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Το σαράκι ms Υγείας ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μίζε με γερμανική συνταγή
Πώς η πολυεθνική Bayer μοίραζε δώρα σε γιατρούς και καθηγητές για να προωθήσει τα δικά της φάρμακα

Tnç ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

3.kandili@realnews.gr

Τ
ην πρακτική γερμανικών εταιρειών που
είχαν αναγάγει σε πρώτη προτεραιότητα

να μοιράζουν χρυσές μίζες ακολούθησε

και η πολυεθνική Bayer
Η Realnews αποκαλύπτει σήμερα τις καταγγελίες

και την απολογία του συνεργάτη της στην
Ελλάδα Μ Δ ο οποίος το 201 1 ενώπιον της
γερμανικής Δικαιοσύνης κατήγγειλε τη μέθοδο

που ακολουθούσε η Bayer μέσω δώρων
σε γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων καθώς
και σε καθηγητές ιατρικής για να προωθήσει
τα φάρμακά της

Τα φακελάκια κυμαίνονταν από 600 έως
6.000 ευρώ τη φορά και συνολικά την περίοδο
2005-2009 διακινήθηκαν σύμφωνα με τους
ανακριτές κατά τηςδιαφθοράς Ν Τσιρώνη και

Χρ Μάρκου που έχουν αναλάβει την υπόθεση

τουλάχιστον 1,5 εκατ ευρώ
Από αυτά σχεδόν το ένα τρίτο έχει βρεθεί

έωςτώρα σε λογαριασμούςγιατρών αλλά και

συγγενών τους ενώ πρόκειται για χρήματα που
κατά τους ανακριτές πληρώθηκαν από δημόσια

ασφαλιστικά ταμεία και δημόσια νοσοκο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Υποκριτικό
να κουνούν
το δάχτυλο
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ του καταγγέλοντος
κατηγορουμένου ΧρήστοςΣτάθης
δήλωσε στην R Είναι γνωστό άτι
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
στην προσπάθεια τους να επεκτείνουν

το μερίδιο της αγοράς τους
δεν χρησιμοποιούν τις πλέον σύννομες

και διαφανείς διαδικασίες Είναι

λοιπόν τουλάχιστον υποκριτικό
μεγάλες χώρες της ευρωζώνης σης
οποίες εδρεύουν πολλές τέτοιου διεθνούς

εμβέλειας εταιρείες να επικρίνουν

και να κουνούν το δάχτυλο

στη χώρα μας για αδιαφάνεια και

διαφθορά συμπεριφορές τις οποίες

στην ουσία οι ίδιες υποκινούν

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ του συνεργάτη

ins Bayer
στην Επηαδα Μ Δ ο
onolos to 2011 ενώπιον

ins γέρμαviKns
AiKoioouvns κοοιγ
ytifU τη μέθοδο που
ακοΛουθουοε η εταιρεία

γη να προωθήσει
ιο προϊόντα α

μεία Οπως σημειώνεται στα κατηγορητήρια
με τα ως άνω χρηματικά ποσά υποκινούνταν

οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι σ.σ
αναφέρονται δεκάδες ονόματα με το χρηματικό

ποσό που ο καθένας έλαβε να καθιστούν
ευρέωςγνωστά να προτιμούν να συνταγογρα
φούν να παραγγέλνουν και εν γένει να χρησιμοποιούν

κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους τα φάρμακα που εμπορευόταν η Bayer
ΕΛΛΑΣ για διάφορες ασθένειες κατά προτεραιότητα

σε σχέση με τον ανταγωνισμό παρότι

πολλές φορές υπήρχαν και άλλα φάρμακα
καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τους

ασθενείς
Ο κατηγορούμενος Μ Δ ήταν αυτός που το

201 0 αποφάσισε να αποκαλύψει στις ελληνικές
Αρχές την πρακτική της γερμανικής εταιρείας
που όπως λέει κανένας γιατρός δεν απέρριπτε

αλλά αντιθέτως περίμεναν με λαχτάρα τις
δωροδοκίες

Αρχικά έκανε μια ανώνυμη καταγγελία στο
ΣΔΟΕ προκειμένου να προκαλέσει έλεγχο και να
αποκαλυφθείτο σκάνδαλο Συνάντησε όμως
πλήρη αδιαφορία καθώςουδείςασχολήθηκε

Ετσι εμφανίστηκε ενώπιον των γερμανικών
Αρχών όπου κατέθεσε τα πάντα με στοιχεία
και ονόματα

Η πρακτική
Ο κατηγορούμενος πλέον για άμεση συνέρ
γεια σε ενεργητική δωροδοκία στρεφόμενη
κατά του ελληνικού Δημοσίου περιγράφει βή
μα-βήμα τη μέθοδο που ακολούθησε η γερμανική

εταιρεία
Η Bayer εγκατέστησε στην Ελλάδα την εταιρεία

5εηςτο Αυτή δήθεν βοηθούσε οικονομικά
τους γιατρούς και τις κλινικές στην επιστημονική

τους εργασία Επειδή όμως αυτό απαγορεύτηκε

το 2005 ακολουθήθηκε άλλη πρα¬

κτική Μαζί με τα κανονικά τιμολόγιά μου
προσέθετα επιπλέον εργασίες ή προϊόντα
αυξάνοντας έτσι το τελικό ποσό της τιμολόγησης

Το ποσό όμως που ήταν επιπλέον αυτού
που αντιστοιχούσε στις πραγματικά παρασχε
θείσεςυπηρεσίεςτης εταιρείας μου όφειλα είτε

να το καταθέτω εγώ σε κάποιους λογαριασμούς

τρίτων ιατρών σύμφωνα με τις οδηγίες

της εταιρείας Bayer είτε να το παραδίδω
στον υπάλληλο της εταιρείας Bayer Ζ.Ζ προ¬

κειμένου αυτός να προβαίνει στις αντίστοιχες
καταθέσεις

Οπως σημειώνει από όλη αυτή τη διαδικασία

δεν αποκόμισε οποιοδήποτε όφελος
Αντίθετα ζημιώθηκε καθώς φαίνονταν αυξημένα

τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα

να καταβάλει υψηλότερα ποσά ως φόρο
εισοδήματος ενώ με δεδομένο ότι τα τιμολόγια

της εταιρείας εξοφλούνταν από την Bayer
1 20 ημέρες μετά την έκδοσή τους και τα πο
σά προς τους γιατρούς έπρεπε να καταβάλλονταν

από τον ίδιο άμεσα μετά τη σχετική
εντολή αναγκάστηκε να καταφύγει σε τραπεζικό

δανεισμό προκειμένου να υπάρχει ταμειακή

ρευστότητα Αυτό όμως είχε ως συνέπεια

την καταβολή τόκων προς τα πιστωτικά

ιδρύματα
Μην αντέχοντας άλλο την κατάσταση αυτή

και επωφελούμενος και από την αλλαγή του διευθυντή

της Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στιςαρχέςτου
έτους 2009 άρχισα να πιέζω για τη διακοπή
της πρακτικής αυτής μολονότι γνώριζα ότι αυτό

θα σήμαινε και το τέλος της εμπορικής μου
συνεργασίας με την Bayer Ηταν όμως πλέον

σαφέστατο σε εμένα ότι αποτελούσα αντικείμενο

εκμετάλλευσηςαπό την ανωτέρω εται
ρεία Η διακοπή της συνεργασίας δεν κατέστη
εφικτή παρά μόνο το έτος2010 Αμέσως προσπάθησα

να έρθω σε επαφή με τις ελληνικές
Αρχές και γι αυτόντον λόγο απέστειλα ανώνυμη

καταγγελία στο ΣΔΟΕ φωτογραφίζοντας
την περίητωσή μου προκειμένου να προκληθεί

σχετική έρευνα και να αποδοθούν οι όποιες
ευθύνες εκεί που αναλογούν Επέλεξα την ανώνυμη

καταγγελία φοβούμενοςτην αντίδραση
της φαρμακοβιομηχανίας στο πρόσωπό μου
αφού ως γνωστόν πρόκειται για έναν κολοσσό

σε παγκόσμιο επίπεδο

Αφού πέρασαν κάποιοι μήνες και δεν διαπίστωσα

κάποια ενέργεια από τις ελληνικές
Αρχές αρχές Μαρτίου του 2011 αποφάσισα

να μεταβώ στη Γερμανία και να καταγγείλω
τα ανωτέρω

g.houdalakis realnews.gr

η άποψη
του ΠΟΡΤΟΥ
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ

Φαρμάκι made
in Germany
ΟΙ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΙ Γερμανοί κραδαίνουν μια λουθηρανική ρομφαία

έτοιμοι να πάρουν διεφθαρμένα κεφάλια Ο ίδιος ο Λούθηρος

έγραφε ότι η ιατρική κάνει τους ανθρώπους άρρωστους
Στην Bayer το πήραν τοις μετρητοίς Αφού θα αρρωστήσουν πηγαίνοντας

στον γιατρό δεν Βλάπτει να κάνουμε και καμιά δουλί
τσα Εστησαν λοιπόν ένα σύστημα προώθησης των προϊόντων
τους στην Ελλάδα Εδώ βρήκαν πολλούς πρόθυμους ορκισμένους

με τον όρκο του Ιπποκράτη Τα δωράκια στους Ελληνες
γιατρούς κυμαίνονταν από 600 έως 6.000 ευρώ με αντάλλαγμα
τη συνταγογράφπση φαρμάκων της γενναιόδωρης εταιρείας Αρκούσε

να παραβλέψουν όη υπήρχαν άλλα καταλληλότερα φάρμακα

Το κύκλωμα δούλεψε ρολόι για χρόνια χάρη και στον Ελληνα

συνεργάτη που είχε αναλάβει το λάδωμα της μηχανής Το ελληνικό

γρανάζι κάποια στιγμή έσπασε όταν ο ίδιος φαρμακώθηκε
βλέποντας το περίπου ενάμισι εκατομμύριο μίζας να καταλήγει

χωρίς ίδιον όφελος σε άλλες τσέπες Οταν αποφάσισε να μιλήσει

ευήκοα ώτα δεν βρήκε στην Ελλάδα αλλά στη Γερμανία
Ο Λούθηρος ξύπνησε και οι Γερμανοί δικαστές ετοιμάζονται να
ποτίσουν φαρμάκι τη διεφθαρμένη φαρμακοβιομηχανία

ΥΓ Η διαφθορά δεν θεραπεύεται με ασπιρίνες
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Αμαρτωλές προμήθειες στις
αποθήκες του Ασκληπιείου Βούλας

Της ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΥΝΟΥ

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕΝΟΙ μέσα σε έναν
αποθηκευτικό χώρο ίου Ασκληπιείου

Βούλας είχε τοποθετηθεί ένας
μεγάλος αριθμός επιθεμάτων κατακλίσεως

Από μόνο του αυτό
το στοιχείο δεν αποτελούσε ζήτημα

αφού αν και τα επιθέματα δεν
χρησιμοποιούνταν συχνά ήταν
απαραίτητο να υπάρχει απόθεμα
Τα προβλήματα άρχισαν την ημέρα

που ο διευθυντής Ρευματολογικού

Τμήματος συνειδητοποίησε
ότι παρά τις ποσότητες αυτές στο
κατώφλι του νοσοκομείου έφτασε
ακόμη μία παραγγελία των ίδιων
υλτκών

Η υπόθεση που ξεκίνησε να
ερευνάται το 2010 ως ακόμη μία
περίπτωση κατασπατάλησης του
δημόσιου χρήματος φέρεται να
προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων
ευρώ στο Ασκληπιείο Βούλας

Η δίκη με κατηγορούμενους
δέκα πρόσωπα ανάμεσά τους και
τέσσερις διατελέσαντες διοικητές
του νοσοκομείου κατά την περίοδο

2006-2011 έχει προσδιοριστεί
να ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου

Κακουργημάτων
Δεν είναι λίγα αυτά που ανακάλυψαν

οι δικαστικές αρχές οι
οποίες κάνουν λόγο για αλόγιστη

και ανεξέλεγκτη κατανάλωση

των επίμαχων επιθεμάτων
καθώς ο έλεγχος κατέδειξε εξω

Σκαμνί για τέσσεριε
πρώην διοικητέε
και έξι προϊσταμένουε
Otis οικονομικέε
υηηρεσίεβ
του νοσοκομείου
Ζημιά εκατομμυρίων
για το ίδρυμα

πραγματικές υπερβάσεις στην προμήθεια

των εν λόγω υλικών με
συνέπεια η συνολική δαπάνη για
την περίοδο 2006-201 1 να ανέλθει

στο αστρονομικό ποσό των
1.792.240,27 ευρώ

Αποκαλυπτικό για τις παραγγελίες
που φαίνεται πως έδιναν και

έπαιρναν στο Ασκληπιείο Βούλας

είναι το un αριθμ 786/20 1 5

βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο

Εφετών παραπέμποντας
σε δίκη τους κατηγορούμενους για
κακουργηματική απιστία και συ
νέργεια σε αυτή κατά περίσταση
Σύμφωνα με το βούλευμα μέσα
σε μικρό χρονικό διάστημα οι

παραγγελίες για τα συγκεκριμένα
επιθέματα εκτινάχθηκαν χωρίς

μάλιστα η εν γένει χρήση τους
να δικαιολογείται από τον αριθμό
των περιστατικών με συν έπεια να
πραγματοποιούνται συνεχείς παραγγελίες

καθ υπέρβαση
Από την έρευνα φάνηκε ότι

πριν από ίο 2006 η κατανάλωση

επιθεμάτων κατάκλισης από
το Ασκληπιείο Βούλας ήταν ελάχιστη

ενώ για τα επόμενα πέντε χρόνια

καταγράφηκε αλματώδης αύξηση

παραγγελιών χωρίς να παρατηρείται

αντίστοιχης τάξης αύξηση

των νοσηλίων ασθενών
Χαρακτηριστικά αναφέρεται

ότι μόνο για τα έτη 2007-2008 οι
παραγγελίες επιθεμάτων ανήλθαν
συνολικά στο ποσό των 731.911
ευρώ όταν οι υπογεγραμμένες
συμβάσεις ήταν της τάξης των
23.520,29 ευρώ Μόνο τυχαίο
δεν κρίθηκε το γεγονός ότι συνολικά

πραγματοποιήθηκαν 931 παραγγελίες

επιθεμάτων κατακλίσεως
από το νοσοκομείο προς τρεις

εταιρείες και μάλιστα πολλές φορές

οι παραγγελίες μεταξύ τους δεν
απέχουν πάνω από δύο ημέρες

Και σαν να μην έφτανε αυτό

κατά το βούλευμα καταγράφηκε

κατακόρυφη πτώση των παραγγελιών

μετά την ολοκλήρωση
του ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών

Υγείας με αποτέλεσμα
κατά το έτος 2012 η δαπάνη για

την προμήθεια των σχετικών υλι

Αποκαλυπτικό για nç παραγγελίες που φαίνεται πως έδιναν και έπαιρναν στο Ασκληπιείο Βούλας είναι το υπ αριθμ
786/2015 Βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών παραπέμποντας σε δίκη τους κατηγορούμενους για κακουργηματική
απιστία και συνέργεια σε αυτήν κατά περίσταση

κών να περιοριστεί στο ποσό των
28.771,27 ευρώ

Αντίστοιχα ο αντεισαγγελέας
Εφετών Ν Πιέρρος στην εισή
γησή του με την οποία ζήτησε την
παραπομπή και των δέκα κατηγορουμένων

σε δίκη χαρακτηρίζει
το ποσό του 1,7 εκατ ευρώ δυσθεώρητο

και υποπολλαπλάσιο
του συμβατικά προβλεπομένου
έξω από κάθε λογική που σε καμία

περίπτωση δεν δικαιολογείται
από τις πραγματικές ανάγκες του
νοσοκομείου

Πώς όμως μπήκε στο στόχαστρο

της Δικαιοσύνης αυτή η
αλόγιστη άνευ ουδεμίας πραγμα¬

τικής ανάγκης παραγγελία που
περιγράφει το δικαστικό συμβούλιο

Ολα ξεκίνησαν τον Μάιο του
2010 όταν ο τότε διευθυντής του

Ρευματολογικού Τμήματος εντόπισε

μία αποθήκη μέσα στην οποία
υπήρχε σημαντικός αριθμός επιθεμάτων

κατακλίσεως Οπως αναφέρεται

την ίδια ημέρα προς μεγάλη

του έκπληξη κατέφθασε στο
Τμήμα νέα παραγγελία μεγάλης
ποσότητας των ίδιων επιθεμάτων
Λόγω του ότι η νέα παραγγελία
και το ύψος αυτής δεν δικαιολογούνταν

από τις ανάγκες της κλινικής

καθότι η χρήση των επιθεμάτων
αυτών είναι εξαιρετικά περιο¬

ρισμένη αφού οι νοσηλευόμενοι
ασθενείς δεν αναπτύσσουν πλην
σπανίων εξαιρέσεων κατακλίσεις
άλλωστε υπήρχε ήδη σημαντικός
αριθμός ενημέρωσε αρμοδίως

Αξίζει να σημειωθεί πάντως
ότι τόσο οι τέσσερις πρώην διοικητές

του νοσοκομείου όσο και οι
υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι
οι οποίοι διετέλεσαν προϊστάμενοι

στις οικονομικές υπηρεσίες
του Ασκληπιείου Βούλας αρνούνται

την εμπλοκή τους στην υπόθεση

Υποστηρίζουν μεταξύ άλλων
πως ο έλεγχος των επίμαχων προμηθειών

δεν ενέπιπτε στην αρμο
διότητά τους
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16 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΘΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 170ΚΤΩΒΡΙΟΥ2015

Η πειραματική ομάδα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών του ΕΜΠ μαζί με τον καθηγητή Ευ Γαζή μέσα στο κέντρο
ελέγχου του πειράματος Atlas στο CERN Στα πειράματα και στις έρευνες που γίνονται στο μεγάλο ερευνητικό
κέντρο της Ευρώπης μετέχουν περίπου 200 Ελληνες επιστήμονες από πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα

Αποτελούν το 3 των κορυφαίων παγκοσμίως όταν ο
πληθυσμός της χώρας είναι μόλις το 0,2 των ανθρώπων
που ζουν στη Γη Οσοι παραμένουν στην Ελλάδα βρίσκονται

αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων Την ίδια ώρα
οι νέοι πτυχιούχοι ετοιμάζουν βαλίτσες για το εξωτερικό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Επί
δεκαετίες πολλοί Ελληνες επιστήμονες

στο εξωτερικό χαίρουν διεθνούς
αναγνώρισης κατέχουν υψηλές θέσεις

σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και μετέχουν σε
πρωτοποριακές έρευνες Την ίδια στιγμή η
Ελλάδα βιώνει πρωτοφανή διαρροή επιστημόνων

υψηλής κατάρτισης που αναζητούν
το μέλλον τους στο εξωτερικό

Σε διεθνή κλίμακα ανάμεσα στους κορυφαίους

επιστήμονες ποικίλων γνωστικών
αντικειμένων το ποσοστό των Ελλήνων πλησιάζει

το 3 ενώ την ίδια στιγμή η αναλογία
των Ελλήνων ως ποσοστό του παγκόαμιου
πληθυαμού ανέρχεται μόνο σε 0,2 αναφέρει

σε μελέτη του ο κ Γιάνν ης Ιωαννίδης
καθηγητής Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου

Στάνφορντ της Καλιφόρνια ειδικός σε
θέματαΣταηστικής και επικεφαλής δύο ερευνητικών

ινστιτούτων αιχμής
Από αυτούς μόνο το 13%έζησεήζει στην

Ελλάδα ενώ το 87 είτε γεννήθηκε στο εξωτερικό

είτε έφυγαν ως μετανάστες Η λίστα
με τα ονόματα των κορυφαίων όσον αφορά
την επιρροή επιστημόνων στη διεθνή επι¬

στημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνει 672
Ελληνες Με βάση τα στοιχεία της Google
Scholar κατά μέσο όρο ο καθένας έχει λάβει
πάνω από 1 7.000 αναφορές

Μέσα από μια διαδικασία κριτηρίων ο κ
Ιωαννίδης χαρτογραφεί το ελληνικό επιστημονικό

δυναμικό
Ο στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε ως

χώρα και ως κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους

και να εξασφαλίσουμε ότι ο ελληνισμός
θα αναδείξει χιλιάδες αλλους κορυφαίους
επιστήμονες στο μέλλον αναφέρει σημειώνοντας

την αναγκαιότητα της αριστείας και
τα αίτια της μεγαλης φυγής

Μία αξιοθαύμαστη μειοψηφία παραμένει
στην Ελλάδα και βρίσκονται οι περισσότεροι
σε κατάσταση διωγμού Είναι ο συνεχής
απηνής αμείλιχτος ανελέητος διωγμός που
κατατρέχει ανέκαθεν όποιον πιστεύει στην
αριστεία και στην ουσιαατική προσφορά Με
ελάχιστες εξαιρέσεις οι επιστήμονες αυτοί
δεν μπορούν να επηρεάσουν το ελληνικό
γίγνεσθαι παρόλο που έχουν τεράστιο αντίκτυπο

στο παγκόαμιο γίγνεσθαι αναφέρει
ενώ προσθέτει χαρακτηριστικά

Είναι ενδεικτικό ότι εννέα καθηγητές

πανεπιστημίου ανέλαβαν υπουργοί Οικονομικών

Παιδείας και Υγείας υτην Ελλάδα τη
δεκαετία 2004 2014 Είχαν ως διάμεσο 248
αναφορές στο Google Scholar Τον Ιανουάριο

του 2015 13 καθηγητές πανεπιυτημίου
συμμετείχαν στην κυβέρνηση με διάμεσο
260 αναφορές και από τον Σεπτέμβριο 1 4
καθηγητέβ συμμετέχουν στην κυβέρνηση με
διάμεσο 65 αναφορές Δεκάδες χιλιάδες
νέοι Ελληνες επιστήμονες έχουν μεγαλύτερη

επιστημονική απήχηση αλλά είναι πρακτικά

ανεπιθύμητοι υτην Ελλάδα
Το εύρος του προβλήματος όμως δεν

ευτιάζεται μόνο υτην κορυφή καθώς όλο
και περισσότεροι νέοι βλέπουν το εξωτερικό

ως λύση Μια αποτύπωση καταγράφει
μελέτη την οποία εκπόνησε η Μονάδα Περιφερειακής

Ανάυτυξης του Πανεπιυτημίου
Μακεδονίας Πάνω από 100.000 Ελληνες
επιυτήμονες ιατροί μηχανικοί νομικοί
κλπ στην πλειοψηφία έως 40 ετών βρίσκονται

υτο εξωτερικό όπου έχουν αποκα
ταυταθεί επαγγελματικά και επιυτημονικά
ή αναζητούν μια καλή θέση εργασίας

Παραλληλα υτις σειρήνες υποκύπτουν
πανεπιυτημιακοί που από τις χαμηλές αποδοχές

και την υπερφορολόγηση προτιμούν
τα υψηλά συμβόλαια ξένων ιδρυμάτων

Πραγματικά υπαρχει τάση φυγής από
συναδέλφους που έχουν την ευχέρεια να
βρουν μια καλή θέση υτο εξωτερικό και παρέχεται

καλύτερη δυνατότητα στην έρευνά
τους Πρόκειται για κυταξιωμένους επιυτήμονες

οι οποίοι παντού θα διαπρέψουν
λέει ο κ Μιχαλης Ταρουδάκης πρύτανης
του πανεπιυτημίου Κρήτης
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν ΑΝΟΠΟγΛΟΣ πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών

ΙΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

60
ισετη

Βρετανία
31 Λονδίνο

24
Γερμανία

1 — 19
Ελβετία

Iο

È
ξ

20
ατ Γαλλία

17
Αυστραλία

ηνικής καταγωγής με βάση δημοσιεύσει και διεθνείε avacpopés

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΖΗΣ
καθηγητή5 ΕΜΠ συντονιστής
στο πείραμα Atlas του CERN

Στο CERN
δουλεύουν
200
Ελληνες
ΣΗΜΕΡΑ στο CERN υπάρχουν

περίπου 200 Ελληνες
επιστήμονες μεταπτυχιακοί
κλπ που συνεργάζονται σε
διάφορα πειράματα Προέρχονται

από πολλά ελληνικά ΑΕΙ
και τον Δημόκριτο Αυτό που

μπορώ να επισημάνω ως συντονιστή

στο πείραμα Atlas
και ois σύνδεσμος της ελληνικής

βιομηχανίας με το CERN
είναι ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια

ανάπτυξης που σήμερα
δεν αξιοποιούνται Τόσο το
CERN όσο και άλλοι διεθνείς
οργανισμοί θα μπορούσαν να
απασχολήσουν επιστημονικό
δυναμικό με ποικίλες συμμετοχές

σε προγράμματα υψηλής

τεχνολογίας αλλά και να
αναβαθμίσουμε τη βιομηχανία

Εφαρμογές
Παράδειγμα σε προγράμματα
ανάπτυξης μελλοντικών επιταχυντών

υπάρχει δυνατότητα
μεταφοράς τεχνολογίας για ιατρικές

εφαρμογές σε θέματα
θεραπείας καρκίνου ή παραγωγής

ραδιοϊσοτόπων για έγκαιρη
διάγνωση και θα βοηθούσε την
ελληνική βιομηχανία Αυτό κάνουν

χώρες όπως η Νορβηγία
η Ισπανία και η Πορτογαλία
Στον αντίποδα εδώ υπάρχουν
προβλήματα γραφειοκρατίας
ενώ πολλοί νέοι πηγαίνουν χάρη

στο μεράκι και το πάθος
τους ακόμα και όταν δεν υπάρχει

οικονομικό κίνητρο
Οσον αφορά τη φυγή καθηγητών

αρκετοί παίρνουν άδεια
άνευ αποδοχών για 1-2 χρόνια
αφού έχουν καλύτερες αποδοχές

στο εξωτερικό Ομως το
θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό

Αναζητούν καλύτερες συνθήκες

εργασίας σε πιο ήρεμο
περιβάλλον και χωρίς ένα νομικό

πλαίσιο όπου ο ένας νόμος

καταργείτον άλλο

Το μεγάλο φευγιό είναι δραματικό
ΑΥΤΗ η δυσαναλογία πολλών καταξιωμένων επιστημόνων

σε σύγκριση με τον πληθυσμό μας υπάρχει και είναι εξακριβωμένη

Δεν έχει νόημα να αλληλοσυγχαιρόμεθα όμως αυτό
είναι καταγεγραμμένο σε διεθνείς πίνακες Αυτό που είναι
γεγονός αντικειμενικό πρέπει και να μας στενοχωρεί πολύ
Δείχνει ότι διαθέτουμε ποιότητα μυαλού έχουμε τάση προς
τη δημιουργικότητα αλλά αυτά για κάποιο λόγο δεν μπορεί
να λειτουργήσουν σε αυτή τη χώρα Είναι λυπηρό ότι έχουμε
φτάσει σε αυτό το κατρακύλισμα και δεν χρησιμοποιούμε το
μυαλό που διαθέτουμε ώστε να πάμε μπροστά Οσο για το μεγάλο

φευγιό είναι δραματικό Οποιοσδήποτε είναι άνω του
μετρίου φεύγει στο εξωτερικό Μετά τον Εμφύλιο έφυγαν ο

Γαβράς ο Ξενάκης ο Καστοριάδης ο Αξελός και τόσοι άλλοι
Υστερα την εποχή της χούντας έφυγε η δική μου γενιά και
τώρα έχουμε μια νέα εποχή που φεύγουν νέοι επιστήμονες
Πρέπει να δούμε επίσης ποιοι μένουν πίσω ποιοι δεν θέλουν
όσους πηγαίνουν μπροστά Μήπως από εκεί πηγάζει η αιτία
των προβλημάτων

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΙΚΙΑΣ πρύτανης του πανεπιστημίου South California

Να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα
ΠΡΑΓΜΑΤΙ εμείς οι Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού

γνωριζόμαστε μεταξύ μας και βλέπουμε τις επιτυχίες που
έχει ο κάθε ένας
Βεβαίως υπάρχουν πολλοί διαπρεπείς Ελληνες και στο δικό
μας πανεπιστήμιο όπως καθηγητές στη Σχολή Επιχειρήσεων
στην Πολυτεχνική Σχολή και την Ιατρική
Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα είναι να
αναζητήσει τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το επιστημονικό
δυναμικό για όφελος της χώρας Οι φορείς της κυβέρνησης
και τα πανεπιστήμια μπορούν να εντείνουν συνεργασίες και
πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων επιστημόνων του
εξωτερικού θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
Αυτό που αποθαρρύνει είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο

πρόγραμμα για την ανάπτυξη συνεργασιών
Οσο για το φαινόμενο διαρροής επιστημόνων δεν είναι κάτι
το καινούργιο θυμάμαι από τη δική μου τάξη στο ΕΜΠ το
1977 16 άτομα πήγαμε στις ΗΠΑ Η διαφορά τώρα είναι ότι γίνεται

πιο μαζικά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ ειδικευόμενοε aTpôsorn Γυναικολογία στο νοσοκομείο Gummersbach

Αναγκάστηκα να φύγω
ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ στη Γερμανία σχεδόν έναν χρόνο Ηθελα να

έχω μια γεύση από το εξωτερικό να δω πώς λειτουργούν άλλα

συστήματα υγείας Η κατάσταση στην Ελλάδα με ώθησε
αναγκαστικά να έρθω εδώ Δεν είναι μόνο το θέμα του μισθού

αλλά και όσα υπολειτουργούν στην Ελλάδα
Ενώ παίρνουμε δυνατή εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και κοιτάμε

τους άλλους ως ίσοι προς ίσους υπάρχει δυσκολία στην
ειδικότητα Στην Ελλάδα έπρεπε να περιμένω 2-3 χρόνια για
να κάνω ειδικότητα γυναικολόγου Εδώ υπάρχει φόρτος εργασίας

υπάρχει σεβασμός ενώ το σύστημα είναι διαφορετικό
και απαιτείται χρόνος προσαρμογής Αν και τεχνολογικά η χώρα

είναι σε πιο προηγμένο επίπεδο οι σχέσεις των ιατρών με
τους ασθενείς είναι πιο τυπικές
Οσον αφορά το οικονομικό σκέλος τα πράγματα είναι σαφώς
καλύτερα Βεβαίως είμαι ευχαριστημένος όμως πάντα υπάρχει

η σκέψη για επιστροφή στην Ελλάδα
Νιώθεις μια πικρία γιατί αφήνεις την πατρίδα σου και τους
ασθενείς σου Είναι και λίγο άδικο γιατί η Ελλάδα μας γαλούχησε

και μας εκπαίδευσε Απώτερος στόχος επιθυμία είναι
να επιστρέψω
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Οι θεσμοί φέρνουν τα πάνω
κάτω στις τιμές των φαρμάκων
0 υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μετά τη δραματική συνάντηση με το τεχνικό κλιμάκιο καταθέτει
νέα ριζικά διαφοροποιημένη υπουργική απόφαση περί τιμολόγησης των σκευασμάτων

του Βασίλη Βενιζέλου
Ven ygeia@gmail.com

Ολοταχώς

κ\νήθηκε ο υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός προς την έκδοση
νέας ριζικά διαφοροποιημένης υπουργικής

απόφασης περί τιμολόγησης

των φαρμακευτικών σκευασμάτων

μετά την πρώτη δραματική συνάντηση της
ελληνικής αντιπροσωπείας με κλιμάκιο της τεχνικής
τρόικας η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη και σημαδεύθηκε από την ολοκληρωτική
απόρριψη εκ μέρους της τρόικας της σχετικής υπουργικής

απόφασης την οποία είχε καταρτίσει ο

πρώην υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής
και είχε εκδώσει ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας
Θάνος Δημόπουλος

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές
της Ε το κλιμάκιο της τεχνικής τρόικας προέβαλε
μεταξύ άλλων με αξιοσημείωτη αυστηρότητα τις
εξής αιτιάσεις

Η υπουργική απόφαση Δημόπουλου παραβιάζει
τη συμφωνία με τους δανειστές αλλά και την κείμενη

νομοθεσία της χώρας μας
Αποτελεί εξόφθαλμη αυθαιρεσία ο προσδιορισμός

των ανώτατων τιμών των 12 και των 7,8 ευρώ
για την προστασία των τιμών των off patent και
των γενόσημων φαρμακευτικών σκευασμάτων
αντίστοιχα

Με την ως άνω προστασία τιμών δεν πρόκειται να
προκύψουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών στο σύνολο
των φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς η πλειονότητα

τους προστατεύεται με τον ως άνω τρόπο
αφού αυτή ακριβώς η πλειονότητα των φαρμακευτικών

σκευασμάτων έχουν συσωρευθεί από το ύψος
των 12 ευρώ και κάτω για τα off

patent και των 7,8 ευρώ και
κάτω για τα γενόσημα

φαρμακευτικά σκευάσματα

Οπως ήταν φυσικό

το κλιμάκιο της
τεχνικής τρόικας απέρριψε

το σύνολο της υπουργικής

απόφασης
του Θάνου Δημόπουλου
και τα μέλη της ελληνι

0
υπουργόε
Yyeias
Avôpéas
Ξανθός

Και γιατονΕΟΠΥΥ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ μόνο πολύωρη η συνάντηση της
ελληνικής αντιπροσωπείας του υπουργείου
Υγείας με το κλιμάκιο της τεχνικής τρόικας
για τα θέματα του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΓΓΥΎ το
πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου Εκείνο το
οποίο προβλημάτισε ιδιαιτέρως την ελληνική
πλευρά είναι ότι το τεχνικό κλιμάκιο της
τρόικας υπήρξε πολύ αυστηρό αλλά και
δύσπιστο έναντι της ελληνικής πλευράς και
κατέστησε σαφές ότι δεν θα γίνει ανεκτή
άλλη καθυστέρηση στη δραστική
ανακοστολόγηση προς τα κάτω στο σύνολο
των διαγνωστικών εξετάσεων τις οποίες
αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ καθώς και στο θέμα
της επιβολής και της είσπραξης του clawback
από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Πράγματι πρόκειται για δΰο θέματα τα οποία

χρονίζουν και αφαιρούν αξιοπιστία από
την ελληνική πλευρά

κης αντιπροσωπείας χωρίς αντιπρόταση στα χέρια
τους αποχώρησαν από τη συνάντηση με τα κεφάλια

κατεβασμένα σύμφωνα πάντα με τις πηγές
της Ε

Clawback παντού
Δεν φθάνει μόνον αυτό όμως Από εκεί που δεν το
περίμενε έπεσε η κεραμίδα στο κεφάλι της εγχώριας

και της πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της Ε το τεχνικό
κλιμάκιο της τρόικας στην ίδια συνάντηση της
Πέμπτης 8 Οκτωβρίου ζήτησε επίσης το εξής απροσδόκητο

Την επιβολή clawback δηλαδή επιστροφή χρηματικού

ποσού από τη φαρμακοβιομηχανία προς
τον ΕΟΠΥΥ και για το μέρος εκείνο της δημόσιας
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης το οποίο
αφορά τα φάρμακα τα οποία χορηγούν τα φαρμακεία
των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας στους
προνοιακούς και τους περιπατητικούς εξωτερικούς
ασθενείς των ιδρυμάτων Σημειώνεται μάλιστα ότι
η φαρμακοβιομηχανία χορηγεί ήδη με έκπτωση της
τάξης του 13 τα φαρμακευτικά σκευάσματα στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας

5 ευρώ στα
νοσοκομεία

Δεν τελειώνουμε
εδώ Νέα ψυχρολουσία

δέχθηκε η ελληνική

αντιπροσωπεία του
υπουργείου YyEias
ôtav ανακοίνωσε στο
κλιμάκιο ins τεχνική5

tpôiKas όιι αναζητούνται

ισοδύναμα
μέτρα προκειμένου
να καταργηθεί το εισιτήριο

των 5 ευρώ
για την προσέλευση
στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκομείων

και τα Κέντρα
YYEias tou ΕΣΥ ôrlns
insxcùpas
Η ανύδραση ιου κλιμακίου

ήταν άμεση και
άφησε την ελληνική
αντιπροσωπεία εμβρόντητη

Δεν aas
ενοχλεί το 1 ευρώ ανά
συνταγή του ΕΟΠΥΥ

μέτρο το οποίο αποφέρει

μόλΰ 60 εκατ
ευρώ τον χρόνο στον
Οργανισμό και oas
ενοχλεί το εισιτήριο
ιων 5 ευρώ στα νοσοκομεία

και ια Κέντρα
Υγεία5 to οποίο αποφέρει

ένα μικρό αλλά
πολύτιμο έσοδο σία
ιδρύματα

Δυσφορούν πολυεθνική και εγχώρια φαρμακοβιομηχανία
ΕΝΤΟΝΗ είναι η αντίδραση τόσο της πολυεθνικής

όσο και της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας
στις νέες απαιτήσεις της τρόικας όπως προκύπτει

από τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους
στην Ε

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ
Πασχάλης Αποστολίδης παρεμβαίνει με αυστηρότητα

σχετικά με την απαίτηση της τρόικας να
επιβληθεί clawback και στη δημόσια νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη Εδώ και τώρα πρέπει
να αναληφθεί η απόφαση τα νοσοκομεία του

ΕΣΥ να προμηθεύονται τις αναγκαίες ποσότητες
φαρμακευτικών σκευασμάτων έπειτα από τη

διενέργεια διαγωνισμών Δεν μπορώ να καταλάβω

γιατί δεν προχωρούν οι διαγωνισμοί στο ΕΣΥ
και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζητείται
clawback από τη φαρμακοβιομηχανία όταν δίνουμε

έκπτωση της τάξης του 13 και έχουμε
να κάνουμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος
φθάνει μόλις τα 486 εκατ ευρώ για το 2015
Πρόκειται για ακατανόητη απαίτηση και μάλιστα
τη στιγμή κατά την οποία στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ της χώρας μας έχουμε την πιο ικανοποιητική

διείσδυση των γενόσημων φαρμακευτικών
σκευασμάτων

Ιδιαιτέρως αυστηρή είναι επίσης η παρέμβαση
του προέδρου της Πανελλήνιας Ενωσης

Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ Θεόδωρου Τρύφωνα
στην Ε Συγκεκριμένα ο Θεόδωρος Τρύφων

κάνει λόγο για πολύ επιθετική στάση της τρόικας

για περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης
εάν προχωρήσουμε έτσι και προτείνει στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να εισηγηθεί

ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών

Υποθέσεων της Βουλής με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διαμορφωθεί

από κοινού μία ριζικά νέα εθνική στρατηγική

για τη φαρμακευτική πολιτική και να
φύγουμε οριστικά από τα αποσπασματικά μέτρα
με επίκεντρο τις τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων

Πασχάλη5
Αποστολίδη

θεόδωρο5
Τρύφων
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Νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με
Με επινοητικότητα μέσα
σε καθεστώς βίαιης
μνημονιακής προσαρμογής
θα επιχειρήσει ο υπουργός
Υγείας να αναδιοργανώσει
και να ηθικοποιήσει το
τελματωμένο σύστημα
υγείας 0 Ανδρέας Ξανθός
μιλά στην Εφ.Συν και
υπόσχεται 3.500
προσλήψεις μόνιμων
υγειονομικών το πρώτο
εξάμηνο του 2016 νέα
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας που θα ξεκινήσει
πιλοτικά μόλις εγκριθεί
χρηματοδότηση από
ΕΣΠΑ σε τέσσερις
μεγάλες αστικές περιοχές
και άνοιγμα της πρόσβασης
στο σύστημα για τους
ανασφάλιστους

Σε συνθήκες Μνημονίου μπορεί
να υπάρξει πολιτική συνολικής
ανόρθωσης του ΕΣΥ το οποίο έχει
στεγνώσει από την πολιτική των

μνημονίων Είναι Οκτώβριος κι
έχετε δώσει λιγότερα από τα μισά
του συνολικού προϋπολογισμού
ου έτους

Η συμφωνία βάζει ένα γενικό δημοσιονομικό

πλαίσιο το οποίο πρέπει
να λάβουμε υπόψη Ο προϋπολογισμός

φέτος θα εκτελεστεί κανονικά
Μέχρι το τέλος του έτους θα απορροφηθεί

και το 1,025 δισ ευρώ που έχει
προβλεφθεί ενώ ήδη έχουν δοθεί
600 εκατ ευρώ
• Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε
4.500 προσλήψεις μονίμων τον
Απρίλιο Πού βρίσκεται αυτή η
υπόθεση Με ποιον τρόπο θα καλυφθούν

τα τρομακτικά κενά Με
εμβαλωματικές λύσεις τετράμηνες

εξάμηνες διετείς συμβάσεις
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ δεν λύνεται
το πρόβλημα

Με τις δύο δέσμες μόνιμων προσλήψεων

που προωθούνται 1.000
σ.σ Γεωργιάδη και άλλες 2.500

θα έχουμε μια συνολική ένεση ανθρώπινου

δυναμικού που αφορά όλο
το σύστημα υγείας Μετά θα δούμε
τη δυνατότητα που θα μας δώσει ο

προϋπολογισμός του 2016 ο οποίος

είναι υπό διαμόρφωση
• Πότε θα γίνουν οι διορισμοί αυτοί

Στις αρχές και στα μέσα του 2016
• Τι θα γίνει με τις ΜΕΘ Εδώ και
25 χρόνια μόνιμα σε όλη τη χώρα
παραμένουν κλειστά 150-200
κρεβάτια ΜΕΘ

Θα επαναπροκηρυχθούν 500 θέσεις

400 νοσηλευτών και 100 γιατρών

από το ΚΕΕΛΠΝΟ στις αρχές
του 2016 με διετείς συμβάσεις Με
αυτές τις θέσεις σταθεροποιούμε τα
υπάρχοντα κρεβάτια και ανοίγουμε
τουλάχιστον 50 επιπλέον
• Τι θα κάνετε με τον μεγάλο
ασθενή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας η οποία ποτέ δεν
ολοκληρώθηκε ν 1397/83 και η
πολιτική των μνημονίων την αποτελείωσε

Τα εργαστήρια του ΙΚΑ
δεν λειτουργούν και ο κόσμος πηγαίνει

στον ιδιωτικό τομέα όπου
πληρώνει 15 συμμετοχή Επιπλέον

πώς θα στελεχωθεί η νέα
ΠΦΥ και με ποιες εργασιακές σχέσεις

θα εργάζονται οι γιατροί στις
ομάδες γειτονιάς

Το κομμάτι της ΠΦΥ θα είναι η
βασική μεταρρυθμιστική τομή στο
σύστημα υγείας Το μεγάλο στοίχημα

για την κυβέρνησή μας είναι να
δώσει σ αυτόν τον τομέα ένα αποτύ¬

πωμα μιας προοδευτικής μεταρρύθμισης
στη βάση της καθολικότητας

της ισότητας και της αποτελεσματικότητας
στη φροντίδα Δεδομένου

ότι είναι μια αλλαγή του υπάρχοντος
παραδείγματος που απαιτεί μια μεγάλη

επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό

πράγμα που δεν μπορεί να γίνει
ταυτόχρονα σε όλο το σύστημα υγείας

θα υπάρξει μια πιλοτική εφαρμογή

σε 4 μεγάλες αστικές περιοχές
Πάτρα Ηράκλειο και δύο περιοχές

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με χρηματοδότηση

από ΕΣΠΑ
• Πότε θα γίνει αυτό

Το πιλοτικό κομμάτι θα ξεκινήσει
άμεσα ενώ συνολικά το εγχείρημα
θα έχει έναν ορίζοντα τουλάχιστον
τετραετίας• Μέχρι τότε

Προχωράμε σε σύμβαση του
ΕΟΠΥΥ με τις δομές του ΠΕΔΥ ώστε
να αποζημιώνονται για υπηρεσίες

προς τους ασφαλισμένους και να
αποκτήσουν ένα κίνητρο για να αναπτυχθούν

Θα προσπαθήσουμε μέσα
από ένα σύστημα πιο κεντρικοποιη
μένης διαχείρισης για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και το άνοιγμα

του συστήματος και στους νέους
γιατρούς που είναι στόχος Θέλουμε
να δώσουμε σε όλους όσοι ενδιαφέρονται

τη δυνατότητα να συμβάλλονται

έστω με τις χαμηλές αποζημιώσεις
10 ευρώ ανά επίσκεψη για τις οποίες

δεν τίθεται θέμα αύξησης
•Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει ή θα
καταργηθεί για να δημιουργηθεί
άλλο σχήμα Σε κάθε περίπτωση
πώς θα χρηματοδοτηθεί Πώς θα
αποπληρώσει το μεγάλο χρέος
του προς τους προμηθευτές υγείας
και φαρμάκων

Ο ΕΟΠΥΥ παραμένει ως αγοραστής
και προσπαθούμε να αυξήσουμε

την αγοραστική ικανότητά του
και τη δυνατότητά του να καλύπτει
τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
ΕΣΥ Επιπλέον είναι απαραίτητο
να βελτιώσουμε την απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών υγείας των
ταμείων που αυτή τη στιγμή χρωστούν

1,5 δισ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ για
να μειωθεί το χρέος

Από χρόνο σε χρόνο δυσκολεύει
η πρόσβαση των ασθενών στα

φάρμακα Η συμμετοχή από 9 το
2009 έχει εκτοξευθεί στο 25 φέτος

Τι θα αλλάξει στη φαρμακευτική
περίθαλψη των ανθρώπων

οι οποίοι δεν έχουν να πάρουν τα
φάρμακά τους και σταματούν τις
θεραπείες τους Ως γιατρός γνωρίζετε

πολύ καλά ότι θα τους βρείτε
μπροστά σας στα νοσοκομεία
Ενώ μειώθηκε η δημόσια φαρμα

Χρειάζεται
αναβάθμιση του
ηλεκτρονικού
συστήματος ώστε να
πραγματοποιείται
real-time έλεγχος
των παραπεμπτικών
και να μην υπάρχει
προκλητή ζήτηση
όπως και να μπουν
εισοδηματικά και
επιδημιολογικά
κριτήρια στις
συμμετοχές των
ασθενών
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ΞΑΝΘΟΣ υπουργός Υγείας Στην ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

χρήματα από το ΕΣΠΑ
κευτική δαπάνη οι πολίτες επιβαρύνθηκαν

και μια μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού βρέθηκε αποκλεισμένη
από το φάρμακο Ο όγκος των συνταγών

δεν μειώθηκε ενώ δεν αυξήθηκε
η διείσδυση των γενόσημων που

ήταν στόχος Η επικεντρωμένη στη
χαμηλή τιμή πολιτική δεν απέδωσε
τους μακροπρόθεσμους στόχους
μόνο έριξε τη δαπάνη Χρειάζεται
επομένως αναβάθμιση του ηλεκτρονικού

συστήματος ώστε να πραγματοποιείται

real-time έλεγχος των
παραπεμπτικών και να μην υπάρχει

προκλητή ζήτηση όπως και να
μπουν εισοδηματικά και επιδημιολογικά

κριτήρια στις συμμετοχές των
ασθενών

Με το μέγα θέμα των 3 εκατομμυρίων

ανασφάλιστων τι θα γίνει
Ισχύουν ακόμα οι εγκύκλιοι Γεωρ
γιάδπ και Βορίδη Ο κόσμος ταλαιπωρείται

και οι γιατροί βάζουν
το κεφάλι τους καθημερινά στον
τορβά Πέρα από ένα προσχέδιό
σας δεν υπάρχει τίποτα ακόμα

Θα προωθηθεί το σχέδιο που περιλαμβάνει

βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου

δυνατότητα κάλυψής του
από δημόσιες δομές θα αρχίσει να
υλοποιείται άμεσα και η δαπάνη θα
απορροφηθεί από την αύξηση του
ορίου δαπανών που θα προκαλέσουμε

στο σύστημα
Η τρόικα θέλει το φάρμακο που

χάνει την πατέντα του να τιμολογείται
στο 50 του πρωτοτύπου

αλλά και στον μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων τιμών της Ε Ε ενώ
θέλει να αρθεί ο κόφτης των 12
και 7,8 ευρώ για off patent και γε
νόσημα Αυτό θα ρίξει το ντόπιο
φάρμακο σε σημείο αφανισμού
σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΦ
Θ Τρύφων Πώς θα στηρίξετε την
ντόπια φαρμακοβιομηχανία με
τους χιλιάδες εργαζόμενους τις
δυνατότητες κάλυψης του 70
των αναγκών ΠΦΥ του πληθυσμού

σε φάρμακο η οποία δεν ζητάει

κίνητρα ζητάει να σταματήσουν
τα αντικίνητρα Και πώς θα

καλύψετε τις ανάγκες του κόσμου
Πρωτίστως μας ενδιαφέρει η κάλυψη

των αναγκών του πληθυσμού
με μειούμενη επιβάρυνση και ταυτόχρονα

η επιβίωση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

που παράγει προστιθέμενη

αξία έχει θέσεις εργασίας
σε ένα συνολικό πλάνο αναπτυξιακό
για την οικονομία και για τη χώρα

Θα επαναφέρετε το 5ευρο Θα
καταργήσετε το 1 ευρώ ανά συνταγή

Μελετάμε να απορροφηθεί από τη
συνολική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για τα
φάρμακα το 1 ευρώ ανά συνταγή Το

θα προωθηθεί
το σχέδιο που
περιλαμβάνει
βιβλιάριο υγείας
ανασφάλιστου
δυνατότητα κάλυψής
του από δημόσιες
δομές θα αρχίσει να
υλοποιείται άμεσα
και η δαπάνη θα
απορροφηθεί από
την αύξηση του ορίου
δαπανών που θα
προκαλέσουμε στο
σύστημα

5ευρο δεν το συζητάμε να επιστρέψει
Κι εδώ αναζητούμε δημοσιονομικό
ισοδύναμο• Η ΕΣΑΝ Α Ε θα καταργηθεί Αν

όχι τι ρόλο θα παίξει
Είναι λογικό και επιβεβλημένο να

υπάρχει ένας μηχανισμός καταγραφής
και παρακολούθησης του κόστους

γιατί θέλουμε αποτελεσματικό
έλεγχο στο σύστημα αλλά αυτό δεν
συνεπάγεται κατ ανάγκη την ύπαρξη

μιας ανώνυμης εταιρείας τύπου
ΕΣΑΝ Θα μπορούσε αυτή τη δουλειά

να την κάνει
μια ειδική
υπηρεσία
του υπουργείου

Είναι
υπό σκέψη

Με τις δύο δεν υπάΡ

δέσμες μόνιμων
χε·π°λΐηκη

προσλήψεων που απ0Φασν
α Τ Σας θυ

προωθουνται μαμαι να
1.000 σ.σ είστε από
Γεωργ,αδη)και ΐ0υς πρω
άλλες 2.500 χαγων.στέςθα έχουμε μια που καχα
συνολική ένεση κεραυνώ
ανθρώπινου ναχε την
δυναμικού που πολιτική
αφορά όλο το των μνη
σύστημα υγείας μονίων με
Μετά θα δούμε τη ερωτήσεις
δυνατότητα που στη Βουλή
θα μας δώσει ο και με συν
προϋπολογισμός δικαλιστι
του2016 ο κή δράση
οποίος είναι υπό Πώς αισθά
διαμόρφωση γ"αι ένα

άνθρωπος
που τις πολιτικές

που
μέχρι χθες πολεμούσε καλείται
τώρα να τις εφαρμόσει

Είναι ένα καθεστώς βίαιης προσαρμογής

σε έναν νέο ρόλο σε ένα
νέο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον

Είναι μια πρόκληση για την πολιτική

μας επινοητικότητα και ευρηματικότητα

να μπορέσουμε μέσα σε
αυτό το περιοριστικό περιβάλλον να
κάνουμε κινήσεις που θα επιτρέψουν
την επιβίωση την ηθικοποίηση και
την αναδιοργάνωση του συστήματος
Η συμφωνία έχει βάρη και χρειάζονται

αντισταθμίσματα κοινωνικά που
θα προκύψουν από μια σοβαρή επένδυση

στο κοινωνικό κράτος στη δημόσια

περίθαλψη Αυτό είναι το πολύ
μεγάλο στοίχημα για μας Πιστεύουμε

ότι μπορούμε να κάνουμε τις
κινήσεις αυτές που θα αποδώσουν
σε σύντομο διάστημα μια αισθητή
βελτίωση και μια ανακούφιση των
αναγκών και των πολιτών αλλά και
των εργαζομένων στο σύστημα
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ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

Ελλείψεις σε
αντιρετροϊκά
φάρμακα
Ελλείψεις αντιρετροϊκών φαρμάκων 

στο φαρμακείο του νοσοκομείου 

ΑΧΕΠΑ, επισημαίνουν -με
ανακοίνωση τους- οι οροθετικοί
της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα
με το Σύλλογο HOMOphonia
Thessaloniki Pride, οι ελλείψεις
στο νοσοκομείο, όπου και λειτουργεί 

η αντίστοιχη Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων, καταγράφονται από το
καλοκαίρι όλο και συχνότερα. Ο
Σύλλογος επισημαίνει τους ενδεχόμενους 

κινδύνους από τη διακοπή 

λήψης της συγκεκριμένης θεραπείας 

και σχολιάζει ότι η παραπάνω 

μονάδα είναι η μοναδική που

υπάρχει για την κάλυψη της γεωγραφικής 

περιοχής που περιλαμβάνει 

τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και

τη Μακεδονία σε σύγκριση με την
Αθήνα, που διαθέτει 11 παρόμοιες
μονάδες.
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Τα φαρμακεία σε Ελλάδα και Ε.Ε

750
ηλεκτρονικά
φαρμακεία
λειτουργούσαν
το 2014
στην Ελλάδα

€75 εκατ

εκτιμάται
ο κύκλος
εργασιών των
ηλεκτρονικών
φαρμακείων
για το 2014

9.700
φαρμακεία λειτουργούν
στην Ελλάδα

30.000
άτομα εργάζονται
στα ιδιωτικά φαρμακεία
στην Ελλάδα

1.000
περίπου φαρμακεία
είναι συστεγαζόμενα

4.000
φαρμακείο λειτουργούν
με ελεύθερο ωράριο

Ο
76

ίων πωλήσεων
αφορά σε
φάρμακα

24
των πωλήσεων

αφορά σε
παραφαρμα

κευτικά
προϊόντα

154.624
φαρμακεία λειτουργούσαν
στην Ε.Ε εκτός Λετονίας
και Λιθουανίας το 2014

I
Περισσότερα
από €250 δια
είναι η ευρωπαϊκή• αγορά λιανικής
του φαρμακείου
ετησίως

€4,8δισ
ήταν η αγορά
των φαρμακείων
στην Ελλάδα πέρυσι

Σε 14 χώρες της Ε.Ε ένα
φαρμακείο μπορεί να ανήκει
σε μη φαρμακοποιό ενώ
σε 13 χώρες είτε ιδιοκτήτης
είναι μόνο φαρμακοποιός
είτε απαιτείται να κατέχει
τουλάχιστον το 50
του φαρμακείου

Αναλογία κατοίκων
ανά φαρμακείο
στην Ευρώπη το 2014
ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ

Ελλάδα 1 1.030

Κύπρος £ 1.800

Βουλγαρία Η 1.990

Κάτοικοι
ανά
φαρμακείο

ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ

Δανία 17.800

Ολλανδία 8.500

300Σουηδία 7

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προς άνοιγμα ιδιοκτησιακού φαρμακειών
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σιην τελική ευθεία έχει μπει πλέον
το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

των φαρμακείων με την
κυβέρνηση να εμφανίζεται αποφασισμένη

το επόμενο διάστημα ενδεχομένως

την ερχόμενη εβδομάδα
να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα

έναντι των δανειστών Σύμφωνα

με πληροφορίες το σενάριο
στο οποίο φαίνεται να καταλήγει
n κυβέρνηση είναι να μπορεί να
ανοίξει φαρμακείο οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός
των ανώνυμων εταιρειών να υπάρχει

υποχρεωτικά υπεύθυνος φαρμακοποιός

καθώς και να μπει ένα
όριο στον αριθμό των φαρμακείων
που μπορεί να ανοίξει κάποιος Το
άνοιγμα του ιδιοκτησιακού που είναι

ένα από τα 48 προαπαιτούμενα
θα γίνει με κοινή απόφαση των
υπουργών Υγείας και Οικονομίας
όπως ορίζει ο νόμος που ψηφίστηκε
στις 14 Αυγούστου 2015

Στην Ελλάδα από την αρχή της
κρίσης σ αριθμός των ιδιωτικών
φαρμακείων και o τζίρος τους βαίνουν

μειούμενοι Σύμφωνα με κλαδική

μελέτη για τα φαρμακεία εταιρεία

Stochasis στα τέλη του 2014
λειτουργούσαν στη χώρα 9.700 φαρμακεία

έναντι περίπου 1 1 000 προ
κρίσης Είναι ενδεικτικό ότι o αριθμός

των φαρμακείων από την αρχή
της κρίσης έως το τέλος του 2014

μειώθηκε κατά περίπου 800 στην
Αττική Εκτιμάται ότι τα συστεγαζόμενα

φαρμακεία αποτελούν περίπου

το 10 του συνόλου Στα ελληνικά

ιδιωτικά φαρμακεία εργάζονται

συμπεριλαμβανομένων των
φαρμακοποιών περί τις 30.000 άτομα

Με ελεύθερο ωράριο εκτιμάται
ότι λειτουργούν σήμερα περίπου
4.000 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα

Την ερχόμενη
εβδομάδα η απόφαση

Από την αρχή Γης κρίσης

ο αριθμός των ιδιωτικών

φαρμακείων και
ο τζίρος τους βαίνουν
συνεχώς μειούμενοι
Το 2014 n αγορά των φαρμακείων
φάρμακα και παραφαρμακευτικά
προϊόντα υπολογίζεται σε 4,8 δισεκατομμύρια

ευρώ για το 2014
όταν το 2009 εκτιμάται ότι ήταν
7,9 δισ ευρώ

Το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των φαρμακείων και
σε μη φαρμακοποιούς βρίσκει απολύτως

αντίθετο τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο που αντιπροτείνει

το γερμανικό μοντέλο
ιδιοκτήτης μόνο φαρμακοποιός

Σαφή στάση υπέρ της θέσης αυτής

έχει πάρει προς το παρόν μόνο ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Βαγγέλης Μέιμαράκης Ο ΠΦΣανα
ζητεί συμμάχους στο εξωτερικό σε
μια προσπάθεια να ασκήσει πιέσεις
απευθείας στις Βρυξέλλες Την περασμένη

Τετάρτη σε συνάντηση
στο Βερολίνο με τους εκπροσώπους
του γερμανικού και του αυστριακού
συλλόγου το προεδρείο του ΠΦΣ
απέσπασε τη στήριξή τους Σε ανα
κοίνωσή του ο πρόεδρος της ABDA
γερμανικός φαρμακευτικός σύλλογος

τόνισε ότι η εμπειρία από
τις χώρες που δεν έχουν ρυθμισμένο
το επάγγελμα καταδεικνύει πως η
απελευθέρωση των φαρμακευτικών
συστημάτων επιδεινώνει το σύστημα

διανομής φαρμάκων

Ανομοιογένεια στην Ε.Ε
Πάντως στο ιδιοκτησιακό υπάρχει

ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών
της Ευρώπης Εως τέλος του 2014
στην Ευρώπη δυνατότητα να κατέχουν

και μη φαρμακοποιοί φαρμακείο
υπήρχε σε 14 χώρες Βέλγιο Βουλγαρία

Ηνωμένα Βασίλειο Ιρλανδία
Κροατία Μάλτα Ολλανδία Ουγγαρία
Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία
Σλοβακία Σουηδία και Τσεχία Οι
μόνοι περιορισμοί που απαντώνται
σε αυτές τις χώρες αφορούν τον αριθμό

των φαρμακείων που μπορεί να
έχει κάποιος ή στον αποκλεισμό
από την ιδιοκτησία γιατρών και φαρμακευτικών

εταιρειών

Αντίθετα σε 13 χώρες της Ευρώπης

υπάρχουν περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό

Π.χ στη Γερμανία το
φαρμακείο ανήκει μόνο σε φαρμακοποιό

ή σε συνεταιρισμό φαρμακοποιών

Κάθε φαρμακοποιός μπορεί
να έχει έως τέσσερα φαρμακεία

Συνολικά λειτουργούν 20.500 φαρμακεία

και ένα φαρμακεία αναλογεί
σε περίπου 3.950 κατοίκους

Η Ελλάδα είχε τα 2014 τη μικρότερη

αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο

μόλις 1.030 κάτοικοι ανά
φαρμακείο Στον αντίποδα είναι η
Δανία όπου ένα φαρμακείο αναλογεί

σε 17.800 κατοίκους
Στην Αυστρία φαρμακεία ανήκουν

σε φαρμακοποιούς ή συνεταιρισμούς
στους οποίους ο φαρμακοποιός έχει
ποσοστό 51 Στην Ουγγαρία το
επάγγελμα του φαρμακοποιού ξανακλείνει

Από τη δυνατότητα οποιοσδήποτε

να ανοίγει φαρμακείο το
2017 θα πρέπει τα φαρμακεία να
ανήκουν τουλάχιστον κατά 51
στον φαρμακοποιό Στην Ιταλία λειτουργούν

18.200 φαρμακεία εκ των
οποίων τα 1 600 είναι δημοτικά και
μπορούν να τα διαχειρίζονται εταιρείες

Το ιδιωτικό φαρμακείο στην
Ιταλία ανήκει μόνο σε φαρμακοποιούς

ή σε συνεργασίες και συνεταιρισμούς

μεταξύ των φαρμακοποιών
Προωθείται σχέδιο ανοίγματος του
επαγγέλματος που τουλάχιστον
προς το παρόν έχει προκαλέσει ενδοκυβερνητική

διαμάχη
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Ελληνες επιστήμονες που επέστρεψαν στην Ελλάδα

Εχοντας στις αποσκευές τους ζηλευτούς τίτλους σπουδών και πολυετή προϋπηρεσία στο εξωτερικό αποφάσισαν το ρίσκο της επιστροφής Ο Γιάννης Σεραφειμίδης
αριστερά βιολόγος-ερευνητής η αρχιτέκτων Αναστασία Φιλιππαιου και ο χειρουργός Μάνος Καπετανάκης μιλούν στην Κ προτάσσοντας Η Ελλάδα χρειάζεται το

δημιουργικό αποτύπωμα της γενιάς μας Την τελευταία πενταετία 130.000 πτυχιούχοι μετανάστευσαν Εάν δοθούν κίνητρα πολλοί θα γυρίσουν τονίζουν Σελ 12
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Επιστροφή στην Ελλάδα της κρίσης
Κάτοχοι υψηλών πίλων σπουδών που επαναπατρίοτηκαν έπειτα από χρόνια στο εξωτερικό μιλούν στην Κ για το νέο ξεκίνημα τους

Τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ενα βροχερό πρωινό Kupuums όσο n γειτονιά
του ακόμη κοιμάται ο Mavos Καπετανάκη
ξεκινάει μέσα σε ένα μεταχειρισμένο Ford
Fiesta δώδεκα ετών γ\α τη δουλειά του Είναι
ειδικευόμενοε θωρακοχειρουργόε στο Αττικό
Νοσοκομείο Υστερα από πολυετείε σπουδέδ
και εργασία στο εξωτερικό δεν φανταζόταν
ότι θα ακολουθούσε καθημερινά αυτό το δρομολόγιο

Είναι περίεργο να γυρίζει στην πατρίδα

σου το 201 1 σε περίοδο βαθιάε Kpions
λέει Στο τηλέφωνο η μητέρα μου μου έλεγε
Πού θα έρθε-s παιδί μου στην Ελλάδα Εδώ

τα έχουν κάψει τα έχουν καταστρέψει όλα

Αν και από Tis τελευταίε5 τρεΐ5 poupvtés
γιατρών Tns ειδικότητάε του οι περισσότεροι
αναζήτησαν επαγγελματική διέξοδο στο εξωτερικό

ο iôios επέλεξε αντίστροφη πορεία
Ηρθα σε μια δύσκολη συγκυρία Αυτό που

επικρατεί είναι μια τάση φυγήε τονίζει
Περισσότεροι από 130.000 Ελληνεε πτυχιούχοι

έφυγαν από τη χώρα την τελευταία
πενταετία σύμφωνα με τη μελέτη Εξωτερική
Μετανάστευση από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια

Tns Kpions που πραγματοποιήθηκε με
χρηματοδότηση του London School of Economics

Μάλιστα τα ίδια στοιχεία δείχνουν
ότι το 40 του συνόλου των Ελλήνων μεταναστών

μετά το 2010 περιλαμβάνει kotôxous

υψηλών τίτλων σπουδών μεταπτυχιακών
και διδακτορικών καθακ και anoiponous
IaTpiKns και Πολυτεχνείου Πάρα πολλοί
από ôoous φεύγουν διώχνονται ουσιαστικά
από τη χώρα γιατί είναι δύσκολο να απασχοληθούν

εδώ λέει στην Κ ο Aôns Λαμ

Περισσότεροι
από 130.000
Ελληνες πτυχιούχοι
έφυγαν από τη χώρα
την τελευταία πενταετία

npiaviôns καθηγητήε Οικονομική5 Γεωγρα
pias στο Πανεπιστήμιο MaKCôovias και επι
στημονικ05 υπεύθυνοε Tns μελέτα

Ωστόσο κόντρα στην αποκαλούμενη διαρροή

εγκεφάλων brain drain ορισμένοι
πτυχιούχοι επιλέγουν να επιστρέψουν και να
παραμείνουν στην Ελλάδα Το κέρδοε είναι
αναμφίβολα διπλό Γυρίζουν éxovTas ζήσει
και εργαστεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον
που tous ωρίμασε λέει ο κ Λαμπριανίδη5 ο
onoios tous τελευταίοι μήνεε cos γενικό5
γραμματέαε Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

του υπουργείου Οικονομικών αναζητεί
λύσεΐ5 προσέλκυσα Ελλήνων πτυχιούχων που
βρίσκονται στο εξωτερικό Oncos εξηγεί η κυ¬

βέρνηση προτίθεται μέσω του νέου αναπτυξιακού

νόμου να μοριοδοτήσει την απασχόληση
εξειδικευμένου προσωπικού και να ενισχύσει
τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων Παράλληλα

εξετάζει και την αξιοποίηση όσων επιλέγουν

να παραμείνουν έξω διευκολύνοντα5
συνεργασίε5 tous με την Ελλάδα

Μέχρι να εφαρμοστούν αυτέε οι πολιτικέ5
τρεΐ3 νέοι πτυχιούχοι που επαναπατρίστηκαν
τα τελευταία χρόνια από τη Μ Βρετανία και
Tis ΗΠΑ εξηγούν στην Κ γιατί παρά την
αβεβαιότητα τη συχνά αργή επαγγελματική
εξέλιξη και Tis μισθολόγια repuconés σε σύγκριση

με την καριέρα tous στο εξωτερικό επιχειρούν

νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα

0 Μάνος Καπετανάκης ειδικευόμενος θωρακοχειρουργός στο Απικόν εξετάζει
ακτινογραφίες ασθενών σε μία από τις βάρδιες του στο νοσοκομείο

Η αρχιτέκτονας Αναστασία Φιλιππαίου επέστρεψε στην Αθήνα το 2013 έπειτα
οπό προτάσεις Ελλήνων του εξωτερικού που ήθελαν να επενδύσουν Ελλάδα

Ο βιολόγος Γιάννης Σεραφειμίδης ασχολείται με την αναπτυξιακή βιολογία ίου
παγκρέατος σε έρευνα στο Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών
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Ελεγχος στις προμήθειες Υγείας
Μπαράζ ελέγχων στις προμήθειες των
νοσοκομείων του ΕΣΥ ξεκινά το επόμενο

διάστημα το Σώμα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ
Στο μικροσκόπιο των επιθεωρητών θα

βρεθούν υλικά με βεβαρημένο ιστορικό

και συγκεκριμένα τα φίλτρα τεχνητού

νεφρού λαπαροσκοπικά υλικά
και ραδιοφάρμακα Τα υλικά αυτά επιλέχθηκαν

μετά την αξιολόγηση καταγγελιών

που φτάνουν στο ΣΕΥΥΠ με βάση

ευρήματα παλαιότερων ελέγχων
κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν εντοπιστεί

υπερτιμολογήσεις Είναι χαρα¬

κτηριστικό ότι σε έλεγχο είχε εντοπιστεί

νοσοκομείο που προμηθευόταν
ραδιοφάρμακα σε ακριβότερες τιμές
απ ό,τι άλλες μονάδες υγείας Στο ίδιο
πλάισιο οι επιθεωρητές θα πραγματοποιήσουν

ελέγχους και για αναξιοποίητα

μηχανήματα στα νοσοκομεία
Το υπουργείο Υγείας έχει προαναγγείλει

αλλαγές στις προμήθειες του ΕΣΥ

και συγκεκριμένα καταγραφή-κωδικο
ποίηση των υλικών και καθορισμό
προδιαγραφών και εύρους τιμής για
κάθε κατηγορία υλικών που προμηθεύονται

τα νοσοκομεία
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Αντιβιοτικά και θάνατοι
πάνω από 6.000 περισσότερους θανάτους

τον χρόνο θα μπορούσε να
προκαλέσει ο περιορισμός της αποτελεσματικότητας

κατά 30 των αντιβιοτικών

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Αυτό αναφέρει έκθεση η οποία

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet

Οι περισσότερες απώλειες θα εντοπίζονταν

σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται

σε εγχειρήσεις του ορθού
χημειοθεραπεία για λευχαιμία καθώς
και αντικατάσταση ισχίου Βρετανοί ειδικοί

επισημαίνουν ότι η εν λόγω μελέτη
επιβεβαιώνει τους φόβους ότι η αν¬

τίσταση στα αντιβιοτικά θα μπορούσε
να επηρεάσει επεμβάσεις
ρουτίνας Μάλιστα το ζήτημα θεωρείται

ωρολογιακή βόμβα από διάφορους

ειδικούς Στην ίδια έρευνα ομάδα

επιστημόνων από διαφορετικά αμερικανικά

ινστιτούτα εκτίμησε πως τα
μισά από τα μικρόβια που προκαλούν
μετεγχειρητικές μολύνσεις είναι ανθεκτικά

στα αντιβιοτικά στις ΗΠΑ Μια
στις τέσσερις μολύνσεις εξάλλου που
αντιμετωπίζονταν με αντιβιοτικά μετά
τη χημειοθεραπεία είναι πλέον ανθεκτικές

σε φάρμακα
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Στο μάτι ξένων ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες
ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ 1,2 ΔΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ
ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ ucky.kourlibini@capital.gr

το στόχαστρο ξένων

επενδυτών
έχουν μπει to τελευταία

διάστημα οι ελληνικές

βιομηχανίες φαρμάκου
Από in μια η έλλειψη ρευστότητας

που πλήττει την αγορά
ίου φαρμάκου καθώς τα χρέη
ίου Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις

εκτιμάται πως φτάνουν
πλέον τα 1,2 δισ ευρώ από
το 2014 μέχρι σήμερα από
ιην άλλη ίο σημαντικό προιο
ντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτουν

πολλές εγχώριες βιομηχανίες

φαίνεται πως αποτελούν

τα κατάλληλα συστατικά

για το φλερτ στο οποίο
έχουν επιδοθεί ξένα επενδυτικά

funds
Φορείς της φαρμακοβιομηχανίας

τονίζουν ότι ο κλάδος είναι

ιδιαίτερα ελκυστικός και
πρόσφορος για εξαγορές ειδικά

για επενδυτικά κεφάλαια
από την Κίνα και τη Μέση
Ανατολή Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό

σύμφωνα και με
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Θεόδωρο Τρύφων ότι σημαντικός

αριθμός ελληνικών
φαρμακευτικών επιχειρήσεων

έχουν δεχτεί πρόταση
εξαγοράς

Όπως συμπληρώνει o πρόεδρος

της ΠΕΦ με δεδομένο
πως δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί

μια παραγωγική
φαρμακευτική επιχείρηση από
το μηδέν η εξαγορά μιας έτοιμης

εταιρείας ειδικά όσων
πραγματοποιούν εξαγωγές
και έχουν ισχυρό χαρτοφυλάκιο

κερδίζει έδαφος
Σύμφωνα άλλωστε με παράγοντες

από τον χώρο της

φαρμακευτικής βιομηχανίας
ένας υπολογίσιμος αριθμός ελληνικών

μονάδων διαθέτει φακέλους

με εγκρίσεις για κυκλοφορία

σκευασμάτων παραγωγικές

μονάδες και δίκτυα διανομής

επενδύει στην έρευνα
και διευρύνει τον κύκλο των

Μόνο όσες
βιομηχανίες
πραγματοποιούν
μεγάλο τζίρο από
εξαγωγές είναι
σήμερα σε θέση
να επιβιώσουν
στο ελληνικό
επιχειρηματικό
περιβάλλον

συνεργασιών του με το εξωτερικό

Κόλαφος τα χρέη
Εντούτοις τα συσσωρευμένα
χρέη προς τις φαρμακευτικές
αποτελούν την αχίλλειο

πτέρνα της αγοράς και δίνουν

ταυτόχρονα το έναυσμα
για προτάσεις εξαγοράς Ενδεικτικά

ο ΕΟΠΥΥ έχει περίπου

έναν χρόνο να πληρώσει

τις φαρμακευτικές
ενώ οι οφειλές των δημόσιων

νοσοκομείων εκκρεμούν εδώ
και ενάμιση χρόνο

Η αδυναμία του Δημοσίου
να εξοφλήσει τις εταιρείες σε

συνδυασμό με την υποχρέωση
των αυτόματων επιστροφών
και εκπτώσεων clawback και
rebate και τις διαρκείς αλλαγές

σιη φαρμακευτική πολιτική

έχει οδηγήσει πολλές
επιχειρήσεις σε δύσκολη θέση

Όπως λέει το ρεπορτάζ
μόνο όσες βιομηχανίες πραγματοποιούν

μεγάλο τζίρο από

ξένες αγορές είναι σήμερα σε
θέση να επιβιώσουν στο ελληνικό

επιχειρηματικό περιβάλλον

Ποια deals έγιναν
Πάντως ο ελληνικός κλάδος

του φαρμάκου με τις επενδύσεις

που έχουν γίνει παρά
την κρίση και τη μείωση της

φαρμακευτικής δαπάνης εξακολουθεί

να συγκεντρώνει
επενδυτικό ενδιαφέρον
Μόλις στις αρχές του Ιουνίου

ο βρετανικός επενδυτικός
όμιλος BC Partners εξαγόρασε

το πλειοψηφικό πακέτο
της φαρμακοβιομηχανίας
Pharmathen με σκοπό την
περαιτέρω ανάπτυξή ίου στην
ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκου
Η BC Partners είναι ηγετική
επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται

επενδυτικό κεφάλαιο

ύψους περίπου 13 δισ
ευρώ 15 δισ δολάρια

α κεφάλαια θα κατευθυνθούν

στο κομμάτι
της έρευνας και της

ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας

που από πέρσι μέχρι

και το 20 1 8 έχει προγραμματίσει

επενδύσεις ύψους 1 00
εκατ ευρώ για προγράμματα
ανάπτυξης νέων μορίων Αν
και η παρούσα κατάσταση της

οικονομίας προκαλεί προβληματισμό

στο νέο σχήμα
της βιομηχανίας το πλάνο για
τις επόμενες επιχειρηματικές
κινήσεις συνεχίζεται κανονικά

Μέσα στα χρόνια της κρίσης
άλλη μία εξαγορά προκάλεσε
μεγάλη αίσθηση στους ελληνικούς

επιχειρηματικούς κύκλους

Πρόκειται για την εξαγορά

της Specifar από την αμερικανική

πολυεθνική φαρμακευτική

εταιρεία Watson έναντι

400 εκατομμυρίων ευρώ
που πραγματοποιήθηκε το
2011
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Οταν οι αριθμοί μιλούν η Πολιτεία

πρέπει να πάρει άμεοα αποφάσεις
Της ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ

Η
Υγεία, ιο Ύψιστο auto αγαθό
κατά χον Ιπποκράτη , είναι αναφαίρετο 

δικαίωμα του πολίτη
και ρητή υποχρέωση της πολιτείας να
του το παρέχει. Και μάλιστα να παρέχεται 

με επάρκεια ασφάλεια και άμεσα.

Χαλκιδική από 64 ιατρούς
παρέμειναν 14. Μυτιλήνη
από 24 ιατρούς έμειναν 5.

Τρίπολη από 22, έμειναν
10. Βέροια από 45, έμειναν 

8. Σαλαμίνα από 23

έμειναν 7. Σύρος από 1 1

έμειναν 5. Θεοοάλονίκη
από 390 έμειναν 124.

Η χώρα μας μέχρι το 2010 είχε
πετύχει ένα αξιόλογο Σύστημα παροχής
τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιος 

περίθαλψης εφάμιλλο των

ανεπτυγμένων χωρών ,παρεχόμενο
τόσο από δημόσιες δομές όσο και από

ιδιωτικές συμβεβλημένες η μη.
Από το 2010 αρχίζει η σταδιακή

υποβάθμιση με την επιβολή των μνημονίων 

και τη διαχείριοή του από πρόσωπα 

κατώτερα των περιστάσεων. Η
μείωση ιατρικού και υγειονομικού
προσωπικού καθώς και οι ελλείψεις
αναλωσίμων και λοιπού ιατρικού υλικού, 

είναι τόσο μεγάλη που δεν θα
ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι αν δεν
παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης του
θα καταρρεύσει.

Για να δώσουμε την εικόνα της
πραγματικότητας σήμερα στην Υγεία
παρατίθενται ορισμένα αριθμητικά
στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης. :

•	Μείωση κατά 7,3 δις ευρώ της πενταετίας 

10-14 των δαπανών υγείας.
•	Προϋπολογισμός 20 14, 4,74 δις για

πς συνολικές δαπάνες υγείας, προϋπολογισμός 

2015 4,23 δις.
•	Δημόσιες δαπάνες Υγείας υπολείπονται 

κατά 40% του ΟΟΣΑ.
•	Συνολική δαπάνη για το φάρμακο

και τα εμβόλια 2 δις ,όταν για τα
υψηλού κόστους και τα καινοτόμα
φάρμακα που παρέχονται από τα
κρατικά Νοσοκομεία είναι 750 εκατομμύρια.

•	Ανασφάλιστοι πολίτες 2,5 εκατομ¬

μύρια.
• Ελλείψεις-κενές θέσεις ιατρών στα

Νοσοκομεία αγγίζει τις 6 χιλιάδες
και 10 χιλιάδες των Νοσηλευτών. Σε
δεκάδες Νοσοκομεία της περιφέρειας
λειτουργούν τμήματά τους με έναν
ή κανένα ιατρό.

Σε πολλά δε ε§ αυτών των τμημάτων,
έχει γίνει αναστολή λειτουργίας, λόγω
ελλείψεως προσωπικού και σε άλλα
δεν μπορούν να καλυφθούν οι εφημερίες. 

Π.χ. Λήμνος και Ικαρία χωρίς
αναισθησιολόγο. Λέρος από 65 ιατρούς
έμειναν μόνο 13. Λιβαδειά έκλεισαν
πνευμονολογικό οφθαλμολογικό και
Νευρολογικό τμήμα. Νευροχειρουργικό
Αλεξανδρούπολη με δύο ιατρούς. Πάρος, 

Σάμος χωρίς παιδίατρο. Κέα χωρίς
παιδίατρο και έναν γενικό ιατρό που

φεύγει κ.τλ.
Μονάδες Πρωτοβάθμιας φροντίδας

Υγείας-ΠΕΔΥ: Η επικρατούσα κατάσταση 

είναι:
Μετά τον Αρμαγεδδώνα του νόμου

Γεωργιάδη τον Φεβρουάριο του 20 14,η
κατάσταση είναι δραματική:

Χαλκιδική από 64 ιατρούς παρέμειναν 

14. Μυτιλήνη από 24 ιατρούς
έμειναν 5. Τρίπολη από 22, έμειναν
10. Βέροια από 45, έμειναν 8. Σαλαμίνα 

από 23 έμειναν 7. Σύρος από
1 1 έμειναν 5. Θεσσαλονίκη από 390
έμειναν 124.

Συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ

με διακόσιες επισκέψεις το μήνα, αριθμός 

ιατρών που συνεχώς μειώνονται
και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα σύμβασης 

στους νέους ιατρούς.
Τα φάρμακα που παγκοσμίως παρέχονται 

μόνο με ιατρική συνταγή,
στη χώρα μας ανεξέλεγκτα με επικίνδυνα 

επακόλουθα χορηγούνται χωρίς
αυτή. Η Πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα
για να το σταματήσει.

Επείγει επομένως άμεσα η ανα-
διάρθρωση-αιμοδότηση του συστήματος 

με ιατρικό και υγειονομικό
προσωπικό. Η Υγεία θα πρέπει άμεσα
να εξαιρεθεί από τις Μνημονιακές
επιβολές μέτρων για να μπορέσει να
προστατευτεί ο πολίτης, εκτός και αν
κάποιοι πιστεύουν «στην Δαρβινική
διαιώνιση της ανθρώπινης οντότητας».

Η Βαρβάρα Ανεμοδουρά
είναι μέλος ΔΣ

Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά



14. Η ΤΡΟΙΚΑ ΒΑΖΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 16

16 I κυριακάτικη δημοκρατία ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015

Η τρόικα βάζει λουκέτο στην
Στοχευμένη ασφυξία προκαλούν οι δανειστές με τις ρυθμίσεις
για μείωση των ημών στα ελληνικά γενόσημα Θα πωλούνται

μόνο ακριβά εισαγόμενα σκευάσματα προειδοποιούν οι φορείς

Από τη
Ρίτα Μελά

rmela&i>dimokratiaiiews.gr

Τον
κίνδυνο να

στερέψει n αγορά
από φθηνά και

αξιόπιστα ελληνικά

φάρμακα
εγκυμονεί η διάταξη για τη
μείωση otis Tipés tous που
ψηφίστηκε την περασμένη
Παρασκευή στη Βουλή

Παράλληλα η ίδια διάταξη

είναι η ταφόπλακα ms
ελληνικήβ φαρμακοβιομη
xavias καθώβ θα είναι ασύμφορη

η παραγωγή tous οτη
χώρα μαβ με συνέπεια πολ
λέ5 ντόπιεβ φαρμακοβιομη
χανίεβ να βάλουν λουκέτο
aqmvovras στον δρόμο πάνω
από 25.000 εργαζομένουβ
ôncos εκτιμούν παράγοντε5
ms ayopâs

Ειδικότερα οι διατάξει
που θα ισχύσουν από 15 Νοεμβρίου

προβλέπουν τη μείωση

τηβ τιμήβ των πρωτότυπων

φαρμάκων έωβ και 50
και μείωση otis τιμέβ των γε
νόσημων φαρμάκων ανεξαρτήτου

Tns ημερομηνίαβ
έγκρισήβ tous στο 32,5 ms
τιμήβ των αντίστοιχων πρωτοτύπων

£tôxos των παραπάνω
μέτρων είναι να ψαλιδιστεί
η φαρμακευτική δαπάνη από
2 δισ ευρώ που είναι σήμερα
στα 1,9 δισ το éxos για τα επόμενα

τρία χρόνια Πολύ ενδιαφέρον

έχει ωστόσο το παρασκήνιο

πίοω από τα συγκεκριμένα

μέτρα viu το φάρμακο
καθώ εμπλέκεται άμεσα

η τρόικα μέσω του αρμόδιου
για τα θέματα ins uyfias

Τζουζέπε Καρόνε ο onoios
επισκέφτηκε το υπουργείο

Ο αρμόδιος της τρόικας για θέματα της υγείας Τζουζέ.ιε Κοράνι

Υγεία oris 8 Οκτωβρίου Ο κ
Καρόνε επέμενε να περάσει
στο πολυνομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα μέτρα η συγκεκριμένη

διάταξη για την
τιμολόγηση των φαρμάκων
εκτόβ πατένταβ Μάλιστα η
παρέμβαοή του αυτή εξόργισε

την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Η διάταξη
αναφέρει ότι
η τιμή twos
πρωτότυπου
φαρμάκου
μετά τη λήξη
Tns προστα
oias του μειώνεται

είτε
στο 50 είτε
στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων

τιμών των κρα
τών-μελών Tns Ε Ε ανάλογα

με το ποια είναι η χαμηλότερη

Επιπλέον οι Tipt's
των γενόοημων φαρμάκων

Οέλοιιννη
ψαλιδιστεί
η δηπηνη

στη 1,9 δισ
ευρώ

ανεξαρτήτου Tns ημερομη
vias évxpioris tous μειώνονται

στο 32,5 Tns τιμήβ των
αντίστοιχων πρωτοτύπων

Αυτό ισχύει σήμερα μόνο

για τα φάρμακα που έχασαν

την πατέντα tous από το
2012 έπειτα από αίτημα των
δανειστών Μάλιστα τον Σεπτέμβριο

του
2015 εκδόθηκε

υπουργική

απόφαση
που προέβλεπε

τη μείωση

κατά 50
οτι s τιμέβ tous
xwpis ôpojs va
λαμβάνονται
un όψιν οι τι

μέβ των κρατών-μελών Tns
Ε.Ε Η εξέλιξη αυτή είχε δυσαρεστήσει

τηντρόικα γι αυτό

τώρα μετά την ωμή παρέμβαση

του κ Καρόνε την πρόσθεσαν

στο πολυνομοσχέδιο

Θ Τρύφων
Ασύμφορη

θα είναι πλέον
η παραγωγή
Χιλιάδες 9éoeis epyaoias
θα βρεθούν σε κίνδυνο

ΣΥΜΦΩΝΑ με την Πανελλήνια Ενωση
Φαρμακοβιομηχανία ΠΕΦ με τη νέα διάταξη

οι χέ των γενοοήμων θα πέσουν τόσο

χαμηλά που θα είναι ασύμφορο να παραχθούν

στη χώρα pas με αποτέλεσμα χιλιά
δεβ φθηνά φάρμακα να εξαφανιστούν από τα
ράφια των φαρμακείων ενώ παράλληλα θα
συρρικνωθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

στην οποία εργάζονται πάνω από 25.000
άνθρωποι

Onus εξήγησε οτην κυριακάτικη δημοκρατία

ο npöföpos Tns ΠΕΦ Θεόδωροβ
Τρύφων με το νέο σύστημα τιμολόγησα
θα εξαφανιοτούν από την αγορά τα ελληνικά

φάρμακα ή θα υπάρχουν μόνο εισαγόμενα
γενόσημα πολύ χαμηλού kôotous από τρί
τεβ χώρεβ που δεν θα εμπιστεύεται εν τέλει
κανείβ Ο KÙpios Τρύφων φέρνει το εξήβ παράδειγμα

Η ΠΕΦ διαθέτει σήμερα το αντίγραφο

t'vôs φαρμάκου που κόστιζε 30 ευρώ
το 2009 cos εισαγόμενο από πολυεθνική το
οποίο παράγεται οτην Ελλάδα με 9 ευρώ και
μετά το rebate avuvKUom κή επιστροφή χρη

Ο τρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φάρμα
κοβιομηχανιαςίΠΕΦί Θεόδνιρος Τρνφο/ΐ

μάτων φθάνει στα 6,5 ευρώ Τώρα ζητούν vu
πέσει στα 2-3 ευρώ Εάν τελικά το ρίξουν πα
2 ευρώ αναπόφευκτα θα υποκατασταθεί από
άλλα εισαγόμενα και πιο ακριβά φάρμακα
γιατί λόγω ms xupiAiisxipiis του rivai ασύμφορο

να παραχθεί οτην Ελλάδα πότε χάνει
ο ασθενήβ χάνουν τα Ταμεία χάνει και η ελληνική

φαρμακευτική βιομηχανία Επιπλέον
η τακτική αυτή θα προκαλέσει ένα καταστροφικό

ντόμινο καθώ θα οδηγήσει εκ των
πραγμάτων σε λουκέτο κάποιων ελληνικών
φαρμακοβιομηχανιών και θα χάσουν Tis δου
λειέ tous χιλιάδε-s εργαζόμενοι Με απλά
λόγια δεν θα υπάρχει κανένα όφελοβ για το
Kpcrcos για την οικονομία και για την κοινωνία

Αξίζει να τονιστεί ότι η αξίωση tus τρόι
Kus έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα ôni.is
υποστηρίζει ο npôfopos Tns Π ΕΦ διότι γίνεται

οε piu περίοδο που υπάρχει κλειοτόβ προ
ϋπολογισμόβ γιατη φαρμακευτική δαπάνη 2

διο ευρώ Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν
υπάρχει καμία επίπτωση οτη μείωση tus δα
nàvns αλλά στο ποιοι θα καρπωθούν την πίτα
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εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

ms φαρμακευτική uyopus Πιστεύω ότι δυστυχώ

η κυβέρνηση kui το Μέγαρο Μα&'μου
δεν έχουν καταλάβει πλήρωβ nciis λειτουργεί
η φαρμακευτική αγορά και έβαλαν αποσπασματικά

μέτρα που σε άλλε χώρεβ κάνουν
χρόνια να εφαρμοστούν Εδώ όμω tu πέρασαν

μέσα σε μια νύχτα λέει ο KÙpios Τρύφων

Τονίζει ακόμη Αυτό που έχει γίνει τα
τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά δηλαδή

η φαρμακευτική πολιτική και η μείωση
ÖOjravns μέσω μείωσηβ των τιμών κι όχι μέσω
διαρθρωτικών μέτρων οδηγεί σε στρέβλωση
ms αγορά και κυριαρχία των μονοπωλίων

Το διεθνέβ λόμπι
Ο κ Τρύφων καταλήγει σημειώνονται Προ
φανώ κάποιοι δεν θέλουν να υπάρχει ελληνική

παραγωγή ούτε ελληνικέβ εταιρί
εs επειδή μπαίνουμε στην Ευρώπη και ενοχλούμε

Το διεθνέβ λόμπι ευνοεί Tis μεγάλεβ
πολυεθνικέ Κι συτό είναι ξεκάθαρο κα
θώϊ οι πολυεθνικέ ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο

μέρο ms παγκόομιαβ φαρμακευτικήβ

βιομηχανία Αλλά επίσηβ είναι ξεκάθαρο
ότι εάν τομείβ υψηλή τεχνολογίαβ όπωβ είναι

το φάρμακο αφαιρεθούν από οικονομίεβ
των νότιων χωρών ônojs είναι η Ελλάδα τελι
kios θα είμαστε τα γκαρσόνια ms Euptonns
Και αυτό θα γίνει xcopis λόγο γιατί δεν προκαλούμε

δαπάνη στο σύστημα Είναι μια κεντρική

στρατηγική απόφαση
Επισημαίνεται ότι σήμερα στην Ελλάδα

λειτουργούν 22 ελληνικέ παραγωγικέβ μο
νάδεβ που παράγουν φάρμακα με 11.000 άμεσα

εργαζομένου5 Επιπλέον συνεργάζονται
με υποκατασκευαστέβ οι οποίοι απασχολούν
άλλου 25.000 με 30.000 εργαζομένου

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει
το 20 ms ayopâs και ms ôanâvns ενώ το
υπόλοιπο 80 είναι στα εισαγόμενα φάρμακα

Με το 20 ms αγοράβ και ms δαπάνηβ η
ελληνική φαρμακοβιομηχανία ελέγχει πάνω
από το 60 των θέσεων εργασίαβ στη χώρα
pas Την ίδια ώρα τα ελληνικά φάρμακα που
διατίθενται από τα Ταμεία είναι και τα οικονομικότερα

Αριστερά Ο.τρόεόροςτον Πανελλήνιου Ιατρικού Σνλλόγον Μιχάλης Βλασταράκος
Δεξιά Ο,τριάην υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμ.τλ.ής

Θα χτιπτηθούν και τα νοσοκομεία
ΕΚΤΟΣ από Tis διατάξει

για m μείωση των τιμών

στα φάρμακα που
ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχέδιο

του υπουργείου

Οικονομικών με
γάλεβ αλλαγέβ έχουν φέρει

στον χώρο ms Υγείαβ
και ακόμη δύο απαιτήσει

ms TpôiKos που επιβλήθηκαν

με τη μορφή

υπουργικών αποφάσεων

και ήδη εφαρμόζονται

Πρόκειται για m
συνταγογράφηση μόνο

ms δραστικήβ ουσί
as του φαρμάκου και όχι
ms επωνυμίαβ του την
αναγκαστική έκπτωση
rebate ms φαρμακοβιομηχανία

και των φαρμακείων

και τον μηχανισμό

αυτόματηβ επιστροφή
χρημάτων claw

back Otis περιπτώσει
που υπερβαίνουν το όριο
δαπάνη

Τι σημαίνουν αυτοί

οι περίεργοι όροι ms
αγοράϋ για τον απλό πολίτη

και την τσέπη του
Η συνταγογράφηση μόνο

με τη δραστική ουσία
του φαρμάκου από τον
γιατρό ήταν απαίτηση
ms TpôiKas από το πρώτο

κιόλα5 Μνημόνιο το
2010 Στο μέτρο αυτό
εναντιώθηκαν ο Πανελλήνιο

IaTpiKÔs Σύλλο
Yos και ο Ιατρικοί Σύλλογο

Αθηνών και συνεχίζουν

να αντιδρούν
καθώβ εκτιμούν ότι απομακρύνει

την ευθύνηms
θεραπεία από τον γιατρό

αφού επιτρέπει στον
φαρμακοποιό να δίνει
όποιο φάρμακο έχει την
ίδια δραστική ουσίαμε m
φθηνότερη τιμή

Υπενθυμίζεται ότι
ο Πανελλήνιο Ιατρι
KÔS Σύλλογο οι Ιατρικοί

Σύλλογοι Αθηνών
και Πειραιώβ και ο Σύνδεσμο

Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδο
είχαν προσφύγει κατά

του μέτρου στο Συμβούλιο

ms Επικρατεί
as το οποίο έκρινε συ¬

νταγματική τη συνταγογράφηση

των φαρράκων
με βάση m δραστική ουσία

Η δραστική ουσία
τέθηκε σε ισχύ από το
2012 έωδ τον περασμένο

Απρίλιο όταν ο πρώην

unoupYÔs Υγείαβ Παναγιώτη

Κουρουμπλή
έδωσε τη δυνατότητα
OTOus γιατρού να μπορούν

να γράφουν και την
επωνυμία του φαρμάκου

Ομως μετά την ψήφιση

του τρίτου Μνημονίου
επανήλθε οριστικά

η δραστική ουσία otis 9

Σεπτεμβρίου

To rebate
Αντιδράσει υπάρχουν
και στην αναγκαστική
έκπτωση rebate Tns
φαρμακοβιομηχανία
και των φαρμακείων και
τον μηχανισμό αυτόμα
ms επιστροφήβ χρημάτων

claw-back cms περιπτώσει

που υπερβαίνουν
το όριο ôanâvns

Και τα δύο μέτρα έχουν
τεθεί ήδη σε εφαρμογή

με υπουργικέβ απο
pào8is Σύμφωνα με ανθρώπου

από τον χώρο
Tns Υγεία οι παραπάνω

μηχανισμοί έκπτω
ons και επιστροφή χρη¬

μάτων θα πλήξουν καίρια

τον χώρο tits ιδιωτική

υγεία ku0u)S το
2016 προβλέπεται ζοφερό

λόγω ms έλλειψη
χρηματοδότηση Συνυ
πολογίζοντα ότι τα δημόσια

νοσοκομεία υπολειτουργούν

οι ασθενεί
δεν θα μπορούν να

απευθύνονται ούτε στον
ιδιωτικό τομέα αφού uu
TÔS θα πληγεί από τη διατήρηση

του claw-back
και του rebate που ois
αποτέλεσμα θα έχει το
λουκέτο των μικρομεσαίων

εργαστηρίων διαγνωστικών

κέντρων
Oncos αναφέρει ο

προεδροβτου Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου
MixoAns Βλασταράκο
στον Προϋπολογισμό

του 2016 δεν φαίνεται
αύξηση των δημόσιων
δαπανών για την Υγεία
από τα 4,2 διο ευρώ που
είναι σήμερα Αρα ο
Προϋπολογισμό από
δημόσιε δαπάνε5 και
ασφαλιστικέ εισφορέί
από τα 8 διο ευρώ που
είναι σήμε-pu ή 4,3 του
ΑΕΠ εκτιμούμε ότι θα
μειωθεί στα 7,5 δισ ευρώ

συνολικά δηλαδή
περί το 4 του ΑΕΠ

Σβήνουν τα φαρμακεία
ΑΚΟΜΗ ίνα μέτρο που έρχεται στο τέλος Οκτωβρίου

είναι και οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων Σήμερα άδεια λεπουργίας φαρμακείου

έχει μόνο ο φαρμακοποιός Σύμφωνα όμως
με το Μνημόνιο άδεια θα μπορεί
να πάρει και οποιοσδήποτε άλλος
με μοναδική προϋπόθεση ότι θα
προσλάβει φαρμακοποιούς Σύμφωνα

με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
Κώστα Λουράντο φωτό το μέτρο
αυτό ανοίγει διάπλατα την πόρτα
σε μεγαλοεπιχειρηματίες που θα
σβήσουν το φαρμακείο της γεπονισς Αξίζει να τονιστεί

ότι σε συνάντηση που είχε ο κ Λούραντος την
περασμένη Τετάρτη με τον πρόεδρο του γερμανικού
φαρμακευτικού συλλόγου Friedemann Schmidt ο
τελευταίος εξέφρασε τη στήριξη του στο ελληνικό
μοντέλο λειτουργίας των φαρμακείων καθώς τελικά
αυτό έχει αποδειχτεί το πιο πετυχημένο
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Χέρι σία φάρμακα και αντιδράσεις
Νέα υπουργική απόφαση βι Μ 1 2 ευρώ που είχαν χάσει
αναμένουμε μέσα στις ihflnUl fc3fc^fa&J mv πατέντα τους στο
επόμενες ημέρες για την ΗΚ λ,— — — i&i —1 παρελθόν θα εξαιρούνται
τιμολόγηση των φαρμά

nt flMIr rM^Ttr1«i n απο tn με(ωση κατά 50
κων καθώς το κουαρτέτο ijajriMJÉBafc mWt Γ Ι Τ Πρόκειται για μια ρύθμιση
έχει εκφράσει ανοιχτά που εμμέσως θα παρεί
τη διαφωνία του με την 1ÊUÎÊiÊÊêèeÈtâïlÊ***iimÊ&*~*mm χε προστασία και στα
απόφαση που είχε περάσει iL i £ αντίστοιχα γενόσημά τους
ο υπηρεσιακός υπουργός

™ Τ Γι αυτό έχουν προκληθεί
Το αγκάθι δεν είναι αντιδράσεις από τους
τίποτα άλλο από το μαξιλάρι των 1 2 εκπροσώπους της ελληνικής φαρμακοβιομη
ευρώ που είχε προβλεφθεί Δηλαδή όλα χανίας καθώς υπάρχουν ουσίες στις οποίες
τα φάρμακα με τιμή μικρότερη ή ίση των θα έχουμε μεγάλες μειώσεις στις τιμές
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Οι κινήσει των Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Γιάννη Αλαφούζου

Φέρνουν το CNN και
το BBC στην Ελλάδα

Δύο
παγκόσμιοι τηλεοπτικοί

κολοσσοί βρίσκονται
προ των πυλών της χώρας

με φόντο τις ανακατατάξεις

που προωθεί η κυβέρνηση
με την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου

για τις άδειες της τηλεόρασης
και την εν γένει λειτουργία της Ο λόγος

για το BBC και το CNN η έλευση

των οποίων στην εγχώρια τηλεοπτική

αγορά φέρει τη σφραγίδα των
επιχειρηματικών ομίλων του Γιάννη
Αλαφούζου και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

αντίστοιχα Συγκεκριμένα
το αφεντικό του καναλιού του

Νέου Φαλήρου έχει ανοικτό δίαυλο
επικοινωνίας με το βρετανικό τηλεοπτικό

δίκτυο από την εποχή που στηνόταν

η νέα εκδοχή του ΣΚΑΪ μια και
άνθρωποι ίου καναλιού της Γηραιάς
Αλβιώνας είχαν ενεργό συμμετοχή
στην εν λόγω διαδικασία Με βάση
τους σχεδιασμούς Αλαφούζου η ελληνική

έκδοση του BBC θα ακολουθήσει

την απόκτηση από τον ίδιο τηλεοπτικής

άδειας για το λανσάρισμα
ενημερωτικού καναλιού που θα παραπέμπει

αφενός στα πρότυπα του

βρετανικού δικτύου προσαρμοσμένα
στην ελληνική πραγματικότητα

και αφετέρου θα εμπεριέχει αρκετά
από τα γνώριμα στοιχεία του ΣΚΑΪ
Οσο για τον τηλεοπτικό σταθμό
του Νέου Φαλήρου φιλοδοξία του
Γ Αλαφούζου είναι να γίνει κανάλι

ποικίλης ύλης μέσω της απόκτησης

αντίστοιχης συχνότητας με βάση
τις προβλέψεις του νέου νόμου Το
ερώτημα βεβαίως στη συγκεκριμένη
περίπτωση έχει να κάνει με το κατά
πόσο είναι δυνατό να εξυπηρετη

Δημήτρης Γ αννακόπουλος

θούν τα μεγαλεπήβολα σχέδια Αλαφούζου

δεδομένης της προβληματικής

οικονομικής κατάστασης του
ομίλου ΣΚΑΪ Πάντως τον τελευταίο

καιρό με δεδομένες και τις αυστηρές

διατάξεις που καθιερώνονται
με τον νέο νόμο αναφορικά με τα οικονομικά

των καναλιών σ.σ εκτός
από φορολογική χρειάζεται και τρα

Γιάννης Αλαφούζος

πεζική ενημερότητα ο Γιάννης Αλαφούζος

φαίνεται να θορυβήθηκε από
το ενδεχόμενο να απολέσει τη συχνότητα

που κατέχει και υπό τον φόβο
αυτό αποπλήρωσε από τον Μάρτιο
μέχρι και σήμερα το σύνολο των τόκων

των δανείων που είχε εξασφαλίσει

για τον ΣΚΑΪ καθώς και μέρος
του κεφαλαίου

Ωστόσο για να καταστεί εφικτή η
σχετική διαδικασία ο Γιάννης Αλαφούζος

έλαβε δάνειο από τον πατριάρχη

της οικογένειας Αριστείδη
Αλαφούζο ο οποίος για ακόμη μία
φορά έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη

για να ξελασπώσει τον γιο του
Σε ό,τι αφορά το ελληνικό CNN πρόκειται

για ένα πρότζεκτ που έχει στα

σκαριά ο Δημήτρης ΓΊαννακόπου
λος ο οποίος έχει αποκτήσει τα σχετικά

δικαιώματα του εν λόγω brand
για πέντε χρόνια ρήτρα η οποία θα

ενεργοποιηθεί εφόσον ο ισχυρός άνδρας

της ΒΙΑΝΕΞ μπει στον διαγωνισμό

που θα προκηρυχθεί και φυσικά

εξασφαλίσει κάποια από τις
τηλεοπτικές συχνότητες οι οποίες
θα βγουν προς παραχώρηση μετά την
υπερψήφιση του νομοσχεδίου από τη
Βουλή Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος
media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
λανσάρει ήδη τη διαδικτυακή έκδοση
του CNN Greece το οποίο θα συνδυάζει

την προβολή της διεθνούς ειδησεογραφίας

με αμιγώς ελληνικό περιεχόμενο
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Ερευνα ICAP
Εμφάνισαν υπερδιπλάσια κέρδη από ιο σύνολο
ίων ελληνικών εταιρειών ιην ίδια χρονιά

Οι 500 npoûtes
επιχειρήσει
που φέρνουν
mv ανάπιυξη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

TT11
ελληνική οικονομία ύστερα
από έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης
συνεχίζει να βρίσκεται και σήμερα

σε σημαντική καμπή Ωστόσο
θα μπορούσε να πει κανείς ότιτο 2014

παρουσίασε εμφανή σημάδια ανακοπής

της υφεσιακής πορείας καταγράφοντας

θετικό ρυθμό μεταβολής
του ΑΕΠ 0,7 Η θετική αυτή εξέλιξη
αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις πολ
λών επιχειρήσεων οι οποίες σε ένα
περιβάλλον αβεβαιότητας με έντονη
την έλλειψη ρευστότητας κατάφεραν
να ξεχωρίσουν και να παρουσιάσουν
κερδοφορία Ενδεικτικό είναι ότι το
2014 οι 500 πιο κερδοφόρες επιχει

ρήσεις
Η ελληνική οικονομία της χώ

to 2014 παρουσίασε σημάδια ρ°ς εμ
„ φάνισσν

ανάκαμψε με θεπκη σ υ ν ο λ ι

μεταβολή του ΑΕΠ καιά 0,7 ά k^p°
προ φόρων

τόκων και αποσβέσεων EBITDA
10 δισ ευρώ υπερδιπλάσια των αντι

F στοίχων EBITDA που προέκυψαν για
το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων

την ίδια χρονιά
Ακόμη μία χρόνια την 8η κατά σειρά

η ICAP Group αξιοποιώντας τα
στοιχεία της ICAP Databank αναδεικνύει

στο πλαίσιο μιας ακόμα έκ
δοσής της τις 500 πιο κερδοφόρες
επιχειρήσεις της Ελλάδας καθώς και
τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους
εταιρειών βάσει των δημοσιευμένων
ισολογισμών για τη χρήση του 2014

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ Το κριτήριο με βάση
το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων

και ομίλων είναι τα κέρδη
EBITDA προ τόκων φόρων και αποσβέσεων

δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης

από λειτουργικές δραστη
r ριότητες πριν από την επίδραση των

χρηματοοικονομικών και έκτακτων
εσόδων εξόδων καθώς και των αποσβέσεων

επί των πάγιων στοιχείων
Οι 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις
το 2014 κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών

τους το 49 του συνολικού κύ¬

κλου εργασιών όλων των εταιρειών
με διαθέσιμους ισολογισμούς βάσει
των δεδομένων της ICAP εμφάνισαν
υπερδιπλάσια κέρδη EBITDA το 2014
σε σχέση με το σύνολο των ελληνικών
επιχειρήσεων και κέρδη προ φόρων
4,3 δισ ευρώ παρότι το τελικό καθαρό

αποτέλεσμα του συνόλου ήταν για
ακόμη μία χρονιά ζημιογόνο

ΟΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ Συγκρίνοντας τα
βασικά οικονομικά μεγέθη των 500
εταιρειών της κατάταξης του 2014 σε
σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των
ίδιων εταιρειών το 2013 προκύπτει
ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης με κύρια

χαρακτηριστικά
Τη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας

Τα συνολικά κέρδη EBITDA
αυξήθηκαν 18,3 ενώ τα συνολικά

προ φόρου κέρδη τους διευρύνθηκαν

με ακόμη εντονότερο ρυθμό
27,5 σε σχέση με τις περυσινές

επιδόσεις τους
Με βάση τα κέρδη προ φόρου

2014 από τις 500 εταιρείες η μεγάλη

πλειονότητα το 84,4 ήταν
κερδοφόρες ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες

Ο συνολικός κύκλος εργασιών
των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το
2014 μικρή μόνο αύξηση

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες
της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη
αύξηση και στο επίπεδο των ιδίων

κεφαλαίων τους το 2014
Μάλιστα η κερδοφορία των εταιρειών

της κατάταξης ήταν πολύ καλύτερη

σε σύγκριση με το σύνολο των
ελληνικών εταιρειών στις οποίες τα
συνολικά κέρδη EBITDA συμπιέστηκαν

σε περίπου 3,9 δισ ευρώ ενώ το
τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε

ζημιογόνο και το 2014
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και

οι επιχειρήσεις του τομέα Λοιπών
Υπηρεσιών κυριαρχούν ανάμεσα στις
τοπ 500 πιο κερδοφόρες το 2014 με
μερίδια 33,2 και 29,4 των εταιρειών

της κατάταξης
Ειδικότερα η συμμετοχή του τομέα

Λοιπών Υπηρεσιών στην κερδοφορία

είναι εντυπωσιακή με με

Συμμετοχή Κορυφαίων Εταιρειών
στα Συνολικά Μεγέθη πη Κστάταξηβ 2014 σε χιλ €

ΚύΚλθ8
Εργασιών

20.942.697

29.230.999

40.192.041

58.360.303

68.255.229

73.033.696

77.008.198

Κορυφαίοι Βιομηχανικοί Κλάδοι
Βάσει Κερδοφορία 201 4 σε χιλ €

Πλήθοβ Κέρδη Σύνολο
Εταιρειών EBITDA

Top 20 Εταιρείεβ 4.692.652 46,8

Top 50 Εταιρείεβ 6.111.501 60,9

Top 1 00 Εταιρείεβ 7.236.221 72,1

Top 200 Εταιρείεβ 8.407.059 83,8

Top 300 Εταιρείεβ 9.112.341 90,8

Top 400 Εταιρείεβ 9.624.950 95,9

Σύνολο 500 Εταιρειών 10.037.643 100,0

Σύνολο

27,2

38,0

52,2

75,8

88,6

94,8

100,0

Κλάδοι j
Είδη Διατροφήβ

Φάρμακα Καλλυντικά Απορρυπαντικά
Μεταλλικά Προϊόντα Κατασκευέβ

Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών

Μεταλλουργικά Προϊόντα

Κέρδη
EBITDA

413.077

207.505

149.325

136.051

121.535

Κύκλοβ
Εργασιών

4.292.949

1.760.810

1 383.675

765.794

1.314.038

Κύκλοβ
Εργασιών
Βιομηχανίαβ

19,6

8,0

6,3

3,5

6,0

Κορυφαίοι Εμπορικοί Κλάδοι
Βάσει Κερδοφορίαβ 201 4 σε χιλ €

Κλάδοι

Σουπερμάρκετ Πολυκαταστήματα

Διάφορα Είδη

Φάρμακα Καλλυντικά Απορρυπαντικά

Καύσιμα Λιπαντικά Υγραέρια

Ενδύματα Υποδήματα Δερμάτινα Είδη

Κέρδη
EBITDA

311.991

244.575

109.320

103.260

69.343

Κύκλοβ
Εργασιών

5.851.921

1 069.537

1 781 485

7.508.387

818.516

Κύκλοβ
Εργασιών
Εμπορίου

27.7

5,1

8,4

35,5

3,9

Η ICAP Group αξιοποιώ
vras τα στοιχεία τηε ICAP
Databank αναδεικνύει
στο πλαίσιο rns 8ns ετή
oias έκδοσηβ Business
Leaders In Greece που
παρουσιάζουν σήμερα

ΤΑ ΝΕΑ και πρόκειται

να διανεμηθεί με
ΤΑ ΝΕΑ το Σάββατο 24

Οκτωβρίου Tis 500 πιο
κερδοφόρεε επιχειρήσει
στην Ελλάδα και tous
200 πιο κερδοφόρουε
ομίλουε

ρίδιο 54,6 στα κέρδη EBITDA και
μερίδιο 36,9 στα προ φόρου κέρδη

ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει
του κύκλου εργασιών

Ο τομέας της Βιομηχανίας ανεδείχθη

δεύτερος όσον αφορά την
κερδοφορία καλύπτοντας μερίδια
16,6 στα κέρδη EBITDA και 17,3
στα προ φόρου κέρδη ενώ κατέχει
και σημαντικό μερίδιο 28,5 στον
κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ωστόσο η μεγαλύτερη
ανατροπή που προκύπτει βάσει των
μεγεθών του 2014 αφορά τον τομέα
των Τραπεζών εταιρειών Factoring
ο οποίος στην περυσινή έκδοση είχε

θεαματικές επιδόσεις στο επίπεδο

της κερδοφορίας κατείχε μερίδιο

63,2 στα κέρδη προ φόρου
το 2014 όμως η συμμετοχή του στα
κέρδη έχει συρρικνωθεί ενώ η μόνη

τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη

του 2014 αφορά την Τράπεζα
της Ελλάδος
Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών

της κατάταξης στην κερδοφορία
είναι καθοριστική εφόσον μόνο

αυτές κάλυψαν το 2014 μερίδιο
46,8 επί των συνολικών κερδών

EBITDA και 56,5 στα κέρδη προ
φόρου Σημαντικό ήταν το μερίδιό
τους 27,2 και στον συνολικό κύκλο

εργασιών των 500 εταιρειών της
κατάταξης παρότι έχει περιοριστεί
σε σχέση με το παρελθόν Εξετάζοντας

την κορυφή της κατάταξης των
πιο κερδοφόρων εταιρειών προκύπτει

ότι η πλειονότητα των εταιρειών
στην πρώτη εικοσάδα τοπ 20

παρέμεινε σταθερή με τις 14 από τις
20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο
το 2013 όσο και το 2014 Κορυφαία
κερδοφόρα εταιρεία για το 2014 ανεδείχθη

η ΔΕΗ ΑΕ η οποία επανήλθε
στην κορυφή επιτυγχάνοντας σημαντική

ετήσια βελτίωση των κερδών
EBITDA 22,6 Στη 2η Οέοη βρίσκεται

η Τράπεζα της Ελλάδος μοναδική

τραπεζική συμμετοχή στον
κατάλογο ενώ τρίτος ανεδείχθη ο
ΟΤΕ ΑΕ ο οποίος εμφανίζει θεαματική

βελτίωση σχεδόν 85 των κερδών

EBITDA το 2013 14 Την πρώτη
πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες

Cosmote ΑΕ και ΟΠΑΠ ΑΕ Εντυπωσιακή

ήταν και η πορεία της εταιρείας

Olympia Development η οποία
από την 209η θέση το 2013 βρέθηκε
στην 6η το 2014
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ΜεταΒολέβ Βασικών Μεγεθών
των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών σε χιλ €

Μεγέθη Εταιρειών 2014 2013 Μεταβολή

77.008.198 75.923.025 1,4

10.037.643 8.486.849 18,3
4.296.752 3.370.289 27,5

58.884.720 55.794.376 5,5

Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Σύνολο Κερδών EBITDA

Σύνολο Κερδών Προ Φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Τομεακή Κατανομή Εταιρειών Βασικών Μεγεθών
των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών 201 4 σε χιλ €

Πλήθοβ
Τομέαβ Εταιρειών

Κέρδη
EBITDA

Κέρδη
Προ Φόρου

Κύκλοβ
Εργασιών

Βιομηχανία 166 1.666.610 744.782 21.918.126

Εμπόριο 99 1.174.931 645.862 21.145.393

ΤουρισμόΒ 55 497.612 127.560 1 381 379

Τράπεζεβ Factoring 5 721.614 707.418 1.136.193

Ασφάλειεβ 28 497.905 485.804 2.792.519
Aoinés Υπηρεσίεβ 147 5.478.971 1 585.326 28.634.588
Σύνολο 500 10.037.643 4.296.752 77.008.198

κέρδη EBTD

Κορυφαίοι Κλάδοι Τομέα Λοιπών
Υπηρεσιών Βάσει Κερδοφορία Κύκλοδ
201 4 σε χιλ €

Εργασιών
Κέρδη Κύκλοβ Υπηρεσιών

Κλάδοι EBITDA Εργασιών
Ενέργεια Νερό 1.637.429 11.126.281 38,9
Τηλεπικοινωνίεε 1.247.572 4.611.950 16,1

Υπηρεσία Μεταφορών 549.475 1.237.760 4,3

Τυχερά Παιχνίδια Καζίνο 364.561 4.124.539 14,4
Τεχνικά Οικοδομικέβ 355.664 2.818.972 9,8

Τομεακή κατανομή Βάσει κερδών
EBITDA για Tis 500 κορυφαίε
επιχειρήσει 2014

Aoinés
υπηρεσίεβ

54,6
Βιομηχανία

16,6

Ασφάλειεβ

5,0 J
Τράπεζε3

factoring

7,2

11,7

Τουρισμόβ
L 5,0

Αύξησαν ιον κύκλο εργασιών tous
οι κορυφαίοι επιχειρημαπκοί όμιλοι
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
της ICAP εκτός από τις κερδοφόρες

εταιρείες παρουσιάζονται και οι
200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών
στην Ελλάδα βάσει των δημοσιευμένων

ενοποιημένων ισολογισμών με
χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου
κατάταξης δηλαδή τα κέρδη EBITDA

Σε επίπεδο ομίλων αποτυπώνεται
η εξέλιξη των μεγεθών που προκύπτουν

από τη συνολική δραστηριό
τητά τους η οποία και διαφοροποιείται

σε πολλά σημεία από την εικόνα
που προκύπτει σε επίπεδο μεμονωμένων

εταιρειών
Οπως φαίνεται από τα αποτελέσματα

των ενοποιημένων ισολογισμών
ομίλων το 20 1 4 ήταν πολύ καλή

χρονιά όσον αφορά την κερδοφορία
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

Συγκεκριμένα τα συνολικά κέρδη
EBITDA αυξήθηκαν κατά 20,5

ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή εί¬

ναι η μεταβολή στα συνολικά προ φόρου

κέρδη των ομίλων τα οποία
τριπλασιάστηκαν

το 2014 σε σχέση με
το 2013 Τέλος ο συνολικός κύκλος
εργασιών αλλά και τα ίδια κεφάλαια
των ομίλων της κατάταξης διευρύνθηκαν

σε ποσοστό της τάξης του 4
Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών

ομίλων διαπιστώνεται ότι καθοριστικό

ρόλο έχει μια μικρή ομάδα
εξ αυτών αφού οι 20 πιο κερδοφόροι
όμιλοι κάλυψαν ποσοστό 67,6 επί
των συνολικών κερδών EBITDA καθώς

και το 43,8 του συνολικού κύκλου

εργασιών που πραγματοποίησαν
οι 200 όμιλοι της κατάταξης το 2014

Κορυφαίοι όμιλοι βάσει κερδών
EBITDA για το 2014 αναδείχθηκαν
ο όμιλος εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ ο όμιλος
εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ ο όμιλος εταιρειών

Olympia Development ΑΕ ο όμιλος

εταιρειών ΟΠΑΠ ΑΕ και ο όμιλος
εταιρειών Μυτιληναίος ΑΕ
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ΦάρμακακαιΕΣΥστη
μέγκενητωνπροαπαιτούμενων

Η διαμάχη για την τιμή των γενοσήμων και η αναζήτηση ισοδυνάμων
για το εισιτήριο στα εξωτερικά ιατρεία

Αναστάτωση
επικρατεί στον χώρο της

Υγείας και με την ψήφιση των
προαπαιτούμενων

μέτρων Φωνές διαμαρτυρίας
για τη συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας

υπάρχουν από όλες τις επαγγελματικές και
συνδικαλιστικές ενώσεις Γιατροί φαρμακοποιοί

και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

προειδοποιούν με κινητοποιήσεις Ηδη
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό

καλούν τους συναδέλφους τους
να συμμετάσχουν σε κινητοποίηση στις 12
Νοεμβρίου και δημόσιοι υπάλληλοι φυσι
κοθεραπευτές προχωρούν σε 24ωρη απεργία
την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Η πρώτη σκληρή διαμάχη σημειώθηκε την
περασμένη εβδομάδα στη Βουλή με το θέμα
της τιμολόγησης των φαρμάκων Οι εκπρόσωποι

των κομμάτων της αντιπολίτευσης
εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με τη
διάταξη του υπουργού Υγείας κ Ανδρέα
Ξανθού σύμφωνα με την οποία μειώνονται
οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων

και των παλαιών φθηνών για

τα οποία μέχρι πρότινος υπήρχε προστασία
Η λογική αναφέρει ο ίδιος ο υπουργός Υγείας

είναι η εξής να συνδεθεί η τιμή του γενό
σημου με το off-patent σ.σ το πρωτότυπο
που έχει χάσει την πατέντα του η τιμή του
οποίου θα έχει φθίνουσα πορεία βάσει του
μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης Η μόνη διαφορά συνεχίζει

ε/ναι ότι χάνεται η προστασία από lis
μειώσειε φαρμάκων που είχαν κυκλοφορήσει
πριν από το 2012 Προσθέτει ωστόσο ότι η
ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα προσπαθήσει
να διατηρήσει τον κόφτη των 12 ευρώ για τα
off-patent και των 7,8 ευρώ για τα γενόοημα

Οσο μένει ο κόφτηs προστατεύονται τα
δύο τρίτα των γενόσημων φαρμάκων και το
50 των off-patent εξηγεί Παρά ταύτα οι
εκπρόσωποι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

προειδοποιούν ότι με την παρούσα πολιτική
θα καταστεί ασύμφορη η κυκλοφορία πολλών
ελληνικών φαρμάκων

Αλλο θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και
έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στην ηγεσία του

υπουργείου Υγείας είναι το εισιτήριο των 5

ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων
νοσοκομείων Το εισιτήριο καταργήθηκε οι
εκπρόσωποι των θεσμών δυσαρεστήθηκαν
από αυτή την απόφαση και ζητούν τώρα από
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να βρει
ισοδύναμο μέτρο ή να το πάρει πίσω

Αυτό αποκλείεται Το εισιτήριο των 5 ευρώ

δεν πρόκεπαι να επανέλθει φέρεται να
λέει σε συνεργάτες του ο υπουργός Υγείας

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας εξετάζει αρκετά σενάρια
Πάντως ο υπουργός διαβεβαιώνει πως ό,τι
αποφασιστεί και εφαρμοστεί δεν θα οδηγεί
σε επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών Ενα
από τα σενάρια που εξετάζεται το οποίο πιθανότατα

περιλαμβάνεται στην πρόταση που
θα στείλει η ελληνική πλευρά στους θεσμούς
ως το τέλος του μήνα είναι ότι το ισοδύναμο
θα βρεθεί μέσα από τις συμβάσεις που θα
κάνει ο ΕΟΠΥΥ με τα ΠΕΔΥ και τα Κέντρα
Υγείας Στόχος είναι η αύξηση της χρηματοδότησης

του δημόσιου τομέα Υγείας από το

ασφαλιστικό σύστημα Βέβαια το πρόβλημα
που υπάρχει για την υλοποίηση ενός τέτοιου
σχεδίου είναι ο αριθμός των ανέργων που αυξάνεται

μαζί με τον αριθμό των συνταξιούχων
με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ισορροπία
των δύο πλευρών Το ερώτημα λοιπόν που
τίθεται είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσει να
τονώσει περαιτέρω οικονομικά το ΕΣΥ ένα
ασφαλιστικό σύστημα που καταρρέει

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ κ Δημήτρης Κοντός μιλώντας
στο 6ο Pharma Health Conference είναι αποκαλυπτικά

Τα τελευταία χρόνια όπως είπε
η συνολική δαπάνη Υγείας μειώθηκε 35,3
κατά 41 η δημόσια δαπάνη υγείας και κατά
50 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη Αθροιστικά

η υστέρηση των εισφορών φθάνει τα
1,5 δισ ευρώ ενώ μόνο για το πρώτο οκτάμηνο

του 2015 αγγίζει τα 800 εκατ ευρώ Οι
δε ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς
τους παρόχους φθάνουν τα 1,8 δισ ευρώ ως
και τον Αύγουστο με το μεγαλύτερο μέρος
να αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝ ΙΔΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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Nées συμβάσεΐ8 με tous iöiojtss
napôxoOS xoopis yKpizes zcoves
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης Κοντός διαβεβαιώνει ότι με το νέο καθεστώς
θα αποζημιώνονται ακριβές εξετάσεις και επεμβάσεις που δεν γίνονται στο ΕΣΥ

Στο
τελευταίο στάδιο της

ολοκλήρωσης του βρίσκεται
ο νέος Κανονισμός Παροχών

Υγείας του ΕΟΓΤΥΎ
και όπως δηλώνει ο πρόεδρος του
οργανισμού κ Δημήτρης Κοντός
με ουνέντευξή του στο Βήμα καλύπτει

με επάρκεια τις ανάγκες των
ασφαλισμένων Επίσης τονίζει ότι
η συγκρότηση νέας επιτροπής διαπραγμάτευσης

είναι θέμα χρόνου
Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις

για τη σύναψη νέων συμβάσεων
με τους παρόχους υπηρεσιών

Υγείας δηλώνει ότι στόχος είναι η
θεσμοθέτηση καθαρών κανόνων

εγκριθεί από το υπουργείο Υγείας

Προσφάτως αποκαλύφθηκε
ένα χαρτοβασίλειο του ΕΟΠΥΥ
στον Πειραιά Πώς θα αντιμετωπίσετε

το πρόβλημα
Το πρόβλημα με τους τεράστιους

όγκους χαρτιού που συσσωρεύονται
στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ είναι διαχρονικό

και οφείλεται στο ότι με
την ίδρυση του οργανισμού εννέα
Ταμεία και 18 κλάδοι στριμώχθηκαν

στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑΔ
Η διαδικασία μεταφοράς των υπηρεσιών

μας σε δημόσια κτίρια άνετα
και λειτουργικά βρίσκεται σε εξέλι

συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με όλους
τους παρόχους να δημιουργηθεί
ένα πλαίσιο χωρίς γκρίζες ζώνες
και χωρίς περιθώρια για επιβάρυνση
των ασφαλισμένων Οι νέες συμβάσεις

θα διασφαλίζουν ποιοτικές
υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους
και ταυτόχρονα αμοιβαία επωφελή
συνεργασία με τους παρόχους

• Θεωρείτε αναγκαίο τον Υγειονομικό

Χάρτη για τη σύναψη συμβάσεων

0 Υγειονομικός Χάρτης με πρωτοβουλία

του υπουργείου Υγείας ολοκληρώνεται

ως το τέλος του έτους

οποίες υποβάλλονται οι ασφαλισμένοι

Ολοκληρώνεται το πλαίσιο συμβάσεων

με τις Υγειονομικές Περιφέρειες
ΥΠΕ στις οποίες υπάγονται

οι Μονάδες Υγείας προκειμένου να
αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες
που παρέχουν ώστε να διασφαλι
στεί η χρηματοδότησή τους

Ακούμε πολύ καιρό για την Επιτροπή

Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

αλλά ως τώρα δεν έχουμε δει
να προχωράει κάτι Τι γίνεται με
αυτό το ζήτημα Πού έχει κολλήσει

Παρεμβάσεις ώστε
οι ασφαλισμένοι

και οι εργαζόμενοι
του ΕΟΠΥΥ να συναλλάσσονται

με
αξιοπρέπεια εξαγ
νελλει ο πρόεδρος

του Οργανισμού Δ
Κοντός μικρή φωτογραφία

συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με όλους
τους παρόχους χωρίς γκρίζες ζώνες
και περιθώρια για επιβάρυνση των
ασφαλισμένων θα υπάρξει και ειδική

μέριμνα ώστε μέσω των νέων
συμβάσεων να αποζημιώνονται ικανοποιητικά

από τον ΕΟΠΥΥ ακριβές
εξετάσεις και επεμβάσεις που δεν
γίνονται στο ΕΣΥ

Από πέρυσι είναι σε δημόσια διαβούλευση

ο νέος Κανονισμός Παροχών

Υγείας του ΕΟΠΥΥ Εχει παρέλθει

περίπου ένας χρόνος και
ακόμη δεν έχει ψηφιστεί Τι προβλέπεται

να γίνει
0 νέος Κανονισμός Παροχών Υγείας

βρίσκεται στο τελειπαίο στάδιο
της ολοκλήρωσής του Περισσότεροι

από 100 φορείς έχουν συμμετάσχει

στη διαβούλευση για την
ολοκλήρωση του και καλύπτει με
επάρκεια τις ανάγκες των ασφαλισμένων

Τις επόμενες εβδομάδες
περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο

του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια θα

ξη και θα ολοκληρωθεί το επόμενο
διάστημα Επίσης ο νέος υπουργός
Υγείας έχει δεσμευθεί ότι θα αναλάβει

νομοθετική πρωτοβουλία ώστε
οι χιλιάδες πάροχοι του ΕΟΠΥΥ να
μη φορτώνουν τα φυσικά παραστατικά

των απαηήσεών τους στις
υπηρεσίες μας αλλά μόνο τις ηλεκτρονικές

υποβολές που έτσι κι αλλιώς

γίνεται εδώ και πολύ καιρό Οι
δύο αυτές παρεμβάσεις θα λύσουν
οριστικά το πρόβλημα ώστε οι

εργαζόμενοι

αλλά και οι ασφαλισμένοι
και οι πάροχοι να συναλλάσσονται
με αξιοπρέπεια

Τον τελευταίο καιρό βρίσκεστε
σε διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες

ηαρόχους υπηρεσιών Υγείας
για τη σύναψη νέων συμβάσεων
Πρόκειται να αλλάξει κάτι
Οι διαπραγματεύσεις με ιδιώτες παρόχους

βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ
και πολύ καιρό Στόχος των νέων
συμβάσεων είναι να θεσμοθετηθούν
απόλυτα ξεκαθαρισμένοι κανόνες

και θα είναι ο οδηγός μας για την
εκτίμηση των αναγκών και συνακόλουθα

για τη σύναψη των συμβάσεων

που απαιτούνται

Είναι γνωστό ότι στο ΕΣΥ δεν
εκτελούνται αρκετές ακριβές εξετάσεις

και επεμβάσεις όπως οι
εμβολισμοί

εγκεφάλου Τι σκέφτεστε
να κάνετε για να καλύψετε το

κενό
Σε υψηλή προτεραιότητα για το

υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ
είναι η κάλυψη εκείνων των αναγκών

που δεν καλύπτονται από το
δημόσιο σύστημα Υγείας Ειδική
μέριμνα στις νέες συμβάσεις θα ληφθεί

έτσι ώστε οι υπηρεσίες αυτές
να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ
ικανοποιητικά και ταυτόχρονα να
διασφαλίζεται ότι δεν θα επιβαρύνονται

οι ασφαλισμένοι

Θα γίνουν συμβάσεις με ΠΕΔΥ
και Κέντρα Υγείας προκειμένου να
αποζημιώνονται οι εξετάσεις στις

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει
θεσμοθετηθεί Συγκροτήθηκε και
λειτούργησε για έναν χρόνο και η
θητεία της ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο

του 2015 Αναμένεται σύντομα
η συγκρότηση της νέας Επιτροπής
και η επαναλειτουργία της με πρωτοβουλία

του υπουργείου Υγείας

Επίσης γιατί καθυστερεί η λειτουργία

του Κέντρου Αξιολόγησης
Υπηρεσιών Υγείας

Ο ρόλος της αξιολόγησης τεχνολογίας

Υγείας κρίνεται καθοριστικός
για τη διασφάλιση της πρόσβασης
των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες

την αύξηση της αποτέλεσμα
τικότητας τη βελτίωση της ποιότητας

και τον έλεγχο των δαπανών
Μολονότι σε σχέση με τα υπόλοιπα
κράτη-μέλη τα οποία έχουν αναπτύξει

διαδικασίες αξιολόγησης η χώρα
μας έχει καθυστερήσει κρίνεται
επιτακτική η άμεση διαμόρφωση
του πλαισίου ενσωμάτωσης κανό
νων για την αξιολόγηση των νέων

τεχνολογιών Υγείας Μια τέτοια με
ταρρύθμιση η οποία θα προκύψει
μέσω της διαβούλευσης με τους
εμπλεκόμενους φορείς και θα ενερ
γοποιηθεί από την πολιτική ηγεσία
θα προσδώσει ένα εργαλείο προτιθέμενης

νομιμοποίησης των απο
φάσεων του οργανισμού περί της
τιμολόγησης και αποζημίωσης των
νέων τεχνολογιών βάσει της αποτελεσματικότητας

και του κόστους
τους με επίκεντρο την πολυκρι
τπριακή διαδικασία αξιολόγησης

Εχετε εξαγγείλει από πέρυσι τον
έλεγχο των παροχών σε πραγματικό

χρόνο Το θεωρείτε αναγκαίο
και αν ναι πότε θα εφαρμοστεί
Ο έλεγχος οε πραγματικό χρόνο

είναι μείζων προτεραιότητα για
τον οργανισμό και αιπό διότι

μόνο έτσι μπορεί να δια
σφαλιστεί ο περιορισμός
του υψηλού όγκου των
απαιτήσεων των παρό
χων από τον ΕΟΠΥΥ
και να περιορισθεί οικιστικά

η προκλητή ζή
τηση έτσι ώστε να μην

αναγκάζεται ο ΕΟΠΥΥ
εκ των υστέρων να παίρνει

clawback και rebate από τους
παρόχους Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί

και απαιτείται η ενίσχυση του
μηχανισμού με γιατρούς-ελεγκτές
για την εύρυθμη λειτουργία του

• Τι σχεδιάζετε για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου
που τρέχει ολημερίς με μια συνταγή

στο χέρι για να βρει σφραγίδα
ελεγκτή Χρήματα δεν υπάρχουν
Ως αντιστάθμισμα δεν πρέπει να
έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες Με
ποιον τρόπο θα τις προσφέρετε
στους ασφαλισμένους
Σήμερα η έκδοση παραπεμιπικών

προς τους ασφαλισμένους μας ιιου
αφορούν τα ιατροτεχνολογικά είδη
όπως γυαλιά είδη αποκατάστασης
νάρθηκες αμαξίδια αναπνευστικές

συσκευές κ.ά γίνεται ηλεκτρονικά
από πιστοποιημένους γιατρούς Κα
τά την έκδοση του παραπεμιπικού
γίνεται αυτόματα και ο αναγκαίος
έλεγχος Η θεώρηση λοιπόν non γίνε
ται σήμερα του παραπεμιπικού από
τον ελεγκτή γιατρό είναι τυπική δια
δικασία και όχι ουσιαστική ΓΓ αυτό
εξετάζεται η κατάργηση αιπής της
διαδικασίας προκειμένου οι ασφαλισμένοι

μας να μην υποβάλλονται
επιπλέον σε αυτή την ταλαιπωρία

I Είναι κοινός τόποςότι τοclawback
είναι άδικο μέτρο Πότε και με ποιον

τρόπο θα είμαστε σε θέση να
μιλήσουμε για κατάργηση του
Η ολοκλήρωση του πλαισίου των

μέτρων ελέγχου της παραπομπής
για εξετάσεις νοσήλια φάρμακα
κ.λπ θα περιορίσει δραοτικά την
ανάγκη για επιοτροφή-clawback
Ο ιατρικός έλεγχος οε πραγματικό
χρόνο όπως ήδη τόνισα θα δια
οφαλίσει ιην τήρηση του κλειστού
προϋπολογισμού χωρίς την ανάγκη
καταφυγής σε clawback Στόχος
μας είναι η αμοιβαία επωφελής ου
νεργασία οι ποιοτικές υπηρεσίες
για τους ασφαλισμένους αλλά και
ικανοποιητική αποζημίωση των παροχών

για αιπά που προσφέρουν
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Τα ελλείμματα απειλούν
τα δημόσια νοσοκομεία
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Μιχαήλ Βλασταράκος τονίζει ότι το ΕΣΥ

στηρίζεται στην αυταπάρνηση γιατρών και νοσηλευτών

Δύσκολα

θα αντεπεξέλθουν
στις αυξημένες ανάγκες τα
νοσοκομεία λόγω ίων μειωμένων

προϋπολογισμών
εκτιμά ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου κ Μιχαήλ Βλασταράκος

σε συνέντευξη του προς
Το Βήμα Ηδη αναφέρει τα

νοσοκομεία παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα και ελλείψεις σε προσωπικό

και υλικά και τονίζει Αν
στέκεται ακόμη όρθιο το ΕΣΥ αυτό
οφείλεται στους γιατρούς στους νοσηλευτές

και στο λοιπό προσωπικό

Κύριε πρόεδρε ποια η σημερινή
εικόνα του δημοσίου συστήματος
υγείας
Θλιβερή Αν στέκεται ακόμη

όρθιο αυτό οφείλεται στους γιατρούς

και στο λοιπό προσωπικό
που εργάζονται με αυταπάρνηση
Η δουλειά στα δημόσια νοσοκο¬

μεία ήταν πάντα πολύ έντονη Τα
τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει
πιο εντατική αφού λόγω της κρίσης

όλο και περισσότερος κόσμος
με ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη
καταφεύγει στον δημόσιο τομέα

Την ίδια στιγμή πολλοί υγειονομικοί
συνταξιοδοτούνται χωρίς όμως να
καλύπτεται η θέση τους αφού προσλήψεις

έχουν να γίνουν χρόνια

► Τα νοσοκομεία θα μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις αυξημένες
ανάγκες δεδομένου και του μειωμένου

προϋπολογισμού
Δύσκολα Ηδη αντιμετωπίζουν

πλείστα όσα προβλήματα λόγω των
ελλειμματικών προϋπολογισμών Σε
πολλά παρουσιάζονται από καιρού
εις καιρόν ελλείψεις σε αναλώσιμα
υλικά σε φαρμακευτικά σκευάσματα

ακόμη και σε τρόφιμα Ιατρικά
μηχανήματα δεν λειτουργούν ελλεί¬

ψει αντιδραστηρίων κλίνες και ολόκληρες

κλινικές κλείνουν καθώς δεν
επαρκεί το προσωπικό Δεν μπορώ
να φανταστώ πώς θα αντεπεξέλθουν

τα νοσοκομεία στις αυξημένες
ανάγκες αν μειωθεί περαιτέρω ο
προϋπολογισμός τους Και μάλιστα
τη στιγμή που έχουν αναλάβει και
την πρωτοβάθμια περίθαλψη των
πολιτών ελλείψει μονάδων Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας Ούτε
οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξής της
δεν υπάρχει παρότι η κυβέρνηση
θέτει στα λόγια την ΠΦΥ στις
προτεραιότητές της

Ποια η εικόνα από τις μονάδες
υγείας των νησιών και δη αυτών
που βουλιάζουν στην κυριολεξία
από πρόσφυγες και μετανάστες

Η κατάσταση των νοσοκομείων
Κέντρων Υγείας των νησιών είναι
δραματική Προσφάτως επισκέφθη¬

κα τα νοσοκομεία στην Κω και στην
Κάλυμνο και είδα ο ίδιος τα σοβαρά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες υγειονομικές

μονάδες νησιών Κλείνουν
κλινικές και η λειτουργία των νοσοκομείων

θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις

επισφαλής λόγω έλλειψης
προσωπικού Ανάλογα προβλήματα
παρουσιάζονται γενικότερα στην
Περιφέρεια Ειδικά στα νησιά που
δέχονται τους τελευταίους μήνες
πρόσφυγες και μετανάστες τα προβλήματα

είναι πολλαπλάσια Ο ΠΙΣ
φωνάζει από την πρώτη στιγμή

για την ενίσχυση των υγειονομικών
μονάδων των περιοχών αυτών αλλά
μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία
ενέργεια Πρέπει να καταλάβουν
στην κυβέρνηση ότι το προλαμβά
νειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν
και να πράξουν αναλόγως Διότι πολύ

φοβάμαι ότι αν υπάρξει σοβαρό

πρόβλημα δημόσιας υγείας στην
περιοχή αυτή το θεραπεύειν θα εί
ναι δύσκολο

Τι μέλλειγενέσθαι μετουςνέους
γιατρούς Πώς μπορεί να αποτραπεί

η μετανάστευση τουςσε άλλες
χώρες
Βγαίνουν κάθε χρόνο από τις ελλη

νικές ιατρικές σχολές λαμπρά μυαλά
που εν τέλει δεν απορροφώνται από
το σύστημα της χώρας μας Μόλις
πάρουν την ειδικότητά τους φεύγουν
στο εξωτερικό όπου πολλοί σήμερα

περισσότεροι από παλαιότερα
σκέφτονται να εγκατασταθούν Το
τι φταίει το γνωρίζουμε όλοι Πώς
μπορεί να αποτραπεί η μετανάστευση

Με πολλούς τρόπους Πρέπει να
δοθούν κίνητρα να ανοίξουν θέσεις
να γίνουν προσλήψεις στο ΕΣΥ να
αναπτυχθεί σωστά η Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας να γίνουν συμβά
σεις μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων
των γιατρών να αναβαθμιστεί η πε
ρίθαλψη στην Περιφέρεια και στη
νησιωτική Ελλάδα και βεβαίως να
δοθεί βάρος στη διεξαγωγή κλινικών
μελετών Αυτός ο τομέας ελάχιστα
αξιοποιείται στην Ελλάδα όταν είναι
γνωστό ότι αποτελεί μοχλό πραγματικής

ανάπτυξης μιας χώρας

Και κάτι τελευταίο για το Ταμείο
σας Είχατε μια συνάντηση στην
αρχή της εβδομάδας με τους εκπροσώπους

του ΕΤΑΑ-ΤΧΑΥ Υπάρχει

θέμα βιωσιμότητας του Ταμείου

Η αναμενόμενη οικονομοτεχνι
κή εκτίμηση θα δείξει τον δρόμο
της βιωσιμότητας τού Ταμείου για
τα επόμενα χρόνια Θα θέλαμε και
επιθυμούμε το Ταμείο μας το οποίο
εξακολουθεί να έχει καλή σχέση εργαζομένων

προς συνταξιούχους 4
προς 1 να παραμείνει ανεξάρτητο
και να μη χαθούν τα όποια αποθεματικά

έχουν μείνει στη μεγάλη χοάνη
του ελλειμματικού ασφαλιστικού
συστήματος
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υγεία

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει
ανταγωνιστική στο φάρμακο

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015 ί ΤΟ ΒΗΜΑ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλης Αποστολίδης
επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο για τις εταιρείες του κλάδου

Τ Τ ορθολογική χρηματοδότη
I ση του συστήματος ώστε

1 να μη δημιουργούνται
L L αρρυθμίες που κοστίζουν

ακριβά πάνω απ όλα στον ασθενή
πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα

της κυβέρνησης σύμφωνα
με τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ
λάδος κ Πασχάλη Αποστολίδη
0 πρόεδρος του ΣΦΕΕ εκφράζει την
ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας και του ελέγχου
των δαπανών Υγείας και σε άλλα
κέντρα κόστους εκτός φαρμάκου

τα οποία αποτελούν το 85 του συνολικού

προϋπολογισμού της Υγείας
Κατ αυτόν τον τρόπο σημειώνει
μπορεί να εξοικονομηθεί 1 δισ ευρώ
από τα νοσοκομεία της χώρας Ο κ
Αποστολίδης τονίζει ότι η εγχώρια
φαρμακοβιομηχανία έχει πρωταγωνιστικό

ρόλο στην οικονομία μας
και είναι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα
μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα με επενδύσεις στον
χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου

Ποιες κατά τη γνώμη σας θα πρέ¬

πει να είναι οι προτεραιότητες της
κυβέρνησης από την πλευρά του
φαρμάκου προς την κατεύθυνση
της εξασφάλισης της βιωσιμότητας

του συστήματος Υγείας
Πρώτα απ όλα θα πρέπει να σημειώσουμε

πως οι ουσιαστικές αλλαγές
για ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα

απαιτούν τη συνεννόηση και τη
συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται
στη λειτουργία του με γρήγορα και
ισορροπημένα βήματα Εφαρμόζοντας

άμεσα γενναίες δομικές αλλαγές

για την εξυγίανση του συστήματος
υγείας ώστε αυτό να παρέχει

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Αρχικά το ζήτημα της ορθολογικής

χρηματοδότησης του συστήματος

ώστε να μη δημιουργούνται
κενά και αρρυθμίες που κοστίζουν
ακριβά πάνω απ όλα στον ασθενή

όταν βρεθεί στη στιγμή που
έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη Με
προτεραιότητα την ενίσχυση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
μειώνοντας το μεγάλο κόστος της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας

περίθαλψης από το σύστημα
υγείας δίνοντας στους ασθενείς

πρόσβαση σε αξιόπιστα και αποτελεσματικά

φάρμακα
Δεύτερον είναι η αξιοποίηση τρόπων

που αναβαθμίζουν τις παροχές
Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία
χωρίς να επιβαρύνουν τον δημόσιο

προϋπολογισμό και χωρίς μειώσεις

μισθών ή απολύσεις Αλλωστε
όπως επιβεβαιώνουν και πρόσφατες
μελέτες ο έλεγχος των δαπανών
Υγείας και σε άλλα κέντρα κόστους

εκτός φαρμάκου τα οποία μάλιστα

αποτελούν το 85 του συνολικού

προϋπολογισμού της Υγείας
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον
εξορθολογισμό του συστήματος
υγείας εξοικονομώντας 1 δισ από
τα νοσοκομεία της χώρας Επιπλέον

η εκπόνηση κλινικών μελετών
αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
όπου η Πολιτεία με σύμμαχο τις
φαρμακευτικές εταιρείες μπορεί
να επιτύχει ακόμη και τον τριπλασιασμό

των κλινικών μελετών στην
Ελλάδα ως το 2017

Τρίτον για να μη δυσχεραίνεται
η ανατροφοδότηση της αλυσίδας
και να ξέρουμε όλοι πού βρισκόμαστε

είναι το ζήτημα της ρύθμισης

των χρεών του Δημοσίου προς τις
φαρμακευτικές εταιρείες με σαφές
χρονοδιάγραμμα και συνέπεια

Τελευταία υπήρξαν σημαντικές
αλλαγές στο μοντέλο εμπορικής
λειτουργίας δύο πολυεθνικών
φαρμακευτικών εταιρειών Πιστεύετε

ότι απειλείται η βιωσιμότητα
του κλάδου εν γένει στην

Ελλάδα
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε

πως ο κλάδος πολυεθνικές

Το γεγονός ότι πολυεθνικές
εταιρείες παράγουν και
συσκευάζουν μέχρι και το ο
τονφαρμάκων τους κατ όγκο
σε εγχώριες εταιρε/ες
καταδεικνύει τις παραγωγικές
δυνατότητες που υπάρχουν
λέει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ
ΠασχάληςΑποστολίδης μικρή
φωτογραφία

I Δίκαιο σύστημα τιμολόγησα
I Οι αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης

τωνφαρμάκων είναι συνεχείς

Ποια είναι η θέση του ΣΦΕΕ
όσον αφορά την τιμολόγηση
φαρμάκων
Η θέση του ΣΦΕΕ έχει διατυπωθεί

εδώ και καιρό και όλα τα
δεδομένα επιβεβαιώνουν την

επιχειρηματολογία μας η οποία
επικεντρώνεται στο να εφαρμόζεται

η ισχύουσα νομοθεσία με
υπευθυνότητα συνέπεια και με
στρατηγικό άξονα την προάσπιση

της εύρυθμης λειτουργίας του
συστήματος Υγείας προς όφελος

των ασθενών Πάγια θέση του

ΣΦΕΕ ως προς την τιμολόγηση είναι

η τήρηση του μέσου όρου των
τριών χαμηλοτέρων τιμών των χωρών

της EE για όλα τα φάρμακα
Παράλληλα αξίζει να σημειώσουμε
την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου

σταθερού διαφανούς απλού και
αξιόπιστου πλαισίου τιμολόγησης

που θα αποφεύγει την πολυπλοκότητα

και σπατάλη πόρων στη διαδικασία

ανατιμολόγησης όπως άλλωστε

συμβαίνει και σε άλλες χώρες
της EE Κω σε αυτή την προσπάθεια
είμαστε στο πλευρό της Πολιτείας
με προτάσεις και λύσεις για έ
καιο σύστημα τιμολόγησης

JUI luutiu
Ιολιτείας η
ιαέναδί I
ης

και ελληνικές εταιρείες έχει υποστεί
πολύ μεγάλες πιέσεις αυτά τα χρό
νια από την ασταθή και υπερβολική
φορολόγηση μέσω των διαφόρων
αναγκαστικών επιπλέον εκπτώσεων
και επιστροφών οι οποίες επιβάλλονται

rebates και clawback που
έφτασαν τα 550 εκατ ευρώ το 2014
την ίδια στιγμή μάλιστα που συνεχίζουν

να συσσωρεύονται οι οφειλές
του Δημοσίου προς τις φαρμακευ
τικές εταιρείες Ωστόσο ακόμη και
στις πιο δύσκολες στιγμές σταθή
καμε στο πλευρό της Πολιτείας και
της κοινωνίας και με τρόπο ενιαίο
προσπαθήσαμε οι όποιοι κραδασμοί
να επηρεάσουν το λιγότερο δυνατό
τους ασθενείς Για τον κλάδο μας η
ηθική δέσμευση απέναντι σε αυτούς
είναι κεντρική και διαχρονική αξία
στη λειτουργία μας Ομως το ζητούμενο

για κανέναν εμπλεκόμενο στο
σύστημα Υγείας δεν πρέπει να είναι
να λειτουργεί στα όρια των αντοχών
του Αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει
επιπτώσεις στην ποιότητα και στην
επάρκεια των υπηρεσιών Υγείας που
λαμβάνουν οι πολίτες Υ αυτόν ακρι
βώς τον λόγο πρέπει να λυθούν από
την πλευρά της Πολιτείας τα μείζονα
θέματα ώστε να γυρίσουμε σελίδα
και να πάμε προς το καλύτερο Να
δημιουργήσουμε ένα σταθερό και βι
ώοιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο
πολυεθνικές όσο και ελληνικές εταιρείες

μπορούν να επενδύσουν στην
έρευνα και στην παραγωγή με ακόμη
μεγαλύτερες δυνάμεις

Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία
αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για
την ελληνική οικονομία Από την
άλλη πλευρά οιδιαφαινόμενες αλλαγές

στον τρόπο τιμολόγησης
έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση
στις βιομηχανίες αυτές Ποια πιστεύετε

ότι θα πρέπει να είναι η πολιτική

την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει

το υπουργείο για να προστατέψει

έναν τόσο δυναμικό κλάδο

Εχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα
θα έλεγα πως έχει πρωταγωνιστικό

ρόλο στην οικονομία μας Η Ελλάδα

μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα με επενδύσεις
στον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου

Η συνέργεια του τοπικού με
τον δΊεθνή επιχειρηματικό πα()άγο
ντα διαμορφώνει μια ισχυρή ενιαία
φαρμακοβιομηχανία με ανεκτίμητη
προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο
της Υγείας όσο και στον χώρο της
ανάπτυξης Ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει

το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και εγγυάται την απρόσκοπτη δια
σύνδεση της ελληνικής αγοράς με
τις διεθνείς φαρμακευτικές εξελίξεις
Τρανή απόδειξη αυτού το γεγονός
ότι οι πολυεθνικές εταιρείες-μέλη
του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν

ως και το 40 των φαρμάκων
τους κατ όγκο σε εγχώριες εταιρεί
ες καταδεικνύει τις δυνατότητες της
παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα
σταθερό και προβλέψιμο επιχείρημα
τικό περιβάλλον Το οποίο πρακτικά
σημαίνει ότι η Πολιτεία βγάζει από τη
μέση τα μεγάλα εμπόδια το ασταθές
φορολογικό περιβάλλον και τη

γραφειοκρατία

τα οποία αποθαρρύνουν
όσους θέλουν να επενδύσουν περισσότερο

στην Ελλάδα
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πnoios θέλει
να διαλυθεί η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

Σε
μια κρίσιμη συγκυρία

για το μέλλον της χώρας
μας θα περίμενε κανείς
η ανάπτυξη της εθνικής

οικονομίας να αποτελεί το πρωταρχικό

μέλημα όλων αλλά και
βασική επιλογή των θεσμών
Ωστόσο αντί αυτού βρισκόμαστε

αντιμέτωπα με ένα θέατρο
παραλόγου όπου επιχειρείται να
επιβληθούν ως προαπαιτούμενα

μέτρα αντιαναπτυξιακά που
αν εφαρμοστούν θα οδηγήσουν
στην αποβιομηχάνιση της χώρας
και σε ανήκεστο βλάβη την εθνική
οικονομία

Το ζήτημα των παρεμβάσεων
στη φαρμακευτική πολιτική είναι
ένα χαρακτηριστικό δείγμα μιας
επίμονης τακτικής υπονόμευσης
εθνικών στρατηγικών συμφερόντων

Επειτα από μία πενταετία που
αποδόμησε τη φαρμακευτική περίθαλψη

στη χώρα μας σήμερα
μεθοδεύονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις

που χτυπούν συθέμελα
το σύστημα Υγείας Το μοναδικό
θέμα που φαίνεται να απασχολεί
τους θεσμούς και έχει τεθεί
πιεστικά ως αναγκαστική νομοθετική

ρύθμιση στην Αθήνα
αφορά την εφαρμογή ενός συστήματος

τιμολόγησης που οδηγεί
απροκάλυπτα στη μαζική ανεξέλεγκτη

είσοδο γενοσήμων από
τρίτες χώρες και στην κυριαρχία
ακριβών εισαγόμενων πρωτότυπων

φαρμάκων
Είναι προφανές ότι οι προτάσεις

των δανειστών δεν προσφέρουν
κάποιο όφελος για τα Ταμεία
τους ασθενείς και την εθνική οικονομία

Αντίθετα προκαλείται

ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ζημιά σε πολλά επίπεδα Γιατί
θέλουν να επιβάλουν μονοδιάστατα

την περαιτέρω μείωση της
τιμής του οικονομικού εγχωρί
ως παραγομένου φαρμάκου το
οποίο ας σημειωθεί ότι πωλείται
με 70 έκπτωση σε σχέση με τις
αρχικές τιμές των εισαγόμενων
Ετσι έχουμε το παράλογο να μας
ζητούν να μειώσουμε την τιμή
ενός ελληνικού φαρμάκου που
κοστίζει λ.χ 3,5 ευρώ την ίδια
ώρα που μένει στο σύστημα με
μεγάλης έκτασης συντανογρα
φία ένα νεότερο εισαγόμενο των
20 ευρώ

Αυτό πέρα από τις επιπτώσεις
στους ασθενείς και στο σύστημα
Υγείας οδηγεί σε μια αδιανόητη
στις σημερινές συνθήκες παραγωγής

και χρηματοδότησης περαιτέρω

συμπίεση της τιμής του
ελληνικού φαρμάκου το οποίο
έχει ήδη δεχθεί κατά 60 μειώσας
τιμών την τελευταία πενταετία
Το φτηνό ελληνικό φάρμακο θα
οδηγηθεί αργά ή γρήγορα εκτός
αγοράς με συνέπεια ο έλληνας
ασφαλισμένος να έχει πρόσβαση

μόνο στο ακριβό εισαγόμενο
Και βέβαια η κυκλοφορία στην

ελληνική αγορά μοναδικών καινοτόμων

εισαγόμενων φαρμάκων με
ιδιαίτερη θεραπευτική αξία είναι
χρήσιμη και απαραίτητη στο σύστημα

Υγείας Αυτό όμως είναι
διαφορετικό από το γεγονός ότι
η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
παρέχει σήμερα οικονομικές και
ποιοτικές φαρμακευτικές θεραπείες

που μπορούν να πάρουν τη
θέση πολλών ακριβών εισαγομένων

σκευασμάτων
Το ερώτημα που πρέπει να απασχολεί

όλους όσοι ασχολούνται
με την οικονομία σε αυτόν τόπο
είναι με ποιο σκεπτικό επιδιώκεται

μονομερώς ως μοναδικό
προαπαιτούμενο η υιοθέτηση
του συγκεκριμένου μέτρου τη
στιγμή μάλιστα που όλες οι ευρωπαϊκές

κυβερνήσεις ασχολούνται

σήμερα με ζητήματα που
αφορούν τον έλεγχο της συντα
γογράφησης και της αποζημίωσης
των ακριβών φαρμάκων στην

εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων

και στην παροχή κινήτρων

νια τη χρήση οικονομικών
φαρμάκων Γιατί εδώ δεν μπορεί
να εφαρμοστεί μια πολιτική που
θα δίνει όγκο στο οικονομικό νε
νόσημο το οποίο αποτελεί κύρια
επιλογή στα ευρωπαϊκά συστήματα

Υγείας
Οι συγκεκριμένες μεθοδεύσεις

είναι ιδιαίτερα προκλητικές και
στα όρια της νομιμότητας Π αυτό

και είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο

κυβέρνηση και κόμματα
να ορθώσουν ανάστημα Η ευρωπαϊκή

νομοθεσία προβλέπει
άλλωστε πως η κάθε κυβέρνηση
ορίζει η ίδια την εθνική φαρμακευτική

πολιτική της Γιατί αυτό
δεν μπορεί να συμβεί και στην
Ελλάδα όταν μάλιστα υφίσταται
κλειστός προϋπολογισμός φαρμάκου

και συνεπώς δεν θα υπάρξει
καμία επιβάρυνση νια το κράτος
Πόσω μάλλον όταν η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία έχει επανειλημμένα

διαβεβαιώσει για τη δυ

νατότητά της να καλύψει το 60
των αναγκών της εξωνοσοκομει
ακής περίθαλψης και το 40 της
νοσοκομειακής με ποιοτικά και
οικονομικά φάρμακα τα οποία
ελέγχονται διαρκώς από
τον ΕΟΦ Αυτό θα εξα
κονομούσε ετησίως
περισσότερα από
300 εκατ ευρώ

Είναι ξεκάθαρο
ότι η πρόταση
των θεσμών ι

είναι ύποπτη και
αν υιοθετηθεί ως
προαπαιτούμενο

δημιουργεί μόχλευση
στρεβλώνει την αγορά και
οδηγεί σε μονοπωλιακές καταστάσεις

Με περισσότερο από το 60
των θέσεων εργασίας και το 90
των συνολικών επενδύσεων του
φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα
την τελευταία δεκαετία η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία θεωρεί
αναγκαία την ύπαρξη ενός ισότι

Η
ελληνική φαμ

μακοβιομηχανία
παρέχει σήμερα οικο
νομικές και ποιοτικές

φαρμακευτικές θεραπείες
που μπορούν να πάρουν
τη θέση πολλών ακρι

βών εισαγόμενων
σκευασμάτων

μου συστήματος κατανομής της
φαρμακευτικής δαπάνης με βάση
διαρθρωτικά μέτρα όπως ισχύει
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής

Ενωσης
Η χάραξη της πολιτικής

φαρμάκου δεν μπορεί
παρά να αποτελεί

ζήτημα μείζονος
εθνικής σημασί
ας για κάθε χώρα

ιδιαίτερα
για την Ελλάδα
που έχει ανάγκη

μακροπρόθεσμο
στρατηγικό αναπτυξιακό

σχεδιασμό
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
είναι από τους λίγους σταθερούς

αναπτυξιακούς πυλώνες
της εθνικής οικονομίας θα την
υπονομεύσουμε

Ο κ Θεόδωρος Τρύφων είναι
αντιπρόεδρος της ELPEΝ και

πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

II



23. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/10/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/10/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 8

17To νέο Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων

Το
υπουργείο Υγείας με

τον νόμο 4286/2014
εισήγαγε το Σύστημα
Αμοιβών Νοσοκομείων

που στηρίζεται στη διεθνώς
αναγνωρισμένη μεθοδολογία
των Διαγνωστικών Ομοιογενών

ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΟΥΝΑΡΗ

Ομάδων Diagnostic Related
Groups ή DRG με στόχο την
πλήρη κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης

των νοσοκομείων
ώστε να ενισχυθούν η καθολική
κάλυψη της υγείας του πληθυσμού

και η αποτελεσματικότητα
του ΕΣΥ

Το νέο Σύστημα βασίζεται στην
τεχνογνωσία και στη σημαντική
εμπειρία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας και των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες
σχεδόν στο σύνολό τους εφαρμόζουν

αντίστοιχα συστήματα
Τα DRG αποτελούν κοστολογικό
εργαλείο που υποστηρίζει τη

διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων

και την τεκμηρίωση στην

οικονομική τους λειτουργία Χρησιμοποιείται

για την ορθολογική
κατάρτιση των προϋπολογισμών
τους για την αποζημίωση των
ιατρικών πράξεων για τη δίκαιη
κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών

πόρων για την εκτίμηση
της απόδοσης και για τον έλεγχο
του κόστους

Με την εφαρμογή του νέου
συστήματος και τον έγκυρο και
αξιόπιστο υπολογισμό του κόστους

νοσηλείας ανά κατηγορία
αντικαθίστανται οι αναχρονιστικοί

ιστορικοί προϋπολογισμοί
των δημόσιων νοσοκομείων
με αντικειμενικούς προϋπολογισμούς

οι οποίοι βασίζονται
στην εκτίμηση της δραστηριό¬

τητας κάθε νοσοκομείου φάσμα

περιστατικών casemix
Με την αντικατάσταση των KEN
από ένα δυναμικό σύστημα αποζημίωσης

θα καλύπτεται το σύνολο

των ιατρικών πράξεων και
θα ορίζονται διαδικασίες ετήσιας

αναθεώρησης για την κάλυψη
των νέων θεραπειών και την

ενσωμάτωση όλων των μεταβολών

στους συντελεστές κόστους

Η εφαρμογή των DRGs
αναμένεται να προωθήσει τη διαφάνεια

την αποδοτικότητα και
την εξάλειψη της δημιουργίας
ελλειμμάτων στα νοσοκομεία
διασφαλίζοντας με τον τρόπο
αυτόν την κάλυψη των αναγκών
υγείας των πολιτών και τη βελ¬

τίωση του επιπέδου υγείας του
πληθυσμού

Την ευθύνη υλοποίησης του
συστήματος DRG έχει η Εταιρεία
Συστήματος Αμοιβών Νοσοκο
μείου ΕΣΑΝ η οποία αποτελεί
έναν αυτοδιοικούμενο μη κερδοσκοπικό

οργανισμό υπό την
εποπτεία του υπουργείου Υγείας
Στην ΕΣΑΝ δύνανται να συμμε
τέχουν στο μέλλον ως μέτοχοι
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στη
διαδικασία καθορισμού του κόστους

των ιατρικών πράξεων

Ο κ Χρυσόστομος Γούναρης είναι
πρόεδρος του Εποπτικού

Συμβουλίου ΕΣΑΝ ΑΕ Ελληνικού
Ινστιτούτου DRG

ι είναι

Ζ
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Πέντε αναγκαίε8 και σημαντικά μεταρρυθμχσεΐ8

Η
επανέναρξη της κυβερνητικής

τετραετίας στον
χώρο της Υγείας γίνεται
με όρους εξαιρετικά δυσμενείς

καθώς η πολυπλοκότητα
και η ένταση των προβλημάτων
απαιτούν άμεσες ενέργειες μακράς
πνοής Δυστυχώς τόσο ο Πρωθυπουργός

σης προγραμματικές
δηλώσεις όσο και η νέα ηγεσία
του ΥΥΚΑ φαίνονται καθηλωμένοι

στην αγχώδη τήρηση των
μνημονιακών υποχρεώσεων και
στη διαχείριση μιας απέραντης
καθημερινότητας μικροπροβλημάτων

Αναγκαστικά λοιπόν ο
διαρθρωτικός χαρακτήρας της

ΤΟΥ
ΑΝΤΏΝΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

κρίσης αντιμετωπίζεται με ανούσιες

παρεμβάσεις συντήρησης του
παρωχημένου λειτουργικής του
σταθεροποίησης χωρίς τον απαραίτητο

μεταρρυθμιστικό ορίζοντα
Ο χώρος της Υγείας από τη δημιουργία

του ΕΣΥ μέχρι σήμερα
χαρακτηρίζεται από τη σφοδρή
συγκρουσιακή συνύπαρξη ενός
δημόσιου συστήματος καθολικής
παροχής στηριγμένου από ένα σοσιαλιστικό

μεταρρυθμιστικό Διαρκές

Κέντρα Υγείας τη δεκαετία
του 80 περιφερειακά νοσοκομεία
τη δεκαετία του 90 αποκέντρωσα

δημόσιο management τη δεκαετία

του 2000 και ενός εξαιρετικά
επιθετικού ιδιωτικού τομέα υψηλή

βιοτεχνολογία φαρμακευτικές
εταιρείες Ταυτόχρονα αντανακλά
και ενσωματώνει από την κεντρική
πολιτική την κλασική ελληνική ιδι
οπάθεια υπερφορτωμένο κράτος
ασθενείς θεσμοί πελατειασμός
διαφθορά συντεχνιασμός Αυτή

η εγχώρια ιδιαιτερότητα της
διπλής στρέβλωσης μέσα από την
ένταση του καταναλωτισμού και
της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας

την περίοδο 2004-09 οδήγησε σε
μια έκρηξη δαπανών χωρίς προηγούμενο

Ολες οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού

της διετίας j
2010-12 τόσο σε σημαντικά

διαρθρωτικά
μέτρα δημιουργία
ΕΟΠΥΥ ενοποίηση

πολιτικής
φαρμάκου αναδιοργάνωση

νοσοκομείων

όσο
και σε εργαλεια
κά υγειονομικός
χάρτης ΕΣΥΝΕΤ
κλειστά νοσήλια ηλεκτρονική

συνταγογράφηση
θεραπευτικά πρωτόκολλα εθνικά
σχέδια δαιμονοπαήθηκαν και πολεμήθηκαν

σφόδρα σαν μνημο
νιακές επιταγές από το σύνολο
της αντιπολίτευσης για να εφαρμοσθούν

απρόθυμα από όλες τις
επόμενες κυβερνήσεις

Σήμερα η μείζων Αριστερά
οφείλει στη χώρα μια μακρά παράλληλη

πορεία μέσα από τους
θεσμούς με μεγάλες συναινέσεις
και ευρύτατη κοινωνική στήριξη

Η κυβέρνηση
οφείλει να μεταρ

ρυθμίσει ουσιαστικά
τους χώρους αναπαράγω
γης ανισοτήτων επεκτεί

vovras την ισότητα και την
καθολικότητα πρόσβασης

στα δημόσια αγαθά
ôivovras ευκαιρίες

σε όλους

αποσυμπιέζοντας την κεντρική
από τη γενική κυβέρνηση ενεργοποιώντας

επιτελικά το κράτος
— Ταυτόχρονα να μεταρρυθμίσει

ουσιαστικά
τους χώρους

αναπαραγωγής
ανισοτήτων
επεκτείνοντας

την ισότητα

και την
καθολικότητα

iSûài^W πρόσβασης στα
fiŒw δημόσια αγαθά

δίνοντας ευκαιρίες
σε όλους Ειδικά

στην Υγεία μια σημαντική
αναδιοργάνωση που θα απελευθέρωνε

πόρους και ανθρώπινο
δυναμικό βελτιώνοντας άμεσα
τις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνει

Α Τη μετατροπή των ΕΟΠΥΥ από
κουμπαρά εισφορών σε πραγματικό

ρυθμιστή της παροχής υπηρεσιών

τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα με ισχυρούς
κανόνες και νέες προτεραιότητες
Β Την ταχεία διαμόρφωση των

δικτύων χρόνιων παθήσεων 70
των δαπανών υγείας και σταδιακά
τον οικογενειακό γιατρό
Π Την αναδιάρθρωση των νοσοκομείων

με επαναπροσανατολι
σμό στα οξέα περιστατικά όπως
και αλλαγή χρήσης μονάδων
Δ Μια συνολική πολιτική για το
φάρμακο με σημαντική μετατροπή

του μείγματος και του όγκου
που παρέχεται στους ασθενείς

και μια πλήρη εθνική αναπτυξιακή
πολιτική για την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία

Ε Τη δραστική ανατροπή της
ασυμμετρίας των επαγγελματιών
υγείας με ανάσχεση της υπερπαραγωγής

γιατρών και αξιοποίηση
των παράπλευρων επαγγελματιών

υγείας
Ας ελπίσουμε ότι η κυβερνώσα

Αριστερά δεν θα αναλωθεί παρατηρώντας

τον πόνο των άλλων

Ο κ ΑντώνηςΔημόπουλος είναι
ορθοδοντικός πρόεδρος της
Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική
Πολιτική πρώην γενικός
γραμματέαςΔημόσιας Υγείας

ς
Μίκη
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Στο ίδιο έργο Gecrcés εδώ και έ£ι χρόνια

Με
ενδιαφέρον αλλά και με

απογοήτευση παρακολουθούμε

την εφαρμογή
των μέτρων που αφορούν

τη φαρμακευτική πολιτική
και το σύστημα υγείας γενικότερα

Παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές

εδώ και έξι χρόνια Βλέπουμε
μέτρα και αποφάσεις από κυβερνήσεις

που είτε υπακούν τυφλά
στις επιταγές των οικονομικών
συμφερόντων είτε διακατέχονται
από την αλαζονεία της ανίσχυρης
αντιπολίτευσης και της πρόσφατης

εκλογικής νίκης
Η φαρμακευτική περίθαλψη

κακοποιήθηκε βάναυσα από τις
επιταγές της Εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ που υποτίθεται ότι θα βελτίωναν

την ανταγωνιστικότητα
της χώρας μας Εις μάτην περιμέναμε

να το δούμε αυτό από την
Εργαλειοθήκη I και προέκυψε το
2013 η Εργαλειοθήκη II Αυτό το
toolkit όπως αναφερόταν παλιά
επί υπουργίας Χατζηδάκη θα
ήταν η λύση των δημοσιονομικών

της χώρας μας
Περιμέναμε λοιπόν να πέσει

η τιμή στο γάλα αλλά δεν έπεσε

Περιμέναμε να πέσει η τιμή
των καυσίμων αλλά δεν έπεσε
Περιμέναμε με το άνοιγμα του
επαγγέλματος του κομμωτή να
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός αλλά
ούτε αυτό έγινε

Και ερχόμαστε στο toolkit νούμερο

2 που η πρώτη κυβέρνηση

ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΛΟΥΜΝΤΟΥ

της Αριστεράς καταγγέλλει διά
στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού

ότι η προηγούμενη
κυβέρνηση υφάρπαξε τη σφραγίδα

του ΟΟΣΑ Και ξαφνιαζόμαστε

όλοι όταν η νέα
κυβέρνηση με τον ίδιο
πρωθυπουργό και αρ
χηγό κόμματος έρχεται

και την υιοθετεί
Υιοθετεί λοιπόν μέτρα

που θα ενισχύσουν
τον ανταγωνισμό στα
αρτοποιεία αλλά και στα
φαρμακεία Πώς Δίνοντας
τη δυνατότητα σε επιχείρημα
τικά δήθεν αναπτυξιακά κεφάλαια
να επενδύσουν και να εξαγοράσουν

κοψοχρονιάς τον μικρομεσαίο

επαγγελματία που όλα αυτά

τα χρόνια αγωνίζεται να επιβιώσει
Υιοθετεί λοιπόν η κυβέρνηση

μέτρα που θα βάλουν την επιχειρηματικότητα

στο Φάρμακο

του ελληνικού
λαού Είναι

προφανές πως
αυτά τα κεφάλαια

δεν
θα πιστώ¬
νουν τον
ΕΟΠΥΥ,δεν
θα επενδύσουν

στα χωριά

για να εξυπηρετήσουν

αγρότες
ακρίτες και νησιώτες αλλά

τα όποια κεφάλαια έλθουν θα
επενδύσουν μόνο σε κεντρικά
σημεία θα λειτουργούν μόνο τις

ώρες εμπορικής αιχμής και βέβαια

δεν θα δανείζουν φάρμακα
στον ασφαλισμένο που δεν έχει
χρήματα να πληρώσει ούτε τη
συμμετοχή του

Τα παραπάνω δεν είναι ατεκμηρίωτα

Και ο πλέον αδαής διαβάζοντας

απλώς την Εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ θα διαπιστώσει ότι

εξαρχής οι συντάκτες οδηγούνται
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα
χωρίς να υπάρχει συνάφεια με την
επιχειρηματολογία τους Πουθενά
επίσης δεν τεκμηριώνουν οικονομοτεχνικά

τα συμπεράσματα και
κυρίως δεν εκφράζουν ποσοτικά
τα οφέλη ή τις επιπτώσεις από τα
προτεινόμενα μέτρα

Αλήθεια ποιος αρμόδιος
υπουργός την έχει διαβάσει Δι

ότι αν πει κάποιος ότι όντως την
έχει διαβάσει και την αποδέχεται
τότε προφανώς τα οικονομικά
δεν είναι το δυνατό του σημείο

θα πρέπει να μας απαντήσουν οι
αρμόδιοι υπουργοί Γιατί τα μέτρα
που προτείνονται για τη χώρα μας
έχουν απορριφθεί από όλες τις άλλες

Γιατί η Γερμανία δεν ακόλουθη
σε τις επιταγές της Εργαλειοθήκης
για τα φαρμακεία το 2004 όπου
σημειωτέον προτείνονταν παρόμοια

μέτρα Γιατί η Ιταλία αρνείται
σήμερα να τα υιοθετήσει

Γιατί ασκούν εθνική πολιτική
και όχι την πολιτική του ΟΟΣΑ

Ο κ ΚωνσταντίνοςΛουράντος
είναι πρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
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Εθνική Πολιτική Φαρμάκου ή εφαρμογή προαπαιτουμένων

Από
τα τέλη του 2009 έως

σήμερα το φάρμακο
έχει αποτελέσει πεδίο
μιας σειράς ρυθμιστικών

παρεμβάσεων με σκοπό τη μείωση

της φαρμακευτικής δαπάνης
των ασφαλιστικών ταμείων και
των νοσοκομείων Από πλευράς
οικονομικού αποτελέσματος η
προσπάθεια αυτή απέδωσε Ομως
από την πλευρά της ποιότητας και
της κάλυψης των παρεχόμενων
υπηρεσιών Υγείας η συγκεκριμένη
πολιτική έχει επιφέρει πολλαπλάσια

αρνητικά αποτελέσματα
Σήμερα η τρόικα επανέρχεται

με νέες σκληρότερες απαιτήσεις
που θα επιφέρουν ακόμα πιο δρα

ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΩΛΕΤΗ

μαηκές συνέπειες για την εγχώρια
παραγωγή φαρμάκου αλλά και
συνολικά για τον χώρο της Υγείας

καθώς εάν εφαρμοστούν οι
τιμές των οικονομικών

φαρμάκων
που παράγονται

στην Ελλάδα

θα διαλυθούν

σε
βαθμό που
δεν θα είναι
δυνατή η συνέχιση

της παραγωγής

τους
Πολλά οικονομικά

φάρμακα θα βγουν
από την αγορά και θα υποκατασταθούν

από νέα εισαγόμενα που
πωλούνται σε πολύ ακριβές τιμές
με όπαες περαιτέρω επιβαρύνσεις
συνεπάγεται αυτό στη συμμετοχή
που θα πληρώνουν από την τσέπη
τους οι ασφαλισμένοι

Για όλους τους άλλους εμπλεκόμενους

στη συγκρότηση της
φαρμακευτικής πολιτικής πλην
της τρόικας είναι φανερό ότι η
τιμολόγηση σαν εργαλείο για την

παραγωγή εξοικονομήσεων έχει
φθάσει στα όριά του καθώς κάθε

περαιτέρω συμπίεση των τιμών
θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα

φαρμακευτικών προϊόντων και
επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικό

όφελος σε όρους
εξοικονομήσεων Είναι
καιρός να ασχοληθούμε
σοβαρά με όσα εστιάζουν

και όλα τα Ταμεία
στην υπόλοιπη Ευρώπη

όπως με τον έλεγχο
της συνταγογράφησης

την εφαρμογή των θεραπευτικών

πρωτοκόλλων και
την αξιολόγηση των νέων ακριβών
θεραπειών ώστε να εισέρχονται στο
σύστημα σε χαμηλές τιμές

Παρά τα λάθη και τις αστοχίες
του παρελθόντος και το ασφυκτικό

πλαίσιο των απαιτήσεων
της τρόικας υπάρχουν περιθώρια

διαμόρφωσης μιας Εθνικής
Πολιτικής Φαρμάκου με βασικούς
άξονες την παραγωγή βιώσιμων
εξοικονομήσεων και την αξιοποίηση

της εγχώριας παραγωγικής
φαρμακοβιομηχανίας

Τα κύρια σημεία μιας τέτοιας πολιτικής

θα αφορούν
α Την αξιολόγηση της αποζημίωσης

των νέων ακριβότερων
θεραπειών με την παράλληλη
ενεργοποίηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ
β Τον έλεγχο της ουνταγογράφη
σης και της υποκατάστασης των
φθηνών με ακριβότερες θεραπείες
μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων
και μητρώων ασθενών registries
για τα φάρμακα υψηλού κόστους
γ Την εφαρμογή δεσμευτικών συ
νταγογραφικών οδηγιών και ορίων
συνταγογράφησης
δ Την παροχή κινήτρων για τη συ
νταγογράφηση οικονομικότερων
φαρμάκων
ε Την άρση των αντικινήτρων για
τη διάθεση γενοσήμων από τους
φαρμακοποιούς
στ Την ενημέρωση των πολιτών για
την ορθολογική χρήση των φαρμάκων

και ιδιαίτερα την αξία και
τα οφέλη από τη χρήση ελληνικών
οικονομικότερων φαρμάκων

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση

της εγχώριας παραγωγικής

δραστηριότητας είναι απαραίτητη
α Η ορθολογική τιμολόγηση των
παλαιότερων φαρμάκων κατ εξοχήν

πεδίο δραστηριοποίησης των
ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών
ώστε να παραμένουν στο σύστημα
και να παράγουν εξοικονομήσεις
β Η δυνατότητα πρότασης σκευάσματος

στο πλαίσιο της ουντα
γογράφησης με δραστική ουσία
με τον φαρμακοποιό να δύναται
να αντικαθιστά με οικονομικότερο
ιδιοσκεύασμα με απώτερο στόχο
την αύξηση της χρήσης των γενοσήμων

γ Η αναγνώριση-επιβράβευση της
δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης

αξίας
δ Η στελέχωση του ΕΟΦ με εξειδικευμένο

προσωπικό με στόχο την
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
που αφορούν τις εθνικές αδειοδο
τήσεις και την υποστήριξη της διαδικασίας

Αμοιβαίας Αναγνώρισης
με την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς

Ο κ Θεόδωρος Κωλέτης είναι

αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ς
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Γρήγορη
πρόσβαση
σε καινοτόμα
φάρμακα
Οι έλληνες ασθενείς δεν πρέπει να

περιμένουν 9 12 ι8 μήνες αναφέρει ο
επικεφαλής της Novartis Hellas
κ Riccardo Canevari

Προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμης φαρμακοβιομηχανίας
και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών είναι η ύπαρξη ενός
προβλέψιμου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
τονίζει ο Riccardo Canevari πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Novartis Hellas

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

η θλιβερή διαπίστωση ότι ο
έλληνας ασθενής μπορεί να
περιμένει από εννέα ως και
18 μήνες ώσπου να πάρει
ένα καινοτόμο φάρμακο

μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων κάνει ο πρόεδρος

και διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Novartis Hellas κ Riccardo
Canevari Στη συνέντευξη που παραχώρησε

στο Βήμα της Κυριακής
μιλάει για τα αιφνίδια και χωρίς
λογική μέτρα που επιβλήθηκαν τα
τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση

της μείωσης της φαρμακευτικής
δαπάνης τα οποία δεν ενθάρρυναν
την απελευθέρωση της αναπτυξιακής
πολιτικής του κλάδου Οπως αναφέρει

προϋπόθεση για τη δημιουργία
βιώσιμης φαρμακοβιομηχανίας και
τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών

είναι η ύπαρξη ενός προβλέψιμου
και σταθερού επιχειρηματικού

περιβάλλοντος

s Θα θέλατε να αναλύσετε τη θέση

της Novartis στην ελληνική
φαρμακευτική αγορά Ποιο είναι
το αποτύπωμα της
Η Novartis δραστηριοποιείται στην

Ελλάδα για 20 χρόνια και διαθέτει
ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο

που παρέχει καινοτόμα φάρμακα
Novartis θεραπείες για οφθαλμολογικά

νοσήματα Alcon και γενόσημα
φάρμακα Sandoz Το χαρτοφυλάκιο

μας για τα καινοτόμα φάρμακα
περιλαμβάνει περισσότερα από 50
προϊόντα πολλά εκ των οποίων κατέχουν

ηγετική θέση σε θεραπευτικούς
τομείς όπως τα καρδιομεταβολικά
νοσήματα η ανοσολογία και η δερματολογία

οι νευροεπιστήμες οι
παθήσεις του αναπνευστικού του
αμφιβληστροειδούς και η ογκολογία

Η Novartis Hellas επενδύει πάνω
από 130,2 εκατ ευρώ στην ελληνική
κοινωνία μέσω R&D πληρωμών
φόρων μισθοδοσίας προμηθευτών
δωρεών και χορηγιών Οι επενδύσεις
της εταιρείας στη διεξαγωγή 104
κλινικών μελετών ξεπερνούν τα 9,3
εκατ ευρώ ενώ συνεργάζεται και με
ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για
την παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών

σκευασμάτων μέσα από

επένδυση 52 εκατ ευρώ
Η εταιρεία διατηρεί το ποσοστό

των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές

στο 88 ενισχύοντας περαιτέρω

την εγχώρια αγορά και στηρίζει

συστηματικά περισσότερους
από 30 συλλόγους ασθενών Αυτές
είναι μερικές από τις πιο σημαντικές

δράσεις και πρωτοβουλίες της
Novartis που την έχουν αναδείξει ως
την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία

στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο

από 10

Πώς μπορεί ένα καινοτόμο φάρμακο

να οδηγήσει στη μείωση του
συνολικού κόστους για την υγεία
Τα τελευταία χρόνια έχουν επιβληθεί

πολλά αιφνίδια και χωρίς λογική
μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής

δαπάνης που κάθε άλλο παρά
ενθάρρυναν την απελευθέρωση της
αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου
Το χειρότερο όμως είναι ότι οδήγησαν
τους έλληνες ασθενείς σε αναξιοπρεπείς

συνθήκες στην παροχή υπηρεσιών

δημόσιας υγείας και σε ανισότητες
στην πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα

Ειδικά οι έλληνες ασθενείς μπορεί
να περιμένουν 9 12 18 μήνες για να
λάβουν ένα καινοτόμο φάρμακο μετά

την έγκριση του ΕΜΑ Η καινοτομία

όμως φέρνει ουσιαστικά οφέλη
λόγω της αυξανόμενης επιβίωσης
και της βελτιωμένης ποιότητας ζωής

Β

που μεταφράζονται σε άμεση εξοικονόμηση

κόστους Ωστόσο υπάρχουν
λύσεις Η πρόσβαση σε καινοτόμα
φάρμακα μπορεί να επιτευχθεί με την
αξιολόγηση της κλινικής τους αποτελεσματικότητας

outcomes μέσω
των συστημάτων Health Technology
Assessment ΗΤΑ όπως συμβαίνει
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
Η ευρύτερη χρήση των θεραπευτικών
πρωτοκόλλων και των Registries μπορεί

να συμβάλει αποτελεσματικά στον
έλεγχο της δαπάνης και στο να έχει ο
σωστός ασθενής τη σωστή θεραπεία
τη σωστή σπγμή Τέλος μπορούν να
εφαρμοστούν νέα συστήματα τιμολόγησης

όπου οι κυβερνήσεις θα διαπραγματεύονται

συμφωνία επιμερισμού

του κινδύνου απευθείας με τους
κατασκευαστές Αν η θεραπεία δεν
φέρνει αποτελέσματα οι φαρμακευτικές

εταιρείες δεν θα πληρώνονται

m Ποια είναι η πρόταση της

Novartis για τον εξορθολογισμό
της φαρμακευτικής δαπάνης στην
Ελλάδα της ύφεσης
Κατ αρχάς προϋπόθεση για τη δημιουργία

μιας βιώσιμης φαρμακοβιομηχανίας
και τη διασφάλιση της υγείας

των πολιτών είναι η ύπαρξη ενός προβλέψιμου

και σταθερού επιχειρηματικού

περιβάλλοντος με σταθερή φορολογία

μείωση της γραφειοκρατίας
παροχή κινήτρων για επενδύσεις και
τακτική πληρωμή των οφειλών του
κράτους προς τις εταιρείες

Η αποκατάσταση του συστήματος

τιμολόγησης και αποζημίωσης
των φαρμάκων με την εφαρμογή
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
αποτελεί προϋπόθεση που μπορεί
να συμβάλει στον εξορθολογισμό
της φαρμακευτικής δαπάνης Από τη
διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι ανάλογες

κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν
σε εξοικονομήσεις ύψους 8 που

μεταφράζεται σε 1,1-1,2 δισ ευρώ
Τέλος η απλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου μπορεί να βοηθήσει οτην
αύξηση των κλινικών μελετών εξέλιξη

με πολλαπλά χρέλη

Η Novartis ανακοίνωσε πρόσφατα
την εφαρμογή του NovartisAccess
ενός προγράμματος διάθεσης φαρμάκων

σε συμβολική τιμή σεχώρες
μεχαμηλά εισοδήματα Παράλληλα
στην Ελλάδα υλσποιεσε τις Μετρήσεις

Ζώης τ6.οοο δωρεάν διαγνωστικές

εξετάσεις σε όλη τη χωρα
Η Novartis για 20 χρόνια έχει αποδείξει

ότι είναι δίπλα στον έλληνα
ασθενή και στην ελληνική κοινωνία

Καθώς η χώρα δοκιμάζεται από

τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων
χρόνων ενισχύεται η ευθύνη μας
ως ηγέτιδας εταιρείας να βρεθούμε
δίπλα στους έλληνες ασθενείς και
πολίτες χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες

υγείας
Για τον λόγο αυτόν υλοποιούμε

προγράμματα δωρεάν εξετάσεων
όπως οι Μετρήσεις Ζωής προγράμματα

πρώιμης πρόσβασης ασθενών
σε καινοτόμες θεραπείες δωρεές
προς δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακές

κλινικές καθώς και καμπάνιες

ενημέρωσης και εκπαίδευσης
του κοινού για διάφορες ασθένειες
όπως τα χρόνια δερματικά νοσήματα
ο καρκίνος του μαστού και η χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια Κανένας

ασθενής που λαμβάνει τα φάρ
μακά μας δεν θα μείνει ποτέ χωρίς
την κατάλληλη θεραπεία ανεξαρτήτως

των οικονομικών και κοινωνικών
συγκυριών

Οι επενδύσεις της εταιρείας στη διεξαγωγή 104
κλινικών μελετών ξεπερνούν τα 9.3 εκατ ευρώ ενώ
συνεργάζεται και με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες
για την παραγωγή και την προώθηση φαρμακευτικών
σκευασμάτων μέσα από επένδυση 52 εκατ ευρώ
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Οι Ελληνες κόβουν και τα φάρμακα
Το τρικ μέσω της συμμέτοχης που

μειώνει τηνκρατικη δαηανη αλλα
επιβαρύνει οικονομικά τον ασθενη

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μείΐα
rmela@dimokratianews.gr

λοένα και μεγαλύτερη

συμμετοχή
για ία φάρμακα
ιους καταβάλ

λουν οι πολίτες
παρά to γεγονός ότι η εξω
νοοοκομπακή δαπάνη μειώθηκε

από τα 5,1 δισ ευ
ρώ to 2009 οτα 2,3 δισ ευ
ρώ το 2014 Ταυτόχρονα η
κατά κεφαλήν φαρμακευτική

δαπάνη μειώθηκε από
τα 455.000.000 ευρώ οτα
200.000.000 πέρυσι

Τα παραπάνω στοιχεία

παρουοιάοτηκαν στο
6ο Pharma and Health
Conference που διεξήχθη
την περασμένη Πέμπτη στην
Αθήνα
Είναι ενδεικτικό ότι γιατροί
και φαρμακοποιοί τον τελευταίο

χρόνο που ισχύει η

μείωση της ασφαλιστικής τιμής

δηλαδή τα χρήμα ια που

πληρώνει ο EON Υ Υ καταγγέλλουν

ότι οι ασθενείς διακόπτουν

τη φαρμακευτική
αγωγή τους ή τη μειώνουν
παίζοντας κορόνα γράμματα
τη ζωή τους γιατί δεν μπορούν

να πληρώσουν 30 60
και 90 ευρώ που αναλογούν
στη συμμετοχή του 10°/ο και
του 25

Το πρόβλημα άρχισε τον
Ιούλιο ιου 2014 μειά ιη μείωση

ιης ασφαλιστικής πμής
ενώ την ίδια ώρα η συμμετοχή

ιου ασφαλισμένου παρέ¬

μεινε η ίδια όπως κατ επανάληψη

έχει καταγγείλει ο

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος ΠΦΣ
Για παράδειγμα για ένα

φάρμακο που στοίχιζε 20 ευρώ

ο ασφαλισμένος πλήρωνε
συμμετοχή 25°/ο Δηλαδή

έδινε 5 ευρώ από την τσέπη
του και τα υπόλοιπα 1 5 ευρώ
ία πλήρωνε ο ΕΟΠΎΥ

Το κόλπο
Οταν η τιμή του ίδιου φάρμακου

μειώθηκε στα 10 ευρώ

έπρεπε να μειωθεί και η

συμμετοχή του ασφαλισμένου
όμως αυτό δεν έγινε

ποτέ Ετσι ο ΕΟΠΥΥ πλήρωνε
στα 10 ευρώ τα 3 ευρώ και

ο ασφαλισμένος με το 25
συμμετοχής πλήρωνε 7 ευρώ

Με αυτό το κόλπο μειώνεται

η φαρμακευτική δαπάνη

για το κράτος ωστόσο
ιο κόστος μετακυλίεται στον
ασθενή

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε

επίσης έρευνα με
τις τρεις ιατρικές ειδικότητες
που κατέχουν το ρεκόρ στην
ηλεκτρονική συνταγογράφη
οη Πρόκειται για τους καρδιολόγους

τους παθολόγους
και τους γενικούς γιατρούς
που καλύπτουν το 80 της
φαρμακευτικής δαπάνης του
ΕΟΠΥΥ για το 2014 Αυτά τα
στοιχεία σύμφωνα με τους
ειδικούς καταδεικνύουν σαφώς

προς ποια κατεύθυνση
πρέπει να στραφεί ο έλεγχος
της συνταγογράφησης των
φαρμάκων
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ΗνέαΠΦΥΘα
περιλαμβάνει

πρόληψη
εμβολιασμό

προσυμπιωμαιικουί
ελεγχουϊ

παρακολούθηση
χρόνιων νοσημάτων

παραπομπή σε
άΛΛα επίπεδα ιου

συσιημοιοί υγειαs
ενώ θα δημιουργηθεί

και ο ηλεκχρονικοί
φάκελο υγεία

Πιλοτικά σε 4 πόλεις θα λειτουργήσει το
νέο σχέδιο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

Η ΜΕΑ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας βασική

μεταρρυθμιστική τομή στο σύστημα
υγείας για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ
ΕΛΛ ετοιμάζεται Η πρώτη φάση περιλαμβάνει

πιλοτική εφαρμογή με χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ σε τέσσερις μεγάλες αστικές

περιοχές Πάτρα Ηράκλειο και δύο
περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Το
πιλοτικό κομμάτι θα ξεκινήσει το 2016
μόλις εγκριθεί η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
ενώ συνολικά το εγχείρημα θα έχει έναν
ορίζοντα τουλάχιστον τετραετίας Τα παραπάνω

επισήμανε στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην Εφ.Συν ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός

Ποια θα είναι όμως η νέα πραγματικότητα
στον χώρο της Υγείας για τον πολίτη αλλά

και τι προβλέπεται μέχρι να ξεκινήσει η νέα
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Αποκεντρωμένη δομή
Στη νέα ΠΦΥ θα υπάρχει μια αποκεντρωμένη

δομή το ιατρείο γειτονιάς που θα στηρίζεται

στις βασικές ειδικότητες του οικογενειακού

γιατρού του παθολόγου και του
παιδιάτρου Επιπλέον θα διαθέτει ομάδα
υγείας αποτελούμενη από νοσηλευτή κοινωνικό

λειτουργό κ.λπ ενώ θα συνεργάζεται
με άλλες κοινωνικές δομές όπως της αυτοδιοίκησης

π.χ Βοήθεια στο Σπίτι ώστε
να υπάρχει μια συνέχεια στη φροντίδα και

εξοικονόμηση του ανθρώπινου δυναμικού
ανέφερε ο Α Ξανθός

Για κάθε περιοχή θα καθοριστούν δύο
πράγματα ο πληθυσμός αναφοράς και οι
δομές που θα τον εξυπηρετούν Η νέα ΠΦΥ
θα έχει τη μορφή της τομεοποιημένης ανάπτυξης

και θα δούμε με βάση το υπάρχον
δυναμικό των ΠΕΔΥ ποιες είναι οι συμπληρωματικές

ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμι¬

κό που θα στελεχώσουν τις δομές αυτές
διευκρίνισε

Στην πιλοτική φάση κάθε περιοχή θα διαθέτει

κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού
ΠΦΥ Είναι σημαντικό να επανεκπαιδευτεί
το σημερινό προσωπικό ΠΦΥ σε μια διαφορετική

αντίληψη ολιστικής φροντίδας
όχι μόνο συνταγογραφίας και διακίνησης
των πολιτών μέσα στο σύστημα τονίζει ο
υπουργός

Η νέα ΠΦΥ θα περιλαμβάνει πρόληψη
εμβολιασμό προσυμπτωματικούς ελέγχους
παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων παραπομπή

σε άλλα επίπεδα του συστήματος
υγείας ενώ θα δημιουργηθεί και ο ηλεκτρονικός

φάκελος υγείας
Το όλο εγχείρημα είναι μια αλλαγή παραδείγματος

στη μέχρι τώρα υπάρχουσα
λογική αγοράς στην οποία ο πολίτης είτε
με το βιβλιάριό του παλιά είτε τώρα μέσα
από το σύστημα αγόραζε υπηρεσίες από το
σύστημα τις οποίες χρέωνε στα ασφαλιστικά

ταμεία σημείωσε Η νέα λογική είναι
να γίνονται όλα μέσα από τον οικογενειακό
γιατρό που θα έχει πληθυσμό ευθύνης και
τη φροντίδα όλων των προβλημάτων υγείας
των χρεωμένων σε αυτόν πολιτών

Η σύμβαση του οικογενειακού γιατρού με
το σύστημα θα προβλέπει την τήρηση ορισμένων

υποχρεώσεων ενώ θα αξιολογείται
και με βάση την απόδοση του και από αυτά
θα κρίνεται η παραμονή του ή όχι στο σύστημα

Δεν θα είναι δηλαδή η κλασικού τύπου

πρόσληψη όπως γινόταν μέχρι τώρα

Σημεία-κλειδιά στο πιλοτικό
σύστημα είναι το ιατρείο της
γειτονιάς ο οικογενειακός

γιατρός και το κέντρο εκπαίδευσης του
προσωπικού

επισήμανε ο Α Ξανθός Επιπλέον τόνισε ότι
η πρόθεση είναι οι γιατροί στις ομάδες γειτονιάς

να είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης αφοσιωμένοι στη φροντίδα
των ασθενών

Στον βαθμό που το πιλοτικό κομμάτι
εδραιωθεί στην πράξη η νέα ΠΦΥ θα αναπτυχθεί

σε βάθος τουλάχιστον τετραετίας
όσο διευρύνεται και ο δημοσιονομικός

χώρος και όσο η χώρα σιγά σιγά μπαίνει
σε τροχιά ανάπτυξης μας είπε ο κ Ξανθός

Εξυπηρέτηση του πολίτη
Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της νέας

ΠΦΥ ο υπουργός Υγείας επιθυμεί μέσα από
ένα σύστημα κεντρικοποιημένης διαχείρισης

να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα ο
πολίτης για τις μικροβιολογικές και άλλες
εξετάσεις για τις οποίες αναγκάζεται σήμερα

λόγω των μεγάλων αναμονών να καταφεύγει

στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώνει
1 5 συμμετοχή

Με την καταγραφή των δομών των
εργαστηρίων

του προσωπικού των ασφαλισμένων
που εξυπηρετούνται και τον όγκο των

εξετάσεων από κάθε υγειονομική περιφέρεια
θα καθοριστούν σε κάθε περιοχή οι δομές

αναφοράς ΠΕΔΥ στις οποίες θα μπορεί
ο πολίτης να εξυπηρετηθεί Ο στόχος είναι
οικονομία σε κάθε επίπεδο και η αξιοποίηση
του συστήματος όπως είπε

Οσον αφορά το ιατρικό προσωπικό δεν
θα γίνονται από εδώ και πέρα προκηρύξεις
συμβάσεων για γιατρούς άλλα ίση κατανομή

του καταγεγραμμένου όγκου επισκέψεων
κάθε περιοχής σε όσους γιατρούς δηλώνουν
ενδιαφέρον με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση

των ασθενών και το άνοιγμα του
συστήματος στους νέους γιατρούς διευκρίνισε

Οσον αφορά την αποζημίωση για
κάθε επίσκεψη ο υπουργός ξεκαθάρισε ou
θα κρατηθεί στο επίπεδο των 10 ευρώ
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ύτερες συμφωνίες εξαγορών στον κόσμο την τελευταία 1 7ετία

1998

1999
Η Vodafone προσφέρει 203 δ

δολ και εξαγοράζει τη Mannesman
Η επιθετική προσφορά είχε προκάλεσα

τότε τις έντονες αντιδράσεις των

Γερμανών

Η Exxon εξαγοράζει τη Mobi Corp
έναντι 85 δο δολ Από τη συμφωνία
γεννήθηκε ο πετρελαϊκός κολοσσός

ExxonMobil η δεύτερη μεγαλύτερη
εταιρεία στον κόσμο βάσει χρηματι

στηριακής οΟας

Ill
Η Time Warner περνάει στην Amelia

Onine έναντι 1 82 δΊα δολ σε

μια συμφωνία που είχε χαρακτηρισθεί
ως το deal της χιλιετίας

Η Pfizer κατατροπώνει την ανταγωνίστρια

American Home Products
και αποκτά τον έλεγχο της Warner
Lambert έναντι 89 δη δολ

Η εξαγορά της SmithKine Beediam
από την Glaxo Welcome ύψους 79
δο δολαρίων δημιουργεί τον μεγαλύτερο

φαρμακευτικό όμιλο στον

κόσμο

2004
Μεγα-συμφωνια στον πετρελαϊκό

τομέα με εξαγορά της
Shell αηο τη Royal Dutch
Petroleum έναντι ποσού 80
δο δολαρίων

2006
Η εξαγορά της BeBouth Corporation

από την AT&T με τίμημα
89 δο δολ δίνει στην AT&T

πρόσβαση σε 22 αμερικανικές

πολιτείες και 70 εκατ πελάτες

2007 2013
Συμφωνία εξαγοράς
τηςΑΒΝΑπϊοαηότη
Royal Bank of Scotland

έναντι 98 δια

δολ

Η Verizon εξαγοράζει το

μεριδοττχ Vodafone
στην κοινοπραξία Verizon

Wireless που διατηρούσαν
από κοινού καταβάλλοντος

130 δ δολ

2008 2015
Διάσπαση της Pnip
Morris Internadonal

από τον όμΛο Altria

έναντι 1 13 δο δολ

Η εξαγορά της SAB

Mfcr αηο την Anheuser

Busch ΙηΒθνενσντι 1042
δ δολ δημιουργεί τη

μεγ^ύτερηζιΛοηαία
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201 5

ΘΕΜΑ Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic π δραστηριότητα
σε εξαγορές και συγχωνεύσεις παγκοσμίως έχει

ξεπεράσει από τις αρχές του 2015 τα 3,5 τρισ δολάρια
ξεπερνώντας το ποσό ρεκόρ των 3,43 τρισ δολαρίων που
είχε φθάσει η εν λόγω δραστηριότητα το 2007

συγχωνεύσεις Από τις αρχές του έτους έχουν κλείσει συμφωνίες αξίας 3,5 τρισ δολαρίων Ποιες οι σημαντικότερες όλων των εποχών

Χρυσήχρονιά εξαγορώντο 2015
Των Αγγελικής Κοτσοβου
και Εφης Τριήρη

Ως
χρυσή χρονιά εξαγορών

khi συγχωνεύσεων
Οα καταγραφεί οιην Ιστο

ρίιι κι 20 15 μι ι ην αξία ιων
συμφωνιών

που έχουν ανακοινωθεί
από πς αρχές cou πους να αγγίζουν

επίπεδα ρεκόρ υπερβαίνοντας
ία 3,5 φισ δολάρια Μ

νο ιην ιιροηγοιιμενη εβδομάδα
έπεσανοι υπογραφέςνια δύοαπό
ια μιγαλύιερα duals όλων κον
εποχών η I ΧΊ1 συμφώνησε να εξαγοράσει

αινεκιιρεια αιιοθιίκευσης
δεδομένων EMC έναντι ποσού 67
δισ δολαρίων η μεγαλύτερη συμφωνία

στην ιστορία cou ιεχνολο
γικού κλάδου ενώ μία ημέρα αρ
γόιερα άλλαξε ο χάρτης σιην

παγκόσμια

αγορά μπίρας με ιην εξαγορά

άνω ιων 1 00 διο δολαρίων
αις ζυθοποιίας SABMiUer από την
Anheuser-Busch InBev εξαγορά
από αινοποία θα προκύψει ένας
κολοσσός non 0α ελέγχει to ένα
ιρίιο αχ παγκόσμιας παραγωγής
μπίρας

Σύμφωνα με σισιχεία ιης 1)ο
alogic η δραστηριότητα σε εξαγορές

και συγχωνεύσεις παγκοσμίως

έχει ξεπεράσει από ιις αρχές

COU 201 5 ία 3,5 ιρισ δολάρια
ξεπερνώντας ίο ποσό ρεκόρ ίων
3.43 ιρισ δολαρίων που είχε φθάσει

η εν λόγω δραστηριότητα ιο
2007

Επίσης υπολογίζεται ότι περισσότερες

από 26.000 συμφωνίες
έχουν ανακοινωθεί παγκιν

ομίως φέιος ενω οι μεγαλύτερες
συμφωνίες εντοπίζονται στους
κλάδους υγείας ιε.χνοΛογιας ενεργείας

και ζυθοποιίας
Με αφορμή ισν πυρετό συμ

φωνιών ιης φετινής χρονιάς πα
ρυυσκίςονιαι οιη συνέχεια οι

μεγαλύτερες

συμφωνίες όλων ίων
εποχών αλλά και εκείνες οι

συγχωνεύσεις

με CO πιο άδοξο ιέλσς

1
Εξαγορά ιης Mannesmann
από πι Vodafone ίο 1999 και

ένανιι ιου ποσού ιων 203 διο δολαρίων

11 ιόιε Vodafone AirTou
ch είχε καιαΟέοει επιθετική ηρο
σφορά για ιην εξαγορά ιης γερμανικής

Mannesmann σε μια κί
νηοη που είχε προκαλέσει έντονες
αντιδράσεις από ιην πλευρά ίων
Γερμανών καθώς ήταν επιφυλακτικοί

οιην προοπτική να αποκτήσει

μια βρετανική εταιρεία κυρίαρχη

παρουσία στη γερμανική
αγορά κινητής ιηλεφωνίας

Εξαγορά ιηςTimeWarnerαπό
Δ ιην America Online ιο 2000
ένανιι cou ποσού ίων 182 διο δολαρίων

Εκείνη ιην εποχή η συμ

Οι εταιρείες
τεχνολογίας
επανακάμπτουν
δριμύτερες
Επειτα από αρκετές δεκαετίες
στο περιθώριο και παρα τον
πυρειο εξαγορών και

συγχωνεύσεων που οαρωνε
την ευρύτερη τεχνολογική
βιομηχανία οι κατασκευαστές
επεξεργασιών επανέρχονται
δυναμικό ο ιο προσκήνιο με
ρεκόρ συμφωνιών καθώς
βρίσκονται αντιμέτωποι με
αυξημένο κόστος και

συρρίκνωση της πελατειακής
τους βάσης
Οι κατασκευαστές ημιαγωγων
έχουν ανακοινώσει απο ας
αρχές του έτους εξαγορές και

συγχωνεύσεις αξίας ανω των
76 δισ δολαρίων το
υψηλότερο ετήσιο ποσό ολων
των εποχών συμφωνά με
σχετικούς υπολογισμούς του
Bloomberg Με τη Fairchild
Semiconductor International σε
αναζηιηση πιθανών

μνηστήρων την Analog
Devices και τη Maxim Integrated
Products σε συνομιλίες και τη
SanOisk Corp να εξετάζει ιο
ενδεχόμενο πώλησης της οι

συμφωνίες φαίνεται να μη
σταμαιουν εδώ Η συμφωνία
που ανακοινώθηκε τον Μάιο για
εξαγορά της Broadcom απο ιην
Avago Technologies ύψους 37
διο δολαρίων ηταν απο τις
μεγαλύτερες συμφωνίες στον
ιεχνολογικο κλάδο όλων των
εποχών για να επισκιαστεί
λίγους μήνες μετο με την
εξαγορά της EMC ύψους 67
διο δολαρίων απο την Dell
Μειαξυ ιων μεγαλύτερων
συμφωνιών που έχουν
ανακοινωθεί στον τεχνολογικό
κλάδο συγκαταλέγεται π

εξαγορά ιης Ascent
Communications απο τη Lucent

Technologies που
ανακοινώθηκε το 1 999 και με
τίμημα 23,9 δισ δολαρίων Η

είαγορά του WhatsApp απο to
Facebook το 201 4 αποτελεί
μια απο τις ιστορικές συμφωνίες
του τεχνολογικού κλάδου με
τον κολοσσό κοινωνικής
δικτύωσης να καταβάλει σχεδόν
22 δισ δολάρια Από τις
ιστορικές συγχωνεύσεις που

άλλαξαν τα δεδομένα στον
τεχνολογικό τομέα δεν Οα

μπορούσε να λείπει η εξαγορά
ύψους 18,7 δισ δολαρίων της
Compaq αηο τη Hewlett
Packard το 2001

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες στον τεχνολογικό τομέα

Αγοραστής Στόχος εξαγοράς Αξία συμφωνίας
δισ.δολ

Ετος

Dell EMC Corp 67 2015
Avago Technologies Broadcom 36,6 2015
Lucent Techn Ascend Comm 23,9 1999
Facebook WhatsApp 21.9 2014
Silver Lake Dell(84,7 21,1 2013
Hewlett-Packard Compaq 18,7 2001
JDS Uniphase E-TEK Dynamics 17,9 2000
Κοιν private-equity Freescale Sem 17,6 2006
SEAT PagineGialle Tin.it 17 2000
VeriSign Network Solutions 15,3 2000
Allied Signal Honeywell 14,4 1999

εξαιρούνται συμφωνίες τηλεηικοινωνιών/media

nnyn:WSJ Dealogic

φωναα είχε χαρακτηριστεί ως το
deal της χιλιετίας με τις δύο εταιρείες

να φιλοδοξούν στη δημιουργία

του μεγαλύτερου κολοσσού

μέσων μαζικής ενημέρωσης
στον κόσμο Τα πράγματα όμως
δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι Το
σκάσιμο ιης τεχνολογικής φούσκας

οδήγησε σε ετήσιες ζημίες
100 δισ δολαρίων την AOL/Time
Warner to 2003 0 επίλογος γράφτηκε

το 2009 με το διαζύγιο
ίων δύο εταιρειών
rj Η Verizon εξαγοράζει ιο 201 3
Ο το με ρίδιο της Vodafone στην
κοινοπραξία Verizon Wireless που
διατηρούσαν από κοινού καταβάλλοντος

130 διο δολάρια Οι
μέτοχοι ιηςVodafone έλαβαν ιδι
αίτερα παχυλό ποσό στο πλαίσιο
ιης ΟΌμφωνΐας

4Διάσπαση της Philip Morris
International από ιον όμιλο

Altria ιο 2008 έναντι 113 διο δολαρίων

Η Altria αποφάσισε το
2008 όττ η Philip Morris International

0α έχει μεγαλύτερη ελευθερία

ως ανεξάριητη εταιρεία Οι
μέτοχοι ιης Altria έλαβαν μετοχές

της Philip Morris που εισήχθη
σιο Χρημαιισιήριο Αξιών του

Λονδίνου και άλλες αγορές

5 Εξαγορά της SAB Miller από
ιην Anheuser-Busch InBev

ένανιι 104,2 δισ δολαρίων to
2015 Η συμφωνία δημιουργε ί m
μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο

με ετήσιες πωλήσεις 73,3
δισ δολαρίων έχοντας υπό ιον
ε'λιγχό της σχεδόν ιο ένα τρίτο της
παγκοσμίας αγοράς μπίραςf Ηξαγορά ιης ΑΒΝ Ainro από
U m Royal Bank ofScotland RBS
ιο 2007 έναντι 98 δισ δολαρίων
Η συγκεκριμένη συμφωνία θεω¬

ρείται από ια μεγαλύτερα θύματα
της πιοτωηκής κρίσης Το 2007

η RBS ηγήθηκε κοινοπραξίας
στην οιιοία συμμετείχε η Fortis
ιου Βελγίου και η ισπανική Banco

Santander που καιάφερε να
υπερισχύσει της Barclays και να
αποκτήσει την ΑΒΝ Amro Ενα
χρόνο αργόιερα όμως η πιστωτική

κρίση ανάγκασε την RBS να
ζητήσει κρατική βοήθεια με χρήματα

των Βρετανών φορολογουμένων
ώσιε να αποτρέψει την κα

ιάρρευσή ιης

Ιστορικές
αποτυχίες
Χωρίς τις εξαγορές και τις
συγχωνεύσεις πολλά από τα
ευρέως αναγνωρισμένα
εμπορικά σήματα αλλα και

εταιρείες δεν θα είχαν

καταφέρει να φθάσουν στην
κορυφή Η ιστορία ομως ίων
εξαγορών και συγχωνεύσεων
έκτος απο κινήσεις ματ στην
παγκοσμία σκακιέρα του
επιχειρείν έχει και

παραδείγματα ιστορικών
αποτυχιών Ορισμένες από τις
πιο γνωστές συγχωνεύσεις είναι
εκείνες που είχαν άδοξο τέλος
με ζημίες αρκετών εκατ
δολαρίων με πιο

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
τον γάμο και μετέπειτα
διαζύγιο μεταξύ της AOL και

Time Warner μιας
συγχώνευσης που πλήρωσε το

σκληρότερο τίμημα απο το
σκάσιμο της φούσκας dotcom

7 Εξαγορά της BellSouth Corporation

από ιην AT&T ιο
2006 με ιίμημα 89 διο δολαρίων
Αλλη μία μεγα-ουγχώνευστι στον
τομέα ιων τηλεπικοινωνιών Ηδη
κυρίαρχος παίκτης στην αμερικανική

αγορά η AT&T εξαγόρασε
ιην ιρίτη μεγαλύιερη εταιρεία

τηλεφωνίαςσης ΗΠΑ eu ιοκιώντας
πρόσβαση σε 22 πολιτείες και 70
εκαι πελάτες
Q Εξαγορά της Warner-Lambert
Öcnio m Pfizer ιο 2000 έναντι
89 δια δολαρίων Μια από ης πιο
δραμαιικές συμφωνίες στην ιστορία

του εταιρικού κόσμου με ιην
Pfizer να κατατροπώνει την ανταγωνίστρια

American Home Pro
duds και να αποκτά ιον έλεγχο
της Warner Iiimbert Η Pfizer χρειάστηκε

όμως να καιαβάλει 1 8 δια
δολάρια στην American Home
αφόιου συμφώνησε απρόθυμα
να αποσυρθεί από m συμφωνία
που είχε με τη Warner-Uunbert

Λ Εξαγορά ιης Mobil Corp από
Zf ιην Exxon ιο 1998 σε συμφωνία

αξίας 85 δια δολαρίων Από
τη συμφωνία γεννήθηκε ο πετρελαϊκός

κολοσσός ExxonMobil
η δεύτερη μεγαλύιερη εταιρεία
στον κόσμο βάσει χρημαιισιη
ριακής αξίας
λ r Μία ακόμη μεγα-συμψω
X νία στον πετρελαϊκό τομέα

με εξαγορά της Shell ιο 2004 από
m Royal Dulch Petroleum έναντι

ποσού 80 δισ δολαρίων

1λ Εξαγορά αις SniithHine BeI echam αϊ ιό ιην Glaxo Wellcome

ιο 2000 Από m συμφωνία
ύψους 79 δισ δολαρίων δημιουργήθηκε

ο μεγαλύτερος φαρ
μακευτικός όμιλος στον κόοτιο

ISID:979W7.<I

Πρωταγωνιστής
ο ενεργειακός
κλάδος
Τ Οι συμφωνίες Dell-EMC και
Anheuser-Busch liiBev-SAB
Miller περνούν στο πάνθεον
με τις μεγαλύτε ρες εξαγορές
και συγχωνε ύσεις όλων των
εποχών

Η φετινή χρονιά όμως έχει
να επιδείξει και άλλε ς μεγάλες
εξαγορές και συγχωνε ύσεις
στις οποίες συμμετείχαν μερικά

από ια κορυφαία ονόματα
από τον κόοτιο των επιχειρήσεων

Τον Απρίλιο η Shell ανακοίνωσε

την εξαγορά του βρετανικού

ενεργειακού προμηθευτή
BG σιο πλαίσιο συμφωνίας

αξίας 81,5 δισ δολαρίων

ε νώ ένα μήνα αργότε ρα
γύρω στα ιέλη Μαΐου η Charter

Communications αμερικανική

εταιρεία τηλεπικοινωνιών

αγόρασε την Time Warner
Cable στο πλαίσιο συμφωνίας
αξίας 79,6 διο δολαρίων

Στις μεγάλες συμφωνίες του
2015 συγκαταλέγεται ακόμη
και η εξαγορά του ενεργε ιακού
προμηθευτή Williams από την
Energy Transfer Equity στην
τιμή των 37,7 δισ δολαρίων
συμπεριλαμβανομένου ιου
χρέους η οποία ολοκληρώθηκε

τελικά τον Σεπτέμβριο
Η αρχική προσφορά ύψους 48
δισ δολαρίων της Energy απορρίφθηκε

από τη Williams ιον
Ιούνιο όμως ο αμερικανικός
όμιλος αγωγών ανακοίνωσε τότε

ότι θα συνέχιζε ιις προσπάθειες

για να αγοράσει m
Williams

Ακόμη μία μεγάλη συγχώνευση

είναι ανάμεσα σε δύο
κολοσσούς στον χώρο ε ιδών
διατροφής και ποιών Heinz
και Kraft Eoods αξίας 62,6 δισ
δολαρίων

Ο όμιλος που δημιουργήθηκε
από τη συγχώνευση ε ίναι

ο τρίιος μεγαλύτε ρος ε ιδών
διατροφής στις ΗΠΑ και ο πέτι
πτος στον κόοτιο με βάση τις
ε τήσιες πωλήσεις

Σημαντική είναι και η συγχώνευση

ίων Anthem και Cigna

Corporation αξίας 55,2 δισ
δολαρίων όμως θα πρέπει να
σημειωθεί όιι η συμφωνία αντιμετωπίζει

αρκε τή επιφυλακτικότητα

από τις αντιμονοπωλιακές

ρυθμιστικές αρχές
των ΗΠΑ
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1 5o Pharma Point Στήριξη ευρωπαϊκών φαρμακευτικών συλλόγων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ναι σιογερμανικό μοντέλογιαταφαρμακεία
Της Βάσως Βεγιρη
weg η π<ί temporiki gr

Οπωσδήποτε
φαρμακοποιοί

πρέπει νιι είναι οι ιδιοκτήτες

φαρμακείων στη Γερμανία
συμφωνά με ιο γερμανικό μον
έλο ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων

που ιιαροιιακίοιηκεαπό
ιον αντιπρόεδρο ιης Ομοσπονδιακής

Ενωσης Φαρμακοποιών
ης Γερμανίας ABDA Mathias

Arnold στο 15ο συνέδριο Pharma

Point του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο
οποίο επικράτησαν υψηλοί τόνοι

κριτικής έναντι ιης κυβέρ¬

νησης και ίου μοντέλου που προ
ωθεί οε συνεργασία με to κουαρ
ιέτο για τα φαρμακεία στην Ελλάδα

αλλά και έναντι ιης αξιωματικής

αντιπολίτευσης για ια
δικά ι ης ανάλογα μέτρα σιο πρόσφατο

παρελθόν έναντι του κλάδου

Αισθηιή ήταν εξάλλου και
όπως ήιαν φυσικό σχολιάστηκε
έντονα η πλήρης απουσία της
ηγεσίας ιου υπουργείου Υγείας
που είχε προσκληθεί αλλά δεν
παρέοιη

Συμφωνά με toγερμανικό μοντέλο

που τόσο ο ΦΣΟ όσο και ο

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

ζητούν να εφαρμοστεί στη

χώρα μας κάθε φαρμακοποιός
έχει ιο δικαίωμα va ανοίξει ένα
κύριο φαρμακείο και ιρία υπο
καιαοιήματα αυτού στην ίδια
επαρχία τα οποία φορολογούνται

από κοινού με to κύριο ενώ

υπηρεσίες όπως λ.χ ο εμβολιασμός

και η εξυπηρέιηοη έκια
κτων και νυχτερινών περιστατικών

που στην Ελλάδα παρέχον
ιαι δωρεάν αμείβονιαι από to
γερμανικό σύστημα υγείας και
τα υποκαταστήματα ια διευθύνουν

επίσης πτυχιούχοι φαρμακοποιοί

Υπερθεματίζοντας ιο γερμανικό

μοντέλο ο πρόεδρος ιου ΦΣΟ

Κυριάκος Οεοδοσιάδης τόντσε
ότι από ιον Μάιο του 2010 έως
σήμερα ο κλάδος βρίσκειαι σε
συνεχείς συγκρούσεις με μνη
μονιακές πολιτικές που με to
ιρίιο μνημόνιο έχουν ακουμπήσει

ιον κεντρικό πυρήνα του φαρ
μακευηκου επαγγέλματος το
ιδιοκτησιακό καθεστώς ιου ελληνικού

φαρμακείου με συζη
ιήσεις που γίνονιαι εν κρύπτω
από την κυβέρνηση

Κατήγγειλε μάλιστα όιι πολύ

πρόσφατα η Κομισιόνδιά του
κ Καστέλο ο.ο στέλεχος ιης Ευρωπαϊκής

Επιτροπής αρμόδιος
για ιο ελληνικό πρόγραμμα δια¬

μήνυσε σιην Ενωση Ευρωπαίων
Φαρμακοποιών να μην α ησυ
χεί γτα όσα ετοιμάζονται για ιην
Ελλάδα γιαιί αυτά αφορούν μόνο

ης χώρες με μνημόνια και όχι
την υπόλοιπη Ε Ε ενώ απευθυνόμενος

σιον πρόεδρο ιης Ν.Δ
Βαγγέλη Μπμαράκη προτού αυ
ιός προβεί οε χαιρετισμό επεσήμανε

όιι ναι μεν η Ν.Δ ιάσ
σεται επίσης υπέρ ιης υιοθέτησης

ιου γερμανικού μοντέλου
αλλα επί ης κλευταίας διακυβέρνησης

ιης από ιο 2012 έως
ιο 2014 έπληξε ιον κλάδο με ιις
μνημονιακές πολιτικές της

SID.-9800352
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