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Παραγγελιά Εξεταστικής για Λοβέρδο
Τον έκαψε τον Ανδρέα Λοβέρδο ο Γιάννης

Κουτσούκος καθώς άθελά του τον έμπλεξε με
εξεταστική επιτροπή Την Τρίτη ο Γ Κουτσούκος
ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο
ζήτησε οπωσδήποτε απαραίτητα να υπάρχει παρουσία

των εκπροσώπων της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας

κατά τη χθεσινή ακρόαση των
φορέων

Και ήρθε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
από τον Σύλλογο Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων και προειδοποίησε πως όταν κάποια

στιγμή θα έχει ανάγκη η χώρα από ελληνικό
εγχώριο φάρμακο θα γίνει φαντάζομαι μια εξεταστική

επιτροπή και εκεί θα καλέσετε τον κύριο
Λοβέρδο τον κύριο Σαμαρά τον Παπασταύρου
τον Μιωνή τον Ντέιβιντ Χάρις του Παγκόσμιου
Ισραηλιτικού Συμβουλίου

0 Δ Γιαννακόπουλος που είναι διευθύνων
σύμβουλος της ΒΙΑΝ Εϊ είπε ακόμη ότι υπάρχει
το σχέδιο Καρόνε σχέδιο της τρόικας να κλείσει
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και να πάνε όλα

όλη η πίτα σε εταιρείες που εκπροσωπούνται
από ισραηλινά συμφέροντα

Έτσι με εξεταστικές επιτροπές εξοντώνει
η Φώφη τους εσωκομματικούς της αντιπάλους

Κ ΠΟΥ
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Κεραυνοί
Γιαννακόπουλου
για τα φάρμακα

της τρόικας

Τι είπε χθες
στην Επιτροπή

της
Βουλής
για Σαμαρά

Παπα
σταύρου
και Λοβέρ
δο.«11

Κεραυνοί για τα φάρμακα της τρόικας
ΜΗΗ ο δόλιο σχέδιο της

I τρόικας να υπο
ιιμολογηθούν μεI φαρμακερή πα

ρεμβαση στο πολυνομοσχέδιο

οι τιμές στα
φθηνά ελληνικά φάρμακα και
την ίδια στιγμή να πλημμυρίσει

η αγορά με τα ακριβά εισαγόμενα

όπως επεσήμανε
και η δημοκρατία με πρωτοσέλιδο

δημοσίευμα το Σάββατο

ανέδειξε χθες από το
βήμα της Βουλής ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Αντιπροσώπων

Φαρμακευτικών Ειδών
και Ειδικοτήτων και αντιπρόεδρος

της ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης
Γιαννακόπουλος

0 κ Γιαννακόπουλος καθώς

και άλλοι εκπρόσωποι
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

που τοποθετήθηκαν
στην επιτροπή της Βουλής

η οποία συζητά το πολυνομοσχέδιο

ιόνισαν τις καταστροφικές

συνέπειες που θα
έχει τυχόν υιοθέτηση όπως
πιέζει η τρόικα ιης μείωσης
των φαρμάκων ιων οποίων η
πατέντα έχει λήξει και των γε
νοσήμων που ήδη πωλούνιαι
στη χώρα μας σε ανιαγωνιστι
κές τιμές ενώ ιιαράλληλα μίλησε

για σύσταση εξεταστικής
επιτροπής για το φάρμακο

Το σχέδιο
Οιαν κάποια στιγμή θα έχει

ανάγκη η χώρα από εγχώριο
φάρμακο θα γίνει φαντάζομαι

μια εξεταστική επιτροπή
Εκεί θα καλέσετε ιον κ Λο
βέρδο τον κ Σαμαρά τον Πα
παοιαύρου και tov Ντέιβιντ

0 Δ Γιανακόπουλος μίλησε χθες στην
Επιτροπή της Βουλής για ευθύνες των
Σαμαρά Παπασταΰρου και Λοβέρδου

Χάρις Ολοι ξέρουμε ποιοι είναι

Τότε όμως που όλα αυτά
τα οποία λέω σήμερα θα αποδειχτούν

δυστυχώς τα εργο
στάσιά μας θα έχουν κλείσει
είπε ο κ Γιαννακόπουλος
καταλογίζοντας επί της ουσίας

στα πρόσωπα αυτά ευθύνες

για την προώθηση του
σχεδίου των δανειστών που
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση

συγκεκριμένων συμφερόντων

όπως ιόνισε ο πρόεδρος

του ΣΑΦΕΕ Οποιοιδή
ποτε παρακολουθούν τον τομέα

του φαρμάκου και το τι
έχει γίνει αν δεν έχουν καταλήξει

στο ίδιο συμπέρασμα
είναι είτε στημένοι είτε βλάκες
είτε άσχετοι τόνισε

Εθεσε δε προ των ευθυνών

τους και τους 300 της
Βουλής σημειώνοντας ότι σε
περίπτωση που μειωθούν οι
ιιμές των φθηνών φαρμάκων
αυτά δεν θα μπορούν πλέον
να παράγονται και θα επιβαρυνθούν

οι πολίτες από τα
ακριβά φάρμακα τα οποία εισάγονται

ενώ 1 1 000 εργαζόμενοι
θα βρεθούν στον δρόμο

Και πρόσθεσε ότι για κάθε
ένα ευρώ που δαπανάται για
τον χώρο της Υγείας στο ελληνικό

φάρμακο προστίθενται
3,42 ευρώ στο ΑΕΠ της χώ¬

ρας μας ζητώντας με δήλωσή
του τη συνεννόηση της Πολιτείας

με τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

προκειμένου
να υπάρξει μια κοινή πολιτική

φαρμάκου και όχι να κάνουμε

ό,τι λένε οι ξένοι

Η δαπάνη
Η δαπάνη για τα φάρμακα

υψηλού κόστους αυξήθηκε
κατά 200°/ο υπογράμμισε

ο Γιάννης Δαγρές αντιπρόεδρος
του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού

Συλλόγου και
συμπέρανε Αρα κάποιοι
και μιλάμε για τις πολυεθνικές

εταιρίες έχουν καταφέρει
να βρουν μια χρυσή αφανή
κερκόπορτα παράγοντας

υπεραξίες την ώρα που στην
Ελλάδα έχουμε 25-26 αξιόπιστες

ελληνικές φαρμακευτικές
εταιρίες Στο ίδιο πλαίσιο

και ο Βασίλης Πενταφράγκος
εντεταλμένος σύμβουλος της
Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ο οποίος
ανέφερε ότι το πρόβλημα της
φαρμακευτικής δαπάνης δεν
ήταν ποτέ θέμα τιμών αλλά
διάρθρωσης Μας ζητούν να
μειώσουμε περαιτέρω τις τιμές

των φθηνών φαρμάκων
χωρίς να πειράξουμε τα ακριβά

που είναι και εισαγόμενα

ιιαιχνίδΐ
iL JK κ r h^^^^^bs

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτιμων και αντιπρόεδρος

της ΒΙΑΝΕΞΔημήτρης Γιαννακόπουλος χθες στί Βουλή Ενθετες Τα πρωτοσέλιδα π/ς δημοκρατίας

στις 10 Οκτωβρίου 2015 αριστερά και στις 27 Νοεμβρίου 2013
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ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Κόντρεε για το πολυνομοσχέδιο
Ξεκινά σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια
Αύριο το βράδυ η ψηφοφορία Κριτική από εκπροσώπους

των παραγωγικών φορέων Πυρά και
από τους συνταξιούχους για το Ασφαλιστικό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Με
πολιτικές κόντρες τροποποιήσεις

της τελευταίας στιγμής

και κριτική από εκπροσώπους

των παραγωγικών φορέων
ολοκληρώθηκε χθες η επεξεργασία
του πολυνομοσχεδίου στις επιτροπές
της Βουλής Σήμερα το μεσημέρι ξεκινά

η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου
στην Ολομέλεια και η ψηφοφορία

θα γίνει αύριο το βράδυ
Η έγκριση επί της αρχής και επί

των άρθρων έγινε κατά πλειοψηφία
με τις θετικές ψήφους των κοινοβουλευτικών

ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων Η Ενωση
Κεντρώων επιφυλάχθηκε για την
Ολομέλεια ενώ τα υπόλοιπα κόμματα

καταψήφισαν Κατά την έναρξη
της χθεσινής συζήτησης σ αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών
Τρύφων Αλεξιάδης αφαίρεσε όπως
είχε προαναγγείλει τις διατάξεις
για την αύξηση των συντελεστών
στη φορολόγηση των εισοδημάτων
από τα ενοίκια Την ίδια στιγμή το
ενδεχόμενο τροποποιήσεων στη
διάταξη που μπλοκαρει την υπαγωγή

σε χαμηλότερη ασφαλιστική
κατηγορία στο ΕΤΑΑ εξετάζει το
υπουργείο Εργασίας

Το επόμενο κύμα παρεμβάσεων
στο Ασφαλιστικό έρχεται τσν επόμενο

μήνα οπότε και θα ανακοινωθεί
και επισήμως το σχέδιο μεταρρύθμισης

Σε εκκρεμότητα είναι και το τι
θα γίνει με τα ανείσηρακτα ενοίκια
καθώς αναμένεται να υπάρξει ρύθ¬

μιση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο
Στο μεταξύ σήγκρουση για το ενδεχόμενο

παραγραφής υποθέσεων
μεταξύ των οποίων και n λίστα Λα
γκαρντ ξέαπασε χθες στη Βουλή Η

κυβέρνηση δέχτηκε πυρά από τους
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γ

Βρουτση και της Δημοκρατικής Συ
μπαράταξας Γ Κουτσούκο μετονΤρ
Αλεξιάδη va δίνει διευκρινίσεις

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών σημείωσε
πως η πολιτική βούληση της κυβέρνησης

είναι σαφέατατη Επειδή υπαρ
χει κίνδυνος παραγραφής της λίστας
Λαγκαρντ και άλλων υποθέσεων π

κυβέρνηση θέλει να παρατείνει την
παραγραφή για ένα έτος Και αναφέρθηκε

σε υποθέσεις που έχουν
εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2015 και για όποιες
υποθέσεις υπαρχσυν εισαγγελικές
παραγγελίες

Οι φορείς
Στις χθεσινές συνεδριάσεις της

επιτροπής τον λόγο πήραν εκπρόσωποι

των παραγωγικών και κοινωνικών

φορέων που αναφέρθηκαν
σε συγκεκριμένα αρθρα του πολυνομοσχεδίου

Ιδιαίτερη κριτική άσκησαν

οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων
στον νέο γύρο παρεμβάσεων στο
Ασφαλιστικό ενώ ο Γ Καββαθάς
ΓΣΕΒΕΕ επανέφερε την πρόταση για

χορήγηση σύνταξης στους ελεύθερους

επαγγελματίες για τα χρόνια
που κατέβαλαν εισφορές

Μιλώντας στις επιτροπές ο Δημή

▲ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της συζήτησης στις επιτροπές ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης αφαίρεσε όπως είχε προαναγγείλει

τις διατάξεις για την αύξηση των συντελεστών στη φορολόγηση των
εισοδημάτων από τα ενοίκια

τρης Παννακόπουλος εκπροσωπώντας
τον Σύλλογο Αντιπροσώπων

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ως
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της ΒΙΑΝΕΞ σημείωσε πως

πριν από πέντε χρόνια αρχίσαμε και
φωνάζαμε για σχέδιο της τρόικας να
κλείσει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Και πρόσθεσε Πλέον θέλω
να πιστεύω ότι οποιοιδήποτε παρακολουθούν

τσν τομέα του φαρμάκου

και το τι έχει γίνει αν δεν έχουν καταλήξει

στο ίδιο συμπέρασμα είναι
είτε στημένοι είτε βλάκες είτε άσχετοι

Καταλήγοντας επεσήμανε πως

υπαρχει κίνδυνος να χαθούν 1 1 000
θέσεις εργασίας Τσν λόγο πήρε και
ο Σταύρος Παραδιάς από την Ομοσπονδία

Ιδιοκτητών Ακινήτων ο
οποίος ζήτησε να βρεθεί λύση στο
θέμα της φορολόγησης των ανεί
σηρακτων ενοικίων
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SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Ψυχορραγεί
το δημόσιο
σύστημα Υγείας
Χρέη εκατοντάδων εκατ ευρώ κενές οι μισές
οργανικές θέσεις ασφυκτικά γεμάτα ιατρεία
από ανασφάλιστους συνθέτουν την πραγματικότητα

στα δημόσια νοσοκομεία

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΛλΑλ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΠΡΓΟΣ

Χρέη
500 εκατομμυρίων ευρώ

μόνο για φάρμακα Κενές οι
26.000 από τις 50.000 οργανικές

θέσεις προσωπικού Ελλείψεις
βασικού υγειονομικού υλικού σε
νοσοκομεία της περιφέρειας Λειτουργία

με το 3 1 2 της προβλεπόμενης

κρατικής χρηματοδότησης

Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα
των δημόσιων νοσοκομείων Η κρίση

έδωσε κυριολεκτικά τη χαριστική
βολή στο δημόσιο σύστημα Υγείας
το οποίο ψυχορραγεί Από τον πε

ρααμένο Ιούλιο έχουν τελειώσει τα
κονδύλια που προέβλεπε ο προϋπολογισμός

για ολόκληρο το 20 1 5

σχολιάζει στο Εθνος ο νευροχειρουργός

του Κρατικού της Νίκαιας
Παναγιώτης Παπανικολάου

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους δείχνουν ότι το

πρώτο οκτάμηνο εκταμιεύτηκε από
τανοσοκομείατοένατρίτο της προβλεπόμενης

κρατικής χρηματοδότησης
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας

εργαζομένων στα νοσοκομεία
ΠΟΕΔΗΝ τονίζει πως εκταμιεύτηκαν

400 εκατομμύρια όταν το αντίστοιχο

διάστημα του 2014 είχαν
εκταμιευθεί πάνω από 1 δισ ευρώ

Ο καθηγητής Οικονομικών της
Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης τονίζει
ότι η κρίση οδήγησε σε μεγάλη
βουτιά τις δαπάνες Υγείας Μιλώντας

χθες σε ημερίδα για τη θερα

êê
Μία μόνο νοσηλεύτρια

για κάθε 40
ασθενείς η συνηθισμένη

αναλογία
στις κλινικές

πευτική συμμαχία γιατρών και ασθενών

ο κ Σουλιώτης ανέφερε πως
την περίοδο 2009 201 3 οι δημόσιες

δαπάνες μειώθηκαν κατά 37,7
ή 6,1 δισ ευρώ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία

θέση στον Οργανισμό Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξας
ΟΟΣΑ στη διασφαλιση των δικαιωμάτων

των ασθενών προειδοποίησε
ο καθηγητής λέγοντας ότι πρέπει

να προσαρμοστούμε πλέον στα
νέα δεδομένα

Ποια είναι αυτά τα δεδομένα Ο
κ Παπανικολάου εξηγεί Στα χρόνια

της κρίσης τα νοσοκομεία έχουν
αυξαμένη ζήτηση κυρίως από ανασφαλίστους

πολίτες ηλικίας 30 έως
67 ετών Η κατάρρευση των δομών
πρωτοβάθμιας φροντίδας ΠΕΔΥ
και η αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν

από την τσέπη τους επιδείνωσε

ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα

των νοσοκομείων

Αδε tes και ρεπό
Η συνήθης καλυψη των κλινικών

και των τμημάτων είναι μία νοσηλεύτρια

ανά 40 ασθενείς σύμφωνα
με το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ Οι
διοικήσεις οφείλουν στο προσωπικό

κανονικές άδειες και δεκάδες
ρεπό

Τον κώδωνα του κινδύν ου έκρουσαν
χθες οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός Οπως κατήγγειλαν

η έλλειψη προσωπικού
έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις
Το νοσοκομείο έχει 780 κενές οργανικές

θέσεις σε όλους τους κλάδους
Μέχρι το τέλος του έτους θα απολυθούν

40 επικουρικοί γιατροί νοσηλευτές

διοικητικοί τραυματιοφορείς
και παραϊατρικό προσωπικό

H εντατικοποίηση της εργασίας
προκαλεί βαριές ασθένειες στους
εργαζόμενους κυρίως στις μονάδες
εντατικής θεραπείας Για επαγγελματική

εξουθένωση και στις εξωνο
σοκομειακές δομές Κέντρα Υγείας
μονάδες ΠΕΔΥ κάνει λόγο ο καθηγητής

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Χρήστος Αιονής

Κενές οργανικές θέσεις
όλων των ιατρικών

ειδικοτήτων

26.000 από τις
50.000

που προβλέπονται

Μείωση δημόσιων
δαπανών Υγείας

2009-2013

Χρέη νοσοκομείων
προς φαρμακευτικές

εταιρείες

500
ΕΚΑΤ €

Από τον περασμένο
Ιούλιο έχει
εξαντληθεί το κονδύλι
που είχε προβλεφθεί
για τη λειτουργία
των νοσοκομείων
ολόκληρο
το 2015 αναφέρει
ο νευροχειρουργός
του Κρατικού Νίκαιας
Παναγιώτης
Παπανικολάου

φαρμακευτικές
Ζητούν χρονοδιάγραμμα

εξόφλησης
ΣΤ0 1,2 δισ ευρώ ανέρχονται

οι οφειλές των νοσοκομείων

και του ΕΟΠ ΥΥ

προς τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις Με επιστολή
προς την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου ο Σύνδεσμος

των επιχειρήσεων
ΣΦΕΕ ζητεί χρονοδιάγραμμα

εξόφλησης επισημαίνοντας

πως από τη συνολική

οφειλή τα 758 εκατομμύρια

αφορούν τον ΕΟ
ΠΥ Υ και τα υπόλοιπα τα νοσοκομεία

0 ιός των
οφειλών προς τους προμηθευτές

προσέβαλε και τον
ιδιωτικό τομέα Σύμφωνα
με πληροφορίες μεγάλα
ιδιωτικό νοσοκομεία χρωστούν

πολλούς μήνες φάρμακα

και λοιπό υλικό ενώ
μία φαρμακευτική εταιρεία
υποχρεώθηκε να διακόψει
λόγω χρεών τη συνεργασία

της με μεγάλο ιδιωτικό
νοσοκομείο της Αθήνας
Για τα δημόσια νοσοκομεία
η έλλειψη πόρων θα συνεχιστεί

και το 2016 όπως

προκύπτει από το προσχέδιο
του προϋπολογισμού

που κατατέθηκε στη Βουλή

H κρατική επιχορήγηση
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

για λειτουργικές ανάγκες

ανέρχεται στο 1,026
δια ευρώ συν 305 εκατομμύρια

για εφημερίες και
λοιπές παροχές προσωπικού

Προβλέπονται επίσης
έσοδα 790 εκατομμυρίων
ευρώ των νοσοκομείων
αηό τον ΕΟΠΥΥ τα οποία
εγείρουν ερωτήματα για το
εάν θα πραγματοποιηθούν
Ενδεικτικό είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ

οφείλει σήμερα 2,5
διο ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία

για νοσήλια
ασφαλισμένων του
Για προμήθεια φαρμάκων
υγειονομικού και ορθοπεδικού

υλικού και αντιδραστηρίων

προϋπολογίζεται
για το 2016 ποσό 1,22 δισ

ευρώ

Για πληρότητα κάτω από τα διεθνή

όρια ασφαλούς λειτουργίας
κάνουν λόγο οι γιατροί του νοσοκομείου

Δράμας Σε κρίσιμα τμήματα
όπως το Ακτινολογικό εξηγούν

δεν υπάρχουν καθόλου ειδικευόμενοι
γιατροί Οι τρεις ειδικευμένοι

αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα
πολλαπλά τους καθήκοντα δηλαδή

στη λειτουργία αξονικού τομογράφου
υπέρηχων και ακτινογραφικού

μηχανήματος
Ανάλογη εικόνα υπάρχει στην

Παθολογική κλινική στην οποία
εργάζονται μόνον πέντε ειδικευμένοι
παθολόγοι και τρεις ειδικευόμενοι
από τους 1 2 που υπήρχαν τον περα
αμένο Ιανουαριο Οι γιατροί σημει¬

ώνουν πως καθίσταται έτσι αδύνατη
η περαιτέρω ασφαλής πρωινή και
εφημεριακή λειτουργία της κλινικής

Ελλείψεις υπάρχουν στην Ορθο
παιδική υτην Ουρολογική κλινική
στο Μικροβιολογικό τμήμα και οτον
Τεχνητό νεφρό ενώ το νοσοκομείο
δεν διαθέτει ούτε θυρωρό
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ΣΤΟ 50 Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Τραγικές ελλείψεις
στον Ευαγγελιομό

Στο κόκκινο βρίσκεται η λειτουργία

του νοσοκομείου Ευαγγελισμός

εξαιτίας των τραγικών
ελλείψεων προσωπικού και της
σοβαρής υποχρηματοδότησής του
Σιο νοσοκομείο μέχρι στιγμής
δεν έχει δοθεί ούτε το 50 της
προβλεπόμενης επιχορήγησης ενώ

η πρόσθετη επιχορήγηση που
δόθηκε πρόσφατα στον Ευαγγελισμό

ύψους 9,6 εκατ ευρώ καλύπτει

τις ανάγκες ενός μόνο μήνα
Την ίδια στιγμή ο αριθμός των

εργαζομένων

έχει μειωθεί δραματικά
ενώ κενές παραμένουν 780 θέσεις

προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

Παράλληλα μέχρι το τέλος του
χρόνου θα απολυθούν 40 επικουρικοί

γιατροί νοσηλευτές διοικητικοί

τραυματιοφορείς και παραϊατρικό

προσωπικό και σι 13 νοσηλευτές

του ΚΕΕΛΠΝΟ στις Μονάδες

Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου

θα υποχρεωθούν να
κάνουν σύμβαση έργου μπλοκά
κι Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι

χαρακτηρίζουν σταγόνα στον
ωκεανό τις 907 προσλήψεις που
είχαν ήδη εγκριθεί από πέρυσι για
τα νοσοκομεία όλης της χώρας και
θα προκηρυχθούν όπως έχει εξαγγείλει

η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας έως το τέλος του έτους
Σημειώνουν δε ότι η υπόοχεοη για
επιπλέον 2.500 προσλήψεις με
γιατρούς μόνιμου προσωπικού
για το 2016 είναι κενό γράμμα
καθώς δεν έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό



7. ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 5

εκιναει άμεσα
σαφάρι ελέγχων

στα νοσοκομεία
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών υγείας θα βρεθούν το
επόμενο διάστημα οι προμηθέα του ΕΣΥ σε βασικά
και με βεβαρημένο ιστορικό υλικά Το Σώμα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας npôvoias ΣΕΥΥΠ ξεκινά σαφάρι
ελέγχων στα νοσοκομεία για ενδεχόμενες υπερτιμο
λογήσεις σε τρεις κατηγορίες υλικών λαπαροσκοπικά
φίλτρα τεχνητού νεφρού και ραδιοφάρμακα Επίσης οι
επιθεωρητές θα πραγματοποιήσουν ελέγχους και για
μηχανήματα που έχουν αγοράσει τα νοσοκομεία αλλά
παραμένουν αναξιοποίητα

Οι πρώτες οδηγίες που έλαβε ο γενικός επιθεωρητής
του ΣΕΥΥΠ Σταύρος Ευαγγελάτος από τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τους αναπληρωτές υπουργούς
Υγείας Παύλο Πολάκη και Δικαιοσύνης αρμόδιο για
θέματα διαφθοράς Δημήτρη Παπαγγελόπουλο είναι
να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα περιπτώσεις διαφθοράς
στις προμήθειες υγείας Από την αξιολόγηση καταγγελιών
για ενδεχόμενες υπερτιμολογήσεις στις προμήθειες
υλικών του ΕΣΥ αλλά και με βάση προηγούμενα ευρήματα
ελέγχων επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα υλικά στα οποία
θα εστιάσουν οι επιθεωρητές Είναι χαρακτηριστικό
ότι σε παλαιότερους ελέγχους είχαν εντοπιστεί νοσοκομεία
που προμηθεύονταν τα ραδιοφάρμακα σε ακριβότερες
τιμές σε σχέση με άλλα

Για τα φίλτρα τεχνητού νεφρού υπήρξαν στο παρελθόν
καταγγελίες για κακής ποιότητας υλικά που προμηθεύονταν

τα δημόσια νοσοκομεία εις βάρος των ασθενών
αλλά και για υπερτιμολογήσεις των φίλτρων στην Ελλάδα
σε σχέση με αντίστοιχες
τιμές που έχουν ίδια προϊόντα

στο εξωτερικό που
απασχόλησαν τις εισαγγελικές

αρχές και την Επιτροπή

Ανταγωνισμού
Η νέα πολιτική ηγεσία

του υπουργείου Υγείας έχει
εξαγγείλει παρεμβάσεις στις
προμήθειες των νοσοκομείων

Μάλιστα ο αναπληρωτής

υπουργός κ Πολάκης
έχει χαρακτηρίσει τις αλ
λάγες ως μεγάλη θεσμική επανάσταση που θα εξοικονομήσει

πόρους για το σύστημα υγείας Οι παρεμβάσεις
αφορούν στα εξής α πλήρης καταγραφή και κωδικοποίηση

των υλικών και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται

στα νοσοκομεία β καθορισμός συγκεκριμένων
τεχνικών-ποιοτικών προδιαγραφών των υλικών τις
οποίες αν δεν πληρούν οι προμηθεύτριες εταιρείες θα
αποκλείονται από τον διαγωνισμό και γ καθορισμός
ενός εύρους τιμής συν-πλην 10 της αντίστοιχης τιμής
στο 50 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για κάθε
κατηγορία υλικών που αγοράζουν τα νοσοκομεία

Ιδιωτικά συνεργεία
Αλλαγές αναμένονται και σε ό,τι αφορά την παρουσία

των ιδιωτικών συνεργείων καθαρισμού φύλαξης εστίασης
συντήρησης κ.λπ στα νοσοκομεία Είναι χαρακτηριστική
η καταγγελία από το βήμα της Βουλής του αναπληρωτή
υπουργού για τριπλάσιο και τετραπλάσιο κόστος σίτισης
των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία σε σχέση με υπηρεσίες

catering πεντάστερου ξενοδοχείου Σε συνάντηση
με την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος ΟΕΝΓΕ οι υπουργοί
ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των γιατρών για την
πρόθεση τους να ενισχύσουν το μοντέλο συνεταιριστικής
εργασίας από εργαζόμενους των ιδιωτικών συνεργείων
ώστε να απομακρυνθούν οι εργολάβοι από την ανάληψη
λειτουργιών των νοσοκομείων

Οι εκπρόσωποι των γιατρών ανέφεραν ότι ειδικά στην
καθαριότητα η κατάσταση που επικρατεί με τα ιδιωτικά
συνεργεία είναι τραγική αφού οι εργολάβοι είτε δεν
πληρώνουν τους εργαζομένους είτε τους πληρώνουν
με πολύ μικρότερα ποσά από αυτά που φαίνονται στις
καταστάσεις Και ζήτησαν να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό

καθαριότητας κυρίως σε ευαίσθητους χώρους
όπως είναι τα χειρουργεία

Υπερτιμολονήσεις
υλικών και αναξιοποίητα

μηχανήματα
θα αποτελέσουν
μεταξύ άλλων
πεδίο έρευνας
των επιθεωρητών
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ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Σήμα κινδύνου από εργαζομένους
Τον κώδωνα του κινδύνου για tov Ευαγγελισμό
κρούουν οι εργαζόμενοι του κάνοντας λόγο για υποχρη
ματοδότηση και υποστελέχωση του μεγαλύτερου νοσοκομείου

της χώρας Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων

οι ελλείψεις προσωπικού έχουν λάβει τραγικές
διαστάσεις ενώ παράλληλα καταγγέλλουν διεύρυνση
των ελαστικών εργασιακών σχέσεων Η κατάσταση θα
επιδεινωθεί προς τα τέλη του 2015 όταν θα απολυθούν
40 επικουρικοί και θα συνταξιοδοτηθούν δεκάδες ακόμη

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν σιαγόνα σιον ωκεανό
τις 907 προσλήψεις σε πανελλαδικό επίπεδο οι

οποίες είχαν εγκριθεί από το 2014 ενώ τονίζουν ότι η
υπόσχεση για 2.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
για το 2016 δεν έχει διασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις
από τον προϋπολογισμό Στο επίκεντρο της κριτικής
τους βρίσκεται και η εντατικοποίηση της εργασίας Οι
εργαζόμενοι σημειώνουν ότι ήδη παρατηρούνται βαριές

ασθένειες στο προσωπικό των μονάδων που φυσικά
δεν καταγράφονται και δεν αξιολογούνται ως επαγγελματικός

κίνδυνος
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Στήριξη
βάλσαμο
it Χείρα βοηθείας έτειναν
Γερμανοί και Αυοτρκικοί
φαρμακοποιοί προς τους
Ελληνες ουναδέλφους
τους οι οποίοι την περίοδο

αυτή βρίσκονται σε
αναβρασμό λόγω των επικείμενων

διατάξεων που
πιθανόν να αλλάξουν to
ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων Στην
επίσημη ανακοίνωση του
ο πρόεδρος της ABDA
Γερμανικός Φαρμακευτικός

Σύλλογος Friedemann

Scmidt απευθυνόμενος

προς τον πρόεδρο
ιου ΠΦΣ Κωνσταντίνο
Λουράντο τονίζει πως η
εμπειρία από τη Σουηδία
καταδεικνύει πως η απελευθέρωση

των φαρμακευτικών

συστημάτων
δεν βελτιώνει αλλά επιδεινώνει

to σύστημα διανομής

φαρμάκων και τις εργασιακές

συνθήκες των
φαρμακοποιών Γ Ζακ
SID.-97930521
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