πολιτικής οπτικής οι αριθμοί τουλάχιστον

σε ορισμένα πεδία φαντάζουν είτε άγνωστοι

είτε ανελαστικές παράμετροι που αναγκαστικά

πρέπει κανείς να ακολουθήσει.Έ
νας τέτοιος κορυφαίος αριθμός είναι το ύψος
της φαρμακευτικής δαπάνης Μέχρι πρόσφατα

η χώρα ήταν 3η παγκόσμια στο ύψος τής
κατά κεφαλή φαρμακευτικής δαπάνης στα 677
US δολ Με τη Γαλλία και Γερμανία οι οποίες
είναι χώρες με μεγάλη φαρμακοβιομηχανία
στα 625 US δολ ενώ η Αγγλία η οποία παραμένει

πρότυπο στην ορθολογική χρήση του
φαρμάκου κινήθηκε στα 380 US δολ Επιπλέον

ως ποσοστό του ΑΕΠ η χώρα είχε 2,4 μαζί
με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία τη στιγμή
που η Γερμανία είχε 1,7 και η Αγγλία 1 Αξίζει
όμως επιπλέον να σημειωθεί πως η χώρα παρουσίασε

αυτούς του δείκτες με το σύνολο της
δαπάνης να περνά μέσα από τη δημόσια συνταγογράφηση

5

Με βάση τα στοιχεία και τα συμπεράσματα
που προκύπτουν από τις διεθνείς μελέτες υ¬

πάρχουν μέτρα με σαφώς αριστερό προσανατολισμό

που αν υιοθετηθούν χωρίς να θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία κανενός πολίτη θα οδηγήσουν

άμεσα σε εξοικονόμηση πόρων Ανάμεσα

σε αυτά προτεραιότητα έχουν
Α Η θετική λίστα φαρμάκων δηλαδή τα

απαραίτητα και αποτελεσματικά μόνο φάρμακα
να είναι αποζημιωνόμενα

Β Η ευρεία εφαρμογή θεραπευτικών
πρωτοκόλλων

Γ Η άμεση μείωση της συνταγογράφη
σης αντιβιοτικών περιορισμός με βάση διαγνωστικές

προϋποθέσεις καθώς και βάσει του
επιπέδου περίθαλψης πρωτοβάθμιο δευτεροβάθμιο

κ.λπ με παράλληλα απαγόρευση πώλησης

χωρίς ιατρική συνταγή
Δ Η άμεση απαγόρευση της διαφήμισης

του φαρμάκου
Ε Η άμεση έναρξη ποιοτικών ελέγχων βι

οϊσοδυναμίας
Στ Η εξυγίανση της διακίνησης με δημιουργία

εθνικής φαρμακαποθήκης για τη θετική

λίστα φαρμάκων και την εξασφάλιση της επάρκειας

Ζ Η υποχρεωτική υιοθέτηση συσκευασιών

συμβατών με τα θεραπευτικά σχήματα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
1 Chan Μ Remarks at the Launch of the World

Health Report 2013 Research for Universal
Health Coverage Beijing 2013

2 Wagner et al BMC Health Services Research
2014 14:357 Quality use of medicines within
universal health coverage challenges and
opportunities

3 Piette JD Problems paying out-of-pocket
medication costs among older adults with
diabetes Diabetes Care 2004 27(2)3-391

4 Lee I International experience in controlling
pharmaceutical expenditure influencing patients
and providers and regulating industry a

systematic review Journal of Health Services
Research Policy2015 Vol 20(1)52-59

5 Zoltân ΚαΙό International Comparison of
Pharma Ceutical Expenditure in Middle Income
Countries Methodological Questions Department
ofHealth Policy and Health Economics Faculty
of Social Sciences Eötvös Lorând University 2

Syreon Research Institute 201 1

Ο Δημήτρης Παρθένης είναι αγγειοχεφουργός
M.D M.Sc Ph.D μέλος της Γραμματείας του
τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ



4. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/09/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/09/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Συνταγογραφηση δραστικής ουσίας με καθυστέρηση
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Δριμύ κατηγορώ εναντίον του
πρώην υπουργού Υγείας Παν
Κουρουμπλή εξαπολύει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών με αφορμή
τη συνταγογραφηση αποκλειστικά

της δραστικής ουσίας Οι γιατροί

που είναι ριζικά αντίθετοι
με το μέτρο καταγγέλλουν τον
κ Κουρουμπλή ότι αναίρεσε τον
εαυτό του καθώς λίγους μήνες
αφότου επέτρεψε την παράλληλη
συνταγογράφηση εμπορικής ονομασίας

φαρμάκου και δραστικής
εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την
οποία επαναφέρει τη συνταγογράφηση

αποκλειστικά της δραστικής

ουσίας Υπενθυμίζεται ότι
η επιστροφή στο προηγούμενο
καθεστώς συνταγογράφησης είναι
μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας
έναντι των δανειστών στο πλαίσιο
του τρίτου μνημονίου Ο κ Κου
ρουμπλης υπέγραψε τη σχετική
εγκύκλιο στις 12 Αυγούστου 2015
ωστόσο αυτή τέθηκε σε εφαρμογή
με σχεδόν ένα μήνα καθυστέρηση

μόλις την περασμένη Πέμπτη
αφαιρέθηκε από τους γιατρούς
η δυνατότητα αναγραφής εμπο¬

ρικής ονομασίας στη συνταγή
Αλλωστε σύμφωνα με τον αριθμό
πρωτοκόλλου των εισερχομένων
στην Ηλεκτρονικό Διακυβέρνηση
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α Ε
που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική

συνταγογράφηση η εγκύκλιος

έφτασε στην ΗΔΙΚΑ στις
4 Σεπτεμβρίου 2015

Σε νέα παράταση των συμβάσεων
με τους ιδιώτες γιατρούς

προχώρησε η διοίκηση του Ε0
ΠΥΥ Οπως ενημέρωσε χθες ο
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης
Κοντός τον υπηρεσιακό υπουργό
Υγείας Θάνο Δημόπουλο το Δ.Σ
του ΕΟΠΥΥ έχει δώσει παράταση

στις ισχύουσες συμβάσεις
μέχρι τις 31/12/2015 προκειμένου

να διασφαλιστεί έως τότε η

πρόσβαση των ασφαλισμένων
στους συμβεβλημένους γιατρούς

Η νέα παράταση αναμένεται

να επικυρωθεί και με νομοθετική

ρύθμιση από τη Βουλή

Εν τω μεταξύ προς υλοποίηση
βαίνει άλλη μία διεθνής υποχρέωση

της χώρας για την ανατιμο
λόγηση των φαρμάκων η οποία
εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μείωση

των τιμών πολλών γενοσή
μων και εκτός προστασίας πατέντας

σκευασμάτων Ηδη έχει
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η υπουργική

μετό τις εκλογές προκειμένου
να μη δημιουργηθεί πρόβλημα
σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα της
παροχής υπηρεσιών από την
πλευρά των συμβεβλημένων
γιατρών Η προηγούμενη παράταση

η οποία ουδέποτε δημοσιεύθηκε

σε ΦΕΚ λήγει στο τέλος
του Σεπτεμβρίου ωστόσο η

προεκλογική περίοδος φαίνεται
ότι πάγωσε ξανά τις διαβουλεύσεις

για την υπογραφή νέου
τύπου σύμβασης με τους γιατρούς

που σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας θα δίνει δυνατότητα

και σε νέους γιατρούς

απόφαση για τον νέο τρόπο τιμολόγησης

των φαρμάκων που
υπογράφει ο υπηρεσιακός υπουργός

Αθανάσιος Δημόπουλος βάσει
της οποίας θα εκδοθεί πιθανότατα

τον ερχόμενο μήνα το νέο
δελτίο τιμών φαρμάκων Η υπουργικό

απόφαση προβλέπει ότι ανεξάρτητα

της ημερομηνίας κυ

να συμμετάσχουν στο δίκτυο
των συμβεβλημένων Οπως αναφέρεται

σε ανακοίνωση του
υπουργείου ο στόχος είναι να
έχουν υπογραφεί έως τέλους
του 2015 οι νέες συμβάσεις
Πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών αμφισβητεί τις προθέσεις

του υπουργείου Υγείας
Οπως αναφέρεται σε προχθεσινή

επιστολή του ΙΣΑ προς τον κ

Δημόπουλο όλο αυτό το ζήτημα
δημιουργείται διότι δεν υπάρχει
διάθεση από την εκάστοτε ηγεσία

του υπουργείου Υγείας να
επιλυθεί το ζήτημα μόνιμα

κλοφορίας τους η τιμή των εκτός
πατέντας ορίζεται στο 50 εκείνης

που είχαν πριν χάσουν την
πατέντα τους και των γενοσήμων
αντίστοιχα στο 32,5 Σήμερα
αυτό ισχύει μόνο για όσα φάρμακα

κυκλοφόρησαν ή έχασαν
την πατέντα μετά τσ 2012 Ωστόσο

η νέα υπουργική απόφαση
συνεχίζει να προστατεύει φθηνά

φάρμακα με τιμή χαμηλότερη
των 12 ευρώ για τα εκτός πατέντας

και 7,8 ευρώ για ταγενό
σημα για τα οποία δεν προβλέπεται

μείωση τιμής για λόγους
όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά

προαγωγής της χρήσης
οικονομικότερων θεραπειών και
προάσπισης της δημόσιας υγείας
και προκειμένου να μη διακυ
βευθεί η επάρκεια των προϊόντων
για τις ανάγκες των ασθενών

Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας στόχος της ανατιμολό
γησης είναι η μείωση της φαρμακευτικός

δαπάνης που θα συνεπάγεται

εξοικονόμηση πόρων
για τη δημόσια υγεία Εκτίμηση
για τσ ποσοστό αυτής της μείωσης

αναμένεται να έχει o ΕΟΦ
περί τα τέλη Οκτωβρίου

Παράταση συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες γιατρούς ώς τα τέλη 2015


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ Ι ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
	16/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 1
	16/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 9

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
	16/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 24

	ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΟΣΟ Η ΚΟΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩ
	16/09/2015 ΑΥΓΗ σελ. 26

	ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
	16/09/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5


