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TP. ΑΛΕΙΙΑΔΗΣ: ΠΑΡΑΛΟΓΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Νομοθετική ρύθμιση για τον συμψηφισμό χρεών με τον ΕΟΠΥΥ
» Με νομοθετική ρύθμιση θα αντιμετωπιστεί 

η «παράλογη» αδυναμία 

να γίνει συμψηφισμός χρεών
με τον ΕΟΠΥΥ, όπως ενημέρωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

Τρ. Αλεξιάδης, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της
Ν.Δ. Γ. Γιακουμάτου, για τον ΦΠΑ
23% στις ιδιωτικές κλινικές και τις
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ο
Τρ. Αλεξιάδης υπογράμμισε ότι είναι 

αυτονόητη υποχρέωση αυτό το
«ουσιαστικό λογιστικό πρόβλημα»
να αντιμετωπιστεί.

Σχολιάζοντας το ζήτημα του ΦΠΑ
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

τόνισε ότι «δεν είμαστε ευτυχείς», 

αλλά είναι υποχρέωση να υιοθετηθούν 

οι συγκεκριμένες διατάξεις. 

Προανήγγειλε πάντως συνολική 

επανεξέταση των συντελεστών
ΦΠΑ μέσα στο 2016. 0 Τρ. Αλεξιάδης

Δεν είμαστε ευτυχείς,
αλλά αναγκασμένοι,
υπογράμμισε σχετικά
με τον ΦΓ1Α 23%
στις ιδιωτικές κλινικές
ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών

δεν παρέλειψε να επικρίνει τον Γ.

Γιακουμάτο παρατηρώντας ότι «ο
ελληνικός λαός ξέρει τι οδήγησε την
οικονομία ώς εδώ».

Ο βουλευτής της Ν.Δ. παρατήρη¬

σε ότι όλες οι ιδιωτικές κλινικές θα
κλείσουν καθώς, πέρα από τον ΦΠΑ,
δεν τις πληρώνει κι ο ΕΟΠΥΥ, επισείοντας 

τον κίνδυνο για 60.000-
70.000 ανέργους, ενώ σημείωσε ότι

το έσοδο των 5 εκατ. ευρώ από τον
ΦΠΑ στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων 

είναι πολύ μικρό σε σχέση 

με τις επιπτώσεις που θα έχει το
μέτρο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣ:

Στόχος η κατάργηση του ενός ευρώ ανά συνταγή
» «Πάρα πολύ οριακή» χαρακτήρισε 

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός την κατάσταση στο σύστημα
υγείας και δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία 

της Αριστοτέλους έχει «την πολιτική 

βούληση και τη φιλοδοξία» να
αλλάξει αυτή η εικόνα υπογραμμίζοντας 

ότι νευραλγικής σημασίας για
αυτήν την αναβάθμιση είναι η ενίσχυση 

του υγειονομικού προσωπικού.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπ. Υγείας
Αν. Ξανθός, μιλώντας στο «Mega
Σαββατοκύριακο», στην ταλαιπωρία
που υφίστανται οι εργαζόμενοι στο
σύστημα, αλλά κυρίως οι πολίτες,
που «επιβαρύνονται οικονομικά για
να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις,
φάρμακα και νοσηλεία», ενώ «πολλές 

φορές υφίστανται και εκμετάλλευση».

Η πρόσβαση του ασθενούς σε ποιοτικό 

φάρμακο, εγχωρίως παραγόμενο, 

όσο αυτό είναι δυνατόν, μας ενδιαφέρει 

η διείσδυση ποιοτικών γε-

►
Δεν επανέρχεται
το πεντάευρω

στα νοσοκομεία

►
Η αναβάθμιση
του συστήματος

στηρίζεται
στην αιμοδότηση
με προσωπικό

νοσήμων που υπάρχει στη χώρα
μας, σε μία προσπάθεια να μειωθεί
η οικονομική επιβάρυνση. Η πρόθε-
σή μας είναι να αρθεί η επιβάρυνση
του ενός ευρώ ανά συνταγή και να

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο υπ. Υγεία*
Αν. lavBos, μιλώνταβ στο «Mega
Σαββατοκύριακο», στην ταλαιπωρία
που υφίστανται οι εργαζόμενοι
στο σύστημα, αλλά κυρίωε οι πολήει,
που «επιβαρύνονται οικονομικά
για να έχουν πρόσβαση σε εξετάσει*,
φάρμακα και νοσηλεία»

μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής ιδιαίτερα 

για κατηγορίες που έχουν
χρόνια νοσήματα και επιβαρύνονται
σε συστηματική βάση. Απαντώντας
σε ερώτηση τηλεθεατή, πρόσθεσε δε

ότι «θέμα επιστροφής του πεντάευ-
ρου, δηλαδή ενός εισιτηρίου πρόσβασης 

στο σύστημα, δεν υπάρχει».
Αναφορικά με τις προσλήψεις, ο υπουργός 

τόνισε ότι «είναι πολιτική
μας απόφαση» να δοθεί επιπλέον παράταση 

στους περίπου 1.000 
εργαζόμενους 

στους οποίους αρχικώς είχε 

δοθεί μέχρι τις 31.12. «Πριν από
λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η προκήρυξη 

985 θέσεων μόνιμου προσωπικού 
από το ΑΣΕΠ για πρώτη φορά

μετά από έξι χρόνια» πρόσθεσε. «Όταν 

οι ανάγκες στο σύστημα σήμερα
είναι πάνω από 21.000, τα παραπάνω 

είναι μια πολύ μικρή ενίσχυση»
σημείωσε και ενημέρωσε ότι σε συνεννόηση 

με το ΑΣΕΠ μέχρι τις αρχές
του 2016 θα μπορούν να προχωρήσουν 

διορισμοί, μεταξύ των οποίων
και 600 μόνιμων ιατρών του ΕΣΥ, ενώ 

υπενθύμισε ότι αυτές τις μέρες
προχωρά και ο διορισμός 550 επικουρικών 

ιατρών. Ερωτηθείς για τα
φαρμακεία και την επίμαχη ΚΥΑ, ο

υπουργός τόνισε ότι «με βάση τη
συμφωνία που υπογράψαμε με τους
δανειστές είχαμε την υποχρέωση να
εκδώσουμε μια υπουργική απόφαση
η οποία να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
που αφορούν την απελευθέρωση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

φαρμακείων». 

Επιδίωξη της κυβέρνησης, 
«και θεωρούμε ότι σε μεγάλο

βαθμό το καταφέραμε, είναι αυτή η
απελευθέρωση να είναι κατά κάποιον 

τρόπο ελεγχόμενη». Σε ό,τι αφορά
τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, 

ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον
ΕΟΦ θα ελεγχθεί εκ νέου η λίστα μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Τέλος, ο Ανδρέας Ξανθός σημείωσε 
πως από τα 2 δισ. της δόσης που

πρόκειται να εκταμιευθούν «πιστεύω
ότι ένα σημαντικό ποσοστό θα πάει
στον τομέα της Υγείας, περίπου 200
εκατ. για τα νοσοκομεία και ένα αντίστοιχο 

ποσό για τις οφειλές του Ε-
ΟΠΥΎ».

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ
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ΑΠΘ

Πληρώνουν
καθηγητή που
είναι στη Γερμανία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ γιατρός
επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής

πληρώνεται κανονικά από το
ΑΠΘ παρότι τα δύο τελευταία
χρόνια βρίσκεται στη Γερμανία
Και οαν να μην έφτανε αυτό ο
πανεπιστημιακός γιατρός πιέζει
τη διοίκηση του ΑΧΕΠΑ ώστε να
επιστρέψει στις εφημερίες και μάλιστα

με άλλη ειδικότητα ως θω
ρακοχειρουργός κι ενώ η υπόθεση

του εκκρεμεί στα ανώτατα δικαστήρια

Οι πρυτανικές Αρχές
εδώ και δύο χρόνια έχουν κινήσει
όλες τις διαδικασίες για να διακοπεί

η μισθοδοσία του ο ίδιος
ωστόσο προσφεύγει συνέχεια
στη Δικαιοσύνη και εξακολουθεί
να πληρώνεται κανονικά μέχρι να
τελεσιδικήσει η υπόθεσή του από
τον Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο
της Επικρατείας

Σε μας βρίσκεται σε αναστολή
κλινικού έργου από το 2011 όταν
διακόψαμε τις εφημερίες του καθώς

διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε
και επιπλέον δεν ήταν εγγεγραμμένος

στον Ιατρικό Σύλλογο θεσσαλονίκης

λέει στο Εθνος o
διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Παναγιώτης Παντελιάδης
Προφανώς λόγω απουσίας του
στο εξωτερικό είχε αμελήσει τη
συνδρομή του στον Ιατρικό Σύλλογο

η διοίκηση του οποίου τον
διέγραψε προσωρινά Αργότερα
ωστόσο επανεγγράφηκε με την
ειδικότητα του θωρακοχειρουρ
γού

Εφημερίε
Στέλνει έγγραφα στο νοσοκομείο

ζητώντας να συμμετάσχει
στις εφημερίες ως θωρακοχει
ρουργός ωστόσο η τοποθέτησή
του πρέπει να γίνει από το ΑΠΘ
Οι πανεπιστημιακοί παίρνουν τον
μισθό τους από το πανεπιστήμιο
και πληρώνονται από τα νοσοκομεία

τις εφημερίες Εμείς δεν
μπορούμε να τον τοποθετήσουμε
σε εφημερίες για τον επιπλέον
λόγο ότι είναι εγγεγραμμένος ως

χειρουργός και όχι ως θωρακοχει
ρουργός αναφέρει ο κ Παντελιάδης

Στη διοίκηση του ΑΧΕΠΑ υπάρχουν

δύο φάκελοι με έγγραφα
και αλληλογραφία με τον συγκεκριμένο

πανεπιστημιακό γιατρό
ενώ για το ΑΠΘ η υπόθεση βρίσκεται

σε δικαστική εκκρεμότητα
Είναι μια υπόθεση που μας ταλανίζει

εδώ και χρόνια Εχει γίνει
ΕΔΕ και έχει παραπεμφθείτουλά
χιστον δύο φορές στο Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο Επίσης

χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση
για να παρέμβει το υπουργείο
Παιδείας στο οποίο και υπάγονται
όλοι οι πανεπιστημιακοί μας λέει

η αναπληρώτρια πρύτανης Ανθρώπινων

Πόρων στο ΑΠΘ Παρασκευή

Αργυροπούλου-Πατάκα
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Σε 
βιαστικές ενέργειες, προκειμένου 

να πιάσουντα προαπαιτούμενα 

στον τομέα των φαρμάκων, 

ηροχωρείτο υπουργείο Υγείας. 

Με απόφαση του Ανδρέα Ξανθού,
θεοπίζονται αυστηρά ποσοστά χορήγησης 

γενσσήμων (αντιγράφων)
φαρμάκων για κάθε γιατρό πσυ συ-
νταγσγραφεί για ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ. Σε ορισμένες θεραπευτικές
κατηγορίες, το ποσοστό χορήγησης
γενοσήμων μπορεί να ανέλθει στο
95% του όγκου οτινταγογράφησης!

«Οι γιατροί συνταγσγραφούν με
τη δραστική συοι'α, όχι την εμπορική
ονομασία του φαρμάκου και δεν είναι 

σε θέση να γνωρίζουν ποιο σκεύασμα 

θα λάβει τελικά ο ασφαλισμένος», 
σχολίασε χθες στο «Εθνος» ο

πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχαλης Βλασταρά-
κος.

Συμφώνα με τον κ. Βλασταράκο,
το μόνο που μπορούν να κάνουν
είναι να γράψουν στις παρατηρήσεις
του συστήματος ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης προτεινόμενο σκεύασμα, 

το οποίο δεν δεαμεύει ουτε τον
ασθενή ουτε τον φαρμακοποιό. Ο
πρόεδρος του ΠΙΣ εκτιμό πως πρόθεση 

τσυ υπουργείου είναι να πείθει
ο γιατρός τον ασθενή του να παρει
γενόσημο:

«Θα προσφύγουμε κατά του μέτρου 

στο Συμβούλιο της Επικρστείας,
όπως είχαμε κάνει και ατο παρελθόν
και δικαιωθήκαμε», αναφέρει o πρόεδρος 

του ΠΙΣ, για να επισημάνει
ακόμη ένα πρόβλημα του μέτρου:
«Πώς θα ελεγχθεί ο γιατρός για τα
σκευόαματα που χορηγεί, όταν δεν
έχει επίσημη ενημέρωση γιατα φαρ-
μσκα που έχουν χάσει την πατέντα
προστασίας τους»;

«Δεν θα αποδώσει»
Για προοπάθεια η οποία δεν θα

αποδώσει στη μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος 

του Πανελλήνιου Φαρμσκευ-
τικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Γιάννης Δα-
γρές: Για να μειωθεί η δαπάνη πρέπει
να δουν τι την προκαλεί. Τα 100
πρώτα σε πωλήσεις φαρμσκα καλυ-
στουντσ 50% της συνολικής δαπάνης,
ενώ τα σκευάαματα υψπλού κόστους
αποτελούντο δεύτερο κύριο αίτιο για
τη διόγκωσή της. Οσο δεν λαμβάνουν

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρόστιμα ötous γιατρούε που
δεν θα χορηγούν γενόσημα
Μέχρι και το 95% του όγκου ms συνταγογράφηση5 μπορεί να φτάσουν τα αντίγραφα φάρμακα 

που θα χορηγούν οι γιατροί. Δεν συνταγογραφούμε με βάση την εμπορική ονομασία
αλλά με βάση τη δραστική ουσία, λένε οι γιατροί και ετοιμάζονται για npoocpuyés στο ΣτΕ

▲ ΠΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ η οποία δεν θα αποδώσει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κάνουν λόγο οι φαρμακοποιοί 
σχολιάζοντας την επιβολή ελάχιστης ποσόστωσης γενοσήμων που πρέπει να συνταγογραφούν οι γιατροί

στοχευμένα μέτρα, το πρόβλημα θα
εξακολουθεί να υφίσταται.

Η αύξαση της διείσδυσης των 
γενοσήμων 

αποτελεί δέσμευση της
Ελλάδας, η οποία έχει μία από τις
χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη,
το 30% των φαρμάκων που χορηγούνται 

σήμερα είναι γενόσημα, όταν
η Ιοπανία και η Πορτογαλία έχουν
ποσοστά κοντά στο 65%.

Μέχρι 5.000 ευρώ
Στην απόφαση του υπουργού

Υγείας προβλέπεται ότι -έως το τέλος
του έτους- ο μέσος όρος διείσδυσης
των γενσσήμων πρέπει να ανέλθει
στο 40%. Πα να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 

στόχος, θεσηίζονται πρόστιμα 

από 1 .000 έως 5 .000 ευρώ για
κάθε γιατρό που χορηγεί λιγότερα
γενόσημα από τα ποσοστά που ορίζονται 

με την απόφαση. Αντιμετωπίζει 
και το ενδεχόμενο οριστικής καταγγελίας 

της σήμβασής τσυ με τον
ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση πσυ υποπέσει
σε άλλες παραβάσεις.

τα γενόσημα είναι φαρμακα παρόμοια 

με τα πρωτότυπα. Περιέχουν
την ίδια δραστική ουσία και έχουν
παρόμοια θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Κυκλοφορούν νόμιμα μετά τη
λήξη της 20ετσυς προστασίας του
διπλώματος προστασίας ευρεοιτεχνί-
ας (πατέντας) του πρωτοτύπου σκευ-
άαμστος αναφοράς. Χρησιμοποιούνται 

ευρέως από τα συστήματα Υγείας 
όλου του κόαμου, ως αποτελεαμα-

τικές εναλλακτικές λύσεις έναντι των
ακριβότερων πρωτοτύπων.
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Επανέρχεται με λίφτινγκ
ιο πλαφόν του Βορίδη

►Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ με την ασάφεια
βρίσκονται πια οι γιατροί που συντα
γογραφούν για τους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ καθώς νέα απόφαση της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας τούς ζητά να προκρίνουν τα
επώνυμα γενόσημα φάρμακα ενώ
μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να
συνταγογραφούν αποκλειστικά με βάση

τη δραστική ουσία Η κίνηση αυτή
βάζει εμπόδια στο επιστημονικό έργο
των γιατρών και αποβαίνει σε βάρος
των αρρώστων αφού αφήνει στο απυρόβλητο

τις μεγάλες συμμετοχές τους
στα φάρμακα

Μόνο για τα φάρμακα που καλύπτει

ο ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς πληρώνουν

μεσοσταθμικά συμμετοχή
πάνω από το 25 που αντιστοιχεί
σε 622 εκατ ευρώ ετησίως ενώ
για τα μη αποζημιούμενα φάρμακα
πληρώνουν επιπλέον 1 δισ ευρώ
σε ετήσια βάση σύμφωνα με στοιχεία

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Η νέα υπουργική απόφαση
του Ανδρέα Ξανθού 2332 ΦΕΚ Β
30/1 0/201 5 επαναφέρει με επουσιώδεις

τροποποιήσεις σε ισχύ την
υπουργική απόφαση για πλαφόν
στη συνταγογράφηση φαρμάκων
του προκατόχου του Μάκη Βορίδη
1796 ΦΕΚ Β 1.7.2014

Για την ιστορία όταν ο Μ Βορί
δης εξέδιδε την εν λόγω απόφαση
τον Ιούλιο του 201 4 το τμήμα υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του έκανε
λόγο για παρεμπόδιση της άσκησης
του ιατρικού έργου και της πρόσβα¬

σης των ασθενών στο φάρμακο
Επιπλέον ο νυν υπουργός Υγείας Α
Ξανθός σε ερώτηση του τότε μαζί με
άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε

για περιορισμό των δαπανών
αλλά και για πολιτική του βασικού
πακέτου στην υγεία με το οποίο η

Jf Επώνυμα γενόσημα
ψψ φάρμακα και όχι

δραστικό ουσία
ζητά από τους γιατρούς
να συνταγογραφούν το
υπουργείο Υγείας με
εξατομικευμένο στόχο
ανά γιατρό ποινές αλλά
και πρόστιμα για όσους
παρεκκλίνουν Οταν ο τότε
υπουργός της Ν.Δ είχε
εκδώσει παρόμοια απόφαση
ο Ανδρέας Ξανθός ως
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ την
κατακεραύνωνε στη Βουλή

κάλυψη του δημόσιου συστήματος
υγείας παύει να είναι καθολική αλλά
καθορίζεται από ένα αυθαίρετο λογιστικό

όριο ενώ οι υπόλοιπες ανάγκες
θα βαρύνουν την τσέπη του ασθενή
και Θα χρηματοδοτούν τους πάσης
φύσεως ιδιώτες παρόχους υγείας

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση

Ξανθού τίθεται εξατομικευμένος
στόχος ανά γιατρό έτσι ώστε έως
τα τέλη Δεκεμβρίου η συνταγογράφηση

των γενοσήμων φαρμάκων
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
να έχει φτάσει στο 40 Σε αντίθετη
περίπτωση όπως αναφέρεται προβλέπονται

ποινές αλλά και πρόστιμα
από 1 000 μέχρι και 3.000 ευρώ

Το σύστημα ηλεκτρονικής συντα
γογράφησης ΗΔΙΚΑ μπορεί όπως
τονίζεται στην απόφαση να ελέγχει
τον γιατρό για το ποσοστό της συ
νταγογράφησης γενοσήμων που έχει
επιτύχει ωστόσο οι γιατροί καταδεικνύουν

ότι το σύστημα δεν έχει ενσωματωμένες

θεραπευτικές κατηγορίες
που να υποδεικνύουν ποια είναι

τα φάρμακα εντός πατέντας εκτός
πατέντας και τα γενόσημα έτσι ώστε
να γνωρίζουν τι να προτείνουν προκειμένου

να πιάσουν τον στόχο
Η υπουργική απόφαση ορίζει επιπλέον

ότι εάν εντοπιστούν υπερσυ
νταγογράφηση προκλητή ζήτηση
κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή

κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών
προβλέπονται προσωρινός αποκλεισμός

από τη συνταγογράφηση σε
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 2
έως 1 2 μήνες οριστική καταγγελία
της σύμβασης για συμβεβλημένους
γιατρούς ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας

με τον ΕΟΠΥΥ για μη συμβεβλημένους
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Κυβέρνηση Φαρμακοποιοί

Νέο μέτωπο n απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ
Η αγορά των

μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων εκτιμάται
σε 800 εκατ τον χρόνο

Νέο
μέτωπο κυβέρνησης

φαρμακοποιών ανοίγει η
απελευθέρωση της αγοράς

των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

που περιλαμβάνεται στην
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και εξετάζει

το υπουργείο Υγείας Με το άνοιγμα

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

του φαρμακείου το υπουργείο
Υγείας προωθεί μέχρι το τέλος του
έτους την διάθεση των μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων ΜΗΣΥ
i]oq3iu30 ητο ωνέ dj3Aoxo ι

ΦΑ στα καταστήματα λιανικής
πώλησης όπως τα σούπερ μάρκετ
Είχε προηγηθεί η είσοδος των
συμπληρωμάτων διατροφής και

βιταμινών

στα σούπερ μάρκετ
Ο κ Ξανθός μιλώντας την Κυριακή

στο Mega τόνισε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ

αποτελούν την επόμενη
ουρά όσον αφοράτιςυποχρεώσεις

της χώρας μας έναντι των δανειστών

Υποστήριξε μάλιστα πως απαίτηση

των δανειστών είναι να απελευθερωθεί

και αυτή η αγορά και
να φύγει από τον χώρο του φαρμακείου

Ωστόσο ο υπουργός υπογράμμισε
ότι είναι ένα θέμα που έχει και

διαστάσας Δημόσιας Υγείας δεδομένου

ότιοκύριοςόγκοςτωνενλόγω
poyqo 1

προϊόντωνειναικανονικά φάρμακα
τα οποία συνταγογραφουνται συχνά
από γιατρούς αλλά δενκαλύπτονται
από τα ασφαλιστικά Ταμεία Για τον
λόγο αυτό πρόσθεσε πρέπει να διασφαλιστεί

η εποπτεία φαρμακοποιού
κατά τη διάθεσή τους

Ο κ Ξανθός μάλιστα σημείωσε
πως το θέμα είναι ανοιχτό προσθέτοντας

χαρακτηριστικά ότι θα γίνει
διαπραγμάτευση για τις προϋποθέσεις

και τους όρους διάθεσης των
ΜΗΣΥΦΑ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος
Λουρόντος ανέφερεόηπλέον μπορεί
να λειτουργήσει φαρμακείο εντός
σούπερ μάρκετ Ήδη υπάρχει οχετι

Κ<ΤΠΙ[ΠΔ pnWOJ 1 JDAOtH l ΠϋΟΤΛ

κή νομοθεσία για τη λειτουργία
φαρμακείου σε χώρο ελάχιστων τετραγωνικών

Με την απελευθέρωση και του
ιδιοκτησιακού διευκολύνεται μια
τέτοια δραστηριότητα

Σημειώνεται ότι η αγορά των
ΜΗΣΥΦΑ εκτιμάται σε 800 εκατομμύρια

ευρώ τον χρόνο και η απελευθέρωση

της διάθεσής τους και από
άλλα κανάλια διανομής πλην των
φαρμακείων περιλαμβάνεται οτιτν
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
4 εκατομμύρια Έλληνες αγοράζουν
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα παυσίπονα

ή αντιπυρετικά τα οποία
καλύπτουν το 93 της αγοράς των
ΜΗΣΥΦΑ
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ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Νέους στόχους συνταγογράφησης γενο
οήμων θέτει το υπουργείο Υγείας Αυστηρά

πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ προβλέπει

για τους παραβάτες γιατρούς
Σελ 27

Απόφαση του υπουργού Υγείας βάζει αυστηρότερους στόχους στους γιατρούς

Αύξηση συνταγών κατα 40
στα γενσσημα αλλιώς πρόστιμα

Οι γιατροί θα πρέπει να

αυξήσουν άμεσα μέχρι τον

Δεκέμβριο τη συνταγογράφη

ση γενοσήμων τουλάχιστον

κατά 40 Όσοι γιατροί δεν

συμμορφωθούν με την απόφαση

απειλούνται με χρηματικά

πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νέους
αυστηρότερους στόχους

συνταγσγράφησης
γενοσήμων φαρμάκων που

σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζειτο
94 του συνόλου των ουνταγών
θέτειγια τουςγιατρούς του ΕΟΠΥΥ
το υπουργείο Υγείας Σύμφωνα με
απόφαση του υπουργού κ Ανδρέα
Ξανθού οι γιατροί θα πρέπει να
αυξήσουν άμεσα μέχρι τον Δεκέμβριο

τη συνταγογράφηση γενοσήμων
τουλάχιστον κατά 40 Όσοι

γιατροί δεν συμμορφωθούν με την
απόφαση απειλούνται με χρηματικά
πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ

Πιο αναλυτικά η απόφαση δημοσιεύθηκε

στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζει ελάχιστους
ποσοστιαίους στόχους συνταγογρά
φησης γενοσήμων φαρμάκων κατά
όγκο και ανά γιατρό Καθημερινά
μάλιστα ο γιατρός μέσω του συστήματος

της ηλεκτρονικής συνταγο
γράφησης ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνε¬

ται για το ποσοστό της συνταγσγρά
φησηςγενοσήμων σηςθεραπευτικές
κατηγορίες που έχει συνταγογρα
φήοει και το μέσο ποσοστό του στόχου

συνταγσγράφησης γενοσήμων
που έχει επιτευχθεί Σύμφωνα μετην
υφιστάμενη νομοθεσία το μερίδιο
τωνγενοσήμων φαρμάκωνγια εξωτερικούς

ασθενείς πρέπεινα αυξηθεί
κατ όγκο στο 40 έωςτοΔεκέμβριο
του 2015

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Όπως διευκρινίζεται
στην απόφαση εκτός από τα

γενόσημα στις ανωτέρω διατάξεις
υπάγονται και τα σκευάσματα που
έχουν απολέσειτο καθεστώς προστασίας

τους και έχουν λιανική τιμή ή
διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω
έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ ίση ή
μικρότερη από το μέσο όρο της λιανικής

τιμής γενοσήμων σκευασμάτων

ίδιας δραστικής μορφής περιεκτικότητας

και συσκευασίας με ανα¬

γωγή στιι μηνιαία θεραπεία
Παράλληλα καθορίζονται νέα

όρια στη φαρμακευτική δαπάνη κάθε
ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα
τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους

συνταγογραφεί την περιφερειακή

ενότητατηςχώρας όπου έχει
έδρα καιτο μήνατου έτους εποχικότητα

Από το συγκεκριμένο πλαφόν

εξαιρείται η συνταγογράφηση
που αφορά σε χρόνιουςνεφροπαθείς
τελικού σταδίου σε καρδιοπαθείς
τελικού σταδίου σε ασθενείς που
πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια
σε μεταμοσχευθέντες σε καρκινοπαθείς

σε πάσχοντες από μεσογειακή
αναιμία σε πάσχοντες από κυστική

ίνωση καισε ασθενείς με πνευμονική

υπέρταση Εξαιρούνται επίσης
τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμώνγια παιδιά και εφήβους

και τα φάρμακα των οποίων m
χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω
των επιτροπών του Τέλος εξαιρού¬

νταιτα φάρμακαγιατα οποία θατεθεί
κλειστός προϋπολογισμός καθώςκαι
τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν

συμφερότερες τιμές αποζημίωσης

μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση επανειλημμένης

και αδικαιολόγητης απόκλισης

από τα όρια γίνεται έγγραφη
σύσταση στον ιατρό ποσοστό απόκλισης

20 αθροιστικά για 3 συνεχόμενους

μήνες ή καλείται από τον
ΕΟΠΥΥ να δικαιολογήσει τη συντα
γσγράφησή του ποσοστό άνω του
20 Σε περίπτωση μη επαρκούς
αιτιολόγησης ο ΕΟΠΥΥ δύναται να
επιβάλειδιοικητικές κυρώσεις όπως
πρόσημο ύψους έως 1.000 ευρώ αδικαιολόγητη

απόκλιση 20 25

πρόστιμο έως 3.000 ευρώ απόκλιση
25,01 30 πρόστιμο έως 5.000
ευρώ πάνω από 30,01

Σημειώνεται ότι εάν από τον έλεγχο

προκύψουν παραβάσεις όπως
συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων

ενδείξεων και δοσολογίας παραβίαση

κατευθυντήριων οδηγιών
συνταγογράφησης προκλητή ζήτηση

κατευθυνόμενη συνταγογράφηση
συνταγογράφηση εν αγνοία των

ασφαλισμένων κατευθυνόμενη εκτέλεση

συνταγών παραβάσεις των όρων

της σύμβασης οι παραβάτες
γιατροί απειλούνται με προσωρινό
αποκλεισμό απότην συνταγογράφηση

από 2 μήνες μέχρι 12 μήνες ή ακόμη

καιμε οριστική καταγγελίατης
σύμβασης
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Στάση εργασίας σε Ευαγγελισμό Αττικόν
Στάση εργασίας από την 1 μ.μ
έως τη λήξη της πρωινής βάρδιας
και παράσταση διαμαρτυρίας
έξω από το κεντρικό κτίριο του
υπουργείου Υγείας στις 2 μ.μ
πραγματοποιούν σήμερα οι

εργαζόμενοι

στον Ευαγγελισμό και
το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Αττικόν Αύριο ημέρα γενικής
εφημερίας του Ευαγγελισμού
το Σωματείο Εργαζομένων προαναγγέλλει

μπλόκο στα ταμεία
του νοσοκομείου στις 2.30 μ.μ
ώστε οι ασθενείς να μην πληρώνουν

για τις εξετάσεις τους Κύριο
αίτημα των κινητοποιήσεων είναι
να μην απολυθεί ουδείς εκ των
συμβασιούχων που εργάζονται
αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ Οι συμβάσεις

των περισσότερων επικουρικών

λήγουν το αμέσως επό

Το βασικό αίτημα τους
είναι να μη γίνουν
απολύσεις
συμβασιούχων που
εργάζονται στο ΕΣΥ

μενο διάστημα και τα Σωματεία
Εργαζομένων των δύο νοσοκομείων

που το καθένα απασχολεί
περί τα 50 άτομα επικουρικό προσωπικό

τονίζουν ότι με δεδομένη
την υποστελέχωση η αποχώρηση
του προσωπικού αυτού θα οδηγήσει

σε κλείσιμο τμημάτων
Τις κινητοποιήσεις στηρίζει η

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

σε Δημόσια Νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ που καλεί τους εργαζόμενους

και των υπόλοιπων νοσοκομείων

του λεκανοπεδίου να
συμμετάσχουν στην παράσταση
διαμαρτυρίας Οπως τονίζει τα
νοσοκομεία υποφέρουν σήμερα
από υποστελέχωση Αποχώρησαν
1 7.000 υπάλληλοι χωρίς να προσληφθεί

ούτε ένας την περίοδο
των μνημονίων Εως την άνοιξη
του επόμενου έτους αναμένονται
άλλες 3.000 συνταξιοδοτήσεις
υπαλλήλων

Στάση εργασίας από τις 11 έως
τη λήξη της βάρδιας έχουν προκηρύξει

για σήμερα και οι γιατροί
των Κέντρων Υγείας Αχαΐας που
διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις
προσωπικού και την υποχρημα
τοδότηση των μονάδων τους

Π ΜΠ
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Επανεξέταση λίστας ΜΗΣΥΦΑ εντός του έτους η συζήτηση
Εως το τέλος του έτους ανοίγει η
συζήτηση για την πώληση των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

και εκτός φαρμακείων
Πρόκειται για άλλη μία δέσμευση
της κυβέρνησης στο πλαίσιο της
συμφωνίας με τους δανειστές και
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
η σχετική διαπραγμάτευση εκτιμάται

ότι θα ξεκινήσει πριν από
το τέλος του 2015 Οπως δήλωσε
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
MEGA είμαστε αναγκασμένοι

να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση

Με ποιους όρους και
ποιον βηματισμό θα γίνει αυτό
είναι θέμα διαπραγμάτευσης Για
το υπουργείο Υγείας τίθεται πλέον
και θέμα δημόσιας υγείας αφού

Οι φαρμακοποιοί
προσφεύγουν στο ΣτΕ
και στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο για
το ιδιοκτησιακό
ένα μεγάλο κομμάτι των μη συνταγογραφούμενων

είναι φάρμακα
που απλώς δεν αποζημιώνονται
αλλά πρέπει να δίνονται από ειδικό
Σύμφωνα με τον κ Ξανθό o ΕΟΦ
και το υπουργείο θα επανεξετάσουν

τη λίστα των μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων ώστε
να καθοριστεί ποια μπορούν να
πωλούνται χωρίς κίνδυνο και εκτός
φαρμακείου

Την ίδια στιγμή την άρνησή
τους να συμμετέχουν στην ομάδα
εργασίας του υπουργείου Υγείας
που θα επανεξετάσει το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων

όπως είχε προτείνει την
Παρασκευή ο κ Ξανθός εξέφρασαν

οι φαρμακοποιοί Κατά την
πρόσφατη γενική συνέλευση του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

οι φαρμακοποιοί χαρακτή¬

ρισαν ως προσχηματική την πρόταση

του υπουργού κάνοντας
λόγο για μία εκ των υστέρων και
άνευ ουσίας υποτιθέμενη βελτίωση
της ΚΥΑ για το ιδιοκτησιακό των
φαρμακείων Ο ΠΦΣ ετοιμάζεται
να καταθέσει άμεσα στο Συμβούλιο
της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης
της ΚΥΑ αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων και αίτημα για προσωρινή
διαταγή Οι φαρμακοποιοί στη
γενική συνέλευση ενέκριναν επίσης

την προσφυγή στο Ευρωπάικό
Δικαστήριο και στην Επιτροπή
Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
ενώ πρόκειται να προχωρήσουν
σε καταγγελίες στον αντίστοιχο
Ευρωπάικό Σύλλογο Φαρμακοποιών

PGEU και σε άλλα ευρωπάικό
Οργανα

Τέλος αποφάσισαν να συμμετέχουν

στην 24ωρη γενικό απεργία
που οργανώνουν οι ΑΔΕΔΥ και
ΓΣΕΕ την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
ενώ ξεκινούν άμεσα επικοινωνιακό

πόλεμο κατά της υπουργικής

απόφασης με ηχητικό σποτ
ενημέρωσης του κοινού για τους
κινδύνους της απελευθέρωσης
του φαρμακευτικού επαγγέλματος
διανομή σχετικών φυλλαδίων από
τα φαρμακεία και καταχωρίσεις
σε εφημερίδες

Εν τω μεταξύ ερώτηση προς
την Κομισιόν με αφορμή τις αλλαγές

στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

κατόπιν πιέσεων των δανειστών

κατέθεσε o ευρωβουλευτής

Νίκος Χουντής Επικαλούμενος

απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου το 2009 Επιτροπή
κατά Ιταλίας που έκρινε ότι ένα
κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει
ότι n εκμετάλλευση φαρμακείου
από μη φαρμακοποιό ενδέχεται
να αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία ερωτά την
Επιτροπή για ποιο λόγο στερεί το
δικαίωμα του ελληνικού κράτους
να προστατεύει τη δημόσια υγεία

Π ΜΠ

WBÊËÊÈÊËÈ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Κλειστά θα παραμείνουν χα φαρμακεία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου καθώς οι φαρμακοποιοί θα συμμετάσχουν
στην 24ωρη γενική απεργία που οργανώνουν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ
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• Γενόσημα Στο 40 θα Πρέπει να
φτάσει έως το τέλος του έτους η σ'υντα
γογράφηση γενόσημων φαρμάκων
από 23,5 σήμερα Αυστηρές κυρώσεις

στους γιατρούς οι οποίοι υπερβαίνουν
το όριο μηνιαίας φαρμακευτικής

δαπάνης Σελ 6

Στο 40 ο στόχος για τα γενόσημα
Εως το τέλος του 2015 τα νέα ελάχιστα ποσοστά συνταγονράφησης για όλους τους γιατρούς

ΤΙΚ ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Νέους στόχους συνταγογράφησης
γενόσημων φαρμάκων ανά θεραπευτική

κατηγορία αλλά και αυστηρές

κυρώσεις για τους γιατρούς
οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο
μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης
που προκαλούν στον ΕΟΠΥΥ προβλέπει

υπουργική απόφαση που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως Ειδικότερα με
τη νέα υπουργική απόφαση καθιερώνονται

νέοι ελάχιστοι ποσοστιαίοι

στόχοι συνταγογράφη
σης γενοσήμων κατ όγκο που
πρέπει να πετύχει κάθε γιατρός
οι οποίοι κυμαίνονται ανάλογα
με τη θεραπευτικό κατηγορία από
9 έως και 92,5 Σύμφωνα με
την απόφαση τα ποσοστά αφορούν

κάθε γιατρό που συνταγο
γραφεί για τους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται

μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης Η
ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κοινωνικός Ασφάλισης Α.Ε
ενημερώνει καθημερινά τον γιατρό

για το ποσοστό των γενοσήμων
στις θεραπευτικές κατηγορίες

αλλά και το μέσο ποσοστό γενοσήμων

που έχει συνταγογραφήσει
Πάντως για την εφαρμογή της
απόφασης θα πρέπει να υπάρχει
η δυνατότητα στους γιατρούς να
υποδεικνύουν σε ποιες περιπτώσεις

χορηγούνται γενόσημα
Στόχος του υπουργείου Υγείας

είναι να αυξηθεί το μερίδιο των
γενοσήμων έως τον Δεκέμβριο
του 2015 στο 40 του συνολικού
όγκου των φαρμάκων που λαμβάνουν

οι ασφαλισμένοι Ο στόχος
αυτός φαντάζει ωστόσο πολύ
μακρινός Το πρώτο εξάμηνο του

2015 το μερίδιο των γενοσήμων
δεν ξεπέρασε το 23,4 έναντι
55 των φαρμάκων εκτός πατέντας

και 22 των εντός προστασίας
πατέντας φαρμάκων Σε σχέση
με το 2014 τα πρωτότυπα εντός
πατέντας φάρμακα φαίνεται να
έχουν χάσει σημαντικό μερίδιο
της αγοράς σε ό,τι αφορά τους
εξωτερικούς ασθενείς ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ από 40,09
τον Ιούνιο του 2014 σε 22,17
τον Ιούνιο 2015 Από αυτή τη μεί

Στην ίδια υπουργική
απόφαση προβλέπονται
νέα όρια μηνιαίας
φαρμακευτικής
δαπάνης και κυρώσεις
νια όσους τα υπερβούν

ωση πάντως κερδισμένα είναι
τα εκτός πατέντας φάρμακα αύξηση

του μεριδίου από 40,68
τον Ιούνιο 2014 σε 54,4 τον Ιούνιο

του 2015 Το ποσοστό των
γενοσήμων αυξήθηκε μόλις από
19,22 σε 23,42

Η ίδια υπουργική απόφαση θέτει

εκ νέου τα όρια μηνιαίας φαρμακευτικής

δαπάνης που έχει
κάθε γιατρός πλαφόν στο κόστος
της συνταγής που γράφει σε κάθε
ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ ανάλογα

με την ειδικότητα την περιφερειακή

ενότητα στην οποία
έχει έδρα και τον μήνα του έτους
αλλά και τις ποινές υπέρβασης
τους Ειδικότερα όταν ένας γιατρός

υπερβαίνει τα όρια σε ποσοστό

20 αρθροιστικά για τρεις
συνεχόμενους μήνες ή 6,7 ανά
μήνα γίνεται έγγραφη σύσταση
για την τήρησή τους Οταν η

υπέρβαση είναι μεγαλύτερη ο

γιατρός καλείται για εξηγήσεις
Εάν αυτές δεν είναι πειστικές ο
ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει πρόστιμα

έως 1.000 ευρώ σε περίπτωση

αδικαιολόγητης υπέρβασης
από 20 έως 25 έως 3.000 ευρώ
για υπέρβαση από 25,01 έως
30 και έως 5.000 ευρώ για υπέρβαση

άνω του 30,01 Προσωρινός

αποκλεισμός από τη συν
ταγογράφηση σε ασφαλισμένο
του ΕΟΠΥΥ ή και οριστική καταγγελία

της σύμβασης θα είναι
η ποινή για όσους παραβιάζουν
κατευθυντήριες οδηγίες δημιουργούν

προκλητή ζήτηση κατευθυνόμενη

συνταγογράφηση
ή αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει
άλλου είδους παραβάσεις των
όρων της σύμβασης Τα πρόστιμα
που καταλογίζονται εισπράττονται
υπέρ του ΕΟΠΥΥ
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βιοτεχνολογία Εναντι 5,9 δισ δολαρίων

Οριστικοποιήθηκεησυμφωνία
πώλησηςτηςDyaxστη Shire

Τηναγορά της Dyax Corp στην
τιμή των 5,9 δισ δολαρίων

συμφώνησε η Shire εξασφαλίζοντας

πρόσβαση σε πειραματικές

θεραπείες τελευταίου σταδίου

της αμερικανικής εταιρείας
βιοτεχνολογιάς Η Shire που

είναι εισηγμένη στο Λονδίνο και
έχει την έδρα της στο Δουβλίνο

αναμένει ότι η συμφωνία θα
πληξει μεν ελαφρώς τον ισολογισμό

της το 2016 και το 2017
για να στηρίζει όμως τα κέρδη
της από το 2018 Η Shire πρα

σηαθεί επίσης να αγοράσει και
τη Baxalta προκειμένου να
εδραιώσει τη θέση της ως παγκόσμιος

ηγέτης σε φάρμακα για
σπάνιες ασθένειες Ομως η απότομη

πτώση της μετοχής της
έχει κάνει μερικούς επενδυτές
να πιστέψουν ότι η προσφορά
της για την εξαγορά της Baxalta

υψους 30 δισ δολαρίων όταν
ανακοινώθηκε τον Αυγουστο
δεν θα καταλήξει τελικά σε επιτυχία

ISID:9832352
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