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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Πλήθος ανασφάλιστων
ασθενών εκτός
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Πολυάριθμες καταγγελίες από ανασφάλιστους ασθενείς ήπατος
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης δέχεται ο Σύλλογος Ασθενών'Η
πατος Ελλάδος Προμηθέας 0 σύλλογος ενημερώνει όλους
τους ασθενείς ότι σύμφωνα με το Γ.Π./0ΙΚ.56432/ΤΕΚ_1753
28-06-2014 δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα δικαιούνται όλοι οι

ανασφάλιστοι πολίτες και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας
τους που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα Ελληνες υπήκοοι

κρατών μελών της Ε.Ε και τρίτων χωρών και στερούνται
των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και

δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα όπως

και οι ασφαλισμένοι που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους
ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία Μάλιστα

όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση η παραπάνω απόφαση

ισχύει και για τα φάρμακα υψηλού κόστους όπως είναι
τα νέα φάρμακα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C εφόσον Βέβαια

οι ασθενείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια του ΕΟΠΥΥ Για

περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο
του συλλόγου 2110122102
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Ί ΥΓΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

ΤΟΥ ΟΠΑ

Φυσιολογική διαδικασία
θεωρείται το «φακελάκι»

» Αποκαρδιωτικά είναι τα αποτελέσματα 

της πανελλαδικής έρευνας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών για
τον χρηματισμό γιατρών σε Κέντρα Υγείας 

της χώρας, καθώς το γνωστό «φακελάκι», 

εκτός από το ότι εξακολουθεί, σε
πολλές περιπτώσεις, να αποτελεί άγραφο
κανόνα, τείνει να θεωρείται φυσιολογική
διαδικασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,
το φακελάκι είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο 

εκπαίδευσης και την οικονομική
κατάσταση, κάτι που δεν ισχύει και για
την ηλικία. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, 

η πιθανότητα κάποιος ασθενής ηλικίας 

μέχρι 29 ετών να έχει προσφέρει κάποιο 

χρηματικό δώρο σε γιατρό Κέντρου
Υγείας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι
40,5%.

Ακόμη και ασθενείς που δεν παρακινούνται 

από τον κοινωνικό τους περίγυρο 
να προσφέρουν χρηματικό δώρο σε

γιατρό, έχουν πιθανότητα ίση με 23,3%
να το πράξουν.

Η έρευνα παρουσιάζει και τους δείκτες
ικανοποίησης των πολιτών από τα Κέντρα 

Υγείας καθώς και των γιατρών, με
τον συνολικό βαθμό ικανοποίησης των
πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας να ανέρχεται 

στο 55,7%. Οι πολίτες τείνουν
να είναι ικανοποιημένοι από τους γιατρούς 

των Κέντρων Υγείας Νοτίου και Βορείου 

Αιγαίου, την πρώτη θέση να καταλαμβάνει 

ο Νομός Δωδεκανήσων και έ¬

πειτα ο Νομός Κυκλάδων. Στον Νομό Δωδεκανήσων 

οι ασθενείς που έχουν επισκεφθεί 

τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται τη
μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ιατρικό
προσωπικό (83,2%) και έχουν τη μικρότερη 

σχετικά ικανοποίηση από τον ιατρικό 
εξοπλισμό (47,8%).

Στον Νομό Κυκλάδων οι ασθενείς που
έχουν επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας αισθάνονται 

τη μεγαλύτερη ικανοποίηση
από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου
Υγείας (87,7%) και τη μικρότερη σχετικά
ικανοποίηση από τον ιατρικό εξοπλισμό
(33,8%).

Στον Νομό Λέσβου οι ασθενείς που έχουν 

επισκεφθεί τα Κέντρα Υγείας αι¬

σθάνονται τη μεγαλύτερη ικανοποίηση
από τον χρόνο αναμονής (85,2%%) και έχουν 

τη μικρότερη σχετικά ικανοποίηση
από τον ιατρικό εξοπλισμό (60,4%).

Στον Νομό Σάμου οι ασθενείς αισθάνονται 

τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από το
ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας
(87,6%) και τη μικρότερη σχετικά ικανοποίηση 

από τον ιατρικό εξοπλισμό
(65,2%).

Τέλος, στον Νομό Χίου οι ασθενείς αισθάνονται 

τη μεγαλύτερη ικανοποίηση
από την καθαριότητα των χώρων των Κέντρων 

Υγείας (84,5%) και τη μικρότερη ικανοποίηση 

από τον ιατρικό εξοπλισμό
(76,4%).
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Γ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Επεκτείνονται
τα ΚΕΠ Υγεία5
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ του θεσμού
των ΚΕΠ Υγείας ανακοίνωσε ο

πρόεδρος της ΚΕΔΕ και επικεφαλής

του Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων Γ

Πατούλης σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε

την προηγούμενη
Δευτέρα όπου παρευρέθησαν ο

υπουργός Εσωτερικών Π Κου
ρουμπλής και εκπρόσωπος του
υπουργού Υγείας Α Ξανθού Το
πρώτο ΚΕΠ Υγείας λειτούργησε
στον Δήμο Αμαρουσίου και η

δράση χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ Μέχρι σήμερα λειτουργούν

14 ΚΕΠ σε δήμους της χώρας

ενώ οκτώ ακόμη δήμοι είναι
έτοιμοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Οπως δήλωοε ο πρόεδρος του
Δικτύου Γ Πατούλης ο πολίτης
στα ΚΕΠ Υγείας μπορεί να ενημερωθεί

μέσα από τα διεθνή διαγνωστικά

πρωτόκολλα που έχει
δημιουργήσει το πρόγραμμα για
όλες τις προληπτικές εξετάσεις
που οφείλει να κάνει αναλόγως
με την ηλικία του το φύλο του
και την κληρονομικότητά του Οι
πολίτες ενημερώνονται για τις
λίστες των παροχών ιατρών και
διαγνωστικών εργαστηρίων που
συνεργάζονται με τα ΚΕΠ Υγείας
και μπορούν να τον διευκολύνουν

στις προληπτικές του εξετάσεις

Χωρίς KooTos
Ενημερώνεται τέλος σχετικά με
την ασφαλιστική του ικανότητα
και τα δικαιώματα που έχουν οι
ευπαθείς ομάδες Μεγάλο ποσοστό

ευπαθών ανασφάλιστων
ομάδων μπορούν να ωφεληθούν
από τις υπηρεσίες των ΚΕΠ Υγείας

χωρίς οικονομική επιβάρυνση
Σκοπός του θεσμού είναι να
αποτελέσει το συντονιστικό κέντρο

για όλες τις υπηρεσίες ενημέρωσης

και προληπτικών εξετάσεων

που αφορούν την υγεία
του πολίτη και να συμβάλει καταλυτικά

στη βελτίωση των δεικτών

της δημόσιας υγείας επισήμανε

ο κ Πστούλης στην ομιλία

του
Σε πρώτη φάση 14 δήμοι ίδρυσαν

ΚΕΠ Υγείας με τη χρηματοδότηση

του Επιχειρησιακού Προγράμματος

του ΕΣΠΑ Αμαρουσίου
Αγ Αναργύρων-Καμστερού

Αγίας Παρασκευής Αλίμου Γαλατσίου

Γλυφάδας Ηρακλείου
Λαγκαδά Λαυρεωτικής Μαραθώνα

Μεταμόρφωσης Π Φαλήρου

Περιστερίου και Πυλαίας
Χορτιάτη Θα τρέξουν πιλοτικά
το πρόγραμμα για 5 χρόνια Ακόμα

8 δήμοι ίδρυσαν τα ΚΕΠ Υγείας

με δική τους πρωτοβουλία οι
οποίοι είναι Αγία Βαρβάρα Ηλιούπολη

Ιεράπετρα Καλλιθέα
Κορδελιό-Εύοσμος Μήλος Μονεμβασιά

και Ωρωπός
Ν Β ΤΣΙΤΣΑΣ
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μετά την ΚΥΑ νομοσχέδιο
για τους ανασφάλιστους

ΚΑΘΟΛΙΚΗ υγειονομική κάλυψη

του πληθυσμού διευκόλυνση

της πρόσβασης των
ανασφάλιστων στις δημόσιες
δομές υγείας και διασφάλιση της
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης

είναι οι άξονες που θα
περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Υγείας που θα
παρουσιαστεί μέσα στον Νοέμβριο

Τα παραπάνω όπως επίσης
η συνέχιση του Προγράμματος
Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Κρίσης το 2016 και η ενοποίηση

της συνεταιριστικής νομοθεσίας

επικυρώθηκαν από το
Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής

Πολιτικής ΚΥΣΚΟΙΠ
που συγκλήθηκε χθες υπό τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη

Εξι μήνες μετά την έκδοση
της Κοινής Υπουργικής Απόφα¬

σης για την οποία είχαν δώσει
συνέντευξη πέντε υπουργοί και
αναπληρωτές υπουργοί Π Κου

ρουμπλής Γ Κατρούγκαλος Α
Ξανθός Δ Στρατούλης και θ
Φωτίου η κυβέρνηση επανέρχεται

και δεσμεύεται αυτή τη
φορά με νομοσχέδιο να δώσει
λύση στο κρίσιμο κοινωνικό
πρόβλημα του αποκλεισμού των
ανασφάλιστων συμπολιτών μας
ακόμα και από βασικές υπηρεσίες

υγείας
Το Βιβλιάριο Υγείας Ανασφάλιστου

ΒΥΑ που θα χορηγείται
μέσω ΚΕΠ αφορά όλους τους

πολίτες άνω των 18 ετών που

διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
και φέρουν νομιμοποιητικά

έγγραφα όπως και παιδιά
μεταναστών

χωρίς νομιμοποιητικά
έγγραφα αιτούντες άσυλο

αναγνωρισμένους πρόσφυγες
εγκύους Εκ των πραγμάτων η

είσοδος των ανασφάλιστων που

υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια
στο υποχρηματοδοτούμενο

και υποστελεχωμένο δημόσιο
σύστημα υγείας θα δημιουργήσει

επιπλέον επιβάρυνση και
εναπόκειται στην κυβέρνηση να
το στηρίξει NTΑ Β
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Με μπαλώματα ξηλώνουν την Υγεία
Στη γνωστή λύση ιης
πολλοστής παράτασης
συμβάσεων του επικουρικού
προσωπικού και της κάλυψης
κενών με πενταμηνίτες στα
νοσοκομεία προχωρά το
υπουργείο προκαλώντας την
οργή των εργαζομένων που
ζητούν εδώ και τώρα την
υλοποίηση της πρωθυπουργικής
δέσμευσης για 4.500 προσλήψεις
μονίμων μολονότι ούτε αυτές
αρκούν για να αντισταθμίσουν
τις 17.000 αποχωρήσεις της
τελευταίας πενταετίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΧ

► TnsNTANI ΒΕΡΓΟΥ

ε αίτημα αιχμής να μην αποδυθεί κανείς
επικουρικός και να μονιμοποιηθούν όσοι
δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις στα
νοσοκομεία πραγματοποιήθηκε χθες η
μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας1 Υγειονομικοί

από κάθε γωνιά της χώρας από την
Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη ανταποκρίθηκαν

στο κάλεσμα του Σωματείου
εργαζομένων Ευαγγελισμού ΣΕΝΕ
διαμαρτυρήθηκαν για το εκτίός ελέγχου
πρόβλημα της υποστελέχωσης που οδηγεί
σε κλείσιμο τμημάτων και διεκδίκησαν τη
μονιμοποίηση χωρίς όρους kai προϋποθέσεις

επικουρικών και συμβασιούχων
που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες
των νοσοκομείων σε μόνιμο προσωπικό

Στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
των εργαζομένων των νοσοκομείων

της χώρας ο υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός απέρριψε το αίτημα για μονιμοποίηση

των επικουρικών και των
συμβασιούχων

εργαζόμενων στα δημόσια
νοσοκομεία Το πρόβλημα παραπέρα
υποστελέχωσης και υποβάθμισης των
υπηρεσιών των νοσοκομείων που θα φέρει

τυχόν απόλυσή τους θα αντιμετωπίσει
ο υπουργός με παράταση της θητείας

του επικουρικού προσωπικού ανέφερε
ο πρόεδρος του ΣΕΝΕ Ηλίας Σιώρας Ας
σημειωθεί ότι η σύμβαση των παραπάνω
εργαζομένων που λήγει στις 31/12/2015
έχει ανανεωθεί σε κάποιες περιπτώσεις
ήδη μία και σε άλλες περιπτώσεις δύο
φορές ενώ η νέα παράταση Ξανθού είναι
εννεάμηνη μέχρι 30/9/2016

Αθλιότητα
Επιπλέον ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε

1.100 νέες προσλήψεις επικουρικών
γιατρών καθώς και 300 συμβασιούχων
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ χωρίς επιβάρυνση του

κρατικού προϋπολογισμού σε κάθε περίπτωση

Οπως εξήγησε οι επικουρικοί θα
πληρώνονται από τους προϋπολογισμούς
των νοσοκομείων τα οποία όμως λόγω της
υποχρηματοδότησης έχουν εισπράξει το
40 του προϋπολογισμού του 2015 ενώ
από τον ΕΟΠΥΥ οι ασφαλιστικές εισφορές
πηγαίνουν ως επί το πλείστον υπέρ της
πληρωμής των συντάξεων αντιμετωπίζουν

ελλείψεις σε βασικά υλικά
Να σταματήσει η αθλιότητα να καλύπτονται

τα κενά με πεντάμηνες συμβάσεις

Εχουμε χορτάσει λόγια και από αυτή
την κυβέρνηση Σταγόνα στον ωκεανό οι
προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί είπε
ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων
Αττικόν Μιχάλης Ρίζος Μέχρι στιγμής

η κυβέρνηση έχει μείνει πίσω στην υπόσχεση

του πρωθυπουργού τον Απρίλιο
του 2015 για 4.500 προσλήψεις μονίμων
Οπως είχε πει ο Ανδρέας Ξανθός μιλώντας

στην Εφ.Συν 15/10/2015 προω¬

θούνται δύο δέσμες μόνιμων προσλήψεων
1.000 είχαν ξεκινήσει επί υπουργίας

Αδ Γεωργιάδη και άλλες 2.500 που θα
ολοκληρωθούν το 2016 οι οποίες δεν φτάνουν

να καλύψουν τα κενά

Ασφυξία
Τα προγράμματα εφημέρευσης του ΕΣΥ

δεν είναι πλέον ασφαλή με τον αριθμό
των υπηρετούντων στα δημόσια νοσοκομεία

σήμερα να έχει περιοριστεί ασφυκτικά

Μέχρι τώρα ο απολογισμός της
κυβέρνησης είναι μηδενικός στο ζήτημα

των προκηρύξεων και προσλήψεων
επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων
ΠΟΕΔΗΝ Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία

της οι ελλείψεις στα νοσοκομεία με
τους νέους μειωμένους οργανισμούς που
συστήθηκαν σύμφωνα με τις μνημονι
ακές δεσμεύσεις καταργήσεις χιλιάδων
κλινικών κλινών και οργανικών θέσεων
είναι 28.000

Με εμβαλωματικές λύσεις τετράμηνες
εξάμηνες διετείς συμβάσεις μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ

κ.λπ δεν λύνεται το πρόβλημα καταδεικνύουν

οι εργαζόμενοι Στα δημόσια
νοσοκομεία οι δραματικές ελλείψεις προσωπικού

είναι γνωστές στο υπουργείο
σημειώνουν και προαναγγέλλουν την
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Στα νοσοκομεία της χώρας σύμφωνα
με την ΠΟΕΔΗΝ εργάζονται 900 υπάλληλοι

με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου επικουρικό
προσωπικό και προσληφθέντες από το
ΚΕΕΛΠΝΟ για τη στελέχωση των Μονάδων

Εντατικής Θεραπείας Την ίδια ώρα
σύμφωνα με την Ομοσπονδία αποχώρησαν

την τελευταία πενταετία 17.000 υπάλληλοι

χωρίς να προσληφθεί ούτε ένας
Εως την άνοιξη του 2016 αναμένονται
άλλες 3.000 συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων

οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο των
πρώτων παραιτήσεων και ανακλήσεων
αναμένοντας να καταλήξουν οι δυσμενείς
αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα
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ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ

Οι φαρμακοποιοί
οτο ΣτΕ για
το ιδιοκτηοιακο

Αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής

εκτελέσεως κατά της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που αλλάζει πλήρως το μέχρι
σήμερα ισχύον ιδιοκτησιακά καθεστώς

των φαρμακείων κατέθεσαν

χθες στο ΣτΕ ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος
και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αττικής Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς

η ΚΥΑ απορυθμίζει
το μέχρι σήμερα ισχύον ιδιοκτησιακό

καθεστώς των φαρμακείων

προς όφελος των μονοπωλίων

Στο σκεπτικό των αιτήσεων

που κατατέθηκαν αναφέρεται

ότι η προσβαλλόμενη
ΚΥΑ είναι ευθέως αντισυνταγματική

και αντίθετη με το ενωσι
ακό κεκτημένο Το ΣτΕ με σειρά
αποφάσεών του 228/20 14 η πλέον

πρόσφατη έχει δεχθεί ότι τα
φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς

εμπορικές επιχειρήσεις
αλλά ιδιότυπα καταστήματα στα
οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη
επιστημονική δραστηριότητα
και η κοινωνική αποστολή με
την εμπορική εκμετάλλευση το
δε ΔΕΕ αποφάσεις C 171/07 C
172/07 και C 531/06 εκτός των
άλλων έχει δεχθεί ότι ο περιορισμός

της ιδιοκτησίας των φαρμακείων

αποκλειστικά από
φαρμακοποιούς διασφαλίζει την
ανεξαρτησία των φαρμακευτικών

υπηρεσιών και αποτρέπει
συγκρούσεις συμφερόντων
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Συνεδρίασε χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής υπό τον Γ Δραγασάκη

Κοινωνικές δράοεις προωθεί π κυβέρνηση
Προσπάθεια

νααναδείξεικαι
το.4 κοινωνικά της πρόσωπο

καταβόλλει η κυβέρνηση
την ώρα που τα ανοιχτά οικονομικά

μέτωπα και τα σκληρά δημοσιονομικά

μέτρα που βρίσκονται προ
των πυλών προκαλούν ισχυρές
κοινωνικέςαντιδράσεις Στοπλαίσιο
αυτά συνήλθε χθες το Κυβερνητικά
Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής
ΚΥΣΚΟΙΠ υπό τον Γ Δραγασάκη
και επίτάπητοςτέθηκαν οικοινωνι
κές δράσεις που θα προωθηθούν

Συγκεκριμένα το ΚΥΣΚΟΙΠ
Ενέκρινε τους βασικούς άξονες

του ν/σ που θα κατατεθεί από το υπουργείο

Υγείας εντόςτου Νοεμβρίου
και αφορά στην καθολική υγειονομική

κάλυψη του πληθυσμού και
τηστήριξητου δημόσιου συστήματος
Υγείας Αποφάσισε m συνέχιση του
Προγράμματος Αντιμετώπισης της
Ανθρωπιστικής Κρίσης και κατά το
ερχόμενο έτος με ωφελούμενους
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που
έχουν πληγεί από την κρίση

Αποφασίστηκε η συγκρότηση
Διυπουργικής Επιτροπής για την
Κοινωνική Οικονομία με έργο την
αναθεώρηση του σχετικού νομικού
πλαισίου Στόχος είναι η άρση της
πολυδιάοτιασηςπουχαρακτηριζειτο
υφιστάμενο πλαίσιοκαιη ενοποίηση
™ςσιΛ^αφιοτικήςνομοθεσίας.Τον
συντονισμό της Επιτροπής αναλαμβάνει

το υπουργείο Εργασίας με
στόχο το ν/ο να ψηφισθεί το πρώτο
εξάμηνοτου 20 16 Τέλος ανατέθηκε
στον υφυπουργό Οικονομίας Αλ

Χαρίτοη να υποβάλει εντός του
Νοεμβρίουολοκληρωμένηεισήγηση
για τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων

και νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων καθώς καιγια την κινητοποίηση

νέων περιφερειακών πόρων

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί
κάθεδιαθέσιμομέσο στο πλαίσιοτης
στρατηγικήςγια την επιτάχυνση της
αναπτιιξιακήςδιαδικασίας m δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας και
τηνπαραγωγικήανασυγκρότησητης
ελληνικής οικονομίας
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Αύξηση 20 των ανθρωποκτονιών και άλλων βίαιων ενεργειών μέσα σε ένα χρόνο

Τα παιδιά θάματα της
κρίαης στην Ελλάδα

Α ραματική αύξηση κατά
20 των θυμάτων παι

m διών από ανθρωποκτονίες
ή άλλες βίαιες ενέργειες καταγράφει

μάλις σε ένα χρόνο η Ελλάδα

Ωστόσο άγνωστος παραμένει
ο αριθμός των παιδιών που έχουν

υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής

ή σωματικής κακοποίησης

Στην Ευρώπη 18.000.000 παιδιά

έχουν υποστεί κάποια μορφή
σεξουαλικής κακοποίησης
44.000.000 παιδιά έχουν υποστεί
μία μορφή σωματικής κακοποίησης

ενώ το 23 αυτών είναι θύματα

ενδοοικογενειακής βίας

Κάθε χρόνο 9 100 παιδιά ηλικίας
από 0 1 9 ετών χάνουν τη ζωή τους
από κακώσεις Το ένα τρίτο από
αυτές αφορούν κακώσεις που έχουν

προκληθεί εσκεμμένα
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε

χθες η Ελληνική Ιατροδικαστική

Εταιρεία ΕΙΕ η οποία συμμετείχε

σε μεγάλη πανευρωπαϊκή
έρευνα PIECES Σύμφωνα με τα
στοιχεία ο δείκτης παιδικών αυτοκτονιών

στην Ελλάδα είναι ο

χαμηλότεροςστηνΕυρώπημετιμή
για ta αγόρια 0,40 ανά 100.000 με
υψηλότερο στη Λιθουανία με τιμή
6,58 και για τα κορίτσια 0 1 1 στη
χώραμας με υψηλότερητιμή2,09

στην Ιρλανδία Ωστόσο στη χώρα
μας μεταξύ 2012 και 2013 είχαμε
αύξηση 20 τωνθυμάτων-παιδιών
έως 19 ετών από ανθρωποκτονίες

ή άλλες βίαιες ενέργειες
Σύμφωνα με την ΕΙΕ θα πρέπει

όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να
εισαγάγουν προγράμματα αξιολόγησης

των παιδικών θανάτων από
ειδικέςδιεπισιτιμσνικές επιτροπές
που θα έχουν ως βασικό σκοπό τη
μελέτη των θανάτων που διαπιστώνονται

στην παιδική ηλικία
καθώς και τη δημιουργία προληπτικών

μέτρων προς αποτροπή
αυτών Ήδη τέτοιες επιτροπές
υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο η
Νορβηγία η Σουηδία και η Ρουμανία

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΙΕ Ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η
Ελλάδαδεν έχειδημιουργήσειμία
τέτοια επιτροπή και ελπίζουμε το
υπουργείο Υγείαςνα συμβάλει σε
αυτή την κατεύθυνση
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Φιλικός
αλλά αυστηρός
ο Μοσκοβισί
«Κλείστε τις εκκρεμότητες»

Μπορεί οι συναντήσεις του κ. Πιερ
Μοσκοβισί με τον πρωθυπουργό και
στελέχη της κυβέρνησης να έγιναν
σε φιλικό κλίμα, ωστόσο ο Ευρωπαίος
επίτροπος κατέστησε σαφές ότι θα
πρέπει να έχουν κλείσει τα προαπαιτούμενα 

έως το Eurogroup της ερχόμενης 

Δευτέρας. Οπως είπε, υπάρχουν
ακόμη 3-4 εκκρεμή ζητήματα. Σύμφωνα
με πληροφορίες, είναι οι αλλαγές που
ζητούν οι θεσμοί στη ρύθμιση των
100 δόσεων, οι πλειστηριασμοί πρώτης
κατοικίας, οι κατώτατες τιμές τωνγε-
νόσημων φαρμάκων και τα ισοδύναμα
για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Σελ. 4
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Εξι μέρες προθεσμία από Μοσκοβισί
Η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει τα προαπαιτούμενα έως τη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας υποδέχθηκε χον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισι στο Μέγαρο Μαξίμου

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Προθεσμία στην κυβέρνηση έως
την ερχόμενη Δευτέρα και τη συνεδρίαση

του Eurogroup για να
κλείσει όλα τα προαπαιτούμενα
μέτρα του πρώτου πακέτου ιδίως
δε τρία-τέσσερα πολύ σημαντικά
ζητήματα έδωσε χθες ο αρμόδιος
κοινοτικός επίτροπος Π Μοσκο
βισί στις διαδοχικές συναντήσεις
που είχε με τον πρωθυπουργό Αλ
Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών

Ευ Τσακαλώτο
Σύμφωνα με πληροφορίες της

Κ τα ανοιχτό θέματα στα οποία
αναφέρθηκε ο κ Μοσκοβισι και
για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε
να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως
τη Δευτέρα είναι

1 Οι αλλαγές στη ρύθμιση των
100 δόσεων

2 Το μοντέλο προστασίας της
πρώτης κατοικίας

3 Το ύψος των κατώτατων τιμών
των γενόσημων φαρμάκων

4 Η εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων

νια τη μη εφαρμογή του ΦΠΑ
23 στην ιδιωτική εκπαίδευση

Σύμφωνα με συνεργάτες του κ
Τσίπρα στη συνάντηση με τον
κ Μοσκοβισί συζητήθηκαν αυτά
τα ανοιχτά θέματα με τον πρωθυπουργό

να τονίζει την ανάγκη
να ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανα
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών
ενώ επισήμανε τις κοινωνικές εντάσεις

που μπορεί να προκύψουν
από στρεβλούς χειρισμούς αναφορικά

με την προστασία της
πρώτης κατοικίας και που μπορεί
να θέσουν σε δοκιμασία την αναγκαία

για την εφαρμογή του προγράμματος

πολιτικό σταθερότητα

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ
Μοσκοβισί εμφανίσθηκε βέβαιος
ότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων

μπορεί να αντιμετωπισθεί
με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο

την κοινωνική συνοχή ενώ
για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών και από τις δύο πλευρές
εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι μπορεί

να ολοκληρωθεί πριν από το
τέλος του χρόνου

Πάντως τα τέσσερα ανοιχτά
ζητήματα θα πρέπει να έχουν
κλείσει έως τη Δευτέρα ώστε το
Eurogroup να ανάψει το πράσινο
φως για την εκταμίευση της
υποδόσης των 2 δισ ευρώ Μάλιστα

ο κ Μοσκοβισί υποστήριξε
χθες πως αν δεν έχουν επιλυθεί

Επί τάπητος οι αλλαγές
στις 100 δόσεις η προστασία

α κατοικίας το
ύψος των κατώτατων τιμών

γενοσήμων και
τα ισοδύναμα νια
τον ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση
έως τότε η συμφωνία στο Eurogroup

θα είναι πιο δύσκολη
Σημείωσε δε πως παρά την πρόοδο

που έχει καταγραφεί Θα χρειαστούν

επιπλέον μέτρα τις επόμενες

ημέρες και εβδομάδες για

να ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο
πακέτο προαπαιτούμενων και
την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος

Για τα Θέματα αυτά
από την Τρίτη Θα γίνουν συζητήσεις

στην Αθήνα με τα τεχνικά
κλιμάκια των δανειστών

Σε ό,τι αφορά το θέμα της νέας
ελάφρυνσης του χρέους ο κ Μοσκοβισί

υποστήριξε ότι η Ελλάδα
πρέπει να προχωρήσει βήμα βήμα

και όταν έρθει η ώρα θα συζητήσουμε

και το θέμα του χρέους
Και πρόσθεσε πως η λύση θα πρέπει

να διέπεται από φιλοδοξία
και πραγματισμό και να είναι πολιτικά

αποδεκτή από τους εταίρους

Επίσης ανέφερε ότι θα
υπάρξουν προτάσεις για τη διευ¬

θέτηση του χρέους από την Κομι
σιόν τσ ΔΝΤ και την ΕΚΤ

Επί του θέματος ο κ Τσακα
λώτος εξέφρασε την αισιοδοξία
του ότι η συζήτηση θα αρχίσει
πριν από τα Χριστούγεννα ενώ
ανέφερε ότι ήδη εργάζεται μια
ομάδα στο υπουργείο Οικονομικών
για να διαμορφώσει τις ελληνικές
προτάσεις Πάντως ο Ελληνας
υπουργός επισήμανε πως οι θεσμοί
θα πρέπει να καταλάβουν ότι η
Ελλάδα είναι ιδιαίτερη περίπτωση
και υπάρχουν πράγματα που γίνονται

σε ύφεση και πράγματα
που δεν γίνονται Παρουσίασε
δε τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης

στον οποίο περιλαμβάνεται
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

η ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης του προγράμματος
και η συζήτηση για το χρέος

Για το θέμα της ανακεφαλαι
οποίησης των ελληνικών τραπεζών

ο κ Μοσκοβισί απέφυγε να
πάρει θέση παρά τις ερωτήσεις
που του έγιναν Επί του ζητήματος
όμως πήρε θέση ο πρόεδρος του
Eurogroup Γ Ντάισελμπλουμ ο
οποίος σε έγγραφο του προς την
ολλανδική Βουλή ανέφερε ότι τη
Δευτέρα το Eurogroup θα εξετάσει
τα αποτελέσματα των stress tests
Μάλιστα ξεκαθάρισε no)s από τα
25 δισ ευρώ που έχουν προβλεφθεί
για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών τα 10 δισ
ευρώ είναι διαθέσιμα σε έναν χωριστό

λογαριασμό του ESM και
τα υπόλοιπα 15 δισ ευρώ μπορούν

να διατεθούν μόνον αφού υλοποιηθούν

τα προς τούτο απαιτούμενα

μέτρα που έχουν οριστεί
στο μνημόνιο
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Παράταση θητείας επικουρικών γιατρών και διορισμοί
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Παρατείνεται για εννέα ακόμη μήνες

π θητεία των επικουρικών
γιατρών και του λοιπού επικουρικού

προσωπικού στα νοσοκομεία

ύστερα από απόφαση της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας Με τον τρόπο αυτό αποσοβήθηκε

το λουκέτο σε πολλές
κλινικές και τμήματα του ΕΣΥ
που βασίζουν τη λειτουργία τους
στο επικουρικό προσωπικό Αυτή
τη στιγμή στο ΕΣΥ απασχολούνται
περίπου 1.000 άτομα επικουρικό
προσωπικό Στην πλειονότητά
τους η θητεία τους λήγει στις 31

Δεκεμβρίου του 2015 Σε αυτές

τις περιπτώσεις η θητεία θα παραταθεί

μετά την απόφαση ταυ
υπουργείου Υγείας μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου του 2016

Επιπλέον σύμφωνα με χο
υπουργείο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία

διορισμού επιπλέον 550
επικουρικών γιατρών με βάση τις
προτεραιότητες των νοσοκομείων
και των Υγειονομικών Περιφερειών

η οποία θα ολοκληρωθεί
τις επόμενες ημέρες ενώ διερευνάται

και η δυνατότητα κάλυψης
άλλων 585 θέσεων επικουρικού
μη ιατρικού προσωπικού

Για το ενδεχόμενο κλείσιμο κλινικών

του ΕΣΥ με την αποχώρηση
επικουρικών έχουν προειδοποι

Οι φαρμακοποιοί
κατέθεσαν στο ΣτΕ
αίτηση ακύρωσης
της ΚΥΑ νια το
ιδιοκτησιακό καθεστώς
των φαρμακείων

ήσει εδώ και καιρό οι γιατροί και
οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Μάλιστα χθες οι
εργαζόμενοι

στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός

και Αττικόν πραγματοποίησαν

στάση εργασίας με αίτημα

να μην απολυθεί ουδείς εκ

των συμβασιούχων στο ΕΣΥ
Εν τω μεταξύ κατατέθηκαν

χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό

Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό

Σύλλογο Αττικής οι αιτήσεις

ακυρώσεως καθώς και οι
σχετικός αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως

της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς των φαρμακείων Στο
σκεπτικό των αιτήσεων αναφέρεται

ότι n προσβαλλόμενη ΚΥΑ
είναι ευθέως αντισυνταγματική
και αντίθετη με το ενωσιακό κεκτημένο

Ενωσιακό Δίκαιο νομολογία

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Σε ανακοίνωσύ

του ο ΠΦΣ υπενθυμίζει ότι το ΣτΕ
με σειρά αποφάσεών του έχει
δεχθεί πως τα φαρμακεία δεν αποτελούν

αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις

αλλά ιδιότυπα καταστήματα

στα οποία συνδυάζονται n
υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα

και η κοινωνικό αποστολή
με την εμπορική εκμετάλλευση
Σύμφωνα δε με τον ΠΦΣ και
το Δικαστήριο της Ε.Ε έχει δεχθεί

ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας

των φαρμακείων αποκλειστικά

από φαρμακοποιούς
διασφαλίζει την ανεξαρτησία
των φαρμακευτικών υπηρεσιών
και αποτρέπει συγκρούσεις
συμφερόντων Ν
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H Pfizer προσέγγισε την GlaxoSmithKIine με σκοπό πιθανή
εξαγορά τις τελευταίες εβδομάδες όμως τελικά
υπαναχώρησε λίγο προτού επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για την υποβολή πιθανής προσφοράς για
την εξαγορά της Allergan την προηγούμενη εβδομάδα
σύμφωνα με δημοσίευμα Τύπου
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ΚΥΧΚΟΗ

Επιτάχυνση
τουΕΣΠΑ
καιτουν/σχ
γιατηνΥγεία

Μια ολοκληρωμένη εισήγηση
για τον αποτελεσματικό

συντονισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση

υφιστάμενων και νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς

και για την κινητοποίηση
νέων περιφερειακών πόρων ζητεί

εντός του Νοεμβρίου από τον
υφυπουργό αρμόδιο για θέματα

ΕΣΙΊΑ Αλέξη Χαρίτση το Κυβερνητικό

Συμβούλιο Κοινωνικής

Πολιτικής Κατά τη χθεσινή
συνεδρίαση του το ΚΥΣΚΟΙΠ
έκρινε πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί

κάθε διαθέσιμο μέσο
στο πλαίσιο της στρατηγικήςγια
την επιτάχυνση της αναπτυξιακής

διαδικασίας τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την
παραγωγική ανασυγκρότηση
της ελληνικής οικονομίας

Πέραν από την κινητοποίαση
των πόρων τσυ νέου ΕΣΠΑ το
ΚΥΣΚΟΙΠ ενέκρινε τους βασικούς

άξονες του νομοσχεδίου
που θα κατατεθεί από τσ υπουργείο

Υγείας εντός του Νοεμβρίου
και αφορά την καθολική υγειονομική

κάλυψη του πληθυσμού
και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος

υγείας Το νομοσχέδιο
υλοποιεί μία σημαντική δέσμευση

της κυβέρνησης καθώς
διευκολύνεται η πρόσβαση των
ανασφάλιστων σης δημόσιες δομές

υγείας και διασφαλίζεται η
ιατροφορμακευτική τους περίθαλψη

Παράλληλα εισάγονται
ρυθμίσεις που ενισχύουν το δημόσιο

σύστημα υγείας
Επίσης αποφάσισε τη συνέχιση

τσυ Προγράμματος Αντιμετώπισης

της Ανθρωπιστικής
Κρίσης και κατά το ερχόμενο
έτος

Ιδιαίτερα θέμα αποτέλεσε και
η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

και για τον λόγο αυτό
αποφασίστηκε n σηγκρότησπ
διυπουργικής επιτροπής με έργο

την αναθεώρηση του σχετικού

νομικού πλαισίου
Η επιτάχυνση των διαδικασιών

για την απορρόφηση των πόρων
του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τα έργα
που υλοποιούν οι δήμοι απασχόλησε

τη χθεσινή πολυμερή
σύσκεψη που συγκάλεσε ο

υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασηγκρότησης Παναγιώτης

Κσυρσυμπλής Κατέστη

σαφές ότι καταβάλλεται n
μέγιστη προσηάθεια ώστε να μη
χαθεί κανένα μέρος χρηματοδότησης
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