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ΥΓΕΙΑ

Βιμ Βαν Λερμπέργκ Στέλεχος Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο
τομέας της υγείας στην Ελλάδα

παρουσιάζει έναν μακρύ κατάλογο

από στρεβλώσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν

από την οικονομική κρίση και τις
πολιτικές λιτότητας παρά το γεγονός ότι δεν
προκλήθηκαν όλες από αυτούς τους λόγους
Αυτό εξηγείο καθηγητής Βιμ Βαν Λερμπέργκ
επικεφαλής του Προγράμματος του Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας για την Υποστήριξη
των Μεταρρυθμίσεων Και προσθέτει ότι η

κρίση και οι περικοπές δαπανών μετέτρεψαν
τιςστρεβλώσειςτου συστήματος υγείαςσε μια
σχεδόν ολοσχερή κατάρρευση

Ποιες είναι οι αιτίες των στρεβλώσεων στο
ελληνικό σύστημα υγείας

Οι γενεσιουργέςαιτίεςείναι αρκετές αλλά αν
είχα να ξεχωρίσω μια από αυτές θα υποδείκνυα

την εμπορευματοποίηση της φροντίδας

υγείας και την αιχμαλωσία τηςαπό ομάδα

συμφερόντων Αυτό προκλήθηκε από την

αφύσικη εξάρτηση της παροχής υγείαςστην
Ελλάδα χωρίς κανόνες και πολλές φορές παράτυπη

πληρωμή αηότηντσέπητου ασθενούς

Αυτή ακριβώς η πληρωμή συνιστά ένα

μεγάλο εμπόδιο για πολλούς πολίτες Επίσης

εισάγει στρεβλά κίνητρα για τους πα

ρόχους υγείας οδηγώνταςσε μια υπερπρο
σφορά υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης
και σε υποεπένδυση τη δημόσια υγεία Το
ελληνικό σύστημα υγείας είναι σήμερα ιδιαίτερα

προμηθευτικοκεντρικό συνδυάζοντας
την έλλειψη της πρόσβασης την παράλογη
υπερκατανάλωση και μια ενοχλητική έλλειψη

ανθρωπισμού Η κρίση και οι επακόλουθες

αυτής περικοπές δαπανών μετέτρεψαν
αυτές τις υφιστάμενες στρεβλώσεις σε μια
σχεδόν ολοσχερή κατάρρευση Εντούτοις
η κατάρρευση προετοιμαζόταν πολύ καιρό
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές

προτεραιότητες για την αναδόμηση του συστήματος

υγείας στην Ελλάδα
Η βασική προτεραιότητα είναι να επαναφέρουμε

το σύστημα στο μονοπάτι της κάλυψης

του συνολικού πληθυσμού Πρώτα απ
όλα πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση
στην περίθαλψη Αυτό μπορείνα γίνει μόνο
εάν ο λόγος μεταξύ της δημόσιας χρηματοδότησης

και της ιδιωτικής δαπάνης αλλάξει
Η χωρίς κανόνες ιδιωτική δαπάνη για την
υγεία είναι ταυτόχρονα ο πιο αναποτελεσματικός

και ο ηιο άνισος τρόπος χρηματοδότησης

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Πρέπει να γίνει μια σημαντική στροφή
προς τη δημόσια χρηματοδότηση επαναφέ
ρονταςτην κατάσταση σε αυτό που θα περί
μενεςαπό μια ευρωπαϊκή χώρα Δεύτερον η

συνολική κάλυψη του πληθυσμού πρέπει να
επέλθει με ένα δυνατό άλμα προς την ποιότητα

αλλάζοντας το σύστημα που λειτουργεί

προς όφελος των προμηθευτών σε ένα

σύστημα που θα εστιάζει στιςανάγκες και τις
προοδοκίεςτων ανθρώπων Αυτό μεταφράζεται

σε μια ριζοσπαστική στροφή προς την
πρωτοβάθμια περίθαλψη με οικογενειακούς
γιατρούς που αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη

για την υγεία του πληθυσμού που υπηρετούν

Επίσης απαιτείται συντονισμός αυ
τήςτης πρωτοβάθμιας περίθαλψης με τα νοσοκομεία

τα οποία θα θεραπεύουν τους ασθενείς

τους αντιμετωπίζοντάς τους όχι ως
απλούς αριθμούς ή πηγές εισοδήματος αλλά

ως ανθρώπους Και βέβαια θα πρέπει να

υπάρχουν οι Αρχές που θα διασφαλίζουν
ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα υγιέστερο
περιβάλλον Μόνο ένα ισχυρό υπουργείο Υγείας

μπορείνα φέρει τα πράγματα σε αυτή

Απαιτείται ισχυρό
υπουργείο Υγεία
Η εΑηηνική κυβέρνηση οφείίίει να δώσει ξεκάθαρη γραμμή ότι εναρμονίζει

τα μέτρα του μνημονίου με το όραμά της για ένα καΗύτερο σύστημα υγείας

Ποϋαές από ης
προτάσεις του
μνημονίου είναι
αππώς μέτρα
κοινής Λογικής

την κατεύθυνση Πρέπει να είναι ένα υπουργείο Υγείας που
όχι απλώς θα μανατζάρει τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα

Υγείας αλλά θα κατευθύνει και θα βάζει κανόνες σε όλους

τους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς Πρέπει ακόμα
να είναι ένα υπουργείο Υγείας το οποίο θα αλλάξει τον ίδιο
τον τρόπο που αυτό λειτουργεί Η νοοτροπία τού όσα έρθουν

και όσα πάνε του παρελθόντος με την αδυναμία της
επιβολής αποτελεσματικών κανόνων στον ιδιωτικό τομέα οδηγεί

σε αδιέξοδο Ταυτόχρονα η κεντρική διοίκηση και ο

έλεγχος δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια γραφειοκρατική
παραίσθηση Ο τομέας της υγείας πρέπει να κυβερνηθεί

με διάλογο με όλη την κοινωνία και όχι μόνο με τις πανταχού

παρούσες ομάδες-λόμπι ενώ το υπουργείο Υγείας πρέπει

να κάνει σημαντικά εξυπνότερη χρήση τόσο των πληροφοριών

στρατηγικής σημασίας όσο και των διαπραγματευτικών
του ικανοτήτων

μια ξεκάθαρη γραμμή ότι εναρμονίζει τα μέτρα

του μνημονίου με το όραμά της για ένα

καλύτερο σύστημα υγείας Το σύστημα
αναμόρφωσης που σχεδιάστηκε από το υπουργείο

τους προηγούμενους μήνες επιτέλους

δημιουργεί ένα καλό πλαίσιο ώστε
κάτι τέτοιο να συμβεί Αυτό έχει τρεις άξονες

οργάνωση της καθολικής πρόσβασης
σε ποιοτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας με
οικονομική προστασία της υγείας κατευθύνοντας

τα πράγματα μέσα από διαφανείς
και μοντέρνες διαδικασίας διακυβέρνησης
και παράλληλα να δημιουργεί δίκαια και επαρκή

χρηματοδότηση μειώνοντας το κατά

πόσο αυτό το σύστημα βασίζεται σε ιδιωτικές

πληρωμές Πολλά από όσα περιέχει

Τα ισχυρά Λόμπι
κατέστησαν
δύσκοΛο να
διορθωθούν οι
ανεπάρκειες στη
δημόσια παροχή

W Είναι το τρίτο μνημόνιο η κατάλληλη συνταγή για την αναδιάρθρωση

του ελληνικού συστήματος υγείας
Πολλέςαπότιςπροτάσειςτου μνημονίου είναι απλώς μέτρα
κοινής λογικής προοριζόμενα να διορθώσουν καταστάσεις
που προφανώςχρειάζονταν αλλαγή Στα προηγούμενα χρόνια

τόσο τα ισχυρά λόμπι όσο και η ελλιπής διαχείριση καθώς

και η χειραγώγηση κατέστησαν δύσκολο να διορθωθούν

οι ανεπάρκειες στη δημόσια παροχή περίθαλψης και
να δημιουργηθεί έστω και μια ελάχιστη ρύθμιση του ιδιωτικού

τομέα Ετσι κάποια από τα μέτρα όπως αυτά που έχει
το μνημόνιο μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες πειθαρχίας

ώστε να εφαρμοστούν Αλλά αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι

της εικόνας Δεν αρκεί απλώς η συμπτωματική θεραπεία

αλλά πρέπει να γίνει και ανατροπή των θεμελιωδών ανισοτήτων

και ανεπαρκειών σε ολόκληρο το σύστημα υγείας
Αυτό θα συμβεί μόνο εάν η ελληνική κυβέρνηση δώσει

το μνημόνιο μπορούν να χωρέσουν κατω
από αυτούς τους τίτλους αλλά το σχέδιο
του υπουργείου Υγείας είναι ακόμα πιο

φιλόδοξο

Πρέπει να αποφύγουμε δυο βασικά
λάθη το ένα να απορριφθούν τα μέτρα

του μνημονίου μόνο και μόνο επειδή είναι
του μνημονίου και να μην κάνουμε τίποτα
και το άλλο να περιορίσουμε την αναδιάρθρωση

του συστήματος υγείας μόνο στην

εφαρμογή του μέτρου του μνημονίου χάνοντας

την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει

το σύστημα Η αναδιάρθρωση του τομέα

της υγείας είναι κάτι περισσότερο από

ζήτημα σωστής χρηματοδότησης Απαιτεί
μακροπρόθεσμο όραμα ευελιξία και ικανότητες

ηγεσίας
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Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ

«Στηρίζουμε
την εθνική
προσπάθεια»
«Η συνεργεία νου ιοπικού με tov διεθνή επιχειρηματικό 

παράγοντα διαμορφώνει μια ισχυρή ενιαία 
φαρμακοβιομηχανία 

με ανεκχίμηοη προστιθέμενη αξία»

Την 
ανάγκη να στηρίξουμε την εθνική

προσπάθεια στον τομέα που γνωρίζει 
ο καθένας μας καλά, ώστε να αυξήσουμε 

τις πιθανότητες να σταθεροποιηθούν
και να καλυτερεύσουν τα πράγματα τονίζει
ο πρόεδροςτου Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδας Πασχάλης Αποστολίδης. 

Και εξηγεί ότι η συνέργεια του τοπικού
με τον διεθνή επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει 

μια ισχυρή ενιαία φαρμακοβιομηχανία 

με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία
τόσο στο πεδίο της υγείας όσο και στον χώρο 

της ανάπτυξης.

■ Υπάρχουν «φάρμακα» για την ελληνική
οικονομία;

Τίποτε, ακόμη και η πιο πρωτοποριακή θεραπεία 

δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν
δοθεί στη σωστή δοσολογία, για τον ενδεδειγμένο 

χρόνο και κυρίως σε κάποιον που

πραγματικά προσπαθεί να γίνει καλά. Αυτών 

των προδιαγραφών δεν διαφεύγει ούτε
η «θεραπεία», όποια και αν είναι αυτή που

τελικώς συμφωνηθεί, για το φλέγον ζήτημα
της χώρας μας. Εχει νόημα, λοιπόν, να στη-

«Το φάρμακο αποιεΑεί 
βιομηχανία 

aixpns για ιην ανάπτυξη, 

ενώ πείΐουργεί θεραπευτικά 

για ιην οικονομία και
ιην κοινωνική συνοχή»

ρίξουμε όλοι μας την εθνική προσπάθεια,
στον τομέα που γνωρίζει ο καθένας μας καλά, 

ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να
σταθεροποιηθούν και να καλυτερεύσουν τα
πράγματα. Εχονταςοτο μυαλό μας πωςαπό
την αρχή της ύφεσης μέχρι το κρίσιμο αυτό
διάστημα παραμένουν σταθερά τα ερωτήματα 

«τι παράγουμε;» και «σε τι μπορούμε
να είμαστε πραγματικά καλοί;» σε οποιονδήποτε 

καταμερισμό στην Ε. Ε., σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο άσκησης της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας μας. Σε αυτό το ερώτημα, 

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδας απαντάει ότι «το φάρμακο
είναι τομέας στον οποίο μπορούμε να είμαστε 

πραγματικά καλοί», καθώς η συνέργεια
του τοπικού με τον διεθνή επιχειρηματικό
παράγοντα διαμορφώνει μια ισχυρή ενιαία
φαρμακοβιομηχανία με ανεκτίμητη προστιθέμενη 

αξία τόσο στο πεδίο της υγείας ό¬

σο και στον χώρο της ανάπτυξης.
■	Πώς μπορεί το φάρμακο να γίνει μοχλός
ανάπτυξης;

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι παρά την τεράστια 

ύφεση, παράτιςαντιξοότητεςκαιτα
γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν,
οι εξαγωγές έχουν ενισχυθεί. Σύμφωνα με
στοιχεία του 201 4, το φάρμακο αποτελείτο
δεύτερο κατά σειρά εξαγώγιμο προϊόν της
χώρας μας. Το υψηλότατο επίπεδο του επιστημονικού 

δυναμικού τόσο στην ιατρική
πράξη, όσο και στο πεδίο τηςέρευνας η ευελιξία 

των μονάδων παραγωγής οι οποίες
εφαρμόζουν και τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές

-δεν είναι τυχαίο ότι πολλές πολυεθνικές 

εταιρείες ήδη παράγουν μέχρι και το
40% των φαρμάκων τους κατ' όγκο σε 

εγχώριες 

εταιρείες με δυνατότητες περαιτέρω
επέκτασης- το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής 

αλλά ακόμη και η πλεονεκτική 
γεωπολιτική 

θέση της Ελλάδας η οποία ευνοεί
συνεργασίες και συνέργειες με κράτη της
Αφρικής και της Ασίας συντείνουν σε αυτά
τα αποτελέσματα. Ωστόσο, παρά το γεγονός 

ότι όλα τα παραπάνω περιγράφουν αναμφισβήτητα 

μια βιομηχανία αιχμής για
την ανάπτυξη -μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά 

για την οικονομία και την κοινωνική 

συνοχή, σε δημιουργική συνέργί ια με
παραδοσιακά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα 

και απόλυτη συμβατότητα με το, αυτονόητο 

πλέον, ζητούμενο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

που βασίζεται στην καινοτομία- 

το πλαίσιο δεν ενθαρρύνει τη λειτουργία 

της.
■	Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που
δυσχεραίνουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη 

του κλάδου;
Το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, η 

γραφειοκρατία, 

η έλλειψη φορολογικών και άλλων 

κινήτρων ειδικά αν συγκριθούμε με τις
υπόλοιπες χώρεςτης Ευρώπης, καθώς και η
τακτική των μη προσδιορισμένων πληρω-
μώντων οφειλών προςτιςεταιρείεςαποθαρ-
ρύνουν τις επενδύσεις και την παραγωγική
ανάπτυξη του κλάδου. Το καθεστώς που ισχύει 

για τις κλινικές μελέτες είναι ενδεικτικό, 

καθώς είναι κατεξοχήν ζήτημα που δεν
δικαιολογείται από τα δυσχερή δημοσιονομικά 

μεγέθη, αλλά από τη νοοτροπία που

οδήγησε σε αυτά. Είναι όμως δεδομένο ότι 

η απλοποίηση του θεσμικού και νομικού
πλαισίου, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η
αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού
με τη δημιουργία κέντρων αριστείας όπου

υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 

ώστε να έχουμε αντιστροφή του φαινό-

«Το ασταθές φορολογικό 

περιβάΛ-
Sov, η γραφειοκρατία, 

η έάάειψη
φοροπογικών και
άϋάων κινήτρων,
καθώς και η τακτική 

των μη προσδιορισμένων 

πληρωμών 
των οφειπών

προς τις εταιρείες
αποθαρρύνουν τις
επενδύσεις και την
παραγωγική ανάπτυξη 

του κάάδου»

μενού brain drain, μπορεί να οδηγήσει στον τριπλασιασμό
των κλινικών μελετών στην Ελλάδα μέχρι το 201 7, ωφελώ-
νταςχιλιάδες ασθενείς λύνονταςπροβλήματα υηοστελέχω-
σης των δημόσιων νοσοκομείων. Αξιοποιώντας μια δυναμική 

που τώρα χάνεται, ενώ μπορείνα αποφέρει πολλαπλά

κέρδη στη χώρα, από τα δημόσια ταμεία έως την ποιότητα
των υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

I Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό,
Τέτοια ζητήματα, τα οποία μπορούν να εξορθολογίσουν το
πλαίσιο, υπάρχουν αρκετά και μπορούν να λυθούν. Δεν είναι 

ακατόρθωτο. Κάθε άλλο. Γιατί είναι κυρίως ζήτημα της
«ψυχολογίας» του κράτους του τρόπου που διαχειρίζεται
την επιθυμία του να «θεραπευτεί». Απελευθερώνοντας πόρους 

για ένα δικαιότερο δημόσιο σύστημα υγείας, ενθαρρύνοντας 

τις επενδύσεις που αποδεδειγμένα μεταφράζονται 
στη δημιουργία και τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας. 

Το φάρμακο είναι εδώ, για να σταθεί π ελληνική οικονομία 

στα πόδια της και να αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία.
Αρκεί να εξασφαλίσει η πολιτεία τη σταθερότητα, τη συνέπεια 

και τα κίνητρα που απαιτούνται για να λειτουργήσει
με τον αποτελεσματικό τρόπο που μπορεί.
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Η
ώρα των σημαντικών αποφάσεων
έχει φτάσει Παρά το ασφυκτικό
πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει το

τρίτο μνημόνιο είναι θέμα πολιτικής βούλησης
να διασφαλιστούν η προστασία της δημόσιας

υγείας και π δυνατότητα πρόσβασης
των ασθενών σε κάθε απαραίτητη θεραπεία η

βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής
περίθαλψης και η επάρκεια τηςφαρμακευτικής
αγοράς καθώς και η ανάπτυξη του εγχώριου
παραγωγικού ιστού και η ενίσχυση της απασχόλησης

Αυτό εξηγεί ο Δημήτρης Παννα
κόπουλος αντιπρόεδρος και αναπληρωτήςδι
ευθύνων σύμβουλος ΒΙΑΝ ΕΞ Α.Ε και μιλά για
όλα όσα κατά τη γνώμη του πρέπει να κάνει
η νέα κυβέρνηση

• Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τους
τελευταίους μήνες

Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν
από πυκνότητα πολιτικών γεγονότων ξεκινώντας

από την εκλογή της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων στις 25 Ιανουαρίου

και τις προσδοκίες που δημιούργησε

για τερματισμό της καταστροφικής λι

τότηταςτων μνημονίων Ακολούθησε το δημοψήφισμα

που φάνταζε ως μία ιστορική
στιγμή για τον ελληνικό λαό να διατρανώσει
την αντίθεσή του στις μνημονιακές πολιτικές
Δυστυχώς το ηχηρό Οχι των Ελλήνων δεν

εμπόδισε την έλευση ενός ακόμα σκληρού
μνημονίου υπό τον μανδύα της νέας συμφωνίας

με τους όρους των δανειστών
Η πρόσφατη προσφυγή στις κάλπες και η

συγκρότηση τηςνέας κυβέρνησηςδεν αφήνουν

άλλα περιθώρια καθώς το διακύβευ
μα όσον αφορά την υγεία και ειδικότερα την
πολιτική φαρμάκου είναι ένα φαρμακευτική
περίθαλψη για τον ελληνικό λαό στηριγμένη
στην εγχώρια παραγωγή φαρμάκου ή πλήρης

εξάρτηση από τις ξένες πολυεθνικές με
ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την εθνική
οικονομία και την ανάπτυξη όσο και για την
ίδια την υγεία των πολιτών
Ποια είναι η επίπτωση των μέτρων που

προβλέπει το νέο μνημόνιο στην υγεία των
πολιτών

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι για
ακόμα μία φορά υποχρεωμένη να εξηγήσει

τα αυτονόητα και να αναδείξει τον υφε
σιακό και εν τέλει αντικοινωνικό χαρακτήρα
των μέτρων που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα

χρόνια και τα οποία διατηρούνται
και με το νέο μνημόνιο
Ο Η πρωτοφανήςμείωση της δημόσιας φαρμακευτικής

δαπάνης ακόμα και κάτω από τα
2 δισ ευρώ δηλαδή σε επίπεδα μη βιώσιμα

τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο
και για τους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους

πολίτες
Ο Η ένταξη των εμβολίων στην ανεπαρκέστατη

φαρμακευτική δαπάνη αγνοώντας
ότι ο εμβολιασμός σε καμία χώρα δεν νοείται

ως κόστος αλλά εντάσσεται στις κοινωνικές

πολιτικές πρόληψης Αποτελεί δηλαδή

επένδυση για τη θωράκιση της υγείας
του κοινωνικού συνόλου η οποία αποφέρει

εξοικονομήσεις σε μελλοντικά κόστη νοσηλείας

και όχι δαπάνη
Ο Η συνταγογράφηση αποκλειστικά με δραστική

ουσία Για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα

πολυεθνικών γενοσήμων θυσιάστηκε
η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών

ιδιαίτερα των χρόνιων παθήσεων σε σταθερή

και ασφαλή θεραπεία με πολύ σοβαρές

συνέπειες για την υγεία τους
Ο Οι αλλεπάλληλες οριζόντιες μειώσεις στις
τιμές των φαρμάκων στοχεύοντας κυρίως
στα off-patent και τα γενόσπμα σκευάσματα

τα οποία αποτελούν τη μερίδα του λέοντος

της παραγωγής της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Μόνη διέξοδοε η εγχώρια
παραγωγή φαρμάκου
Η νέα κυβέρνηση πρέπει να βρει διεξόδους

ώστε to εηΗηνικό φάρμακο να χρησιμοποιηθεί
ως εργαπείο ανάπτυξης επισημαίνει ο αντιπρόεδρος
της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης ΓιαννακόπουΗος

Για να εξυπηρετηθούν

συμφέροντα
ποπυεθνικών γενοσήμων

θυσιάστηκε η
απρόσκοπτη πρόσβαση

των ασθενών σε
σταθερή και αοφαϋή
θεραπεία

β Τα δυσβάσταχτα χαράτσια του rebate και του clawback
Ο Οι διαγωνισμοί για προμήθειες φαρμάκων στα νοσοκομεία

με το μοντέλο του ενός προμηθευτή και μοναδικό κριτήριο

τη χαμηλότερη τιμή Οι συνέπειες αυτού του μοντέ
λοι η νομιμότητα του οποίου αμφισβητείται είναι να δημιουργούνται

μονοπωλιακές πρακτικές και σημαντικά ζητή
μαια διαφάνειας ελλείψεις και προβλήματα επάρκειας στα

νοσοκομεία Επίσης η μειωμένη εμπιστοσύνη των γιατρών
σε φάρμακα που δεν γνωρίζουν και τα οποία προμηθεύεται
το νοσοκομείο μέσω διαγωνισμών οδηγεί στην αυξανόμενη
υποκατάσταση με πολύ ακριβότερα πρωτότυπα φάρμακα
εντός πατέντας και κατά συνέπεια στην αύξηση της δαπάνης
Ο Η επιμονή για απελευθέρωση τηςπώλησηςτων ΜηΣυντα

γογραφουμενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ Οι
δανειστές δεν πτοούνται παρά τους σοβαρούς

κινδύνους δημόσιας υγείας που κρύβει

η πώληση ΜΗΣΥΦΑ από σούπερ μάρκετ
καθώς και την επαπειλούμενη επιβίωση των

φαρμακείων της γειτονιάς
Μήπως όμως όλα αυτά μπορούν να μειώσουν

τη δαπάνη ώστε το σύστημα να καταστεί

βιώσιμο
Ολα τα παραπάνω απέτυχαν παταγωδώς στον

διακηρυγμένο στόχο τους να ελέγξουν δηλαδή

τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη Αυτό
που έκαναν ήταν να μεταφέρουν το βάρος
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ίδιους
τους ασθενείς αυξάνοντας κατακόρυφα τις
συμμετοχές των ασφαλισμένων στο κόστος
των φαρμάκων

Η εΑΑηνική φαρμακοβιομηχανία
αντιστάθηκε σθεναρά

oTous σχεδιασμοί κα

taorpocpns ins svxcbpias παρα
YCDvns φαρμάκου

Η επιμονή δε των δανειστών για τις εκ νέου
εξευτελιστικές μειώσεις στις τιμές των γενοσήμων

και των off-patent φαρμάκων στο
32,5 και στο 50 αντίστοιχα της τιμής του
φαρμάκου αναφοράς μέτρο το οποίο εντάχθηκε

στα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου

φανερώνει πια σαφή πρόθεση εξαφάνισης

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση για το πώς

παραβλέπονται οι αρνητικές συνέπειες και
στο σύστημα αποζημίωσης από την κοινωνική

ασφάλιση καθώς με την αναπόφευκτη
υποκατάσταση πολλά παλιά και καταξιωμένα

φάρμακα θα φύγουν από την αγορά προς
όφελος νεότερων και ακριβότερων• Τι πρέπει να κάνει η νέα κυβέρνηση για να

στηρίξει τη δημόσια υγεία
Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να βρει διεξόδους

ώστε το εγχώριο παραγόμενο φάρμακο
να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης

Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου
Υγείας είχε δείξει πως αντιλαμβάνεται το

πρόβλημα και είχε καταθέσει τη διάθεσή της
να προχωρήσει σε μία σειρά από διορθωτικές

κινήσεις κάποιες από τις οποίες έγιναν
κόκκινο πανί για τους δανειστές

Στο πνεύμα αυτό η νέα κυβέρνηση θα πρέπει

να αποδείξει πως όντως στοχεύει στην
ανάπιυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση

της χωράς αξιοποιώντας στο έπακρο
τις δυνατότητες της φαρμακοβιομηχανίας
ως βασικού πυλώνα της οικονομίας Αλλωστε

η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αντιστάθηκε

σθεναρά τα προηγούμενα χρόνια
στους σχεδιασμούς καταστροφής της εγχώριας

παραγωγής φαρμάκου με αύξηση της
εξωστρέφειας και των εξαγωγών διατήρησε

στο ακέραιο τις χιλιάδες θέσεις εργασίας
που προσφέρει συνέχισε να συμβάλλει σημαντικά

στο ΑΕΠ Το ίδιο κάνει και σήμερα
με μεγαλύτερη ένταση
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■ Ol ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΕΙΣ στο σύστημα
υγείαςδεν μπορει'να γίνονται με βάση 

μόνο τα αριθμητικά στοιχεία και
στον βωμό της εξοικονόμ ησης χρημάτων 

είναι αδιανόητο να διακυβεύεται 
η υγεία των πολιτών.

ΔΥΠΎΧΩΣ, κάποια από τα μέτρα
που περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο 

ακολουθούν μια λογιστική και

εισπρακτική πολιτική, αγνοώντας ότι
στην υγεία διακυβεύονται ανθρώπινες 

ζωές και αυτό πρέπει να είναι
το κριτήριο για χάραξη κάθε πολιτι-

κήςσεαυτόντοντομέα. Ετσι, υπάρχει 

κίνδυνος να δώσουν τη χαριστική 

βολή στο ετοιμόρροπο σύστημα
υγείας και να εξοντώσουν επαγγελματικά 

τον ιατρικό κόσμο.

ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ενδεικτικά την απαίτηση 

για συνταγογράφηση αποκλειστικά 

με βάση τη δραστική ουσία.
Πρόκειται για μέτρο αντιεπιστημο-
νικό, το οποίο δεν εφαρμόζεται σε

καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και

εγκυμονείσοβαρούς κινδύνους για
τη δημόσια υγεία.

άρθρο
του ΠΟΡΤΟΥ
ΠΑΤΟΥΛΗ*

"Προέδρου Ιατρικού

ΣυΑπογου Αθηνών

Μεταρρυθμίσει αντί
για εισπρακτικά μέτρα
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ εξοικονόμηση μπορει'να 

επιτευχθεί με την εφαρμογή
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων
και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

που έχει κατ' επανάληψη
ζητήσει ο ΙΣΑ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ η διατήρηση του καταστροφικού 

μέτρου του claw back
έως το 20 1 8 θα οδηγήσει σε επαγγελματική 

εξόντωση γιατρούς και

εργαστήρια, στερώντας τον ασθενή 

από υπηρεσίες υγείας που έχει

ανάγκη. Ηδη ο ιατρικός κλάδος τα
τελευταία χρόνια μαστίζεται από μία
άνευ προηγουμένου μετανάστευση,
ειδικά των νέων γιατρών, οι οποίοι

Η νέα πολιτική ηγεσία
ίου υπουργείου Υγείας
οφείλει να δώσει

μάχη να βρεθούν
ισοδύναμα μέιρα

αναζητούν επαγγελματικέςδυνατό-
τητεςσε άλλες χώρες του κόσμου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, η νέα πολιτική στις
τιμές των γενοσήμων επιφέρει κίνδυνο 

να τιναχτεί στον αέρα η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, στερώντας 

από τον ασθενή το ελληνικό 

επώνυμο ποιοτικό φάρμακο και

οδηγώντας σε απώλεια πολλών θέσεων 

εργασίας. Είναι, λοιπόν, δεδομένο 

ότι τα μέτρα αυτά είναι σκληρά 

εισπρακτικά, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη ο παράγοντας ασθενής, 

ενώ αποτελούν τροχοπέδη για
οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική
και δυναμιτίζουν την επιβίωση των
παρόχων υγείας.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας οφείλει να δώσει μάχη
να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα και
να μην εφαρμοστούν πολιτικές επικίνδυνες 

για τη δημόσια υγεία και
τον ασθενή.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ εξοικονόμηση χρημάτων 

μπορεί να γίνει μόνο με τις

ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Κάθε
επιπλέον οριζόντια περικοπή ή επιβάρυνση 

του ασθενούςκαι ιδιαίτερα
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
είναι απαράδεκτη και καταστροφική
και αποτελείαποτέλεσμα της αδυναμίας 

να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις 

που θα βάλουν τη βάση
για την εξυγίανση του συστήματος
υγείας. Τρανό παράδειγμα αποτελεί 

η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Οχι

μόνο δεν οικοδομήθηκε, αλλά διαλύθηκαν 

και οι υπάρχουσες δομές.

ΥΓΕΙΑ χωρίς γιατρούς δεν νοείται.
Για εμάςαποτελείαξίωμα η ελεύθερη 

επιλογή γιατρού για όλους τους
πολίτες. Η άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, η υπογραφή
συλλογικών συμβάσεων των κατά τόπους 

Ιατρικών Συλλόγων υπό την αιγίδα 

του ΠΙΣ, η στελέχωση των νοσοκομείων 

και η επίλυση των 
προβλημάτων 

των γιατρών του ΕΣΥ, η
διευθέτηση του ζητήματος των γιατρών 

του ΠΕΔΥ, η στήριξη των νέων
γιατρών αποτελούν, μεταξύ άλλων,
αδιαπραγμάτευτες θέσεις του ΙΣΑ.
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ΥΓΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

άρθρο
τηςΦΑΙΚΣ
Κ0ΣΜ0Π0ΥΛ0Υ

Γενικής

διευθύντριας της
Πανελλήνιος Ενωσης

Φαρμακοβιομηχανίας

Tpsis προιεραιόιηιεε για
τη φαρμακευτική πολιτική
Η

νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει

το ζήτημα της φαρμακευτικής
πολιτικής υπό την πίεση των νέων

μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και

με ανοιχτές τις πληγές των συσσωρευμένων
προβλημάτων στον χώρο της υγείας Το αίτημα

της πρόσβασηςτων Ελλήνων ασθενών στις
απαραίτητες θεραπείες η διασφάλιση της βιωσιμότητας

του συστήματος φαρμακευτικής
περίθαλψης και η επάρκεια της φαρμακευτικής

αγοράς παραμένουν τα μεγάλα ζητούμενα
Και είναι μια ακόμα ευκαιρία για να ξαναδεί
η πολιτεία συνολικά και σφαιρικά την πολιτική

που θα ακολουθήσει για το φάρμακο
τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας
όσο και στο πλαίσιο μιας εθνικής αναπτυξιακής

στρατηγικής
Ποιες είναι όμως οι προτεραιότητες που θα

πρέπει να εξεταστούν
1 Η εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθε
I νών στη φαρμακευτική περίθαλψη ηου

έχουν ανάγκη
Η δημόσια κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη

στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα 30 χαμηλότερα

σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπα

ΠΡΟΣΒΑΪ Η Ο Οι αναγκαίες εξοικονομήσεις στη φαρ
Το αίτημα της ™ μακευτική δαπάνη

πρόσβασης Η παραπάνω αναγκαιότητα θα πρέπει να

των Ελλήνων συνδυαστεί με μια νέα ορθολογική και σταθε
αοβενών στις ρή πολιτική που αφενός θα διατηρεί τη φαρ
απαραίτητες μακευτική δαπάνη σε επίπεδα που μπορούν
θεραπείες η να αντέξουν οι σημερινές συνθήκες της εθνι

διασφάλιση κήςοικονομίας και αφετέρου θα επιτρέπει την

της βιωσι πλήρη φαρμακευτική κάλυψη των ασθενών

μοτητας του Αυτό ως προϋπόθεση την αναβάθμιση
συστήματος του ΕΟΦ και τον εκσυγχρονισμό των διαδι

φαρμακευ κασιών αδειοδότησης Και οδηγεί στην ανά

τικής περί Υκπ Ενο ν^ου συστήματος συνταγογράφη
θαλψης και η ση και αποζημίωσης που μπορεί να επιτευ

επάρκεια της θεί με τρεις μεθόδους
φαρμοκευτι Ο Ελεγχος της συνταγογράφησης και εξορ
κής αγοράς θολογισμός της χρήσης και της κατανάλωσης
παραμένουν φαρμάκων ώστε να μη σπαταλιούνται πότο

μεγάλα Ρ01 απ0 τα ταμεία σε μη αναγκαίες θεραπείες
ζητούμενα n ανύπαρκτες ανάγκες π ΠΕΦ έχει υποβάλει

αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για
το θέμα αυτό
Ο Ελεγχος με αυστηρή αξιολόγηση της αποζημίωσης

όπως συμβαίνει στις περισσότερες

χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης των νε

κά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της Ε.Ε όπου καλύπτουν από 40 έως
70 των αναγκών τους

3 Η ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Η εισαγωγή φαρμάκων που μπορούν να παραχθούν

στη χώρα μας από σύγχρονες ελληνικές

παραγωγικές μονάδες σε προσιτές τιμές
και με σημαντική προστιθέμενη αξία αποτελεί

απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία Η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία παράγει ποιοτικά

φάρμακα που αναγνωρίζονται διεθνώς για την
αποτελεσματικότητά τους και εξάγονται με επιτυχία

σε 80 χώρες Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί

κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της χώρας
Η ελληνική παραγωγή είναι σε θέση να καλύψει

άμεσα το 70 των φαρμακευτικών ανα
γκών της π ρωτοβάθμ ιας περίθαλψ ης κα ι το 50
της νοσοκομειακής προσφέρονταςσημαντική
εξοικονόμηση στη φαρμακευτική δαπάνη Είναι

κρίμα να εισάγουμε και να ακριβοπληρώνουμε

ό,τι μπορούμε να παράγουμε Είναι κρίμα

να ακολουθούνται πολιτικές που θα απαξιώσουν

και θα βγάλουν από την αγορά το ελληνικό

φάρμακο

Ί'κό μέσο όρο Και αυτό γιατί κινείται στουςαυ
στηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς και

στις σκοπιμότητες που επιβάλλουν τα μνημόνια
Η σκληρή καθημερινότητα των πολιτών

έχει αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα ότι οι ανά
γκεςτουςστιςαπαραίτητες φαρμακευτικές θεραπείες

είναι πολύ μεγαλύτερες από τον ετήσιο

δημόσιο προϋπολογισμό που τους παραχωρείται

για την υγεία τους Αυτό φαίνεται καθαρά

και από το γεγονός ότι οι ετήσιες δαπάνες

του ΕΟΠΥΥ ξεφεύγουν από τους στόχους
και ακολουθούν αυξητικές τάσεις Απαιτείται
συνεπώς μια συνετή επανεξέταση του ύψους
τηςδαπάνηςγια τη φαρμακευτική περίθαλψη
γιατίη δημόσια υγεία αηοτελείμη διαπραγματεύσιμο

κοινωνικό αγαθό

ότερων ακριβών φαρμάκων που εισάγονται
στην ελληνική αγορά αντικαθιστώντας παλαιότερα

δοκιμασμένα και φτηνότερα φάρμακα

και επιβαρύνοντας έτσι υπέρμετρα τον

Προϋπολογισμό
Ο Ενίσχυση της χρήσης των γενοσήμων και
των οικονομικότερων φαρμακευτικών επιλογών

Τα γενόσημα φάρμακα αντιστοιχούν μόλις

στο 1 5 τηςσυνολικήςδαπάνηςτου ΕΟΠΥΥ
Τα υπόλοιπα 4/5 καλύπτουν τιςαποζημιώσεις
των εισαγόμενων συνήθως ακριβών ή πολύ

ακριβών φαρμάκων Παρά τις σημαντικές
μειώσεις τιμών των γενοσήμων τα τελευταία
5 χρόνια οι οποίες μεσοσταθμικά ξεπερνούν
το 60 η διείσδυσή τους στη φαρμακευτική
αγορά παραμένει καθηλωμένη σε εξαιρετι

Στο πλαίσιο της νέας διαρκούς διαπραγμάτευσης

με τους δανειστές είναι ανάγκη η χώρα

να εμφανίσει μια εθνική ομάδα εμπειρογνωμόνων

που θα βάλει στο τραπέζι με επάρκεια

και αποτελεσματικότητα τα φλέγοντα αυτά

ζητήματα Πρέπει να γίνει σαφές ότι η ελληνική

αγορά δεν μπορεί να είναι έρμαιο των

συμφερόντων που συνδέονται με τις ανάγκες
δανεισμού της χώρας Να γίνει κατανοητό ότι
στο πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών

μέτρων η ελληνική πολιτική φαρμάκου
είναι εθνική υπόθεση όπως άλλωστε συμβαίνει

σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Είναι υπόθεση ηου αφορά την υγεία των Ελλήνων

πολιτών και τις αναπτυξιακές επιλογές
της χώρας
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M
—

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

3—

π
ολλαπλά μηνύματα προς
πάσα κατεύθυνση και όχι
μόνο προς τους παρόντες

έστειλε χθες ο πρωθυπουργός
Αλέξας Τσίπρας με την ομιλία
του στην πρώτη συνεδρίαση του
νέου υπουργικού συμβουλίου

Ο κ Τσίπρας παρουσιάζοντας
τον Οδικό Χαρτη υπενθύμισε
το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα

για να τονίσει ότι έδωσε
κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας

και το αναγκαίο σήμα της
πολιτικής σταθερότητας που έχει
ανάγκη η οικονομία Μπορεί
ωστόσο να έκανε λόγο για κυβέρνηση

τετραετίας αλλά στη
συνέχεια σχεδόν προανήγγειλε
ανασχηματισμό τον προσεχή
Μάρτη εξηγώντας ότι οι ίδιοι
υπουργοί και υφυπουργοί θα

είναι σε στενή παρακολούθηση
για την παραγωγή του κυβερνητικού

έργου
Κι εγώ ο ίδιος πλέον θα έχω

περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ

με τον συντονισμό την παρακολούθηση

την αξιολόγηση
και τον έλεγχο του κυβερνητικού
έργου και κάθε υπουργείου ξε¬

χωριστά υπογράμμισε ο πρωθυπουργός

για να διευκρινίσει
δύο παραδοχές

Το πρώτο που πρέπει να έχετε
στο μυαλό σας είναι ότι δεν

είστε μόνιμοι Κανείς μας δεν
είναι μόνιμος Τα υπουργεία δεν
ανήκουν σε εσάς Ανήκουν στον
ελληνικό λαό Και εσείς καλείστε

για κάποιο ορισμένο διάστημα

να τα στελεχώσετε και να
τα υπηρετήσετε

Το δεύτερο που θέλω να σας
πω είναι ότι δεν έχετε χρόνο Δεν
πρέπει να λειτουργήσετε έχοντας
στο μυαλό σας ότι έχει ο Θεός Ο

χρόνος είναι περιορισμένος Πρέπει

να βιαστείτε να παραγάγετε
έργο το οποίο όταν έρθει n ωρα
θα κριθεί αντικειμενικά

Η περιγραφή του αποκάλυψε
δε πλήρως τον σχεδιασμό του
όσον αφορά τις αλλαγές πρόσωπων

στην κυβέρνηση
Σε περίπου έξι μήνες από

σήμερα καθένας και καθεμιά σας

θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
να παρουσιάσει έναν αναλυτικό
απολογισμό των πρωτοβουλιών
και των επιτευγμάτων του χαρτοφυλακίου

του
Και με βάση αυτόν τον απολογισμό

και με βάση το έργο και
την αποτελεσματικότητά σας θα
κριθείτε

Τέρμα τα κανάλια
Ιδιαίτερη αίσθηση στην αίθουσα

του υπουργικού συμβουλίου

προκάλεσε η σαφής και
αιχμηρή για κάποιους υπουργούς
αναφορά σχετικά με τις συχνές
εμφανίσεις τους στα τηλεοπτικά
κανάλια

Θέλω να σας καλέσω να σταματήσετε

άμεσα και τις συνεχείς
τηλεοπτικές σας εμφανίσεις και
τις διαρκείς δημόσιες δηλώσεις
Σας επέλεξα για υπουργούς για
να κυβερνάτε και να λύνετε τα
προβλήματα του λαού Οχι για
να στελεχώνετε τις πρωινές εκπομπές

των καναλιών
Υπαρχουν άλλοι που μπορούν

να το κάνουν αυτό αποτελεσμα
τικά βουλευτές εκπρόσωποι
Τύπου των κομμάτων που συμ¬

μετέχουν στην κυβέρνηση η
κυβερνητική εκπρόσωπος

Στην πραγματικότητα με αυτήν

την έκκληση-προειδοποίηση
ο πρωθυπουργός προσπάθησε
να αναδείξει την ανάγκη να κατακτήσει

ενιαίο ύφος η νέα κυβέρνηση

το οποίο μπορεί να
συνοψιστεί στο λιγότερα συνθήματα

και πιο πολλή δουλειά

Προκειμένου δε όπως είπε
να διευκολυνθεί ο συντονισμός
και η λειτουργία των υπουργείων

θα συστήσει τρεις βασικούς
κύκλους κυβερνητικού σχεδιασμού

ενω άμεσα θα συγκροτήσει
ένα επιτελικό όργανο ένα

ολιγομελές Κυβερνητικό Συμβούλιο

που θα ελέγχει σε καθημερινή

βάση το έργο εντοπίζοντας
πιθανά κρούσματα δυσλειτουργίας

θα προΐσταται ο ίδιος
και θα συμμετέχουν πιθανότατα
οι υπουργοί Επικρατείας Ν
Παππάς Α Φλαμπουράρης
κ ά
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Ο npwxos κύκλος εν τω μεταξύ
αφορά το Κυβερνητικό Συμβούλιο

Οικονομικής Πολιτικής το
λεγόμενο ΚΥΣΟΙΠ το οποίο είχε
συσταθεί στην προηγούμενη
φάση με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο

της κυβέρνησης Γιάννη

Δραγασάκη και στο οποίο Θα

συμμετέχουν τα Παραγωγικά και
Οικονομικά υπουργεία Ρόλος
του Θα είναι ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για
τον μεγαλο παραγωγικό και οικονομικό

μετασχηματισμό της
ελληνικής κοινωνίας
Δεύτερος κύκλος Θα είναι αυτός

του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Κοινωνικής Πολιτικής στο

οποίο Θα συμμετέχουν τα υπουργεία

Εργασίας Υγείας και Παιδείας

και Θα έχει κύριο στόχο
τον συντονισμό των πολιτικών
για τη στήριξη της εργασίας και
τσυ κοινωνικού κράτους
KaixpÎTOS kukXos του κυβερ
νητικού συντονισμού Θα είναι
το γνωστό ΚΥΣΕΑ το κυβερνητικό

συμβούλιο για την Εξωτερική
Πολιτική και την Αμυνα το

οποίο δεν Θα συνεδριάζει μόνο
για να παίρνει αποφάσεις αλλά

1

και για να χαράζει στρατηγική
και πολιτική

Στον σχεδιασμό για την εφαρμογή

των συμφωνηθέντων και
των ανοιχτών θεμάτων ξεχωρίζουν

Πρώτα απ όλα η ρύθμιση των
κόκκινων δανείων και η προστασία

της πρώτης κατοικίας
Το θέμα της ρύθμισης της αγοράς

εργασίας όπου κύριος στόχος
της κυβέρνησης είναι η το συντομότερο

δυνατό επαναφορά
των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Το θέμα της λειτουργίας του
νέου Ταμείου αξιοποίησης της
Δημόσιας Περιουσίας που πρέπει

να διασφαλίζει την αξιοποίηση
και όχι την εκποίηση των

περιουσιακών στοιχείων του
Δημοσίου

Η διασφαλιση του δημόσιου
χαρακτήρα της ΔΕΗ και των δικτύων

του ΑΔΜΗΕ όπου n κυβέρνηση

ετοιμάζει εναλλακτικό
σχέδιο στους δανειστές

Η επιχείρηση ενεργοποίησης
ισοδύναμων μέτρων για την αποφυγή

της εφαρμογής της ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές

συντάξεις

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ετοιμα προς ψήφιση
έξι νομοσχέδια
ΕΤΟΙΜΑ προς κατάθεση και ψήφιση
στη Βουλή είναι έξι νομοσχέδια τα
οποία είχαν επεξεργαστεί οι αρμόδιοι
υπουργοί πριν από τις εκλογές Οπως

ανέφερε ο Αλ Τσίπρας μετά την απαραίτητη

διαβούλευση θα προωθηθούν
προς ψήφιση στη Βουλή ανοίγει σε
επτά μέρες μεταξύ άλλων τα νομοσχέδια

για
τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες
την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας
καπνικών

τις ρυθμίσεις μιας σειράς ζητημάτων
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
σχέδιο που αφορά την παιδεία και είχε

προετοιμάσει ο Αρ Μπαλτάς
τη συνεταιριστική οργάνωση των

αγροτών
το πλαίσιο για την αξιολόγηση και

την επιλογή προϊσταμένων στη δημόσια

διοίκηση και
την έρευνα και την καινοτομία

Στις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες

πέραν της αξιολόγησης του
προγράμματος είναι φυσικά και η διαχείριση

τόνισε ο κ Τσίπρας μιας μεγά¬

λης κρίσης μιας μεγάλης κρίσης μέσα
στην κρίση που είναι το θέμα των

μεταναστευτικών

και προσφυγικών κυρίως

ροών Και έχει πολύ μεγάλη σημασία

να συνειδητοποιήσουμε ότι η αξία
της αλληλεγγύης δεν είναι μια αλά
καρτ αξία και δεν μπορεί να αφήνεται
το κάθε κράτος να διαχειρίζεται μόνο
του τα προβλήματα Αλλά πρέπει αν
θέλουμε να ζούμε σε έναν ενιαίο χώρο

να μοιραζόμαστε την ευθύνη να
μοιραζόμαστε και τις δυσκολίες κατέληξε

ο πρωθυπουργός

Συνεδρίαση ΠΓ
Χθες συνεδρίασε επίσης στην Κουμουνδούρου

η ΠΓτου ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου

να συντονίσει τα μετεκλογικά
βήματα του κόμματος Ακολουθούν
πρωτοβουλίες για την ανάδειξη νέου
γραμματέα μετά την αποχώρηση του Τ

Κορωνάκη Γί αυτό θα συνεδριάσει
αμέσως η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

για να εκλέξει εκτός από γραμματέα

ακούγεται το όνομα του Παν

Ρήγα και τη νέα Πολιτική Γραμματεία

V

IL

Κανείς μας δεν είναι μόνιμος
Τα υπουργεία ανήκουν στον
ελληνικό λαό Εσείς καλείστε
να τα υπηρετήσετε Πρέπει να
βιαστείτε να παραγάγετε έργο

τόνισε ο πρωθυπουργός
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Επειτα από πιέσεις των δανειστών

το υπ Υγείας επανέφερε τον
Αύγουστο τη συνταγογράφηση
με δραστική ουσία Γιατροί προειδοποιούν

ότι η εναλλαγή φαρμάκων
σε χρονίως πάσχοντες οδηγεί

σε απορρύθμιση της πάθησης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Ισχυρές

αντιδράσεις συναντά η επαναφορά της
συνταγογράφησπς φαρμάκων με δραστική
ουσία Γιατροί και ασθενείς προειδοποιούν ότι

κρύβει κινδύνους κυρίως για τους χρονίως πάσχοντες

καθώς π εναλλαγή σκευασμάτων οδηγεί
σε απορρύθμιση της πάθησης Από την πλευρά
τους οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις
εκτιμούν ότι θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα
αντί της ενίσχυσης των γενοσήμων

Η συνταγογράφηση με δραστική ουσία αποτέλεσε

ένα από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα στον
χώρο της Υγείας Θεσμοθετήθηκε το 2012 και
προέβλεπε το εξής ο γιατρός προτείνει μία ουσία
και ο φαρμακοποιός χορπγείτο φθηνότερο σκεύασμα

που την περιέχει
Με στόχο την τόνωση της αγοράς ελληνικών

γενοσήμων n πολιτική ηγεσία αποφάσισε τον
Απρίλιο την εξαίρεση των γενοσήμων τα οποία
μπορούσαν έκτοτε να συνταγογραφούνται και με
την εμπορική τους ονομασία Ακολούθησαν σημαντικές

αντιδράσεις από τους θεσμούς οι
οποίοι προειδοποιούσαν ότι το μέτρο θα οδηγούσε

σε αύξηση της δαπάνης Στις 12 Αυνούστου
υπήρξε αναδίπλωση
και με νέα εγκύκλιο το
υπουργείο ζήτησε την

t επαναφορά στο προηγούμενο

καθεστώς
δραστική ουσία για

όλα τα σκευάσματα
Είχε μεσολαβήσει
εκτροπή της φαρμακευτικής

δαπάνης στον
ΕΟΠΥΥ 150 εκατομμύρια

ευρώτο πρώτο εξάμηνο

Εκτιμήθηκε δε ότι
δεν υπήρξε αύξηση
στην κατανάλωση γενοσήμων

Ο στόχος για
κατανάλωση γενοσήμων

σκευασμάτων στο
40 του συνολικού
όγκου πωλήσεων έως
το τέλος του έτους βρίσκεται

πολύ μακριά
20

Η Ελλάδα κατέχει
μία από τις τελευταίες
θέσεις στη χρήση γενοσήμων

φαρμάκων τα οποία αποτελούν έως το
70-80 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η νέα αλλαγή πολιτικής δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βελτίωση των παραπάνω

δεικτών Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης
Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων
εκτιμά ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αν συνταγογραφούνται

γενόσημα ή φάρμακα εκτός πατέντας
προστασίας off patent

Evtôs πατένταs
Αυτό σημειώνει πλήττει τον στόχο αύξησης

των γενοσήμων καθώς στην πράξη οι γιατροί
συνταγογραφούν φάρμακα εντός πατέντας πρωτότυπα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ η
συνταγογράφηση αποκλειστικά με δραστική ου

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

π υπέρβαση φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ
το πρώτο εξάμηνο του 2015

Διείσδυση
γενοσήμων

στην ελληνική
αγορά

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Σήμα κινδύνου
από τους ασθενείς
για τα γενόσημα

σία δημιουργεί μονοπώλιο στην ενημέρωση προς
όφελος των πρωτότυπων φαρμάκων και άρα οδηγεί

σε μόχλευση της αγοράς
Με το ισχύον καθεστώς δεν παρέχεται κανένα

κίνητρο στους φαρμακοποιούς να χορηγούν
γενόσημα σημειώνει ο κ Τρύφων

Το ποσοστό κέρδους εξηγεί είναι χαμηλότερο
στα γενόσημα την ώρα που τα πρωτότυπα έχουν
συχνά υψηλότερη συμμετοχή για τον ίδιο τον
ασθενή

Για μνημονιακά μέτρο το οποίο ίσχυσε αιφνιδιαστικά

απαξιώνοντας το ιατρικό λειτούργημα
κάνει λόγο ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ΙΣΑ
Οι γιατροί θεωρούν ότι ο περιορισμός της φαρμακευτικής

δαπάνης δεν πρέπει να γίνεται μόνο
με λογιστικά κριτήρια αλλά και με επιστημονικά

και μόνο ο ιατρός μπορεί να χορηγεί την ενδεδειγμένη

θεραπεία στον ασθενή

Παρέμβαση
Στις αιτιάσεις των γιατρών παρενέβη η διοίκηση
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής

Ασφάλισης ΗΔΙΚΑ η οποία είναι υπεύθυνη για
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφη
σης στον ΕΟΠΥΥ

Δεν είναι αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο
μπορεί να εκδηλώνεται οποιαδήποτε αντίδραση
κάθε φορά που η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης συμμορφώνεται με ό,τι ο νόμος

ορίζει Η ΗΔΙΚΑ τονίζει δεν ασκεί πολιτική

αλλά υλοποιεί μηχανογραφικά τις αποφάσεις
και τους νόμους του κράτους

éé
Ασθενείς με χρόνιες

παθήσεις
εκφράζουν την
ανησυχία τους και
τονίζουν ότι δεν
υπάρχει κατάλληλος

έλεγχος
των φαρμάκων
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ΒΑΝΑ ΜΥΡΙΛΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Τα φάρμακα πρέπει να
είναι κατάλληλα ελεγμένα
01 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ από θαλασσαιμία και

δρεπανοκυτταρική

νόσο μεσογειακή αναιμία
και δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυττα
ρική αναιμία πολλές φορές λαμβάνουμε
ημερησίως πάνω από δέκα διαφορετικά
σκευάσματα Δεν ξέρουμε ποια επίπτωση
μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση που αλλάξει

κάποιο από αυτά ή ποια συνέργεια
υπάρχει με άλλο φάρμακο

Ως χρόνιοι πάσχοντες πριν εξαιρούμασταν
από την υποχρεωτική χορήγηση φαρμάκου με
τη δραστική ουσία Δεν αποζημιωνόμαστε
ωστόσο από το Ταμείο μας καθώς καλούμαστε

να καταβάλουμε από την τσέπη μας την
όποια διαφορά στην τιμή Δεν είμαστε υπέρ ή
κατά των γενοσήμων αρκεί να είναι κατάλληλα

ελεγμένα κάτι το οποίο δεν διασφαλίζεται
με τον τρόπο που γίνεται τώρα η χορήγηση
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ΜΕΜΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Ο γιατρόε να αποφασίζει
το eibos Tns θεραπείαε
Ο ΠΑΤΡΟΣ είναι εκείνος που πρέπει να
αποφασίζει για το είδος της θεραπείας που
χορηγεί στον ασθενή Κατά τη γνώμη μου
πρέπει να μπορεί να συνταγογραφεί και με
τη δραστική ουσία και με την εμπορική
ονομασία του φαρμάκου
Κάθε φάρμακο μπορεί να επενεργεί εντελώς
διαφορετικά από σώμα σε σώμα
Τα ελληνικά γενόσημα φάρμακα για την

οστεοπόρωση είναι ποιοτικά και έχουν πολύ
καλά αποτελέσματα
Στην αγορά ωστόσο κυκλοφορούν και
σκευάσματα τα οποία προέρχονται από το
εξωτερικό και ενδέχεται να μην έχουν τη
δραστικότητα που πρέπει να έχουν
Εχουν κατά καιρούς καταγγελθεί παρόμοιες
περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να
αποφεύγονται

Α Η ΜΕΜΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ πρόεδρος πασχόντων από οστεοπόρωση
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1
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΦΕΕ

Σοβαρός ο κίνδυνος απορρύθμισης των αοθενών
Η ΓΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ με βάση τη δραστική ουσία θέτει κινδύνους
απορρύθμισης των ασθενών ειδικά σε περιπτώσεις χρόνων παθήσεων
Η επιλογή δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή ο οποίος καλείται να επιλέξει

θεραπεία για τον εαυτό του με μόνο κριτήριο την οικονομική του
κατάσταση Η ευθύνη σχετικά με το ενδεδειγμένο φάρμακο ανήκει
αποκλειστικά στον θεράποντα ιατρό και η επιλογή πρέπει να γίνεται
ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του ασθενούς του και την ενδεδειγμένη

θεραπευτική πρακτική Εφόσον ο γιατρός κρίνει πρέπει να

μπορεί να συνταγογραφείγια τον ασθενή του συγκεκριμένο φάρμακο
με την εμπορική ονομασία ειδικά σε περιπτώσεις χρόνιων παθήσεων
θεραπείας με φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους όπως η επιληψία
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΦΑΙΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Πρωτοπόρος στο DNA
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΕΦΥΓΕ από την Ελλάδα ms κρί
ans για να κυνηγήσει το επιστημονικό

ms όνειρο και να
εξερευνήσει τα μικρά μη κωδικοποιημένα

μόρια που υπάρχουν

στα γονιδιώματά μα5 Qs

μελθ5 ms ομάδα5 Miroculus
συνέβαλε στην ανάπτυξη μ/'iis
μεθόδου για την έγκαιρη διάγνωση

καρκίνου με στοιχεία
που προκύπτουν από ένα μικρό

δείγμα αίματο5
1 1 k 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΤΩΡΑ

από τη Silicon
Valley έρχεται στην Αθήνα

και μετέχει στη μεγάλη
εκδήλωση την οποία

διοργανώνει το
TedxAcademy σήμερα στο Μέγαρο
Μουσικής Ανάμεσα και σε άλλους διακεκριμένους

ομιλητές η Φαίη Χρι
στοδουλου μοριακή βιολόγος θα παρουσιάσει

τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε

μέσα από έναν βιοχημικό
μηχανισμό
ΑΦΟΥ ολοκλήρωσε τη διδακτορική της
διατριβή στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας με θέμα τον εξελικτικό

ρόλο των μικρών RNA τα μη
κωδικοποιημένα μόρια η κ Χριστο
δούλου συνέχισε την έρευνά της στο

Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών Αντικείμενο της
μελέτης ήταν ο ρόλος των RNA στην
καρκινογένεση του θυρεοειδούς Η κ
Χριστοδούλου πάλεψε με τις δυσκολίες

των καιρών και τα εργασιακά αδιέξοδα

των ταλαντούχων επιστημόνων
και βρέθηκε στην Κοιλάδα της Σιλικόνης

στο πλαίσιο του προγράμματος
σπουδών στο Singularity University
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ του εν λόγω πανεπιστημίου

είναι ότι δημιουργεί ένα διεθνές

δίκτυο επιστημόνων και επιχειρήσεων

προκειμένου να αξιοποιήσουν

τη νέα τεχνολογία για να λύσουν

πρακτικά προβλήματα της ανθρωπότητας

Παράλληλα φέρνει σε

επαφή με το εταιρικό περιβάλλον τους
νέους επιστήμονες οι οποίοι αποκτούν

αίσθηση της επιχειρηματικότητας
Αυτό το περιβάλλον λειτούργησε

ως πηγή έμπνευσης και η νεαρή επι

Μιλώντας για την Εξέλιξη στο Μέγαρο Μουσικής

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ του TedxAcademy το μεσημέρι στο Μέγαρο Μουσικής
έχει ως κεντρικό θέμα την Εξέλιξη Ανάμεσα σε διακεκριμένους ομιλητές

συγκαταλέγονται ο Γιάννης Ιωαννίδης διευθυντής Διδακτορικού
Προγράμματος στην Επιδημιολογία και την Κλινική Ερευνα στο Πανεπιστήμιο

Stanford ο Νίκος Πασσάς καθηγητής Εγκληματολογίας στο

Πανεπιστήμιο Northeastern ο Τζόναθαν Τρεντ βιομηχανικός της ΝΑ
ΣΑ ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λουκάς Τσούκαλης και
ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης
ΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

στήμων συνίδρυσε τη νεοφυή επιχείρηση

Miroculus με έδρα τη Σίλικον
Βάλει Στόχο5 της start up είναι η

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και
άλλων ασθενειών με την αξιοποίηση
τεχνολογιών
Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ συσκευή Miriam
που κατασκεύασαν επιτρέπει με ένα
μικρό δείγμα αίματοβ την εύκολη και

οικονομική ανίχνευση των μικρών
RNA στο αίμα η ουγκέντρωση των
οποίων σχετίζεται με διαφορετικού5
tûnous καρκίνου Το πλέον ενδιαφέρον

είναι ότι πρόκειται για μια απλοποιημένη

διεργασία με ελάχιστο κό
OTOS κάτι που θα διευκολύνει τη διάγνωση

και θα την καταστήσει προσβά
σιμη για μεγάλα τμήματα πληθυσμού
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ΕΛΛΑΔΑ 1 13ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 201 2 ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ ΜΕ 3 ΝΕΚΡΟΥΣ

Ψυχασθενείε
και επικίνδυνοι
κακοποιοί μαζί
για νοσηλεία
Στενάζουν

τα ψυχιατρικά νοσοκομεία

και οι ψυχιατρικές κλινικές
από την έλλειψη προσωπικού

κυρίως νοσηλευτικού αλλά και από
την καθυστέρηση της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης που μοιάζει να είναι
στα σπάργανα Το πρόσφατο τραγικό

περιστατικό με τρεις νεκρούς στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί
που συγκλόνισε το πανελλήνιο ανάμεσα

στους ιατρικούς κύκλους ήταν κάτι
αναμενόμενο Και αυτό γιατί λόγω έλλειψης

των κατάλληλων υπηρεσιών οι
ασθενείς του άρθρου 69 του Ποινικού
Κώδικα ψυχικά ασθενείς που τελούν
αξιόποινες πράξεις νοσηλεύονται σε
τμήματα χρόνιων περιστατικών ή στα
τμήματα των οξέων Λείπει δηλαδή
η κατάλληλη δομή φύλαξής τους
ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε
θεραπευτικό πλαίσιο για αυτούς τους
ασθενείς

Την περασμένη Κυριακή μάλιστα
ακόμη ένα περιστατικό προβλημάτισε
τους εργαζόμενους Ασθενής του άρθρου

69 επιτέθηκε σε υπάλληλο και
τον έπιασε από το λαιμό θέτοντας σε
κίνδυνο τη ζωή του Η τραγική εξέλιξη
απετράπη με παρέμβαση των συναδέλφων

του υπαλλήλου
Οι συγκεκριμένοι ασθενείς άρθρο

69 κατόπιν δικαστικής απόφασης
οδηγούνται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο

για συνέχιση της θεραπείας και
για εγκλεισμό Δυστυχώς όμως δεν
υπάρχει φυλακτικό προσωπικό να
προσέχει τους ασθενείς αυτούς και
ενώ εξακολουθούν να είναι επικίνδυνοι

τουλάχιυτον κάποιοι από αυτούς
Η νομοθεσία λέει ότι θα πρέπει να
υπάρχει φυλακτικό προσωπικό από
το υπουργείο Δικαιοσύνης Να επισημάνω

ότι υπάρχει όσον αφορά υτο
ΨΝΑ Δαφνί σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία

ειδικών τμημάτων για τους
συγκεκριμένους ασθενείς μένει να τα
δούμε υτπν πράξη γιατί μέχρι τώρα
όλα υτα χαρτιά μένουν αναφέρει
υτον E T της Κυριακής ο πρόεδρος
του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών

Νοσοκομείων του ΕΣΥ Αττικής
ΣΥΝΟΨΥΝΟ Γιώργος Αβραμίδης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με
τον ασθενή που υτις 4/9 προκάλεσε
την πυρκαγιά στο Δαφνί η Ενωση
είχε στείλει ήδη από το 201 2 επιυτο
λή προς τους υπουργούς Υγείας και
Δικαιοσύνης επισημαίνοντας πως πρόκειται

για έναν πολύ επικίνδυνο ασθενή

ζητώντας να ληφθούν μέτρα
Στο Δαφνί νοσηλεύονται 91 ασθενείς

που υπάγονται στο άρθρο 69
και υτο Δρομοκαΐτειο 1 5 Οι ασθενείς

αυτοί χρειάζονται το συνδυασμό
θεραπείας και φύλαξης επομένως
ειδικές μονάδες νοσηλείας αλλά και
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό
το οποίο τώρα δεν υπάρχει Το Ψυχιατρικό

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
είναι το μοναδικό που διαθέτει ειδικό
τμήμα για τους ασθενείς του άρθρου
69 Το τμήμα έχει δυναμικότητα 65
κλίνες και σήμερα νοσηλεύονται 49
Ωυτόσο πάσχει και αυτό από την
απουσία φύλαξης από το υπουργείο
Δικαιοσύνης όπως θα έπρεπε να έχει
Ενα ακόμη πρόβλημα σύμφωνα με το
προσωπικό υτο Δαφνί είναι ότι δεν
υπάρχουν ειδικά τμήματα για ψυχο
γηριατρικούς ασθενείς και ασθενείς
με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού

με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται
και αυτοί με τους υπόλοιπους ασθενείς
υτα τμήματα οξέων περιυτατικών

Ελλείψεις
Οπως και υτις υπόλοιπες δομές Υγείας
έτσι και υτα ψυχιατρικά νοσοκομεία
δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου

Δεν έχουν γίνει
προσλήψεκ μόνιμου
προσωπικού εδώ και
πέντε χρόνια ενώ έχει
συνταξιοδοτηθεί το
20 Το 70 αγγίζουν
οι ελλείψει oxous
νοσηλευτές

Μ

προσωπικού εδώ και πέντε χρόνια
Απεναντίας έχει συνταξιοδοτηθεί το
20 του προσωπικού και οι ελλείψεις
ειδικά υτους νοσηλευτές αγγίζουν το
70 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας για τμήματα οξέων

περιυτατικών με 24 κλίνες θα
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
1 2 νοσηλευτές Πανεπιυτημιακής ή

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Προς το
παρόν υπάρχουν το πολύ τέσσερις
Σε αυτούς θα πρέπει να προυτεθούν
επιπλέον αυτοί που χρειάζονται για
να δοθούν τα ρεπό και οι κανονικές
ετήσιες άδειες Δηλαδή τουλάχιυτον
έξι νοσηλευτές ακόμη Η κατάυταση
είναι τραγική Αντίυτοιχα θα πρέπει
να υπάρχει επαρκή υτελέχωση σε νοσηλευτές

και υτις εξωνοσοκομειακές
δομές και εκεί τα πράγματα είναι τραγικά

προσθέτει ο κ Αβραμίδης
Την ημέρα της πυρκαγιάς υτην

πτέρυγα των 1 7 χρόνιων ασθενών
αντιυτοιχούσαν δύο νοσηλευτές Κατ
αυτόν τον τρόπο βγαίνουν οι βάρδιες

Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού αλλά
και η μείωση των πόρων είναι δυυτυ
χώς το μεγάλα μας προβλήματα τα τελευταία

χρόνια αναφέρει ο πρόεδρος
του Δρομοκαΐτειου Ισίδωρος Πρωιός
Στο Δρομοκαΐτειο νοσηλεύονται κατά
μέσο όρο 470 480 ασθενείς και το
προσωπικό δεν ξεπερνά τα 480 άτομα
τα οποία όμως είναι και για τις εξωτερικές

δομές ξενώνες διαμερίσματα
και όχι μόνο για το νοσοκομείο

Οι ακούσιες νοσηλείες υτα ψυχιατρικά

νοσοκομεία παρουσιάζουν αύξηση

τα τελευταία χρόνια και πολλοί
επιυτήμονες συνδέουν το γεγονός
αυτό με την οικονομική κρίση και τα
προβλήματα που οδηγούν σε ψυχικές
διαταραχές Στο Δαφνί το 201 1 έγιναν

1 1 49 ακούσιες εισαγωγές ενώ το
201 4 οι ακούσιες εισαγωγές ανήλθαν
σε 1.351

Ανεπαρκείς είναι επίσης σύμφωνα
με γιατρούς και νοσηλευτές οι ψυχιατρικές

κλινικές των γενικών νοσοκομείων

οι οποίες είναι συνολικά οκτώ
Σε κάθε εφημερία έχουμε ένα 20 με

25 των προσερχόμενων ασθενών να
έρχεται από την επαρχία λόγω έλλει¬

ψης ψυχιατρικών κλινικών Διασχίζουν
τη μισή Ελλάδα μέσα σε περιπολικά
συνοδευόμενοι από αυτυνομικούς λες
και πρόκειται για εγκληματίες Δεν έχει
εφαρμουτεί δηλαδή η τομεοποίηση
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας άσχετα
αν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια
από το ξεκίνημα της μεταρρύθμισης
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας τονίζει

ο πρόεδρος της ΣΥΝΟΨΥΝΟ

Ψυχιατρική μεταρρύθμιση
Ανεκπλήρωτη μεταρρύθμιση και
ημιτελής προσπάθεια είναι μερικοί

από τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται

υτπν ή συνδέονται με την
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη τρεις δεκαετίες

χωρίς όμως να έχει επαληθεύσει
τις ελπίδες εκείνων που πίυτεψαν σε
μια αλλαγή υτον τρόπο αντιμετώπισης
των ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας αναφέρει ο πρώην διοικητής
του ΨΝΑ και ειδικός σύμβουλος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Παύλος

Θεοδωράκης
Σύμφωνα με τον ίδιο η Ψυχιατρι

Το έγγραφο που απέστειλε
το 201 2 ο Σύλλογος

Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Αττικής προς τους υπουργούς
Υγείας και Δικαιοσύνης στο
οποίο επισημαίνεται τόσο η

επικινδυνότητα του ασθενούς
που έβαλε λίγες μέρες πριν

την πυρκαγιά στο Δαφνί
όσο και γενικότερα το ρίσκο
της συνύπαρξης ασθενών με

ί επικίνδυνους Κακοποιούς

κή Μεταρρύθμιση δεν έχει εδραιωθεί
ακόμη υτην Ελλάδα παρότι δεν πρέπει
να παραβλεφθούν τα βήματα που ήδη
έχουν γίνει π.χ δομές υτην κοινότητα

μετασχηματισμός των Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων Χανίων Κέρκυρας Πέτρας

Ολύμπου και Παιδοψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής προώθηση του
θεσμού των ΚΟΙΣΠΕ

Στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν
είναι η αποασυλοποίηση των εναπομεινάντων

χρόνιων ασθενών 77 για το
Δαφνί και η μεταφορά τους σε ξενώνες

Επιπλέον θα πρέπει να κλείσουν
τα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών
των οξέων δηλαδή περιυτατικών και

να ανοίξουν ισάριθμες κλίνες στα γενικά

νοσοκομεία της χώρας Ενα πολύ
σημαντικό βήμα είναι η δημιουργία ειδικών

δομών για τους ασθενείς του
άρθρου 69 του Π Κ Σύμφωνα με τον
κ Θεοδωράκη υτην Αγγλία για παράδειγμα

τους νοσηλεύουν σε χωρι
υτές δομές που χωρίζονται σε υψηλής
προυτασίας μέσης και χαμηλής και
επιβλέπονται από ειδικούς γιατρούς
ψυχιατροδικαυτές

► ΕΙΧΕ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Νοσηλευόμενος βρέθηκε νεκρός
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ στο Δαφνί και ψυχικά πάσχων ήταν ο άντρας
που εντοπίυτηκε νεκρός υτο δάσος Χαϊδαρίου το βράδυ της Πέμπτης
Συμφωνά με πληροφορίες από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο ασθενής
λίγο πριν εντοπιστεί νεκρός είχε καταφέρει να το σκάσει από γιατρούς

και νοσηλευτές και να τρέξει μακριά από το νοσοκομείο Είχε
κατέβει από το δωμάτιό του στα εξωτερικά ιατρεία προκειμένου να
κάνει αντιτετανικό ορό γιατί είχε προηγηθεί απόπειρα αυτοκτονίας και
συγκεκριμένα είχε επιχειρήσει να κόψει τις φλέβες του με ξυραφάκι Ο
32χρονος εισήχθη στο Δαφνί την Τετάρτη ακουσίως και σύμφωνα με
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο θάνατος του προήλθε από αυτοκτονία
και όχι από δολοφονία
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Κόλαφος Η έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
ΣΕΥΥΠ βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών και καταγράφει πλήθος περίεργων και

παράνομων πράξεων με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών

Πόρισμα-φωτιά για το Αττικόν
του Βασίλη Βενιζέλου

Ven.ygelfl@gmail.com

Στα συρτάρια του υπουργού Υγείας αλλά και στη
διάθεση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
βρίσκεται το υπογεγραμμένο από τις 24 Ιουλίου
2015 από τον γενικό επιθεωρητή του Σώματος
Επιθεωρητών ΥπηρεσιώνΥγείας Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ

Σταύρο Ευαγγελάτο πόρισμα των επιθεωρη
τριών του Σώματος Μ Αδαμοπούλου και Ε Κου
νάδη με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ οικ 750
σχετικά με την περίεργη λειτουργία της ορθοπε¬

δικής κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου
Χαϊδαρίου Αττικόν Το πόρισμα φέρνει κατ

αποκλειστικότητα σήμερα στη δημοσιότητα η Ε
Η μη τήρηση της προτεραιότητας των επειγόντων

περιστατικών η μη τήρηση της λίστας αναμονής

η εισαγωγή τακτικών περιστατικών
κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας του νοσοκομείου

η μη ανάθεση χειρουργικών επεμβάσεων
σε γιατρούς της κλινικής η απασχόληση εξωνο
σοκομειακών ιδιωτών γιατρών στην κλινική
χωρίς την προηγούμενη τήρηση της σχετικής
διαδικασίας και την ενημέρωση της διοίκησης

αλλά και δεκάδες έγγραφες καταγγελίες εξώδικα
και αναφορές ασθενών και συνοδών ασθενών

όπως και σχετικές παρεμβάσεις της διοικήτριας
του Αττικόν Ευαγγελίας Γιαννακάκου αποτέλεσαν

το υλικό το οποίο διερεύνησαν επιτόπου
οι δύο ετπθεωρήτριες του ΣΕΥΥΠ Το αποτέλεσμα
είναι να καταγραφούν ακόμη και ενδεχόμενα
ποινικά αδικήματα για τους υπευθύνους της
κλινικής όπως πλαστογραφία εγγράφου και
παράβαση καθήκοντος για τα οποία ζητείται
μεταξύ άλλων η παρέμβαση της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών

Κατάγματα
αναμένουν
ακόμη και
25 ημέρες

Για ιην απαράδεκτα
ποπΊιήμκρη αναμονή
περιστατικών ασθενών
με κατάγματα προκειμένου

να εισαχθούν στο

χειρουργείο μιλά στην
Ε η διοικήτρια του
Αττικόν Ευαγγελία

Γιαννακάκου φωτό
Καταλαβαίνετε ι;ι σημαίνει

αυτό όχι μόνον
για την επιμήκυνση των
ημερών voonrlEias και
την επιπλέον άσκοπη
επιβάρυνση των ασφαλιστικών

ταμείων αλήά
κυρία για τον ίδιον τον
ασθενή Εάν κολλήσει
στραβά το κάταγμα κατά
m διάρκεια ms αναμονή
τότε απαιτείται να σπάσει
εκ νέου προκειμένου να

εγχειρισθεί και να ανατα
χθεί ορθά Το κάταγμα
είναι τραύμα και οφείλει
να εισαχθεί εντό δύο
ημερών στο χειρουργείο
Κι όμα προκειμένου να

εξυπηρετηθούν τα βαλιτσάκια

ορισμένων δηλαδή

τακτικά περιστατικά
τα οποία βαφτίζονται
έκτακτα κατά Tis ημερκ
γενική5εφημερία5του
νοσοκομείου έχουμε
περιστατικά καταγμάτων
τα οποία ανέμεναν ακόμη
και...25ημέρ0γιανα
εισαχθούν σε χειρουργείο

Είναι χαοτική και
απαράδεκτη η λειτουργία
uis εν λόγω κλινική5 Εχω

προσπαθήσει επανειλημμένα

να ζητήσω in
συμμόρφωση των υπευθύνων

με tous νόμου5 και
tous κανονισμού5 αλλά
eis μάτην

k23 Π

2015

Σοβαρές δυσλειτουργίες στα χειρουργεία της Ορθοπεδικής

Σύμφωνα

με το πόρισμα
του ΣΕΥΥΠ στην ορθοπεδική

κλινική του Αττικόν

εντοπίσθηκαν μεταξύ

άλλων οι εξής δυσλειτουργίες

Ενώ η κλινική στελεχώνεται από πέντε

πανεπιστημιακούς γιατρούς τρεις
γιατρούς του ΕΣΥ και τέσσερις πανεπιστημιακούς

υποτρόφους μόνο για
μία γιατρό εκ των τελευταίων ήταν
ημερολογιακά εν ισχύι η γνωστοποίηση

της απασχόλησης της στην κλινική
Εισαγωγή μικρού ποσοστού ασθενών

από τη λίστα αναμονής των εξωτερικών

ιατρείων της κλινικής
Αντιμετώπιση των νοσηλευομένων

με καθυστέρηση στη διενέργεια του
κλινικοεργαστηριακού ελέγχου και στη
διεξαγωγή της χειρουργικής επέμβασης

με συχνές ακυρώσεις προγραμματισμένων

χειρουργικών επεμβάσεων

με αποτέλεσμα την αύξηση της
μέσης διάρκειας νοσηλείας καθώς και
πιθανούς κινδύνους για την υγεία των
ασθενών με επιπλέον άσκοπη επιβάρυνση

των ασφαλιστικών ταμείων
Μεσολάβηση μικρότερου χρονικού

διαστήματος από την εισαγωγή των
περιστατικών έως τη χειρουργική επέμβαση

όσον αφορά τα περιστατικά

τα οποία εισάγονται από τα εξωτερικά
ιατρεία σε σχέση με εκείνα τα οποία
εισάγονται από το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών ΤΕΠ

Δεν έχουν κατανεμηθεί ισότιμα τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις μεταξύ
των γιατρών της κλινικής

Εξωτερικά ιατρεία
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα του

ΣΕΥΥΠ στα εξωτερικά ιατρεία της ορθοπεδικής

κλινικής του Αττικόν διαπιστώθηκαν

μεταξύ άλλων ot εξής
δυσλειτουργίες

Ορισμένοι εκ των υπεύθυνων γιατρών

των εξωτερικών ιατρείων δεν
τηρούσαν βιβλία κίνησης ασθενών

Οι καταστάσεις των πρωινών εξωτερικών

ιατρείων δεν αντισκηχούν ανά
θεράποντα γιατρό με αποτέλεσμα να

Τι ισχυρίζεται ο υπεύθυνος
ΤΙΣ ΑΓΠΑΣΕΙΣ του υπευθύνου της ορθοπεδικής κλινικής για τις καθυστερήσεις

στις εισαγωγές στο χειρουργείο φιλοξενεί το πόρισμα του
ΣΕΥΥΠ Χαρακτηριστικό είναι το εξής απόσπασμα από το σχετικό έγγραφο

του υπευθύνου της χειρουργικής κλινυαίς
Η αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να αποδοθεί στους χειρουργούς Η Α Ορθοπεδική Κλινική αποστέλλει
κατά προτεραιότητα προγράμματα χειρουργείων για τα οποία τον τελικό

λόγο έχει η Επιτροπή Χειρουργείων με βάση τη διαθεσιμότητα χειρουργικών

αιθουσών για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες αχ επιστολές

διευθύντριας ιατρικής υπηρεσίας Επιπρόσθετα στην αναβολή
συμβάλλει η έλλειψη προσωπικού στην αποστείρωση καθώς και οι επανειλημμένες

στάσεις εργασίας του προσωπικού που ειδικά στο δικό μας
νοσοκομείο πλήττουν αποκλειστικά τον χειρουργικό τομέα Επίσης ο

αυξανόμενος αριθμός έκτακτων καταγμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη

χειρουργικών αιθουσών καταγμάτων σε καθημερινή βάση έχει ως
συνέπεια την ακύρωση προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων

μην είναι εφικτή η αντιστοίχιση του
αριθμού των πρωινών και των απογευματινών

ιατρείων ανά γιατρό
Δεν βρέθηκαν καταχωρισμένα τα

απογευματινά ραντεβού όλων των γιατρών

του τμήματος
Ανατίθενται επανειλημμένως καθήκοντα

σε εξωνοσοκομειακούς γιατρούς
για τη λειτουργία του ρευματολογικού
ιατρείου με παραχώρηση σφραγίδας
γιατρού της κλινικής σε αυτούς

Δεν ενημερώθηκε ποτέ η διοίκηση
του νοσοκομείου για την παρουσία των
εξωνοσοκομειακών γιατρών

Καταγράφονται σε έναν γιατρό
πρωινά ραντεβού τα οποία δεν εξετάζει

με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται

επαρκής αριθμός πρωινών ραντεβού

προκειμένου να πραγματοποιηθεί

απογευματινό ιατρείο στο
οποίο σύμφωνα με τον νόμο οι
προσερχόμενοι ασθενείς καταβάλ
λουν εισιτήριο

Επείγοντα περιστατικά
Το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ καταγράφει
μεταξύ άλλων την εξής πολύ σοβαρή
δυσλειτουργία στο ΤΕΠ του Αττικόν
Δεν προκύπτει συνεχής παρουσία ειδικευμένου

ορθοπεδικού στο ΤΕΠ κατά
τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου
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0 lôpuins ins Turing Pharmaceuticals κατάφερε να προκαλέσει
ιην παγκόσμια κατακραυγή για ιην επιλογή του να πουλά κατά 5.000 ακριβότερα χάπι για ιον ιό
HIV υπερασπίζοντα μάλιστα την πρωτοφανή απόφαση του

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΤΗ Ν ΤΙ Μ Η ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΤΟ AI DS

της ΑΜΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
anastasaki@ependisinews.gr

Ιδιοφυΐα

ή απλώς ένας στυγνός επιχειρηματίας
που κερδοσκοπεί εις βάρος ασθενών Το μόνο
σίγουρο είναι ότι ο 32χρονος Μάρτιν Σκρέλι σε
σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει ένα
από τα πιο αντιπαθή άτομα του πλανήτη Ο ιδρυτής

και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας

Turing Pharmaceuticals πέτυχε σε λίγες μόλις
ημέρες να ανεβάσει την τιμή ενός φαρμάκου κατά
5.000 Και όχι την τιμή ενός τυχαίου φαρμάκου
Αλλά εκείνου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία

ασθενών που πάσχουν από AIDS Ο νεαρός

επιχειρηματίας και πρώην hedge fund
manager αγόρασε τον περασμένο Αύγουστο
έναντι 55 εκατομμυρίων δολαρίων τα δικαιώματα

του Daraprim πυριμεθαμίνη
και αύξησε την τιμή του από τα 13,50 δολάρια

σε 750 δολάρια ανά δισκίο Η τιμή
δε παραγωγής του δεν ξεπερνά το 1 δολάριο

το κουτί Κανένας δεν έχει καταφέρει
μέχρι τώρα να τον σταματήσει ούτε καν ο
Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μάλιστα η Αμερικανική Εταιρεία Μολυσματικών

Νόσων έστειλε επιστολή στην εταιρεία

του Μάρτιν Σκρέλι ζητώντας να αναθεωρήσει

την απόφασή της για την αύξηση της τιμής
του φαρμάκου την οποία χαρακτήρισε άδικη για
πολλές ευπαθείς κατηγορίες ασθενών και προτρέ
ποντάςτη να εφαρμόσει μία δίκαιη και λογική στρατηγική

τιμών To Daraprim χρησιμοποιείται κυρίως
ως θεραπευτική αγωγή σε βρέφη ή ενήλικες που
έχουν αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα
κυρίως σε όσους νοσούν από AIDS Αυτές οι
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αποτελούν
περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού στη γη
καλούνται να πληρώσουν ένα σωρό χρήματα για
τη θεραπεία τους Μάλιστα σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του Μάρτιν Σκρέλι ένας ασθενής
χρειάζεται γύρω στα 100 χάπια για μία θεραπεία

Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα ξόδευε
1.350 δολάρια τώρα πρέπει να ξοδέψει
75.000 Το συγκεκριμένο φάρμακο κυκλοφόρησε

πριν από 62 χρόνια στην αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών από την
ClaxoSmithKline η οποία το 2010 πούλησε
τα δικαιώματα στην CorePharma Τον πε¬

ρασμένο μήνα η Turing Pharmaceuticals μία start up
εταιρεία που ανήκει στον Σκρέλι αγόρασε τα δικαιώματα

του Daraprim
Ιατρική κοινότητα και ασθενείς κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναγκάστηκαν

να καταφύγουν σε υποκατάστατα To Daraprim
όμως δεν κυκλοφορεί σε γενόσημο καθώς μέχρι τώρα
δεν υπήρχε ζήτηση στην αγορά για κάτι τέτοιο

Η τεράστια δημοσιότητα έφερε και πολιτικές αντιδράσεις

Η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές των Η Π Α
Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι μία τέτοια ενέργεια είναι

Minor is

εξωφρενική και πρόσθεσε ότι θα ληφθεί υπόψη στον
πολιτικό σχεδιασμό της Αντιδράσεις όμως υπήρξαν
ακόμα και από φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες δεν
δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς

για τον 32χρονο επιχειρηματία
Ο Σκρέλι όμως ούτε πτοήθηκε ούτε μετάνιωσε για

την ενέργειά του η οποία επηρεάζει εκατομμύρια άτομα

Αντίθετα προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό
του εμφανιζόμενος σε σειρά τηλεοπτικών εκπομπών
Δεν είμαστε μια άπληστη φαρμακευτική εταιρεία που

προσπαθεί να δυσκολέψει τους ασθενείς απλώς προσπαθούμε

να παραμείνουμε επιχείρηση
είναι η φράση που επαναλαμβάνει

συνεχώς αφήνοντας άφωνη
την κοινή γνώμη Καιδενέμει

νε μόνο εκεί Μέσω του προσωπικού
του λογαριασμού στο twitter

έγραψε χαρακτηριστικά Οπως φαίνεται

είμαι πλέον δακτυλοδεικτούμε
νος στα media Π αυτό λοιπόν τους

δείχνω κι εγώ ένα δάχτυλο μου αλλά
δεν είναι ο δείκτης ούτε το μικρό
δαχτυλάκι Μάλιστα την ανάρτησή

του συνόδευε το τραγούδιτου Eminem
I am what I am To πιο παράλογο
σε όλη την ιστορία είναι ότι ο Σκρέλι

έχει προσπαθήσει να πείσει τους
δημοσιογράφους ότι όλες οι αυξήσεις

έγιναν για καλό σκοπό Τη
μακροπρόθεσμη επένδυση των
χρημάτων σε μεγάλη έρευνα
ώστε να παραχθεί ένα ακόμη
καλύτερο φάρμακο Ενας πρώην

συνεργάτης του ανέφερε
Επειτα από όλες αυτές τις
ενέργειές του σίγουρα θα
έρθει η ημέρα που θα βγάλει
πολλά δισεκατομμύρια
Προφανώς για να κατευνάσει

τα πνεύματα η εταιρεία
Turing Pharmaceuticals ανέφερε

τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους

ότι θα ρυθμιστεί η
τιμή για να μην είναι τόσο
υψηλή Οι ίδιες πηγές δήλωσαν

ότι ο Σκρέλι τόνισε
άτυπα ότι η τιμή θα μειωθεί

αλλά σε σημείο που να
έχει κέρδη η εταιρεία

To who is who του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία

Οι ευπαθείς
ομάδες που
έχουν ανάγκη
το Daraprim
αποτελούν
το 1/4 του
παγκόσμιου
πληθυσμού
και για μία
αγωγή
που κόστιζε
1.350
δολάρια
τώρα
πληρώνουν
75.000

ΠΑΙΔΙ εργατικής τάξης μεταναστών από την
Αλβανία και την Κροατία ο Σκρέλι άφησε το σχολείο

και έπιασε την πρώτη του δουλειά στα 17
του χρόνια δίπλα στον Τζιμ Κράμερ τον διαχειριστή

hedge funds και παρουσιαστή του Mad
Money του CN BC Ανήσυχο πνεύμα ο 32χρονος
αμέσως ξεδιπλώνει το επιχειρηματικό ταλέντο
του και δίνει συμβουλές ως προς την αγορά μετοχών

της εταιρείας που βγαίνουν σωστές Στα
20 του είχε ήδη αρχίσει να αναδεικνύεται ως

χρηματιστής αφού είχε δημιουργήσει το δικό
του hedge fund και φημολογούνταν ότι μέσω
ενός σάιτ αγόραζε μετοχές βιοτεχνολογικών εταιρειών

σε εξευτελιστικές τιμές Το 2012 οι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί Πολίτες με υπευθυνότητα

και Ηθική στην Ουάσινγκτον τον κατηγόρησαν

δημοσίως ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει

την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων για οικονομικό κέρδος Για άλλη
μια φορά ο Σκρέλι διέφυγε χωρίς να αντιμετω¬

πίσει κρατικές επιβαρύνσεις Επειτα από σειρά
σκανδάλων που βάρυναν το όνομά του ο Σκρέλι

δημιούργησε το Retrophin Το όνομα του φαρμάκου

αναφέρεται στην ανασυνδυασμένη δυ
στροφίνη την αρχική ιδέα του προϊόντος του
Σκρέλι για μηχανική μορφή πρωτεΐνης που λείπει
σε ασθενείς με μυϊκή δυστροφία Αυτοεκπαι
δευμένος στον τομέα της βιολογίας λέει ότι
έγραψε μόνος του τη γενετική αλληλουχία για
την ανασυνδυασμένη δυστροφίνη μετά την ανά¬

γνωση πλούσιας βιβλιογραφίας σχετικά με το
θέμα Μια μέρα σχεδιάζει να κατασκευάσει το
φάρμακο Ο ίδιος περιγράφει τη μετάβασή του
από χρηματιστής σε ιδρυτή της εταιρείας ως
συνάρτηση της ωρίμανσης και της υλοποίησης
της αποστολής της ζωής του Θέλω να θεραπεύσω

πολλές ασθένειες και να σώσω τις ζωές
των παιδιών έλεγε χαρακτηριστικά για τον εαυτό

του αφήνοντας άφωνους όσους άκουγαν
αυτές τις προκλητικές δηλώσεις
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Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

Μέτρα
φαρμάκι για
την άρρωστη
Υγεία

Σοβαρά οικονομικά πλήγματα

επιφέρει το μνημόνιο μέσω της
αύξησης του ΦΠΑ στα νοσήλια
από το 13 στο 23 και στον

ιδιωτικό τομέα της υγείας

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα ηγεσία
του υπουργείου Υγείας η οποία θα πρέπει άμεσα

να εφαρμόσει τα μέτρα της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ που εκκρεμούν από το 2014 και προβλέπονται

στο νέο μνημόνιο Ψηλά στην ατζέντα
βρίσκεται το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

των φαρμακείων η απελευθέρωση της
διάθεσης των μη συνταγογραφοϋμενων φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ και η πώληση τους ακόμη από

καταστήματα όπως σούπερ μάρκετ κ ά

Συγκεκριμένα για την απελευθέρωση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος το νέο μνημόνιο
προβλέπει ότι με κοινή απόφαση των υπουργών
Υγείας και Οικονομίας θα καθορισθούν η διαδικασία

και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας ιδρύσεως φαρμακείου
Σύμφωνα όμως με δηλώσεις του υπουργού

Οικονομίας Γ Σταθάκη η απόφαση αυτή πρέπει

να εκδοθεί τον Οκτώβριο Παράλληλα
μέχρι τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα πρέπει
να νομοθετήσει την απελευθέρωση της πώλησης

των ΜΗΣΥΦΑ έτσι ώστε αυτή να τεθεί σε
ισχύ έως τον Ιούνιο του 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Από τα προαπαιτούμενα του μνημονίου είναι

και η τιμολόγηση των φαρμάκων με μειώσεις

ιων τιμών των off patent φαρμάκων εκείνων

που έχουν χάσει την πατέντα προστασίας
τους στο 50 αλλά και όλων των γενόσημων
στο 32,5 της τιμής που είχαν πριν χάσουν την
πατέντα τους Ήδη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση

φέρει την υπογραφή του υπηρεσιακού
υπουργού Υγείας κ Θάνου Δημόπουλου που

προβλέπει αυτές τις μειώσεις
Μάλιστα οι μειώσεις αφορούν το σύνολο

των σκευασμάτων και όχι μόνο όσα κυκλοφόρησαν

ή έχασαν την πατέντα μετά το 2012 όπως
ίσχυε με προγενέστερες αποφάσεις Στην υπουργική

απόφαση ωστόσο περιλαμβάνεται
διευκρίνιση πως οι μειώσεις στις τιμές των off
patent αφορούν φάρμακα με λιανική τιμή άνω
των 12 ευρώ και αντίστοιχα στα γενόσημα με
λιανική τιμή άνω των 7,8 ευρώ

Όπως εξηγείται αυτό γίνεται για λόγους
προαγωγής της χρήσης των οικονομικότερων
θεραπειών και προάσπισης της Δημόσιας Υγεί

Μέχρι τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα
πρέπει να νομοθετήσει την απελευθέρωση
της πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ

Τα μέτρα Λ

που προβλέπονται I
στην Υγεία

I Ανοιγμα
του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος
των φαρμακείων

Απελευθέρωση
της διάθεσης των Μη
Συνταγογραφοϋμενων
Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ
και πώληση τους από
καταστήματα όπως
π.χ σούπερ μάρκετ

1 Τιμολόγηση των φαρμάκων
με μειώσεις των τιμών
των off patent φαρμάκων
στο 50 αλλά και όλων
των γενόσημων στο 32,5
της τιμής που είχαν πριν
χάσουν την πατέντα τους

4 0ι δημόσιες δαπάνες
για την Υγεία το 2015 υπολογίζεται

να κλείσουν στο 4
του ΑΕΠ έναντι 6,9 του ΑΕΠ
που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε

Ε Απαιτούνται προσλήψεις
τουλάχιστον 15.000 νοσηλευτών ί
και 6.000 γιατρών προκειμένουj
να στηριχθεί το ΕΣΥ

Γ
ç Διατήρηση για ακόμη τρία χρόνια

του clawback επιστροφή ποσού
σε περίπτωση υπέρβασης του κλειστού
προϋπολογισμού του Ε0ΠΥΥ

ας και προκειμένου να μην διακυβευτεί η επάρκεια

των εν λόγω προϊόντων για τις ανάγκες των
ασθενών Το αποτέλε(ίμα όμως για τους'Ελλη
νες είναι να συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα

σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους τα

φάρμακα εκτός πατέντας και τα γενόσημα
Δύσκολη προοιωνίζεται η κατάσταση και για

το ΕΣΥ καθώς οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία
το 2015 υπολογίζεται να κλείσουν στο 4 του
ΑΕΠ έναντι 6,9 του ΑΕΠ που είναι ο μέοος
όρος της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης Ήδη τα δημόσια
νοσοκομεία λειτουργούν στα όριά τους συσσωρεύοντας

χρέη και μετρώντας μόνο συνταξιοδοτήσεις

ή αποχωρήσεις εργαζομένων
Ενδεικτικό είναι ότι εδώ και πέντε χρόνια

δεν γίνονται προσλήψεις ενώ έχουν αποχωρήσει

περίπου 17.000 εργαζόμενοι και λήγει
στο τέλος του έτους η θητεία της πλειονότητας
των επικουρικών γιατρών Σύμφωνα μάλιστα
με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας
Πειραιά απαιτούνται προσλήψεις τουλάχιστον
15.000 νοσηλευτών και 6.000 γιατρών προκειμένου

να στηριχθεί το ΕΣΥ
Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία λειτουργούν

με ελάχιστες προμήθειες άδεια ταμεία και
χρέη προς τους προμηθευτές που ξεπερνούν
το 1 δισ ευρώ ενώ έχουν λάβει μόλις 500 εκατ
ευρώ από το 1.3 διο ευρώ κρατικής επιχορήγησης

για το 2015

ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Σοβαρά οικονομικά πλήγματα επιφέρει
το μνημόνιο μέσω της αύξησης του ΦΠΑ στα
νοσήλια από το 13 στο 23 και στον ιδιωτικό

τομέα της υγείας από τον οποίο δεν θα

γλιτώσουν ούτε οι ηλικιωμένοι ούτε οι ασθενείς

με άνοια και νόοο Αλτσχάιμερ Με ανα
κοίνωσή της η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών Αθηνών επισημαίνει
πως η αύξηση του ΦΠΑ είναι καταστροφική
για τις οικογένειες των ασθενών με άνοια
που διαβιούν στα νομίμως λειτουργούντα γηροκομεία

της χώρας και τις οδηγεί οε οικονομικό

αδιέξοδο
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των

ιδιωτικών κλινικών έχουν ζητήσει από τα

αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Υγείας
να επανεξεταστεί η μετάβαση σε υψηλότερο
συντελεστή ΦΠΑ των ιδιωτικών κλινικών

όπως έγινε στην ιδιωτική εκπαίδευση Σημειώνεται

ότι η αύξηση του ΦΠΑ αφορά αποκλειστικά

την ιδιωτική περίθαλψη και νοσηλεία

καθώς έχουν εξαιρεθεί τα φάρμακα επιβαρύνονται

με 6 οι διαγνωστικές εξετάσεις

με 0 και οι νέες μονάδες ημερήσιας
νοσηλείας με 0

Το μνημόνιο επεκτείνεται και στον κλάδο
των γιατρών με τη διατήρηση για ακόμη τρία
χρόνια του clawbaek επιστροφή ποοού σε περίπτωση

υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού

του ΕΟΠΥΥ Η δε φορολόγηση των
ελεύθερων επαγγελματιών με 29 από το πρώτο

ευρώ με προκαταβολή φόρου 75 το 2015
και 100 το 2016 επιπλέον του φόρου επιτηδεύματος

των 600 ευρώ θα οδηγήσει οτην
καταστροφή γιατρούς και άλλους επαγγελματίες

υγείας και στην αύξηση της μετανάστευσης
υποστηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Στα προαπαιτούμενα της συμφωνίας περιλαμβάνεται

και η επανεξέταση από την ελληνική

κυβέρνηση της νομοθεσίας με εξαίρεση
το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

που εισήχθη σε αντίθεση με τη συμφωνία της
20ής Φεβρουαρίου υπαναχωρώντας σε δεσμεύσεις

προηγούμενων προγραμμάτων ή θα
προσδιορίσει σαφή ισοδύναμα αντισταθμιστικά
μέτρα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν

στο μεσοδιάστημα
Αυτό σημαίνει επαναφορά του εισιτηρίου των

5 ευρώ στα νοσοκομεία από το οποίο το υπουργείο

Υγείας έχασε έσοδα περί των 20 εκατ
ευρώ ενώ για την συνταγογράφηση αποκλειστικά

με τη δραστική ουσία και όχι την εμπορική
ονομασία έχει ήδη υπογραφεί η σχετική απόφαση

από τον υπηρεσιακό υπουργό Υγείας
Τέλος η συμφωνία περιλαμβάνει και ιον

εκσυγχρονισμό της ελληνικής διοίκησης με την
εφαρμογή προγράμματος υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των
ικανοτήτων και την αποπολιτικοποίηοη της ελληνικής

διοίκησης Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει

να παρασχεθεί μέχρι την 20ή Ιουλίου έπειτα
από συζητήσεις με τους Θεσμούς Για τον χώρο
της Υγείας αυτό σημαίνει ότι ανοίγει και πάλι ο

τρόπος αξιολόγησης και επιλογής των επυχεφα
λής των δημόσιων νοσοκομείων

Ελλείψεις
προμηθειών
και γιατρών

ΊΑ I
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ
ΕΛΑΧΙΖΤΕΣ προμήθειες

άδεια ταμεία και
χρέη προς τους προμηθευτές

που ξεπερνούν

το 1 δισ ευρώ
ενώ έχουν λάβει μόλις
500 εκατ ευρώ από
το 1,3 δισ ευρώ κρατικής

επιχορήγησης για
το 2015

ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νόσου Alzheimer και
Συναφών Διαταραχών
Αθηνών επισημαίνει
πως η αύξηση του
ΦΠΑ είναι καταστροφική

για τις οικογένειες
των ασθενών με

άνοια που διαβιούν
στα νομίμως λειτουργούντα

γηροκομεία
της χώρας και τις
οδηγεί σε οικονομικό
αδιέξοδο

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ κλάδο των γιατρών

με τη διατήρηση
για ακόμη τρία χρόνια
του clawback επιστροφή

ποσού σε
περίπτωση υπέρβασης
του κλειστού προϋπολογισμού

του ΕΟΠΥΥ
Η δε φορολόγηση

των ελεύθερων επαγγελματιών

με 29
από το πρώτο ευρώ
με προκαταβολή
φόρου 75 το 2015
και 100 το 2016
επιπλέον του φόρου
επιτηδεύματος των
600 ευρώ θα οδηγήσει

στην καταστροφή
γιατρούς και άλλους
επαγγελματίες υγείας
και στην αύξηση της
μετανάστευσης υποστηρίζει

ο Ιατρικός
Σύλλογος

ΕΔΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ γίνονται

προσλήψεις ενώ
έχουν αποχωρήσει
περίπου 17.000 εργαζόμενοι

και λήγει στο
τέλος του έτους η

θητεία της πλειονότητας
των επικουρικών

γιατρών
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τρία μέτωπα στην υγεία
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με τρία καυτά μέτωπα βρίσκεται
αντιμέτωπη από χθες η νέα ηγεσία
ταυ υπουργείου Υγείας τα σοβαρό
έλλειμμα στα έσοδα ταυ ΕΟΠΥΥ
αφού μόνο για το 2015 τα ασφαλιστικά

ταμεία δεν έχουν καταβάλει
εισφορές που πλέον αγγίζουν το
ένα δισ ευρώ οι τεράστιες ελλείψεις

προσωπικού σε όλο το δημόσιο

σύστημα πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης και
τα άδεια ταμεία των νοσοκομείων
Παράλληλα το υπουργείο έχει
στραμμένη την προσοχή του και
στην κάλυψη των αναγκών για
υπηρεσίες υγείας των προσφύγων
ενώ καλείται να τρέξει την υλοποίηση

υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο
του τρίτου μνημονίου όπως η έκδοση

του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων

η είσπραξη του clawback
από τους παρόχους υπηρεσιών του
ΕΟΠΥΥ η ανακοστολόγηση των
διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικά

η εύρεση του ισοδύναμου
ώστε να μην επιστρέψει το εισιτήριο

των πέντε ευρώ στα τακτικά
ιατρεία των μονάδων του ΕΣΥ

Για άλλη μία φορά το υπουργείο
Υγείας είναι αντιμέτωπο με τον
χρηματοδοτικό εφιάλτη του ΕΟΠΥΥ

Αυτήν τη στιγμή τα χρέη
των ασφαλιστικών ταμείων στον
Οργανισμό μόνο για το 2015 πλησιάζουν

στο ένα δισεκατομμύριο
ευρώ με αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ να
καθυστερεί υπερβολικά να πληρώσει

τις υποχρεώσεις του Είναι
ενδεικτικό ότι έως το τέλος του

Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός θα εξοφλήσει

τους συμβεβλημένους ιδιώτες

παρόχους γιατρούς κλινικές
διαγνωστικά για υπηρεσίες που
παρείχαν σε ασφαλισμένους τον
περασμένο Απρίλιο Η νέα κυβέρνηση

καλείται να υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις του υπουργείου Εργασίας

ότι έως το τέλος του έτους θα
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση

Ο χρηματοδοτικός
εφιάλτης

του ΕΟΠΥΥ
οι ελλείψεις
προσωπικού και
τα άδεια ταμεία
των νοσοκομείων
του ΕΟΠΥΥ με 900 εκατομμύρια
ευρώ αλλά και του υπουργείου
Οικονομικών για χρηματοδότηση
ύψους 150.000.000 ευρώ από το
ειδικό κονδύλι για τη νέα γενιά
ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου

Στα όριά τους βρίσκονται και
τα νοσοκομεία λόγω των τεράστιων
ελλείψεων προσωπικού και υλικών
Οι προϋπολογισμοί για τις λειτουργικές

δαπάνες 2015 για εφέτος είναι

στα 1,5 δισ ευρώ στα περισσότερα

νοσοκομεία έχουν εξαντληθεί

και δεν υπάρχουν πιστώσεις
προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν

σε παραγγελίες-αγορές
υλικών Είναι ενδεικτικό ότι και o
υπηρεσιακός υπουργός Υγείας είχε

ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών

να αυξηθούν τα σχετικά
κονδύλια στα επίπεδα του 2013
δηλαδή 1,8 δισ ευρώ αναφέροντας

μαζί με το αίτημά του ότι μόνο
για τον Οκτώβριο τα νοσοκομεία
θα χρειαστούν για τις αγορές τους
επιπλέον επιχορήγηση ύψους 150
εκατομμυρίων ευρώ Για να γίνει
αυτό απαιτείται τροποποίηση του
προϋπολογισμού κάτι για το οποίο
θα πιέσει η νέα ηγεσία του υπουργείου

Με δεδομένο ότι ο νέος
υπουργός Ανδρέας Ξανθός έχει
δεσμευθεί για ομαλοποίηση της
χρηματοδότησης θα πρέπει να
πιέσει και για εκταμίευση των δεσμευμένων

για τις λειτουργικές
δαπάνες κονδυλίων προς τα νοσοκομεία

τα οποία έχουν λάβει
προς το παρόν μόλις το 30%-35
της φετινής επιχορήγησης

Στις άμεσες προτεραιότητες είναι

και η ενίσχυση με μόνιμο και
επικουρικό προσωπικό του ΕΣΥ
Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται

οι περισσότερες μονάδες
είναι εφιαλτική με πολλά τμήματα
νευραλγικό για τη λειτουργία ενός
νοσοκομείου να κινδυνεύουν να
κλείσουν άμεσα λόγω έλλειψης
γιατρών Εκτιμάται δε ότι τα τελευταία

πέντε χρόνια έχουν αποχωρήσει

από το ΕΣΥ περίπου
17.000 εργαζόμενοι χωρίς να
έχουν γίνει προσλήψεις Οι 2.440
προσλήψεις μόνιμων στην υγεία
που εγκρίθηκαν με πράξη υπουργικού

συμβουλίου αφορούν το
2016 οπότε οι πρώτες ενέσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό θα γίνουν
με επικουρικό προσωπικό
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Δανεικοί γιατροί και υλικά στο ΕΣΥ
Το αίτημα υποβάλλεται συνήθως από διοικητή σε διοικητή κοντινών νοσοκομείων

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εχεις να μας δανείσεις 200 κόκκινες

σακούλες για τα μολυσματικό
απορρίμματα Θα σου τις επιστρέψω

την επόμενη εβδομάδα που
θα παραλάβουμε εμείς Αυτό είναι
ένα σύνηθες τηλεφωνικό αίτημα
διοικητή νοσοκομείουπρος άλλο
διοικητή που αποτελεί πλέον μία
διαδεδομένη πρακτική μεταξύ μονάδων

υγείας του ΕΣΥ
Οι συνεχείς περικοπές των προϋπολογισμών

των τελευταίων ετών
οι οποίες ανάγκασαν τ-α νοσοκομεία
να κάνουν πολύ πιο σφιχτές προμήθειες

υλικών οδήγησαν τις διοικήσεις

τους σε ευέλικτες ανορθόδοξες

διαδικασίες με πιο διαδεδομένη

αυτήν του δανεισμού
Κανένας περιορισμός ως προς το

είδος των υλικών σύριγγες ράμματα

γάντια πεταλούδες επιδε
σμικό υλικό χειρουργικά πλέγματα
αντιδραστήρια ό,τι είναι απαραίτητο
για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου
Οποτε χο νοσοκομείο παραλάβει
τις δικές του προμήθειες θα επιστρέψει

τα υλικά που δανείστηκε
Πρόκειται φυσικά για μία παράτυπη
διαδικασία που λύνει όμως τα χέρια
υπό τις σημερινές δημοσιονομικές
συνθήκες

Η πρακτική του δανεισμού έχει
ξεκινήσει μαζί με την κρίση το
2010 Το 2015 ήταν ακόμη πιο δύσκολο

και ο δανεισμός ακόμη πιο
συχνός οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων

για αγορές υλικών εξαντλήθηκαν

νωρίς και πιστώσεις πλέον
δεν υπάρχουν

Η κρίση μάς έκανε πιο ευέλικτους

και πιο καινοτόμους Εχουν

περάσει οι εποχές των παχειών
αγελάδων που είχαμε παρακαταθήκες

υλικών στα νοσοκομεία και
δεν ανησυχούσαμε μερικές φορές
μάλιστα έληγαν τα υλικά πριν να
τα χρησιμοποιήσουμε Τώρα οι

προϋπολογισμοί

είναι πιο σφιχτοί δεδομένοι

και αντιστρόφως ανάλογοι
με την κίνηση στα νοσοκομεία
σημειώνει στην Κ διοικητής νοσοκομείου

της Αθήνας
Ο ίδιος λέει Δεν είναι συνηθισμένο

τα ίδια υλικά να λείπουν συγχρόνως

από πολλά άλλα νοσοκομεία
Με τον δανεισμό δεν έχουμε ποτέ
ελλείψεις που να δυσχεραίνουν την
παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής
φροντίδας στους ασθενείς και κυρίως

τη λειτουργία των χειρουργείων
Φυσικά εξαρτάται πάντα από

τη διάθεση που έχει η διοίκηση
Οπου βλέπεις γκρίνια για ελλείψεις
τότε συνήθως εκεί n διοίκηση δεν
έχει αυτού του είδους τη συνεργασία

με άλλα νοσοκομεία
Ο δανεισμός υπάρχει συνήθως

μεταξύ κοντινών νοσοκομείων π.χ
μεταξύ αυτών του κέντρου της Αθήνας

ή όταν πρόκειται για εξειδικευμένα

υλικό μεταξύ νοσοκομείων
που έχουν τις ίδιες ειδικότητες
Π.χ στα δύο Νοσοκομεία Παίδων

στην Αθήνα τα υλικά είναι κοινά
Εχω δει υλικό μου να χρησιμοποιείται

στο ένα νοσοκομείο ενώ εγώ
το έχω παραδώσει στο άλλο αναφέρει

στην Κ προμηθευτής

Οπου βρει κανείς
Μπορεί ο κανόνας να είναι ο

δανεισμός να γίνεται μεταξύ κοντινών

νοσοκομείων ωστόσο μερικές

φορές ισχύει το όπου βρει κανείς

εξηγεί στην Κ στέλεχος
Υγειονομικής Περιφέρειας ενώ το
αίτημα υποβάλλεται συνήθως

από διοικητή σε διοικητή Εχει
χρειαστεί όμως να παρέμβουμε
κι εμείς Διοικητές σε απόγνωση
άφού δεν μπορούν να βρουν το υλικό

ζητούν τη βοήθειά μας Τότε
παρεμβαίνουμε ασκώντας λίγο πε¬

ρισσότερη πίεση για να βρεθεί η
λύση Ο δανεισμός μπορεί να επεκταθεί

ακόμα και σε ιατρικό προσωπικό

Με είχε πάρει τηλέφωνο
η υποδιοικητής νοσοκομείου και
μου είχε πει Καιγόμαστε Δεν έχουμε

αιματολόγο Συμφώνησα με αιματολόγο

του νοσοκομείου που δέχθηκε

να βοηθήσει για λίγους μήνες
το άλλο νοσοκομείο Είναι αυτό που
λέμε συνειδητή πειθαρχία Η κρίση
έφερε νέα ήθη και έθιμα επισημαίνει

στην Κ διοικητής μονάδας
υγείας της Αθήνας

Ολοι συμφωνούν ότι το φαινόμενο
του δανεισμού υλικών έχει ενταθεί
το 2015 Κυρίως επειδή δεν υπάρχουν

πιστώσεις για να γίνουν οι
προμήθειες Την ίδια στιγμή τα
χρέη των νοσοκομείων προς τους
προμηθευτές έχουν ξεπεράσει το
1 2 δισ ευρώ Εφέτος έχει προϋπολογιστεί

για τις λειτουργικές δαπάνες
των νοσοκομείων 1,38 δισ και ο
προϋπολογισμός για τις αγορές του
2015 έχει ήδη εξαντληθεί Η απάντηση

του υπουργείου Οικονομικών
στο αίτημα του υπηρεσιακού υπουργού

Αθ Δημόπουλου για άμεση έγκριση

του πορού των 150 εκατ ευρώ
ως επιπλέον επιχορήγηση για τις
αγορές των νοσοκομείων τον Οκτώβριο

ήταν ότι απαιτείται τροποποίηση
του προϋπολογισμού

Αλλά και ο νέος υπουργός Υγείας
Ανδρ Ξανθός έθεσε ως μία εκ των
προτεραιοτήτων της νέας πολιτικός
ηγεσίας να υπάρξει ομαλότητα στη
χρηματοδότηση των νοσοκομείων
τονίζοντας ότι το σύστημα Υγείας
κλυδωνίζεται και είναι σε διαρκή

κίνδυνο να υποστεί λειτουργικό
black out
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Οι πρώτες
ελλείψεις
πρώτων υλών
στην αγορά
Σοβαρές παρενέργειες 90 ημέρες
μετά την επιβολή capital controls
Οι παρενέργειες των capital
controls σαρώνουν την ελληνική

οικονομία 90 ημέρεε μετά
την επιβολή tous Η μεταποίηση

βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη

με ελλείψει σε πρώτεε
ùXes και κυρίωε πλαστικά χημικά

μέταλλα και υλικά συ
OKEuaaias Στο επίπεδο ms
λιανικήΒ πώλησα οι ελλείψει
εντοπίζονται Kupios στα είδη
ένδυσης kqQùs και σε ανταλλακτικά

οχημάτων και εν γένει
μηχανήματα ελλείψει που
Kupicos οφείλονται στο γεγονό
ότι πρόκειται για προϊόντα
που ιεραρχούνται χαμηλά
στην έγκριση των αιτημάτων
για εισαγωγέε

Λουκέτα σε μεταποιητι
Kés μονάδε με επακόλουθο
την αύξηση zns ανεργία5 προβλέπει

μέχρι το τέλο του χρόνου

ο πρόεδρο του Συνδέσμου

Εξαγωγέων Βορείου Ελ
λάδοε ΣΕΒΕ KupiàKOS Λου
φάκηβ Οι συνέπειε θα συνεχίζουν

να φαίνονται και
τουε επόμενουε μήνε επισημαίνει

μιλώνταε στην Κ
ενώ εκτιμά ότι η μείωση των
εξαγωγών τον Αύγουστο μπορεί

να φτάσει ακόμη και δι¬

ψήφιο ποσοστό Oncûs πληροφορείται

η Κ στα αποτελέσματα

9μήνου των εισηγ
μένων που θα δημοσιευθούν
τον προσεχή Νοέμβριο θα
καταγράφεται μεγάλη πτώση
πωλήσεων πάνω από 50 λόγω

των κεφαλαιακών ελέγχων
Βάσει των επίσημων στοιχείων

xns Τράπεζαε ms Ελλάδθ5
η αξία των εισαγωγών που
πραγματοποιήθηκε τον φετινό
Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 47
zns αξία5 των εισαγωγών του
Ιουλίου του 2014 Επιπλέον
το επόμενο διάστημα αναμένεται

να φανούν οι υπερτιμο
λογήσεΐΒ σε προϊόντα εξαιτίαε
ms ôpàcms των μεσαζόντων
Oncûs καταγγέλλουν στην Κ
αρμόδιοι παράγοντεε από τον
εισαγωγικό κλάδο δεν λείπουν
τα φαινόμενα εκείνα που επιχειρήσει

οι οποίεε για να εισάγουν

ταχύτερα κάποια προϊόντα

αλλά δεν διαθέτουν τραπεζικό

λογαριασμό στο εξωτερικό

χρησιμοποιούν κάποιον

μεσάζοντα που έχει τέτοιο
λογαριασμό κυρ'ίωβ στη
Βουλγαρία και ο onoios λαμβάνει

προμήθεια ακόμη και
10 Σελ 3
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Πρώτες ελλείψεις στην αγορά λόγω capital controls
Το κυρίως πρόβλημα σε πρώτες ϋλες και μηχανήματα εξαιτίας δυσχέρειας στις εισαγωγές Μικρότερα προβλήματα σε τρόφιμα φάρμακα

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Αντιμέτωπη με ελλείψει σε πρώτε5
ùÀes και KUpius πλαστικά χημικά
μέταλλα και υλικά συσκευασία3 βρίσκεται

η πολύπαθη ελληνική μεταποίηση

παρά τη μερική χαλάρωση
που έχει επέλθει orous κεφαλαιακοί
ελέΥχουε Στο επίπεδο ins λιανικήε
πώλησα οι ελλείψει εντοπίζονται
κυρίου στο είδη évôuons καθώε και
σε ανταλλακτικά οχημάτων και εν γένει

μηχανήματα ελλείψει που Kupios
οφείλονται στο γεγονόε ότι πρόκειται
για προϊόντα που ιεραρχούνται χαμηλά
στην έγκριση των αιτημάτων για ει
σαγωγέε Το γεγονόε όχι δεν υπάρχουν
μεγαλύτερεβ ελλείψει οφείλεται σε
ένα βαθμό στην προσπάθεια που γί¬

νεται το τελευταίο διάστημα για χαλάρωση

των capital controls Το δυστύχημα

ωστόσο είναι ότι οφείλεται
σε σημαντικό βαθμό όπωε οι ίδιοι οι
επιχειρηματίεδ επισημαίνουν και στη
δραματική υποχώρηση Tns ζήτησα

Εισαγωγές
Αν και βεβαία ο cpoßos που υπήρχε

από την αρχή των capital controls
ήταν οι πιθανέε ελλείψει σε τρόφιμα
τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί μέχρι
oriYiuis καθώε από την πρώτη στιγμή
τα τρόφιμα και τα φάρμακα ιεραρχήθηκαν

πρώτα στην έγκριση των αιτημάτων

για Tis συναλλαγέβ Σύμφωνα
άλλωστε με τα στοιχεία xns Τράπεζαε
Tns Ελλάδ05 από Tis 29 Ιουνίου éios
και Tis 15 Σεπτεμβρίου 2015 είχαν εγ¬

κριθεί αιτήματα για εισαγωγή τροφίμων
συνολική3 aÇias 515 εκατ ευρώ

και αιτήματα για εισαγωγή φαρμάκων
συνολική a£ias 234 εκατ ευρώ

Tis τελευταίεβ ημέρεε ωστόσο παρατηρούνται

ελλείψει στα ράφια αλυσίδων

σούπερ μάρκετ σε auTés συμπεριλαμβάνεται

τουλάχιστον μία εκ
των κορυφαίων όχι λόγω aöuvapias

Οι περιορισμοί
στην κίνηση κεφαλαίων
επιδείνωσαν
ιις σχέσεις προμηθευτών

λιανέμπορων

ή δυσκολία5 πραγματοποίησα εισαγωγών

αλλά διότι οι προμηθευτέε
εγχώριοι και μη αποφάσισαν να εφαρμόσουν

δραστικά μέτρα για να περιορίσουν

Tis συνέπειεε που είχαν οι κεφαλαιακοί

έλεγχοι στη δική tous επιχείρηση

Με άλλα λόγια προχώρησαν
σε αυτό για το οποίο είχαν προειδοποιήσει

από την πρώτη στιγμή διέκοψαν

την τροφοδοσία σε πελάτε5
που επεδείκνυαν ασυνέπεια otis πλη
piopés προκειμένου να περιορίσουν
την έκθεση των επιχειρήσεων tous
σε πιστωτικό κίνδυνο

Ηδη σύμφωνα με ασφαλείε πλη
pocpopics την πρακτική αυτή ακολουθούν

δύο μεγάλε5 ελληνικέβ γα
λακτοβιομηχανίεε που έχουν την
έδρα tous στην περιφέρεια μία με¬

γάλη πολυεθνική εταιρεία με σημαντική
παραγωγική δραστηριότητα στην

Ελλάδα εταιρεία παραγωγήε και διά
θεσηε προϊόντων apTonoiias και ζα
χαροπλαστική3 καθώ5 και γνωστή
χονδρεμπορική επιχείρηση τροφίμων
και logistics

Διακοπή
Η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ

προμηθευτών και λιανεμπορίου η
οποία φτάνει ακόμη και μέχρι τη διακοπή

Tns Tpoipoôoaias πελατών tous
είναι μία από Tis έμμεσε5 επιπτώσειε
από την αναστάτωση που έχει προκληθεί

στο τραπεζικό σύστημα από
την 29η Ιουνίου κι έπειτα Η άλλη
που θα φανεί πιθανότατα το επόμενο
διάστημα είναι οι υπερτιμολογήσειε

σε προϊόντα εζαιτία5 Tns 6pàons των
μεσαζόντων

Onus καταγγέλλουν στην Κ αρμόδιοι

παράγοντε5 από τον εισαγωγικό
κλάδο δεν λείπουν τα φαινόμενα εκείνα

που επιχειρήσει οι onoiEs για να
εισάγουν ταχύτερα κάποια προϊόντα
αλλά δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό

στο εξωτερικό χρησιμοποιούν
κάποιον μεσάζοντα που έχει τέτοιο
λογαριασμό Kupicos στη Βουλγαρία
και ο onoios λαμβάνει προμήθεια ακόμη

και 10
Υπερτιμολογήσειε τέλθ5 αναμένονται

σε κάποια προϊόντα λόγω Tns αύξησηε
του kôotous μεταφορά5 καθώε οι περιορισμοί

υποχρεώνουν tous εμπόρου
να προβαίνουν αναγκαστικά σε πολλέ5
και μικρήε ai,\as παραγγελίε5

Οι συνέπειες θα φάνουν
τους επόμενους μήνες
Λιγότερες από Tis μισέ5 σε σχέση με
τον περσινό Ιούλιο ήταν οι εισαγωγέ5
που πραγματοποιήθηκαν τον φετινό
Ιούλιο τον μήνα που σημαδεύτηκε
από την τραπεζική αργία tous κεφα
λαιακούβ ελέγχουβ το δημοψήφισμα
αλλά και τη συμφωνία με tous δανει
axés Βάσει των επίσημων στοιχείων
Tns Τράπεζα5 ins Ελλάδοε η αξία των
εισαγωγών που πραγματοποιήθηκε
τον φετινό Ιούλιο διαμορφώθηκε στο
47 Tns αξία5 των εισαγωγών του Ιουλίου

του 2014 Τον Αύγουστο το ποσοστό

αυξήθηκε στο 79 ενώ σύμφωνα

με Tis εκτιμήσει που υπάρχουν
για τον Σεπτέμβριο προβλέπεται ότι
ο μήναε θα κλείσει με την αξία των εισαγωγών

να ανέρχεται περίπου στο
88 Tns αξία5 των εισαγωγών του περσινού

Σεπτεμβρίου
Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται

φανερό ότι υπάρχει αρκετά σημαντική
ομαλοποίηση ins κατάσταση Ωστόσο
ôncos επισημαίνουν εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού κόσμου μιλώνταε

Μεγάλη μείωση που
φθάνει το 47 στην αξία
των εξαγωγών τον Ιούλιο
έναντι του Ιουλίου 2014
αν και η κατάσταση
δείχνει σταδιακά
ιη ηιιπληπηιε-ίτπι

στην Κ ο μέσο5 ôpos ucavonoinons
των αιτημάτων για εισαγωγέ5 παραμένει
cms δέκα ημέρε ενώ όλοι διατυπώνουν
ανησυχία για Tis ετηπτώσεΐ5 στην ανεργία

στην επιχειρηματικότητα otis
επενδύσει στην εξωστρέφεια Tns ελ
ληνική5 oiKovopias Λουκέτα σε με
ταποιητικέε μονάδεε με επακόλουθο
την αύξηση Tns ανεργίαβ προβλέπει
μέχρι το τέλοε του χρόνου ο npÖEöpos
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδθ5 ΣΕΒΕ KupiàKOS AoucpäKns
Οι συνέπειεε θα συνεχίζουν να φαίνονται

και tous επόμενουε μήνε5 επισημαίνει

μιλώντας στην Κ ενώ εκτιμά
ότι η μείωση των εξαγωγών τον Αύγουστο

μπορεί να φτάσει ακόμη και
διψήφιο ποσοστά Ο ΣΕΒΕ εκτιμά άλλωστε

ότι οι ραγδαίε5 apvnTiKés εξελίξει

από τον Ιούλιο κι έπειτα ανέκοψαν
σε τέτοιον βαθμό την ανοδική tv>s τότε
πορεία των εξαγωγών nou auTés θα
κλείσουν το 201 5 με αρνητικό πρόσημο
σε σύγκριση με το 2014

Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από
το yeyovôs ότι το KpâTOS έχει κηρύξει
άτυπη στάση πληρωμών npos Tis

επιχειρήσει Οι επιστροφέ5 ΦΠΑ που
οφείλονται σε εξαγωγικέ5 επιχειρήσει
υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο
ευρώ ενώ πολλέ5 είναι amts που δεν
καταθέτουν πιστωτικό όταν έχουν επιστροφή

αναμένοντα5 συμψηφισμό
στην περίπτωση που έναν άλλον μήνα
έχουν χρεωστικό

Παράδειγμα
Ενα νοσοκομείο Tns AOûvas έχει

παραγγείλει ανταλλακτικό για μηχάνημα
αλλά ήδη οφείλει από πέρυσι

60.000 ευρώ αναφέρει χαρακτηριστικά
ο Icoàwns Παπαγεωργάκ™ npoeöpos
του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων

και Διανομέων Αθηνών και
προσθέτει Επιχειρήσει nou είχαν
από πριν κάποια ρευστότητα μπορούν
ακόμη να αντεπεξέλθουν και να πραγματοποιούν

εισαγωγέ5 Οι άλλεβ όμωε
βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια Ta capital

controls έχουν ισοπεδώσει τον
επιχειρηματικό κόσμο

Σε μερικέ5 μάλιστα περιπτώσει
ön<os τονίζει ο πρόεδροε Tns Ελληνικήε
Zuvopoonovôias Εμπορίου και Επιχει
ρηματικότηταε ΕΣΕΕ Βασίλη Κορ
Ki6ns οι προμηθευτέ5 διαθέτουν εξαιρετικά

κλειστά συστήματα παραγγελιών
Οσοι είχαν εκκρεμότητε3 σε

πληρωμέβ και πριν από τα capital controls

και τώρα δεν πληρώνουν ύστερα
από 10 ημέρε δεν μπορούν να προβούν
καν σε παραγγελίε5 Τα ηλεκτρονικά
συστήματα παραγγελιών που έχουν
πολλοί προμηθευτέβ κλειδώνουν

με αυτό τον τρόπο μία ιδιότυπη μαύρη
λίστα πελατών αναφέρει στην Κ
Σύμφωνα με τον κ Κορκίδη το δίμηνο
Ιουλίου-Αυγούστου οι απώλειεβ για το
λιανεμπόριο λόγω των περιορισμών
στην κίνηση των κεφαλαίων υπολογίζονται

σε 1,33 δισ ευρώ
Ektôs από το προφίλ των επιχειρήσεων

εάν ήταν δηλαδή συνεπείε ή
ασυνεπεί5 στην προ capital controls
εποχή καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει
και η ηλικία tous Oncos εξηγεί ο IMÄos
Paßävns npàEôpos του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθηνών ΒΕΑ οι νεο
σύστατε5 επιχειρήσει έχουν μεγαλύτερη

δυσκολία από Tis naAiés να αποδείξουν

ότι χρειάζονται για την ομαλή
λειτουργία5 tous τα προϊόντα που αιτούνται

npos εισαγωγή και ότι αυτά
τα αιτήματα δεν αποτελούν πρόσχημα
για να βγάλουν τα χρήματά tous στο
εξωτερικό Τι περιμένουν τώρα οι επιχειρήσει

Πολύ περισσότερο îoîos και
από την άρση των περιορισμών την
αποκατάσταση Tns εμπιστοσύνη των
ξένων npos την Ελλάδα χαρακτηρί
ζονταε την έλλειψη Tns tos το un αριθμόν

1 πρόβλημα

Αιτήματα
για έγκριση
εισαγωγών

Εως τις 11/9/2015

16.356

Τράπεζα
Πειραιώς

ETE

Alpha Bank

Eurobank

Λοιπές
τράπεζες

ΛΟΙΠΟΙ Βδ50
οργανισμοί

Εγκρίθηκαν έως 15/9/2015
13.084 αιιπμαια

ΠΗΓΕΣ Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΣΤΑΤ

Αξία
εγκριθέντων
αιτημάτων
ΣΥΝΟΛΟ

€4·722εκατ

Μείωση εισαγωγών 2015
Σε σύγκριση με πέρυσι κατα

Ιούλιος

Τρόφιμα

515

Φαρμακα
φαρυακευτικά
είδη

234

Ενέργεια

1.133

Λοιπά

1.954
Διατραπεζικές
συναλλαγές

886

Αύγουστος

Μεταβολή εισαγωγών-εξαγωγών
Ιούλιος 2015 σε ούγκριση με Ιούλιο 2014

Σεπτέμβριος

Με
πετρελαιοειδή

Χωρίς
πετρελαιοειδή

32

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

7

Si

Αεροπορικά έξοδα αυτοκίνητα ρούχα παπούτσια βιβλία παιχνίδια προϊόντα καπνού
Δεν συμπεριλαμβάνονται εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω

πληρωμών που έγιναν στο εξωτερικό με έμβασμα από εξωτερικό ή
μέσω λογαριασμού στο εξωτερικό Η αξία τους το 2μηνο Ιουλίου
Αυγούστου υπολογίζεται σε περίπου 850 εκατ ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι επιχειρηματίες παρακολουθούν και προειδοποιούν
Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Η επέτειος είναι θλιβερή Αύριο Δευτέρα

28 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται

ακριβώβ 90 ημέρεβ από την
επιβολή των capital controls και ôncos
εξηγούν στην Κ εκπρόσωποι επιχειρήσεων

πολύ σύντομα θα διαπιστώσετε

ελλείψει σε βασικά είδη
προϊόντων αφού οι περισσότερεβ επιχειρήσει

με το σταγονόμετρο προσπαθούν

να καλύψουν Tis ταμειακέ8
tous ανάγκε3

Το αρνητικό κλίμα στην αγορά επιβαρύνεται

και από το γεγονό5 ότι oris
30 Σεπτεμβρίου 2015 εκπνέει η προθεσμία

Tns μη πληρωμή5 επιταγών
που είχε δοθεί από την κυβέρνηση
λόγω ακριβοί των προβλημάτων που
δημιούργησαν τα capital controls
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από την
επόμενη Πέμπτη 1η Οκτωβρίου θα
έχουμε και πάλι έκρηξη των ακάλυπτων

επιταγών που θα ανεβάσει ακόμη

υψηλότερα Tis ληξιπρόθεσμεε

Νέο κύμα ακάλυπτων
επιταγών τους επόμενους

μήνες αναμένουν
οι έμποροι
ενώ οι εισηγμένες
καταγράφουν μεγάλη
μείωση τζίρου

οφειλέ5 στον χώρο του εμπορίου Την
ίδια ώρα onces πληροφορείται η Κ
στα αποτελέσματα 9μήνου των ει
σηγμένων που θα δημοσιευθούν τον
προσεχή Νοέμβριο θα καταγράφεται
μεγάλη πτώση πωλήσεων πάνω από
50 λόγω των capital controls

Ταυτόχρονα η βύθιση των τραπεζικών

μετοχών στο χρηματιστήριο
η συνολική αξία των τεσσάρων συ

στημικών τραπεζών έχει κατρακυλήσει
στα 4,4 δισ ευρώ από 12,8 δισ

ευρώ που ήταν πριν από τα capital
controls χτυπάει καμπανάκι και για
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό των
κόκκινων δανείων που είναι τελι

kcos το μεγαλύτερο για Tis τράπεζε5
Onos έχει αποκαλύψει η Κ στη

διάρκεια των τελευταίων ημερών τα
κόκκινα δάνεια μετά τρεΐ5 μήνεε

που ισχύουν τα capital controls έχουν
φτάσει σχεδόν στο 50 των συνολικών

χαρτοφυλακίων των τραπεζών
από 45 που ήταν στα τέλη Ιουνίου
Παράλληλα το ùi|jos των κεφαλαίων
που θα απαιτηθούν για Tis αυξήσει
κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθούν
το διάστημα 15 Οκτωβρίου-15 Δεκεμβρίου

iocos προσεγγίσει τα 20 δισ
ευρώ έναντι Tns apxiKùs εκτίμησα
που έκανε λόγο για 8 με 10 δισ ευρώ
Με το τραπεζικό σύστημα σε μια
τόσο δύσκολη θέση είναι naoupavés
neos και οι επιχειρήσει βιώνουν ακόμη

χειρότερη περίοδο
Oozs εταιρείεβ δεν κατάφεραν να

αναδιαρθρώσουν τα δάνειά tous μέχρι

και το 2013 τώρα είναι αδύνατον να
προχωρήσουν σε ρυθμίσει εφόσον
δεν διαθέτουν αξιόλογα περιουσιακά
στοιχεία

Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει και
πάλι οι επαφέ5 με εξειδικευμένα funds
για την εξαγορά υπερδανεισμένων
επιχειρήσεων οι οποίε5 öpcos θα μπορούσαν

με αλλαγή öioücnans να επανακάμψουν

με την προϋπόθεση βέβαια

να υπάρξει εξυγίανση
Σύμφωνα με tous npoéôpous πολλών

εισηγμένων εταιρειών το 2015
είναι χαμένη χρονιά παρά το γεγονό3
ότι ξεκίνησε με καλέβ προδιαγραφέ5
λόγω Tns αύξησηε 0,8 του ΑΕΠ Tns
xeopas το 2014 Ο kîvôuvos για Tis
περισσότερεε εταιρείεε έχει να κάνει
με την αύξηση tns προκαταβολή5
του φόρου αλλά και την αύξηση του
φορολογικού συντελεστή που επιβαρύνει

Tis εταιρείε3 οι οποίε3 εάν
δεν έχουν σταθερέ5 ταμειακέβ poés
από το εξωτερικό αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα ρευστότηταΒ
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MAPTIN ΣΚΡΕΛΙ

Ο πιο μισητός άνθρωπος του Διαδικτύου

Με τρόπο ανενδοίαστο και xcüpis
δεύτερη σκέψη évas veapös επι
χειρηματίαε aus ΗΠΑ ο onoios
απέκτησε πρόσφατα τα πνευματικά
δικαιώματα ενό5 αντιβιοτικού ευ
ρεϊα5 xpnans του Daraprim αποφάσισε

να αυξήσει κατά 5.000
την τιμή του Ο Μάρτιν Σκρέλι
πρώην διαχειριστή3 κεφαλαίων
και ιδρυτή5 xns νεοφυού φαρμα
κοβιομηχανίαε Turing αγόρασε
την πατέντα τον Αύγουστο και το
Daraprim εκτινάχθηκε από τα 13,5
στα 750 δολάρια Είναι σκεύασμα
που χρησιμοποιείται από ενηλίκουΒ
και παιδιά και ασθενεί του έιτζ
και αφορά ôaous έχουν εξασθενημένο

ανοσοποιητικό σύστημα
ενώ συνήθωε λαμβάνεται για μακρά
διαστήματα Η αντίδραση στην
απόφασή του ήταν άμεση και πολύ
εκτεταμένη axovs πολιτικούε κύ
kXoos των ΗΠΑ στον Τύπο και
στα μέσα KOivcoviKns δικτύωσα
Ο Μάρτιν Σκρέλι ανακηρύχθηκε
στον πιο μισητό άνθρωπο του

Ανέβασε την τιμή ενός φαρμάκου
από τα 13,5 στα 750 δολάρια

Διαδικτύου από το Facebook και
το Twitter ενώ η υποψήφια των
Δημοκρατικών για us προεδρία
εκλογέε Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε

εξοργιστική και απαράδεκτη
την αύξηση zns τιμήε Errions πρότεινε

να τεθεί ανώτατο όριο ans
τιμέε φαρμάκων στην αμερικανική
αγορά ώστε να αποφεύγονται τέτοια

φαινόμενα Μετά την κατακραυγή

ο Μάρτιν Σκρέλι δήλωσε
neos θα μειώσει την τιμή του Daraprim

σε πιο προσιτά επίπεδα
REUTERS A.R
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Εμανουέλ Μακρόν
Γάλλος υπ Οικονομίας

Μισέλ Σαπέν
Γάλλος υπ Οικονομικών

ΣΕΒ Επαφές σήμερα και αύριο στο Παρίσι

Γαλλικό σαφάρι
γιαεπενδύσεις

Σαφάρι
για την προσέλκυση

επενδύσεων στη χώρα
ξεκινά ο ιδιωτικός τομέας με
ρπροοτάρη τον ΣΕΒ Ειδικότερα
αντιπροσωπεία του ουνδέσμου
με επικεφαλής τον πρόεδρο Θεόδωρο

Φέσσα επισκέπτεται σήμερα

και αύριο το Παρίσι όπου θα
έχει επαφές με τους υπουργούς
Οικονομίας και Οικονομικών της
Γαλλίας καθώς και με τη διοίκηση

του αντίστοιχου γαλλικού
ουνδέσμου

Σκοπός των επαφών αυτών είναι

η δημιουργία θετικού κλίματος
στη Γαλλία για τη χώρα μας

προκειμένου να προσελκύσουμε
επενδυτές

καθώς και η ενθάρρυνση

των
συνεργασιών σε
διάφορους κλάδους

της ελληνικής

οικονομίας

Οπως επεσήμανε

σε δηλώσεις

του ο κ
Φέσσας στόχος
είναι να επιτευχθεί

η ελ
ληνο-γαλλική
συμμαχία για
τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη

Η ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα εκφράζει την ευγνωμοσύνη

της προς τη γαλλική πλευρά

για τον καίριο ρόλο και τη σταθερή

στήριξη που προσφέρει στη
χώρα μας όλη αυτή την περίοδο
σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΒ
και προσθέτει Είμαστε εδώ για
να μεταφέρουμε στους Γάλλους
ουναδέλφους μας ότι η Ελλάδα
αποτελεί μια χώρα ευκαιριών για
επενδύσεις που είναι μονόδρα
μος να δημίου ρνήσουμε νέες θέσεις

εργασίας Είμαστε εδώ επίαης
για να αναστρέψουμε το κλίμα
φυγής μεγάλων γαλλικών επεν

θεόδωρος Φέσσας
πρόεδρος του ΣΕΒ

δύσεων τα προηγούμενα χρόνια
αιιό τη χώρα μας και να αναδείξουμε

νέα πεδία ουνεργασίας Είμαστε

τέλος εδώ για να
επιβεβαιώσουμε

όπ η Ελλάδα αποτελεί
ζωτικό κομμάτι της Ευρώπης και
της Ευρωζώνης καθώς διαθέτει
και την πολιτική ουναίνεση αλλά

και τη βούληση για να
προχωρήσει

στις αναγκαίες αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τον κ Φέσσα π
ανάπτυξη και η ευημερία της χώρας

μας είναι στενά ουνυφασμέ
νες με τη ουνεργασία την εξωστρέφεια

και τις επενδύσεις και
σε αυτήν την εθντκή προσηάθεια

οι επιχειρηματικές
ουμπρά

ξεις με τις γαλλικές

επιχειρήσεις
αποτελούν

ευκαιρία και
για τις δύο χώρες

Στην απο
οτολη μετέχουν
επιχειρηματίες
και εκπρόσωποι

ελληνικών
επιχειρήσεων
από ευρύ φάσμα

όπως Κατασκευές

Ενέργεια

Βιομηχανία
μέταλλα Φάρμακα Λιανεμπόριο

Πληροφορική Επικοινωνίες

Ασφάλειες Τράπεζες και
Βιομηχανικός Εξοπλισμός Σύμφωνα

με το επίσημο πρόγραμμα
της επίσκεψης η αντιπροσωπεία
του ΣΕΒ σηναντάται σήμερα με
τον υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας

Εμανουέλ Μακρόν καθώς
και με τη διοίκηση του γαλλικού
συνδέσμου MEDEF με την οποία
θα παραχωρήσουν και κοινή συνέντευξη

Τΰηου Αϋ ριο ο ΣΕΒ θα
συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών

της Γαλλίας Μισέλ Σα
πεν SID.-9758375
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Ο Γ Σταθάκηβ ανημέτωπο8 πάλι
με το στοίχημα ins avôrrruEns
ΕΣΠΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κόκκινα δάνεια άνοιγμα επαγγελμάτων και εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ οι μαύρες τρύπες του για δεύτερη φορά υπουργού Οικονομίας

Να ξεπεράσει την κατά γενική ομολογία ανεπιτυχή
αλλά και ομολογουμένως δύσκολη λόγω άλλων
συνθηκών πορεία rns πρώτης του υπουργικής
θητείας και να επικεντρωθεί σε μια δύσκολη μεταρρυθμιστική

ατζέντα καλείται ο νέος αν και επί της
ουσίας μόνο για έναν μήνα έλειψε από τη θέση του
υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γιώργος Σταθάκης

Του Δημήτρη
Μαρκόπουλου α
narkopouhH^gnwItg

Με σημαντική βοήθεια στον κ Ευκλείδη Τσακα
λώτο και καταλυτικό ρόλο ως nposTis διαπραγματευθεί

ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην

Ευρωζώνη αλλά και προβλήματα στην επτάμηνη πορεία του
στην οδό NiKns ο κ Σταθάκης επί ms ουσίας καλείται να
επινοήσει Εανά τον ίδιο του τον εαυτό και να αποδείΕει σε
όσους του άσκησαν σκληρή κριπκή ότι μπορεί να τοποθετήσει

τπ χώρα eras ράγες Tns προόδου Γιατί κακά τα ψέματα

μπορεί οι φόροι οτηνπαρούσα συγκυρία να είναι αναγκαίο
κακό ώστε να κλείσει η δημοσιονομική ψαλίδα αν όμως η

χώρα δεν προσελκύσει επενδύσεις αν δεν πατάΕει τη
γραφειοκρατία

αν δεν επανεκκινήσει το ΕΣΠΑ και δεν προχωρήσει

τα μεγάλα έργα δύσκολα θα Εεφύγει από την κακή
ms μοίρα

Οπωσδήποτε τοπρώτο στοίχημα για τον κ Σταθάκη δεν
είναι άλλο από την εππάχυνση του ΕΣΠΑ Η Ελλάδα παρά τα

προβλήματα των παρελθόντων μνημονιακών ετών είχε

κατορθώσει να εΕασφαλίσει υψηλούς ρυθμούς σπορροφη
nKomras που την κατέτασσαν στα θετικά ευρωπαϊκά παραδείγματα

Τη χώρα pas περιμένουν για αΕιοποίηση περί
τα 20 δισ ευρώ από την Ε.Ε αλλά δεν έχει πείσει ακόμα ότι
έχει ολοκληρωμένο σχέδιο ενώ ο ktvouvos απώλειαε πόρων
ελλοχεύει As μην Εεχνάμε μάλιστα ότι το 2014 η απορρόφηση

του ΕΣΠΑ ήταν 94,6 και ύψους 5,8 δισ ευρώ Το 2015 με
απορρόφηση μικρότερη από 1 δισ ελλοχεύει ο kîvôuvos να
χαθούν δηλαδή να επιστραφούν oris Βρυεέλλε5 3,5 δισ

ευρώ Ολα αυτά τα χρήματα αφορούν προγράμματα καταπολέμησα

Tns ανερ-vias νοσοκομεία αρχαιολογικούε
xcopous unoôopÉs δρόμους μικρομεσαίεε επιχειρήσει Με
βάση τα στοιχεία του 1ΚΑ 85-000 θέσεβ εργασία5 χάθηκαν
εΕαιτίας αυτών των καθυστερήσεων Ο κ Σταθάκης βέβαια
έχει κάποια ελαφρυνπκά Και αυτά δεν είναι άλλα από ns
σύνθετες καταστάσεις που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία

λόγω των διαπραγματεύσεων και των capital controls

Καλούμενος ο ίδιος πολλές φορές να συνδράμει ένα ανερμάτιστο

ελέω Γιάνη Βαρουφάκη οικονομικό επιτελείο

αφιέρωσε πολύ χρόνο σε άλλα πεδία ενδιαφέροντος αφή
vovtas την ανάπτυΕη ακέφαλη Πλέον όμως άλλε5 δικαιολογίες

δεν υπάρχουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον αρμόδιο

για το ΕΣΠΑ υφυπου ργό ΑλέΕη Χαρϊτοτι ο onoios αν και
είχε παραιτηθεί το καλοκαίρι επανέκαμψε αναβαθμιζόμενος
Ούτε το σκορ βέβαια του κ Χαρίτση ήταν το καλύτερο
όταν για τόσους μήνες κατείχε θέση αιχμής για τα ευρωπαϊκά

κονδύλια Ο aiaißicrais του κινήματος Δεν πληρώνω
καλείται πλέον όχι μόνο να πληρώσει»τα προγράμματα που
η χώρα pas οφείλει να τρέΕει αλλά και να επισπεύσει m
διαδικασία προκειμένου να μη χαθούν κεφάλαια

Σαν τον Κωστή Χατζηδάκη

Από τα πράγματα που ετπτρέπουν μια ελαφρά αισιοδοδα
είναι το γεγονός ότι χο πρώην υπερυπουργείο Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας το οποίο περιλάμβανε και τη Ναυ

Ο κ Σταθάκης με tous υφυπουργούς του Θεοδώρα Τζάκρη και ΑλέΕη Χαρίτση
καθώς και τον ομόλογο του από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Νίκο Χριστοδουλάκη
κατά την παραλαβή παράδοση του υπουργείου Οικονομίας ΑνάπτυΕης και Τουρισμού

τιλία και τον Τουρισμό πλέον έχει περιοριστεί στα θέματα
του ΕΣΠΑ της αγοράς και της βιομηχανίας Να πρόκειται
άραγε για έναν αντίστοιχο περιορισμό με τονανασχηματισμό
του 2013 που είχε κάνει ο Αντώνης Σαμαράς αφαιρώντας
αρμοδιότητες από τον επίσης τότε υπερυπουργό Κωστή
Χατζηδάκη του είχε πάρει πς Μεταφορές και που τελικά
οδήγησε τον Νεοδημοκράτη πολτπκό εκτός σχήματος Οι
εποχές και οι καιροί είναι πολύ διαφορεπκοί πάντως και οι

κύριοι Σταθάκης και Χατζηδάκης διαφέρουν σε πολλά Ο
τελευταίος αποπέμφθηκε επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά
μεταρρυθμιστής απένανπ σε συγκεκριμένες επαγγελματικές

δύσεων από τον Ιανουάριο οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε για
πρώτη φορά τις εθνικές εκλογές ο κ Σταθάκης γνωρίζει ότι
το έργο του θα είναι πολύ δύσκολο Οσο κι αν η αρμόδια για
m βιομηχανία υφυπουργός ΘεοδώραΤζάκρη αναγράφοντας

την ιστορική φράση του Πρόδρομου Μποδοσάκη μίλησε

για τον στόχο της που είναι το να ανάψουν περισσότερα

φουγάρα οι υποσχέσεις από την υλοποίηση απέχουν έτη

φωτός Πόσο μάλλον όταν στο πηδάλιο είναι μια κυβέρνηση
με απτά δείγματα κατά της ιδιωτικής αγοράς Βέβαια στην
εκδήλωση παράδοσης παραλαβής του υπουργείου ο κ
Σταθάκης υπογράμμισε όπ μετά τη νέα σαφή εντολή που

Ο Γιώργος Σταθάκης έχει να αντιπαλέψει την αδράνεια Ως υπουργός ms Αριστεράς θα κληθεί
να εφαρμόσει πολιτικές ανοίγματος αγορών και επαγγελμάτων τις οποίες ως αντιπολίτευση είχε
στηλιτεύσει να ανοίίει τα καταστήματα τις Κυριακές να εφαρμόσει την περίφημη εργαλειοθιίκη
του ΟΟΣΑ να ασκήσει πολιτικές για τους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια και κυρίως
να επινοήσει τον εαυτό του Εανά από ριζοσπάστης αριστερός να γίνει μεταρρυθμιστής

ομάδες όπως οι γαλακτοπαραγωγοί οι αρτοποιοί οι
φαρμακοποιοί

κλπ Ο κ Σταθάκης περισσότερο έχει να αντιπαλέψει

την αδράνεια και όχι m δράση Και το αστείο της όλης
υπόθεσης είναι όπ ο ίδιος ως υπουργός της Αριστεράς θα
κληθεί να εφαρμόσει πολιτικές ανοίγματος αγορών και

επαγγελμάτωνττ5 οποίε5 είχε cos αντιπολίτευση στηλιτεύσει
να ανοίΕει τα καταστήματα ns Κυριακές να εφαρμόσει την
περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ να ασκήσει πολιτικές

για τους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια και κυρίως
να επινοήσει τον εαυτό του Εανά από ριζοσπάστης αριστερός

να γίνει μεταρρυθμιστής

Επενδυτοφοβίσ

Κάτι που θεωρείται πολύ δύσκολο για τον ίδιο τον υπου ργό
είναι το να Εεπεράσει τις αγκυλώσεις και ™ν«επενδυτοφοβία
στοιχεία που διατρέχουν τον ΣΥΡΙΖΑ και να πείσει τα Εένα

funds και τους διεθνείς ομίλους όπ η Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία

για να τοποθετήσουν τα χρήματά tous Με κεντρική
πολπική που δημιουργεί προβλήματα σε επενδύσεις όπως

αυτή των Σκουριών με μηδενική προσέλκυση Εένων επεν

έδωσε ο ελληνικό λαό$στην κυβέρνηση ήναι η ώρα για έργα

συμπληρώνοντας neos το μεγάλο στοίχημα είναι η βιομηχανική

παραγωγή m οηγμή μάλιστα που ο orôxos που έχει
θέσει η Ευρώπη είναι η βιομηχανική παραγωγή να ανακάμψει

στο 20 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ έως το 2020 Πρέπει να

γίνουν πολλά και πρέπει να γίνουν γρήγορα υποστήριΕε
Πα το επόμενο διάστημα öncos είπε orôxos είναι η εΕα

σφάλιοη των πόρων από το παλιό ΕΣΠΑ να Εεπεραστούν οι

παθογένειε5 του παρελθόντος να ενεργοποιηθεί το νέο
ΕΣΠΑ και οι κοινοπκοί πόροι να καταλήγουν στον σκοπό για
τον οποίο σχεδιάζονται

Ενα παράλληλο πρόβλημα πάντως που ο υπουργός θα

πρέπει να λύσει είναι και το επικοινωνιακό και ευρύτερα
στελεχιακό Σε μεγάλο βαθμό ο κ Σταθάκης εμπιστεύτηκε
κάποια στελέχη που αποδείχθηκαν κατώτερα των περιστάσεων

δίχως περγαμηνές με μηδενική γνώση της οικονομίας
και του τρόπου που αυτή λειτουργεί Παράλληλα και η

βιομηχανία

ανπμετώτπσε προβλήματα συνεννόησης και αργοπορίες

με αποτέλεσμα ο επονομαζόμενος μήνας του μέλιτος

ΣΕΒ και υπουργείου Οικονομίας να είναι πλέον πολύ

μικρότερος από ό,τι συνηθίζεται
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ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΛΗ

κοινήομολογία τοπροφίλτου Ανδρέα Ξανθού

Ο χαρακτηρισμός μπορεί να ακούγεται
αντιφατικός αλλά ο νέος υπουργός Υγείας
έχει δύο πρόσωπα έμπειρος συνδικαλιστής

με πύρινο λόγο αλλά και άνθρωπος
χαμηλών τόνων που φαίνεται να έχει αλλεργική

προδιάθεση στην προβολή
Μικροβιολόγος στο επάγγελμα ήταν πάντα ταγμένος στη δημόσια
περίθαλψη Εξοΰ και ποτέ δεν πήρε μεταγραφή στον ιδιωτικό τομέα
εκπροσωπώντας επί 12 xpôvta την Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου
Ενδεικτικό είναι ότι συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Εθελοντικού

Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί στο Ρέθυμνο
από το 2008
Με την ορμή του πρωτάρη όταν πάτησε το πόδι του στην οδό
Αριστοτέλους για πρώτη φορά τον περασμένο Ιανουάριο ως
αναπληρωτής υπουργός Υγείας μιλούσε με πάθος για τις αλλαγές
που θα έφερναν ανακούφιση στους πολίτες στους ανασφάλιστους
στα νοσοκομεία
Με τον ίδιο ενθουσιασμό ανέλυε τις απόψεις του λίγα λεπτά αργότερα
σε δημοσιογράφους Ο γιαννιώτης καθηγητής Ψυχιατρικής Χρήστος
Μαντάς ήταν αυτός που ανέλαβε τον άχαρο ρόλο του κόφτη
Στους επτά μήνες των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και του
στενού περιθωρίου για πολιτικές τομές δικαιώθηκε ουσιαστικά
μόνον οε ό,τι αφορά την κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ
Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
στις αρχ ίς του περασμένου Απριλίου φέρει τη δική του υπογραφή
Σημειωτέον δε ότι από το 201 1 όταν ακόμη δρούσε ως συνδικαλιστής

στον ιατρικό κόσμο είχε αντιδράσει έντονα για το μνημονιακό
χαράτσι καλώντας τους πολίτες να μην πληρώνουν
Σήμερα u>ç υπουργός Υγείας έχει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και
αυτό το πρόβλημα οι εταίροι χαρακτήρισαν την εν λόγω απόφαση
μονομερή ενέργεια με τον σκληρό Τζουζέπε Καρόνε να ζητεί την
άμεση κατάργησήτης Ο Ανδρέας Ξανθός για να είναι μονομερώς
συνεπής θα πρέπει στην καλύτερη των περιπτώσεων να εμφανίσει
ισοδύνα ία μέτρα

ΑνδρέαςΞΑΝΘΟΣ
Ηρεμη επανεκκίνηση

Σε κάθε περίπτωση η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ φαίνεται να
επιβράβευσε τη στάση και τα έργα του μικροβιολόγου συνδικαλιστή

αναβαθμίζοντάς τον από αναπληρωτή σε υπουργό Υγείας
Ή μήπως όχι
Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση δεδομένου ότι στα παρασκήνια

του σχηματισμού κυβέρνησης εκτυλίχθηκε μια άλλη με
υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας ιστορία ο πρώην υπουργός Υγείας
Παναγιώτης Κουρουμπλής είχε σπεύσει να δώσει τελεσίγραφο και
μάλιστα δημοσίως ή το υπουργείο Υγείας ή τίποτα
Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληροφόρησης ο Ευκλείδης Τσακαλώ
τος φέρεται να άσκησε και αυτός βέτο στην εκ νέου υπουργοποίηση
του Παναγιώτη Κουρουμπλή στο υπουργείο Υγείας
Ο Μικροπολιτικός των ΝΕΩΝ της περασμένης Τετάρτης έριξε
φως στο θολό τοπίο όταν έγραψε Το δεδομένο στην ιστορία ήταν
ότι ήθελε να μετακινήσει από εκεί τον Παναγιώτη Κουρουμπλή
Προς Θεού όχι για λόγους ικανοτήτων ή εντιμότητας αλλά πώς
να το πω τώρα Ως ευάλωτο στις πιέσεις των συντεχνιών
Πάνιως πριν κλειδώσει δημοσιογραφικά το τηλεφώνημα του Αλέξη
Τσίπρα προς τον Ανδρέα Ξανθό ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες
του προσπαθούσαν να ψήσουν την Ολγα Γεροβασίλη ακτινοδια
γνώστρια να αναλάβει την ηλεκτρική καρέκλα της Αριστοτέλους
Εκείνη ωστόσο επέλεξε να παραμείνει στα γνωστά παλιά λημέρια
της στο πόστο δηλαδή της κυβερνητικής εκπροσώπου
Χαρακτηριστικό του Ανδρέα Ξανθού είναι η ευθύτητα στον λόγο
του Ως αναπληρωτής υπουργός Υγείας είχε κάνει λόγο για σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των νοσοκομείων ενώ ανέδειξε

το πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων στους
εργαζομένους στο ΕΣΥ
Επιπλέον και αναφερόμενος στην ανάγκη αλλαγής διοικητών μίλησε

για ένα νέο σύστημα επιλογής βάσει του οποίου η κοινωνία και
όχι η ηγεσία του υπουργείου θα είχε τον πρώτο λόγο Το ήθος η
αξιοκρατία η δικαιοσύνη η αλληλεγγύη η ανακούφιση των

πολιτών και κυρίως των αδύναμων είναι μερικές από τις συνήθεις
φράσεις του

Κατά
την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Υγείας

στο λεξιλόγιο προστέθηκε ένας ακόμη ξενόγλωσσος όρος
το restart Οπως τόνισε κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής

η κοινωνία έδωσε μια ευκαιρία στην κυβέρνηση αυτή να
κάνει restart Να κάνει επανεκκίνηση με πιο σταθερό δημοσιονομικό
περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα Από την οικονομία μέχρι τη δημόσια
διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών
Χωρίς περιστροφές επεσήμανε ότι η εντολή αυτή εμπεριέχει μεγάλη
δόση σκεπτικισμού απαιτήσεων και κριτικής Παράλληλα παραδέχθηκε

ότι το σύστημα Υγείας βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο μπλακάουτ
Παρά το βαρύ χαρτοφυλάκιο ο Ανδρέας Ξανθός κρύβει δύο άσους
στο μανίκι του έχει βαθιά γνώση για το σύστημα Υγείας τις ελλείψεις

αλλά και τα δυνατά σημεία του τα οποία είναι στο χέρι του
να αξιοποιήσει Παράλληλα είναι παιδί του ΕΣΥ και άρα η ανοχή
μεγάλης μερίδας των συναδέλφων γιατρών είναι δεδομένη τουλάχιστον

το πρώτο διάστημα
Πώς θα συμβιώσουν στο υπουργείο Υγείας αυτό ήταν το ερώτημα

που γεννήθηκε αμέσως μετά τη σαρωτική τοποθέτηση του νέου
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη κατά την τελετή
παράδοσης παραλαβής Ο σφακιανός χειρουργός-εντατικολόγος
έκανε δυναμική είσοδο ανεβάζοντας τον επικοινωνιακό πήχη ψηλά
και κλέβοντας την παράσταση

Θα έρθει
ο καιρός
ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ TOY

ME TON ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ TO ΐοοι
ΣΤΗ ΓΕΝΟΒΑ ΕΝΝΟΩΝΤΑΣ
ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Είπαν
γι αντό
Βρίσκεται στον
δρόμο του αγώνα
για κοινωνική
δικαιοσύνη πάντα
με σεμνότητα
συνέπεια και
λόγια μετρημένα
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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