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Η συμφωνία για ΦΠΑ
100 ôôosis γενόσημα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στις διαπραγματεύσεις κυβέρνηση
δανειστών έχει κλείσει π κλιμακωτή μείωση των τιμών στα γενόσημα
φάρμακα

Σε
συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση

και θεσμοί για τις
αλλαγές στις 100 δόσεις

για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο
Δημόσιο την ακύρωση της εφαρμογής

του ΦΠΑ 23 στην ιδιωτική

εκπαίδευση και τη μείωση
των τιμών στα γενόσημα

Σύμφωνα με πληροφορίες
με τις αλλαγές που επέρχονται
στη ρύθμιση των 100 δόσεων
περιορίζεται από τις 30 ημέρες
σταδιακά στις 10 ημέρες η προθεσμία

που έχουν οι φορολογούμενοι

για να πληρώσουν ή
να τακτοποιήσουν με βάση την
πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων
που φτάνει οχ εξαιρετικές περιπτώσεις

και τις 24 τις νέες οφειλές
τους έτσι ώστε να μην αποβληθούν

από τις 100 δόσεις
Ειδικότερα για να χάσει σήμερα

ένας φορολογούμενοι τη

ρύθμιση των 100 δόσεων θα
πρέπει να μην εξοφλήσει ή ρυθμίσει

με την πάγια ρύθμιση των
1 2 δόσεων μια νέα φορολογική
οφειλή εντός 30 ημερών από τη

λήψη σχετικής ειδοποίησης από
το υπουργείο Οικονομικών Με
το νέο καθεστώς η προθεσμία
αυτή από τον Ιούνιο του 2016
θα μειωθεί στις 20 ημέρες και
από την Πρωτοχρονιά του 201 7
θα μειωθεί στις 10 ημέρες

Αυτό σημαίνει ότι για να μη
χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων

ένας φορολογούμενος θα
πρέπει εντός του παραπάνω χρονοδιαγράμματος

να προχωρά σε
πληρωμή της véas οφειλής ή
στην εξόφλησή της ή στη ρύθ
μισή της με την πάγια ρύθμιση

Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα

ηλεκτρονικής υπαγωγής
στην πάγια ρύθμιση των 1 2

δόσεων πριν η οφειλή γίνει ληξιπρόθεσμη

Οποιος δηλαδή δεν
θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει

εμπρόθεσμαμιατρέχουσα
φορολογική του υποχρέωση θα
μπορεί να μπαίνει στη ρύθμιση
των 1 2 δόσεων προκαταβολικά
με την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης Επισημαίνεται ότι σήμερα

η ρύθμιση των 1 2 δόσεων
γίνεται ηλεκτρονικά μόνο εφόσον

τουλάχιστον μία δόση τρέχουσας

οφειλής καταστεί ληξιπρόθεσμη

Αντίθετα βεβαιωμένες
οφειλές οι οποίες δεν έχουν

καταστεί ληξιπρόθεσμες μπορούν

να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις

μόνο στην Εφορία του υπόχρεου

Επίσης τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να εκδοθεί υπουργική

απόφαση με την οποία θα
μειώνεται ο αριθμός των δόσεων

που έχουν επιλέξει φορολο¬

γούμενοι για τη ρύθμιση των
100 δόσεων εφόσον το εισόδη
μάτους και η ακίνητη και κινητή

περιουσία τους ξεπερνά κάποιο

όριο Στο πλαίσιο αυτό το
υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργήσει

έναν αλγόριθμο με
βασικά συστατικά το ύψος του
οικογενειακού εισοδήματος του
οφειλέτη το ύψος της αξίας της
ακίνητης περιουσίας του και το
ύψος των καταθέσεών του Με

éé
Με την επιβολή

τέλουε 5 λεπτών
ανά στήλη στα τυχερά

παιχνίδια φαίνεται
να επιλύεται

το θέμα της κατάργησης

του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση

βάση τον συγκεκριμένο αλγόριθμο

θα γίνει ο διαχωρισμός
των οφειλετών που μπορούν να
αποπληρώσουν την οφειλή τους
σε λιγότερες από 100 δόσεις ή
και εφάπαξ και εκε ίνων που δεν
μπορούν και συνεπώς θα πρέπει
να παραμείνουν στην προηγούμενη

ρύθμιση των 100 δόσεων
Οσοι καταταχθούν στην πρώτη
κατηγορία θα δουν τον αριθμό
των δόσεων τους να μειώνεται
δραστικά και αντίστοιχα va au
ξάνεται το ποσό της μηνιαίας
δόσης που θα πρέπει να κατα
βάλουν

Στο θέμα της κατάργησηςτου
ΦΠΑ στην εκπαίδευση κυβέρνηση

και δανειστές καταλήγουν
σε συμφωνία για τα ισοδύναμα
μέτρα τα οποία θα προέλθουν
από την επιβολή τέλους 5 λεπτών

ανά στήλη στα τυχερά
παιχνίδια

Τέλος οι πληροφορίες αναφέρουν

ότι έχει κλείσει η κλι
μακωτή μείωση των τιμών στα
γενόσημα φάρμακα καθώς και
οι παραμετρικές αλλαγές στο
ΤΧΣ και στη διακυβέρνηση των
τραπεζών
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Παζάρι éoDS

ίο παρά ένα για
κόκκινα δάνεια
και πλειστηριασμού^

ορυφώνεται η αγωνία για την
ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 

με την τρόικα, καθώς άλλη
μια προθεσμία, χθες. παρήλθε χωρίς
αποτέλεσμα, ενώ οι τράπεζες περιμένουν 

να βγει λευκός καπνός γιο να
πεισθούν οι επενδυτές να τοποθετηθούν 

στις αυξήσεις του μετοχικού τους
κεφαλαίου.

Κυβέρνηση και τρόικα είχαν και χθες
κολλήοει στους πλειστηριασμούς πρώτης 

κατοικίας και στα κόκκινα δάνεια.
Από νωρίς ήταν σαφές ότι ο στόχος
της κυβέρνησης να κλείσει τη συμφω-
viu και να συγκληθεί την Κυριακή το
EuroWorking Group για να εγκρίνει την
εκταμίευαη των 2 δισ. ευρώ της δόσης
και των 10 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή 

των τραπεζών δεν μπορούσε
να επιτευχθεί. Το μεσημέρι ο πρόεδρος
τοιι Eurogroup Γερούν Ντείσελμπλούμ
προανήγγειλε, με ανάρτησή του στο

twitter, ότι
υπάρχει μεν
πρόοδος στις
διαπραγματεύσεις, 

αλλά το

EuroWorking Group θα γίνει την Τρίτη.
Ηταν σαφές ότι ο ολλανδός υπουργός

θέλησε να καθησυχάσει τις αγορές και
τους υποψήφιους επενδυτές των ελληνικών 

τραπεζών ότι η διαπραγμάτευση
καθυστερεί μεν, αλλά δεν έχει οδηγηθεί
σε αδιέξοδο και υπάρχει ορατή ημερομηνία 

συμφωνίας την Τρίτη.
Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο καθώς

οι αγορές σήμερα αναμένεται ούτως ή
άλλως να ανοίξουν σε ιδιαιτέρως αρνητικό 

κλίμα, λόγω των γεγονότων στη
Γαλλία. Αν υπήρχε επιπλέον φόβος για
αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, θα διέτρεχαν 

σοβαρό κίνδυνο οι προσπάθειες
των τραπεζών να αντλήσουν ιδιωτικά
κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες - με πρώτη 
την Πειραιώς - έχουν ανοίξει τα βιβλία

τους και δέχονται ήδη προσφορές εδώ
και μέρες. Οπως παρατηρούν τραπεζικοί
κύκλοι, αυτή δεν μπορεί να παραταθεί
για πολύ ακόμη γιατί δίνεται εικόνα
αποτυχίας και υπάρχει κίνδυνος να
αποουρθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον
που έχει εκδηλωθεί. Κανονικά, ο 

προγραμματισμός 

των τραπεζών προέβλεπε
να κλείσουν τα βιβλία τους έως την Τετάρτη 

με Πέμπτη, υπό την προϋπόθεση
βεβαίως ότι εν τω μεταξύ θα έκλεινε και
η συμφωνία της κυβέρνησης με τους
δανειστές και θα είχαν εξασφαλιστεί τα
10 δισ. ευρώ της α να κεφαλαιοποίησης.
Εκτιμάται πάντως ότι εφόσον ανακοινωθεί 

η συμφωνία, tu βιβλία θα μπορέσουν
να κλείσουν σχετικά γρήγορα και με
επιτυχία.

ΙΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η κυβέρνηση 

που συνέχιζε μέχρι αργά χθες
το βράδυ τις διαπραγματεύσεις έθετε,
σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του
υπουργείου Οικονομικών, ως στόχο
την προστασία του 60% της «λαϊκής κατοικίας··. 

Μία διατύπωση που εκτιμάται
ότι αντιστοιχεί σε αξία κατοικίας έως
200.000 ευρώ περίπου για τριμελή οικογένεια 

και σε εισοδηματικό όριο περίπου
30.000 ευρώ. Επίσης, το υπουργείο Οικο¬

νομικών έκανε αναφορά στην προστασία 

μόνο συνεργάσιμων και συνεπών
δανειοληπτών και όχι όσων σκόπιμα
δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση 

του υπουργείου Οικονομικών,
θα μπει πλαφόν στον αριθμό των πλειστηριασμών 

που θα μπορεί να κάνει
κόθε τράπεζα τον χρόνο. Τέλος, από
τα κριτήρια προστασίας αφαιρέθηκε
το συνολική ύψος των οφειλ,ών του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σκληρή
γραμμή ακολουθεί και πάλι στη διαπραγμάτευση 

το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, παρά το γεγονός ότι επισήμως
δεν ανήκει στην ομάδα των δανειστών
αιπή τη στιγμή, ενώ η επιστροφή του
εξαρτάται από την επιτυχή κατάληξη της
αξιολόγησης. Ουσιαστικά, εκτιμάται ότι
το ΔΝΤ αντλεί τη διαπραγματευτική του
δύναμη αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία.

Διαφωνίες υπάρχουν ακόμη μεταξύ
των δύο πλευρών και ως προς το θέμα
των κόκκινων δανείων γενικώς Karyçu-
γκεκριμένα της πώλησής τους σε tamis.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεχθεί κατ'
αρχάς τη δημιουργία μιας αγοράς για
τα δάνεια αυτά, κάτι που βοήθησε τη
διαπραγμάτευση, αλλά υπάρχουν διαφωνίες 

για τους όρους με τους οποίους
θα πωλούνται τα δάνεια και το είδος των
δανείων που θα πωλούνται. Ουσιαστικά
οι δανειστές θα ήθελαν να πωλούνται
όλα τα δάνεια, ακόμη και αυτά noutf εν
είναι εντελώς στο κόκκινο και eBuv
πολλές πιθανότητες να αποπληρωθούν.
Επίσης θέλουν να πωλούνται, εκτός από
τα μεγάλα επιχειρηματικά, και τα στεγαστικά 

και τα δάνεια των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση θέλει να
εξαιρεθούν τα στεγαστικά και τα δάνεια
των μικρομεσαίων. Επίσης, θέλει να
πωλούνται μόνο σε φορείς που θα έχει
αδειοδοτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ, ίΐς προς τα άλλα
εκκρεμή θέματα της διαπραγμάτευσης,
φαίνεται πως έχει κλείσει συμφωνία για
την αλλαγή της ρύθμισης των 100 δόσεων. 

Το 201 6 θα μειώνονται σταδιακά
οι ημέρεςπου μπορεί να καθυστερήσει
κάποιος την αποπληρωμή μιας δόσης
χωρίς να βγαίνει εκτός ρύθμισης, ενώ
από το 2017 θα επιτρέπεται μόνο μία
καθυστέρηση δόσης ανά εξάμηνο. .

Ακόμη πληροφορίες ανέφεραν χθες
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να προχωρήσει χελικά στην επιβολή"
τέλους στα τυχερά παιχνίδιατουΟΠΑΠ.
S λεπτών ανά στήλη, ως ισοδύναμο για
την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιοοτική
εκπαίδευση.

Σε εκκρεμότητα παραμένει και το
θέμα της τιμολόγησης των γενόσημων
φαρμάκων.

Ωστόσο, όπως λέγεται χαρακτηριστικά
από τα στελέχη των διαπραγματευτικών
ομάδων, σε αυτές τις περιπτώσεις «τίποτα 

δεν κλείνει αν δεν κλείσουν όλα».
Επομένως, όλα εξαρτώνται από το τι
θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια και τους
πλειστηριασμούς.

Η χθεσινή διαπραγμάτευση, πέμπτη
κατά σειρά, άρχισε το μεσημέρι - διακόπηκε 

στις 7 μ.μ. προκειμένου να
μεταβούν οι οικονομικοί υπουργοί στο
Μέγαρο Μαξίμου για περαιτέρω οδηγίες 

- και συνεχιζόταν αργά τη νύχτα.
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ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Καλύτερα να θυσιαστούν τα φάρμακα
Η λύση που επιλέχθηκε και η αντίδραση των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών

Η σταδιακή μείωση των τιμών

των πολύ φθηνών
γενοσήμων αλλά και

των εκτός πατέντας φαρμάκων
μέσα σε μία διετία είναι η χρυσή

τομή που φαίνεται να βρίσκεται

ανάμεσα σε κυβέρνηση
και δανειστές

Ο φόβος να τιναχτεί η δόση των
2 δισ ευρώ και από τα γενόσημα
οδήγησε τις δύο πλευρές σύμφωνα

με πληροφορίες σε μία συμβιβαστική

λύση που προβλέπει προστασία

από τις μειώσεις που του
νέου τρόπου τιμολόγησης μόνο
έως τα τέλη του 2017 για τα φάρμακα

από 7,8 ευρώ έως και 12 ευρώ

Ωστόσο οι δανειστές δεν έχουν
πει ακόμα το οριστικό ναι καθώς
ο στόχος είναι η ανακοστολόγηση
αυτών των φαρμάκων να επιφέρει

όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση
της φαρμακευτικής δράσης

Σε αυτή τη μάχη καλύτερα να θυσιαστούν

τα φάραμακα παρά τα
κόκκινα δάνεια λέγεται ότι ειπώθηκε

από κορυφαίο κυβερνητικό
στέλεχος κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης

με τους θεσμούς
Έτσι στο τέλος της διετίας θα

έχει αρθεί η προστασία των φθηνών

φαρμάκων αφού δε θα μειώνονται

μόνο οι τιμές στα φάρμακα

που είναι κάτω του 1 ευρώ
Τι θα συμβεί τότε Τα ελληνικά
φθηνά γενόσημα κινδυνεύουν να
εξαφανισθούν από την ελληνική
αγορά καθώς η παραγωγή τους
δε θα θεωρείται συμφέρουσα

Οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες
έχουν διαμηνύσει στην ελληνική

κυβέρνηση πως δε θα μείνουν

με σταυρωμένα τα χέρια και
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να
προσφύγουν στη δικαιοσύνη ακόμη

και σε ευρωπαϊκό δικαστήρια
σε περίπτωση που δεχθούν σαρωτικό

χτύπημα στις τιμές των
σκευασμάτων τους

Στην περίπτωση που οι Έλληνες
Φαρμακοβιομήχανοι θεωρήσουν
ότι πρόκειται να κρεμαστούν από
κυβερνητικής πλευράς δίχως δηλαδή

να στηριχτούν με κάποιον άλλο

τρόπο προτίθενται όπως λένε
εδώ και καιρό να παραδώσουν τις
άδειες παραγωγής των φαρμάκων
τους στον ΕΟφ Οι φαρμακοβιομήχανοι

κάνουν λόγο για χειραγώγηση

της αγοράς εις βάρος της
εγχώριας παραγωγής και υπέρ των
εισαγόμενων σκευασμάτων Παράλληλα

υποστηρίζουν ότι από
ισχυρά κέντρα εντός και εκτός
Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη μια
επιχείρηση παραπληροφόρησης
με στόχο να καλλιεργηθεί η εντύπωση

προστασίας της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας Η κυβέρνη¬

ση από την πλευρά της επιδιώκει
να ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης

που είχε το προηγούμενο
διάστημα και κλείνει το μάτι στους
Έλληνες φαρμακοβιομήχανους
τους οποίους επιχειρεί να προσεγγίσει

υποστηρίζοντας μην ανησυχείτε

θα βρούμε τρόπους να σας
στηρίξουμε

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση

μετά την ψήφιση της διάταξης

για τον νέο τρόπο τιμολόγησης
των φαρμάκων που σύμφωνα

με τους φαρμακοβιομήχα
νους θέτει σε κίνδυνο την
βιωσιμότητα των ελληνικών φαρμακευτικών

εταιρειών οι υπουργοί
αποφάσισαν να ξεκινήσουν

διάλογο με τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

με στόχο τη διαμόρφωση

εκείνων των μέτρων πολιτικής

που θα ευνοούν τη μεγέθυνση

του κλάδου με όρους διεθνούς

ανταγωνιστικότητας και
βιωσιμότητας Οι επιχειρήσεις του
φαρμάκου όμως κάνουν λόγο για
ανυπαρξία ουσιαστικής πολιτικής
για τον έλεγχο της δαπάνης που

εστιάζει μόνο στο ψαλίδισμα των
τιμών των φαρμάκων προκειμένου

να περιοριστεί το κόστος της
Οι θεσμοί επιμένουν επίσης να

ισχύει από τώρα το νέο μέτρο του
μνημονίου σύμφωνα με το οποίο
η τιμή των off patent θα διαμορφώνεται

στο 50 της τιμής που
είχαν όσο ήταν εντός της προ

Η κυβέρνηση
υπόσχεται διάλογο

και μέτρα για
τη μεγένθυση
του κλάδου

στασίας ή σε αυτήν που προκύπτει
από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων

τιμών στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα

ποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη

τιμή Η σύγκρουση με την
κυβέρνηση εστιάζεται στο γεγονός

πως η εν εξελίξει ανακοστο¬

λόγηση προχωρά χωρίς την παράμετρο

του μέσου όρου των
τριών χαμηλότερων τιμών

Το νέο μνημόνιο καταργεί το
δίχτυ προστασίας που με κόπο είχαν

φτιάξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις

για όλα τα φάρμακα
που είχαν χάσει την πατέντα τους
πριν το 2012 και τα γενόσημά
τους Γεγονός που σημαίνει ότι δεκάδες

ελληνικά γενόσημα κυκλοφορούσαν

με σημαντικά υψηλότερη

τιμή σε σχέση με αντίστοιχα
γενόσημα στο εξωτερικό

Διεθνώς είναι πάγια πρακτική
να μειώνονται δραματικά οι τιμές
των φαρμάκων μόλις χάνουν την
πατέντα τους έως και 50-80
οπότε το ίδιο χαμηλές είναι και οι
τιμές των αντίστοιχων γενοσήμων
Με αυτόν τον τρόπο τα συστήματα

υγείας επιδιώκουν να εξοικονομούν

πόρους ώστε να μπορούν

να καλύψουν το υψηλό κόστος

των νέων πανάκριβων θεραπειών

Ήταν η δεύτερη φορά σε
διάστημα ενάμιση μήνα που υπήρξε

εμπλοκή στο θέμα της τιμολόγησης

των φαρμάκων όπως αυτή

περιγράφεται σε υπουργική

απόφαση που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο

Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο πολυνομοσχέδιο με τα

πρώτα προαπαιτούμενα ήδη είχε
γίνει μια πρώτη διόρθωση του νέου

τρόπου τιμολόγησης των off
patent και των γενοσήμων Τότε
προστέθηκε ότι εκτός από μείωση
στο 50 και στο 32,5 αντίστοιχα

των τιμών που είχαν πριν χάσει

το πρωτότυπο την πατέντα του
θα υπολογίζεται και ο μέσος όρος
των τριών χαμηλότερων τιμών των
αντίστοιχων σκευασμάτων στα
κράτη-μέλη της Ε Ε Όποια τιμή
είναι χαμηλότερη αυτή θα ισχύει
στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία από τη σύγκριση της δαπάνης

μεταξύ του πρώτου 9μηνου
2014 και της αντίστοιχης περιόδου
του 2013 για τις 30 μεγαλύτερες
κατηγορίες φαρμάκων που αντιπροσωπεύουν

το 53,5 της συνολικής

φαρμακευτικής δαπάνης
καταγράφεται σαφής μετατόπιση
της δαπάνης από τις κατηγορίες
που περιλαμβάνουν γενόσημα
προς τις κατηγορίες που έχουν μόνο

πρωτότυπα φάρμακα Σύμφωνα
δε με επίσημα στοιχεία του IMS

Hellas η διάμεση τιμή των εντός
πατέντας φαρμάκων ανήλθε στα
45,01 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο

του 2014 με την αντίστοιχη
τιμή για τα γενόσημα να τοποθετείται

στα 8,67 ευρώ
Εξαιρετικό ενδιαφέρον εμφανίζει
επίσης το γεγονός ότι στη χώρα

μας τα 47 από τα 50 πρώτα σε
πωλήσεις φάρμακα είναι εισαγόμενα

εντός και εκτός πατέντας και
μόνο 3 είναι εγχωρίως παραγόμενα

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι εκπρόσωποι

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

υποστηρίζουν πως
με δεδομένο ότι το 85 της φαρμακευτικής

δαπάνης πηγαίνει σε
ακριβά εισαγόμενα φάρμακα
εντός και εκτός πατέντας είναι

σαφές ποιος επηρεάζει καθοριστικά
τη φαρμακευτική δαπάνη

Δημιουργείται μαύρη τρύπα 400 εκ ευρώ
Οι φαρμακοβιομηχανίες πάντως θα κληθούν

να καλύψουν τη μαύρη τρύπα της
φαρμακευτικής δαπάνης που προσεγγίζει
τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφού ο προϋπολογισμός

παραμένει κλειστός στα 2 δισ
ευρώ

Το παραπάνω επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία

του ΕΟΠΥΥ που αφορούν στον αριθμό
των φαρμάκων που δόθηκαν κατά τους

πρώτους έξι μήνες σε σύγκριση με την προη¬

γούμενη χρονιά τα οποία δείχνουν πως
33,6 εκατ συνταγές ασφαλισμένων

εκτελέστηκαν το α εξάμηνο του 2015 σε
σχέση με 31,3 εκατ συνταγές του α εξαμήνου

του 2014 αύξηση 7
97,7 εκατ συσκευασίες φαρμάκων συ

νταγονραφήθηκαν το α εξάμηνο έναντι
S9.6 εκατ συσκευασίες φαρμάκων το α

εξάμηνο του 2014 αύξηση 9
Από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δόθηκαν

φάρμακα υψηλού κόστους συνολικού κόστους

492.8 εκατ ευρώ από τα οποία 129,2
εκατ ευρώ νοσοκομειακής χρήσης

Τα παραπάνω νούμερα έχουν θορυβήσει
τη διοίκηση του υπουργείου Υγείας καθώς

τα επόμενα τρία χρόνιο σύμφωνα με
το τρίτο μνημόνιο το ύψος των δαπανών
για το φάρμακο όχι μόνο δεν θα αυξηθεί
αλλά αντίθετα θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλό

στα 1,94 δισ ευρώ
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ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Του Haseeb Ahmad, διευθύνοντος συμβούλου της MSD Ελλάδας

ο ελληνικό σύστημα υγείας μέχρι σήμερα
παραμένει πολύπλοκο, πολυδάπανο και
με πολλές στρεβλώσεις. Για να επιβιώσει
και να αντέξει Tis μελλοντικές προκλή¬

σεις, πρέπει να υπάρξει μία ουσιαστική στροφή σε

ένα σύστημα με επίκεντρο τον ασθενή/Εως τώρα το

σύστημα είναι κοντόφθαλμο, ιατροκεντρικό, υποκειμενικό, 

με έμφαση στην υπερ-εξειδικευμένη παροχή
φροντίδας, ενώ το σύστημα πληρωμών βασίζεται στον

όγκο των παρεχόμενων δραστηριοτήτων. Είναι αυστηρά 

λογιστικό, ενώ η καινοτομία αφορά αποκλειστικά 

και μόνο την επιστημονική ανακάλυψη νέων

θεραπειών. Για να πετύχει τη μετάβαση από τη σημερινή 

εποχή της κρίσης στη μεταμνημονιακή περίοδο
και να συναντήσει το αύριο της χώρας, το σύστημα υγείας 

χρειάζεται έξι βήματα
Το πρώτο βήμα είναι να καθοριστούν οι προτεραιότητες, 

με βάση τις υγειονομικές ανάγκες. Μπο¬

ρεί, για παράδειγμα, να δοθεί έμφαση στην αρθρίτιδα 

και τα μυοσκελετικά προβλήματα, το άσθμα, τον

καρκίνο, τα καρδιαγγειακά, τον διαβήτη, τα ψυχικά
νοσήματα, τους τραυματισμούς και την παχυσαρκία
Η διαμόρφωση ενός αντίστοιχου πλαισίου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο οδήγησε οε μείωση κατά 50% των

καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσα οε μία δεκαετία
Το δεύτερο βήμα είναι να δοθεί έμφαση στην

πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Να
αυξηθούν τα σχετικά δίκτυα, η ενημέρωση των ασθενών, 

ο αυτοέλεγχος της υγείας τους και η φροντίδα
στην κοινότητα Να μειωθούν, παράλληλα, η παχυσαρκία, 

οι ανθυγιεινές συνήθειες, όπως το κάπνισμα,
η κατανάλωση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών,
και τα ατυχήματα

Το τρίτο βήμα είναι να δοθεί έμφαση στα υπάρχοντα 

στοιχεία όπως εκείνα της ηλεκτρονικής συ-

νταγογράφησης, τα οποία είναι άκρως ενδιαφέρο¬

ντα και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ αποδοτικά και

χρήσιμα για την εφαρμογή όλων των παραπάνω. Ενδεικτικό 

είναι το πρόγραμμα «Closercare», το οποίο

εφαρμόζει η MSD στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται 

για μία υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης, 

η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη

βελτίωση της αυτοφροντίδας ασθενών με μακροχρόνιες 

παθήσεις. Υλοποιείται με μια οειρά από μεθόδους 

οι οποίες επιλέγονται από ή υλοποιούνται μέσω
ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος, χωρίς
τη μεσολάβηση μεσαζόντων. Το εν λόγω σύστημα οδήγησε 

οε μείωση κατά 50% των εισαγωγών και κατά
66% των ημερών νοσηλείας, ενώ πολύ σημαντικά
ήταν και τα οικονομικά οφέλη για το σύστημα

Το τέταρτο βήμα είναι να γίνει η Ελλάδα ένα διεθνές 

κέντρο αριστείας για την αναγνώριση προβλημάτων 

υγείας οε πραγματικό χρόνο και παροχή των κατάλληλων 

υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται
από το σύστημα ηλεκτρονικής ουνταγογράφηοης, το
οποίο είναι πρότυπο παγκοσμίως. Χάρη οε αυτό θα

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, εκτός των άλλων,
κλινικές μελέτες και ανάλυση θεραπευτικών δεδομένων 

και κόστους.
Το πέμπτο βήμα είναι η καθιέρωση νέων ποιοτικών 

δεικτών στο σύστημα υγείας. Από πλευράς αποτελεσματικότητας, 

θα ελέγχουν την πρόληψη των πρόωρων 

θανάτων, την ποιότητα ζωής για άτομα με χρόνια 

προβλήματα και την ταχεία αποκατάσταση ατόμων
που έχουν υποστεί οξέα επεισόδια ή σοβαρούς τραυματισμούς. 

Από πλευράς ελέγχων, την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας και από πλευράς ασφάλειας τη
θεραπεία των ασθενών οε ασφαλείς συνθήκες.

Το έκτο βήμα είναι η ανάδειξη της αξίας και της

καινοτομίας, με ενδεικτική την περίπτωση της φαρμακευτικής 

αγωγής, όπου η αξιολόγηση θα πρέπει να

γίνεται με σχέσεις κόστους-αποτελεσματικότητας.
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ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΟ 84 ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ

ΕΞ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΟΛΙΣ
45 ΟΡΦΑΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΑ 90 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΣΤΗΝ Ε.Ε

Τη
ζωτική σημασία που έχουν η έγκαιρη

διάγνωση και η ανεμπόδιστη

πρόσβαση στη θεραπεία για
tous onavious ασθενεί τόνισε
ο δρ XpnoTOs Δάκαβ επικεφα
Xris wis EniToonns Σπανίων Παθήσεων

και Ορφανών Φαρμάκων του ΣΦΕΕ μιλώ
vras οε επιστημονική εκδήλωση με θέμα Σπάνια

Νοσήματα και Ορφανά Φάρμακα Επί ενδείξεων
βασιζόμενεβ προσεγγίσει η οποία πραγματοποιήθηκε

από το Bionian Cluster Έρευνα του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού για Tis Σπάνιεβ Παθήσειβ έδειξε

ότι για το 25 των ασθενών χρειάστηκαν 5

éb>s 30 χρόνια μέχρι να διαγνωστεί η σπάνια vooos
από την οποία έπασχαν ενώ στο 40 έγινε αρχικά
εσφαλμένη διάγνωση ms νόσου και υποβλήθηκαν
οε εσφαλμένη αγωγή όπωβ χειρουργική επέμβαση
ή και ψυχιατρική θεραπεία Ο κ Δάκας ανέφερε
ότι στη χώρα μαβ xopis διάγνωση είναι σήμερα το
56,2 των ασθενών με νόσο Hunter το 60 των ασθενών

με νόσο Gaucher και το 89,4 των ασθενών

με νόσο Fabry
Ωστόσο πέρα από την πάθηοή tous οι ασθενεί

στη χώρα pas καλούνται να αντιμετωπίσουν και
Tis γραφειοκρατία αγκυλώσει του συστήματοβ υ

γείαβ Στην Ελλάδα κυκλοφορούν και αποζημιώνονται

εξ ολοκλήρου από τα ταμεία μόλιβ 45 ορφανά
φάρμακα από τα 90 που είναι εγκεκριμένα στην Ε.Ε
Τα εν λόγω σκευάσματα χορηγούνται από τα δημόσια

νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
ενώ 21 φτάνουν στη χώρα pas και orous ασθενείβ

μέσω του Ινστιτούτου ΦαρμακευτικήβΈρευναβ και

Τεχνολογία8 ΙΦΕΤ Τα ορφανά φάρμακα καλύπτουν

μόλιβ το 3 ins συνολικήβ φαρμακευτικήβ δα
nàvns τόνισε ο κ Aokos για να εξηγήσει Τα προσκόμματα

για την πρόσβαση στη θεραπεία δημιουργούνται

κυρίου από την τιμολογιακή πολιτική και τη
γραφειοκρατία που επικρατούν στην Ελλάδα και επιτείνονται

από Tis συνεχείβ wpiKonés tos φαρμα
κευτικήβ δαπάνηβ Ka0a>s και από την απουσία μητρώων

ασθενών για Tis σπάνιες παθήσεις
Μία από Tis σπάνιες παθήσεις που τα τελευταία

χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνητικών

προσπαθειών για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων

είναι η αρτηριακή πνευμονική υπέρταση ένα

επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται
οι φαρμακευτικές εταιρείες Actelion Bayer και
Genesis Pharma Τα νέα όπλα χαρίζουν ελπίδα
otous ασθενείς αλλά την ίδια στιγμή οι'Ελληνεβ
nàoxovres από σπάνιες παθήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν

πολλά εμπόδια στην πρόσβαση στην περίθαλψη

τα οποία εντείνονται καθώς βαθαίνει η οικονομική

κρίση Σε ό,τι αφορά το πρόσθετο εμπόδιο

που δημιουργεί η έλλειψη μητρώων ασθενών
τα περίφημα registries η έλλειψή tous δεν περιορίζεται

oris σπάνιες παθήσεις αλλά επεκτείνεται οε
όλες Tis ασθένειες δυσχεραίνοντας τον σωστό υπολογισμό

ms ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης και
τον ορθό καταμερισμό των πόρων στην υγεία Στην
πατρίδα pas η αρχή για τη δημιουργία registries γίνεται

δειλά-δειλά με τη δημιουργία των δύο πρώτων

μητρώων ασθενών για την ηπατίτιδα C και για
τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία την πιο κοινή λευχαιμία

των ενηλίκων
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lui ΜΑΙΡΗ I ΠΑΠΑΚΠΝΓΓΑΝΠΝΟΥ

m.papakonstantlnau@realnews.gr

Επί
400 ημέρες ο Δημήτρης Γιαννακό

πουλος προσπαθούσε να πείσει τους ιδι

οκτήτεςτου CNN International ότι η όχι
και τόσο καλή εικόνα που έχει η χώρα μας τα
τελευταία χρόνια είναι απλό προσωρινή Τελικό

το κατάφερε Οι Αμερικανοί εμπιστεύτηκαν
την κρίση το ένστικτο αλλά και την επιχειρηματική

πορεία του προέδρου του ομίλου DPC
και συμφώνησαν ώστε ο ελληνικός όμιλος να
αποκτήσει τα δικαιώματα του CNN Greece Τα

εγκαίνια ήταν λαμπρά ενώ η είσοδος του κορυφαίου

ειδησεογραφικού οργανισμού στη

χώρα μας στέλνει διπλό μήνυμα Σηματοδοτεί
την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης
και αποκαθιστά το όνομα της χώρας μας διεθνώς

Για την οδύσσεια που πέρασε στις δι

αηραγματεύσειςτου μετουςΑμερικανούςτου
CNN για τα σχέδια που χαράσσει στον τομέα
της ενημέρωσης για το επενδυτικό πρόγραμμα

της ΒΙΑΝΕΞ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

ο κλάδος των φαρμάκων αλλά και

για τις προοπτικές του αθλητισμού στη χώρα
μας ο Δ Γιαννακόπουλος πρόεδροςτου DPC

Group αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων

σύμβουλοςτηςφαρμακευτικής εταιρείας
ΒΙΑΝΕΞ και ιδιοκτήτης τηςΚΑΕ Παναθηναϊκός

μίλησε στη Realnews

IlÔXOS είναι να προσφέρουμε
OTOus EflrinvES ανά την

υφήπΊο αΑπα και σε ôoous

διαβάζουν ελληνικά ποιοτικό

πρωτογενές περιεχόμενο

Μ Πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάσατε το CNN
Greece στη χώρα μας σηματοδοτώντας την
έναρξη μιας κορυφαίας συνεργασίας τόσο

για τον χύρο των ελληνικών μέσων μαζικής
επικοινωνίας όσο και για την Ελληνική κοινωνία

Τι σηματοδοτεί η είσοδος ενός από

τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς ομίλους

του κόσμου στη χώρα μας
Γενιές ολόκληρες μεγάλωσαν σε όλο τον κόσμο

ηαρακολουθώνταςτιςειδήσειςκαιτα διεθνή

γεγονότα από την τηλεόραση του CN Ν
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη
τηςτεχνολογίας άλλαξε η τάση της ενημέρωσης

του κοινού και πλέον το διαδίκτυο αποτελεί

τον κύριο τρόπο ενημέρωσης Ετσι το
CNN αποτελείτον κορυφαίο ειδησεογραφικό

οργανισμό και προορισμό και στην ψηφιακή

ενημέρωση Η έλευση αυτού του επιχειρηματικού

και ειδησεογραφικού κολοσσού

στην Ελλάδα αποτελεί από μόνη της είδηση

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι

ο όμιλος DPG που είναι ο κορυφαίος δι

αδικτυακός όμιλος στην Ελλάδα με τη συμφωνία

αυτή είναι πλέον μέλος της οικογένειας
του CNN International

Φ Σε τι αποσκοπείτε εσείςαπόαυτή τη συνεργασία

Ενδέχεται να αποτελέσει το έναυσμα
για διεύρυνση της μεταξύ σας συνεργασίας

Κύριος στόχοςείναινα προσφέρουμε στους
Ελληνες ανά την υφήλιο αλλά και σε όσους
διαβάζουν ελληνικά ποιοτικό πρωτογενές περιεχόμενο

εφαρμόζοντας ταυτόχρονα στο

έπακρο τον κώδικα λειτουργίας του CNN

Προσφέρουμε ποιοτική ενημέρωση με τη

σφραγίδα του CNN με το στιλ του CNN με

Χρειάστηκαν 400 ημέρεε
για να καταλήξουμε σε
συμφωνία με το CNN

Ο πρόεδρος ίου DPG Group Δημήτρης Γιαννακόπουηος μιηά στη Realnews
για τις δΰσκοΗες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς ώστε να κατορθώσει

να φέρει στην Είΐίΐάδα τον κορυφαίο ειδησεογραφικό οργανισμό με τη
δημιουργία του CNN Greece για τα σχέδιά του στον τομέα της ενημέρωσης

για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΒΙΑΝΕΞ αΜά και για τα προβΗήματα που
αντιμετωπίζει η εΜηνική φαρμακοβιομηχανία
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TO CNN ΠΑΝΤΟΥ SOCIAL MEDIA DEPON
reviés ολόκληρα μεγάλω¬ To CNN Greece αξιοποιεί tnv Η μεγάλη συμφωνία που

σαν σε όλο ιον κόσμο παρακολουθώ

vias us ει6ήσεΐ5 και
τα διεθνή γεγονότα από την
τηλεόραση του CNN

ιελευιαία λέξη ins τεχνολογία
Είναι προσΒάσιμο από desktop
tablet και mobile app και έχει
παρουσία σε όλα κι social media

κλείσαμε το 2015 ήταν το Depon
Η αναζήτηση νέων επενδύσεων
είναι μια συνεχής διαδικασία που
δεν σταματάει ποτέ

την αξιοπιστία του CNN Αυτό αποτελεί από

μόνο του συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι

του ανταγωνισμού Επίσης έχουμε πρόσβαση

σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και

φυσικά στηναποκλειστική χρήση περιεχομένου
τόσο σε κείμενο όσο και σε βίντεο Οσο

για τη διεύρυνση της συνεργασίας που με
ρωτότε η συμφωνία μας περιλαμβάνει ρήτρα

προτεραιότητας για τον όμιλο DPC Οταν

κριθεί σε συνεννόηση με τους εταίρους
μας στο CNN International θα εξετάσουμε
όλες τις δυνατότητες

m Πόαο εύκολη ήταν η απόφαση του CNN
να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας δεδομένου

ότι το εγχείρημα υλοποιείται σε μία δύσκολη

οικονομικά περίοδο
Καθόλου εύκολη δεν ήταν Χρειάστηκαν 400
ημέρεςδιεξοδικών συζητήσεων για να καταλήξουμε

στη συμφωνία Από τη μία υπήρχε
ο πετυχημένος όμιλος της DPG και από την
άλλη η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας
και η όχι ιδιαίτερα καλή εικόνα της στο εξωτερικό

Καταλυτικοί παράγοντες ήταν η
προσήλωση

του ομίλου DPG στο επιχειρηματικό
μοντέλο που έχει σχεδιάσει και η επιμονή

των στελεχών μας που έφεραν εις πέρας τις
διαπραγματεύσεις πείθονταςτους Αμερικανούς

ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε το επιχειρηματικό

σχέδιο
m Εκτιμάτε ότι η είσοδος του CNN στη χώρα
μας θα προσελκύσει και άλλους παγκόσμιους

ηγέτες της ινη μέ ρωσης
Δεν μπορώ να αποκλείσω την έλευση νέων
παικτών αλλά θεωρώ ότι ισοδύναμοι με το
CNN δεν υπάρχουν Το ελληνικό κοινό χρειαζόταν

κάτι πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό απ

ό,τι είχε συνηθίσει λόγω της προσφοράς
στην ενημέρωση που υπήρχε έως σήμερα
Επιπλέον δεν είναι εύκολο για ξένους ομίλους

να εμπιστευτούν τους τίτλους τους σε
ένα αβέβαιο περιβάλλον Και φυσικά χρειάζονται

και αρκετά κεφάλαια
Η παρουσία του αμερικανικού ειδησεογραφικού

σόιτ που εκπροσωπείτε ανεβάζει
τον πήχυ της ενημέρωσης Δεδομένου ότι

ο τομέας έχει γίνει έντονα ανταγωνιστικός
ποιες αλλαγές φιλοδοξείτενα φέρετε στον τομέα

της ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Στον όμιλο DPC έχουμε δεσμευτεί από τον
κώδικα δεοντολογίας του CNN για το

περιεχόμενο

που προσφέρουμε Προφανώς και
από τον κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων

μας Ειδήσεις και ρεπορτάζ με αξιοπιστία

διαφάνεια ακρίβεια διασταυρωμένες
πληροφορίεςκαι ισορροπημένη προσέγγιση
χωρίς εντυπωσιασμούς μετιςαπόψειςόλων
των πλευρών με όλεςτις πτυχέςτηςείδησης
Με ψυχραιμία και ευαισθησία Ειδήσεις που

ενδιαφέρουν την κοινωνία που επηρεάζουν
τη ζωή των πολιτών που διευρύνουν τους
ορίζοντες που μεταφέρουν συγκλονιστικές
εμπειρίεςαπό όλο τον κόσμο Και φυσικά το
αποκλειστικό περιεχόμενο του CNN στα ελληνικά

To CNN Greece αξιοποιεί την τελευταία

λέξη της τεχνολογίας Είναι προσβάσιμο
από desktop tablet και mobile app και έχει

παρουσία σε όλα τα social media δημιουργώντας

ισχυρούς δεσμούς με τους χρήστες
του σε όλη την υφήλιο για πλούσια και συνεχή

ενημέρωση
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Οι δανειστές επιμένουν
σε μία αδιέξοδη
και α^αναπιυξιακή
ποάιπκή

Η πρόθεση ins πο
flnzias για στήριξη
tns effflnvncns φαρ
μακοβιομηχανία
έρχεται σε αντίθεση
με τα μέτρα που
φέρνει η κυβέρνηση

στον τομέα του
φαρμάκου

m Ενας νευραλγικός τομέας της ελληνικής οικονομίας

είναι η φαρμακοβιομηχανία Η πολιτεία

δηλώνα πρόθυμη να στηρίξει τις ελληνι
κές εταιρείες του κλάδου προκειμένου να παράγουν

με ανταγωνιστικούς όρους να επενδύουν

σε έρευνα και καινοτομία και να δημιουργούν

νέες θέσεις εργασίας Ως αντιπρόεδρος
και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος

στη ΒΙΑΝΕΞ με ποια μέτρα εκτιμάτε ότι οι
προθέσεις της πολιτείας μπορούν να υλοποιηθούν

με επιτυχία
Δυστυχώς η πρόθεση της πολιτείας για στήριξη

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας έρχεται

σε αντίθεση με
τα μέτρα που φέρνει
η κυβέρνηση στον το
μέατου φαρμάκου Οι

δανειοτέςεπιμένουνσε
μία αδιέξοδη και αντιαναπτυξιακή

πολιτική

με συνεχείς μονομερείς
παρεμβάσειςστιςτιμές
των οικονομικών φαρμάκων

τα οποία παράγει η ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

αφήνοντας στο απυρόβλητο
τα ακριβά εισαγόμενα φάρμακα Η κυβέρνηση

αντί να ανακόψει αυτή την καταστροφική
πολιτική η οποία δεν απέφερε καρπούς

στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης αποδεικνύεται

εγκλωβισμένη στο πλαίσιο τηςδι
απραγμάτευσης Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο

θα πρέπει να πουν όχι στις νέες πα¬

ράλογες απαιτήσεις των δανειστών για μειώσεις

στις τιμές των παλιών και καταξιωμένων
φαρμάκων κυρίως των ελληνικών κατά 60
80 καθιστώντας πλέον την παραγωγή τους
ασύμφορη Επιπλέον η κυβέρνηση και συγκεκριμένα

η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε

κάποιες ζωτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να
εξαιρεθούναπό τη φαρμακευτική δαπάνη τα
εμβόλια ο ΦΠΑ και η φαρμακευτική περίθαλψη

των ανασφάλιστων πολιτών ώστε να διασφαλιστεί

μια ελάχιστη ευελιξία στον ανεπαρκή
και ανελαστικό προϋπολογισμό του 1,945

δισ ευρώ Ως προςτο θέμα των εμβολίων θα

πρέπει να σημειωθεί ότι σε καμία χώρα του

κόσμου το πρόγραμμα εμβολιασμών δεν λο
γιΖ^ται ως κόστος Αντίθετα εντάσσεται στις

κοινωνικές πολιτικές πρόληψης ακριβώς επειδή

θωρακίζει τη δημόσια υγεία και
προλαμβάνει

από μελλοντικές δαπάνες νοσηλεί
ας και φαρμακευτικής περίθαλψης Οσο δε
για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων

εντάχθηκε χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη „
στην κλειδωμένη φαρμακευτική δαπάνη η
οποία έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την κάλυψη

των αναγκών των ασφαλισμένων πολιτών

Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί κλειστός
προϋπολογισμόςγια τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους

στο 25 τηςσυνολικής φαρμακευτικής
δαπάνης ώστε από τη μία να εξασφαλίζονται
οι πόροι για τις πραγματικά καινοτόμες θεραπείες

τις οποίες έχουν απόλυτη ανάγκη οι ασθενείς

και από την άλλη να υπάρχει δικαιότερη

κατανομή στο rebate και το clawback μεταξύ

των φαρμακευτικών εταιρειών
Υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω επενδύσεις

στον τομέα της υγείας
Η μεγάλη συμφωνία που κλείσαμε το 2015
ήταν το Depon και η αναζήτηση νέων επενδύσεων

είναι μια συνεχής διαδικασία ηου
δεν σταματάει ποτέ Βέβαια πρέπει να τονίσω

πως δυστυχώς οι συνεχόμενες αλλαγές
στο νομοθετικό πλαίσιο μας αναγκάζουν να

ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο στο να
εναρμονιστούμε

σε αυτές τις αλλαγές αντί να ξοδεύουμε

τον χρόνο μας στη δημιουργία και

εξεύρεση νέων επενδύσεων ηου θα επιφέρουν

ακόμα μεγαλύτερη και προστιθέμενη
αξία στη χώρα
Εκτός από τη φαρμακοβιομηχανία και

τον τομέα της ενημέρωσης μαζί με την οι κο

γένειά σας έχετε στηρί
ξει με κάθε τρόπο τον αθλητισμό

τόσο οικονομικά

όσο και ηθικά Εκτιμάτε

ότι η χώρα μας
έχει ανάγκη από νέες επενδύσεις

σε αθλητικές
υποδομές Εσείς προτί
θέστε να συμμετάσχετε

σε επενδυτικά
προγράμματα

που σχετίζονται με τον αθλητισμό
Οαθλητισμόςείναι μέροςτου πολιτισμού και
έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται Επίσης ο αθλητισμός

διδάσκει στα παιδιά την αξία του
ευ αγωνίζεσθαι και τηςευγενούςάμιλλας και

βάζει τις βάσεις για σωστή παιδεία Διδάσκει
αξίες και σεβασμό οπότε οτιδήποτε συμβάλλει

στη σωστή διαπαιδαγώγηση εμείς το στηρίζαμε

και θα το στηρίζουμε

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
0 αθλητισικκ δίδασκα την

αξία του ευ αγωνίζεσθαι και
ms ευγενούς άμιλλοί και Βάζα
os βάσεκ για σωστή παιδεία
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ηση 4.700.000 για
είο Παπαγεωργίου
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Πόρισμαγια υπερσυνταγογράφηση
στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης

ΕΠΊ καταστρέφουν τόσα χρόνια ποντικοί

το σύστημα Υγείας της Ελλάδας

Πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας στοχοποιεί τρεις

γιατρούς του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
της θεσσαλονίκης για υπερ-ουντα

γογράφηση εκατομμυρίων ευρώ στο
Αιμορροφιλικό Κέντρο του ιδρύματος

Η έρευνα των ελεγκτών του Σώματος
διεξήχθη ύστερα από σχετική εντολή

που έδωσε τον Οκτώβριο του 201 3 ο
τότε εισαγγελέας Διαφθοράς θεσσαλονίκης

Αργύρης Δημόπουλος Είχε προηγηθεί

καταγγελία γιατρού που έκανε
λόγο για αλόγιστες δαπάνες στη λειτουργία

του συγκεκριμένου κέντρου
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
ασθενούς για τη θεραπεία του οποίου

παραγγέλθηκαν σε διάστημα δύο
ετών φάρμακα αξίας 10.000.000 ευρώ

Το κόστος λειτουργίας του κέντρου
την πενταετία 2009-201 4 που προηγήθηκε

της καταγγελίας κυμαινόταν από

10.000.000 έως 19.000.000 ευρώ ετησίως
τη στιγμή που το αντίστοιχο κέντρο

στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο των Αθηνών

κόσπσε το ίδιο διάστημα 3.500.000
με 4.500.000 ευρώ τον χρόνο

Εκτός από τα παραπάνω ο ίδιος
γιατρός διατύπωσε καταγγελίες για
εμπορία αιμορροφιλικών φαρμάκων
σε χώρες των Βαλκανίων Σύμφωνα
με δικαστικές πηγές οι ελεγκτές ξεσκόνισαν

τα φύλλα νοσηλείας ασθενών

και διαπίστωσαν περιπτώσεις στις
οποίες οι παραγγελίες αιμορροφιλικών
φαρμάκων που είναι ιδιαίτερα υψηλού

κόστους ήταν σε ποσότητα διπλάσιες

από τις κανονικές Οι τρεις γιατροί
που βρίσκονται στο κάδρο της έρευνας

καλούνται να καταθέσουν ανωμο
τί δηλαδή ως ύποπτοι για το αδίκημα
της απιστίας με τις επιβαρυντικές διατάξεις

του νόμου περί καταχραστών
του Δημοσίου και για ξέπλυμα μαύρου

χρήματος
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► ► ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Νέες τιμές για
9.434 φάρμακα
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ η λίστα
ανακοστολόγησης των 9.434
φαρμάκων στην ηλεκτρονική
ιστοσελίδα του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων ΕΟΦ Οι
τιμές τίθενται προς διαβούλευση
εξπρές προκειμένου οι
φαρμακοβιομηχανίες να μπορέσουν
να καταθέσουν τις παρατηρήσεις
τους για να ακολουθήσει το νέο
δελτίο τιμών φαρμάκων το οποίο
άλλωστε αποτελεί προαπαιτούμενο
για την εκταμίευση της δόσης
Από το σύνολο των σκευασμάτων
περίπου το 38 παρουσιάζει
μειωμένες τιμές δηλαδή 3.720
φάρμακα βάσει των αλλαγών που
έχουν εισάγει στην τιμολόγηση
οι υπουργικές αποφάσεις Θάνου
Δημόπουλου και Ανδρέα Ξανθού
Από την παρούσα ανατψολόγηση
εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος
τα εμβόλια τα προϊόντα του
Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη
Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

Κούρεμα
Σχην ανατιμολόγηση προκύπτει
επίσης κούρεμα των
γενόσημων φαρμάκων Για
αυτό και αντιδρούν έντονα οι
εκπρόσωποι των ελληνικών
φαρμακευτικών εταιριών οι
οποίοι παράγουν ως επί το
πλείστον γενόσημα Σύμφωνα
με την ανακοίνωση του ΕΟΦ οι
φαρμακευτικές το αργότερο μέχρι
την Κυριακή θα πρέπει να στείλουν
γνωστοποιήσεις στον Οργανισμό
σχετικά με παρατηρήσεις και
ενστάσεις Οι εκπρόσωποι των
φαρμακευτικών επιχειρήσεων
που επιθυμούν να διατυπώσουν
παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν
τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή
να καταθέσουν συμπληρωματικά
στοιχεία μπορούν να πάνε
στα γραφεία του ΕΟΦ
ακολουθώντας την αλφαβητική
σειρά όπως είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ
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φωιό κάτω καπείιαι
να παρουσιάσει μια
αξιόπιστη πρόταση

έπειτα από την απαίτηση
των θεσμών να εκδοθεί

πάραυτα νέο δελτίο
τιμών φαρμάκων με

βάση τον πρόσφατα
ψηφισθέντα νόμο
και μετά us πολύ

έντονεε αντιδράσει εκ
pépoustns eflflnviKiis

φαρμακοβιομηχανία5

Μάχη για τα γενόσημα
του Βασίλη Βενιζέλου

venizelos@ependisinews.gr

Με
την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός έπειτα από την απαίτηση

των θεσμών να εκδοθεί
πάραυτα νέο δελτίο τιμών φαρμάκων

με βάση τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο
και μετά τις πολύ έντονες αντιδράσεις εκ μέρους
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας Στην τηλεδιάσκεψη

την οποία πραγματοποίησε αργά το
απόγευμα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου το οικονομικό

επιτελείο της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους

των δανειστών οι τελευταίοι έθεσαν μετ
επιτάσεως τη συμβατική υποχρέωση της πολιτικής

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει
στην έκδοση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων

με βάση τον προσφάτως ψηφισθέντα
νόμο περί τιμολόγησης των φαρμακευτικών

σκευασμάτων ο οποίος δεν
περιλαμβάνει προστασίες τιμών και
θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικές

μειώσεις τιμών και μάλιστα
στο σύνολο των φαρμακευτικών
σκευασμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιβεβαιώθηκε

την περασμένη εβδομάδα
η αποκλεισττική πληροφορία την

οποία έχει δημοσιεύσει από καιρό η
Ε σύμφωνα με την οποία οι δανειστές

δεν επιτρέπουν στην πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας να

προχωρήσει

στην έκδοση νέου δελτίου
τιμών φαρμάκων με βάση την υπουργική

απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού
Υγείας Θάνου Δημόπουλου με την οποία
προστατεύονται οι τιμές των off patent φαρμακευτικών

σκευασμάτων στο κατώτατο όριο
των 12 ευρώ και οι τιμές των γενόσημων
φαρμακευτικών σκευασμάτων στο κατώτατο
όριο των 7,8 ευρώ

Παράγοντες της αγοράς φαρμάκου στη
χώρα μας οι οποίοι παρακολουθούν τη φαρμακευτική

πολιτική εκτιμούν ότι ήρθε η
ώρα να εφαρμοστεί η πρόταση την οποία
παρουσίασε λίαν προσφάτως ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων σύμφωνα με την

οποία η χώρα εξέρχεται αυτομάτως από τον

αμφιλεγόμενο κανόνα του μέσου όρου των τριών
χαμηλοτέρων τιμών της Ευρώπης ενώ τα γενόσημα

φαρμακευτικά σκευάσματα παύουν αυτομάτως
επίσης να κρέμονται από τις τιμές των off patent
φαρμακευτικών σκευασμάτων

Σημειώνεται ότι ο ως άνω λίαν αμφιλεγόμενος
κανόνας του μέσου όρου των τριών χαμηλοτέρων
τιμών στην Ευρώπη δίνει στην Ελλάδα πολύ ακριβά

πρωτότυπα και off patent φαρμακευτικά
σκευάσματα ενώ από τις τιμές των τελευταίων
κρέμονται οι αντίστοιχες

τιμές των
γενόσημων

φαρμακευτικών

σκευασμάτων
Σύυμφωνα με τους ίδιους

παράγοντες της
αγοράς φαρμάκου
στη χώρα μας είναι
χρυσή η ευκαιρία για
τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό να παρουσιάσει έστω και τώρα μια
πρόταση αξιόπιστη ρεαλιστική και δίκαιη στους
δανειστές Πρόταση που δέχεται η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία

και δεν φαίνεται ότι μπορεί να
βρει σπουδαία αντίδραση από το κουαρτέτο εάν
συνοδευτεί ατϊό την εφαρμογή του προσφάτως
ψηφισθέντος νόμου με χρονοδιάγραμμα Ενα
χρονοδιάγραμμα το οποίο θα αφορά τη σταδιακή
εφαρμογή των μειώσεων τιμών που προβλέπει ο

νόμος σε συνδυασμό με τη σταδιακή εφαρμογή
της νέας πρότασης την οποία θα μπορούσε να
καταθέσει η ελληνική πλευρά

Τι προτείνουν
Πράγματι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προτείνει

ως τελευταίο οχυρό άμυνας τη σταδιακή μείωση
των τιμών των γενόσημων φαρμακευτικών σκευασμάτων

και μάλιστα μείωση κατά 20 σε κάθε
νέο δελτίο τιμών φαρμάκων εώς ότου η προστασία

των Ημών των γενόσημων
να πέσει στο ύψος

των 4 ευρώ Αξίζει να
σημειωθεί εδώ ότι η
προστασία των τιμών
των γενόσημων φαρμακευτικών

σκευασμάτων
στην Κύπρο βρίσκεται

στο ύψος των 6

ευρώ Από την πλευρά
τους όμως οι δανειστές ενώ δέχονται το χρονοδιάγραμμα

στη μείωση των τιμών των γενόσημων
φαρμακευτικών σκευασμάτων και μάλιστα χρονοδιάγραμμα

διετίας όπως προτείνει η πολιτική ηγεσία

του υπουργείου Υγείας ζητούν επίσης μετ επιτάσεως

στο τέλος της διετίας να μην υπάρχει καμία
προστασία τιμών στο σύνολο χων σκευασμάτων
κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
εκ μέρους της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Οι θεσμοί πιέζουν στο τέλος της
διετίας να μην υπάρχει καμία
προστασία τιμών στο σύνολο
των φαρμακευτικών σκευασμάτων

Θύελλα αντιδράσεων από
τις φαρμακοβιομηχανίες

Θεόδωρος Τρύφων Οι δανειστές
ζητούν παράλογα πράγματα

ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ από τις απαιτήσεις των δανειστών εμφανίζεται στην
Ε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων Δεχόμαστε το χρονοδιάγραμμα στις

μειώσεις τιμών για τα γενόσημα φαρμακευτικά σκευάσματα μάλιστα

προτείναμε να προχωρήσουν ακόμη πιο γρήγορα οι μειώσεις
τιμών με πτώση κατά 20 σε κάθε νέο δελτίο τιμών φαρμάκων
αλλά θα πρέπει ο ορίζοντας του χρονοδιαγράμματος να είναι λογικός

Αυτά που ζητούν οι δανειστές είναι παράλογα Ουσιαστικά
ζητούν η προστασία των τιμών να πέσει το 2017 στο 1 ευρώ
Ποια ελληνική επιχείρηση θα επιβιώσει και ποια φθηνά φαρμακευτικά

σκευάσματα θα παραμείνουν στην ελληνική αγορά τότε Καμία
ελληνική επιχείρηση δεν θα επιβιώσει και όλα τα φθηνά φαρμακευτικά σκευάσματα θα αποσυρθούν

από την ελληνική αγορά φαρμάκου και θα αντικατασταθούν από δήθεν νέα και σαφώς
πολύ πιο ακριβά φαρμακευηκά σκευάσματα Ποιος θα κερδίσει από όλη αυτήν την ιστορία
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Συνταγογραφούμενη Ελλάδα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ

Ολη η Ελλάδα
αναστενάζει

σε αξονικούς
και φαρμακεία

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Βιομηχανία παραπεμπτικών για εξετάσεις

εξακολουθεί να πλήττει τον ΕΟΠΥΥ
και να ταλαιπωρεί τους ασφαλισμένους
Από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και
τον Σεπτέμβριο συνταγογραφήθηκαν και
αποζημιώθηκαν 63.985.559 εξετάσεις αξίας

400 εκατ ευρώ Αν συνεχιστεί μάλιστα

ο ίδιος ρυθμός παραπομπής τότε σε
κάθε ασφαλισμένο αντιστοιχούν 9,5 εξετάσεις

Οι Έλληνες μάλιστα εξακολουθούν
να είναι επιρρεπείς στις αξονικές

και μαγνητικές εξετάσεις ενώ ψηλά στην
λίστα προτίμησης φαίνεται να είναι τα
τρίπλεξ και οι υπέρηχοι Μόνο πέρυσι οι
ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν σε 1.032.030

αξονικές τομογραφίες κόστους 53.62 1 23 1

ευρώ σε 591 873 μαγνητικές τομογραφίες

κόστους 94.945.986 σε 1.093 928

triplex κόστους 52.347.240 και σε
3.898.764 υπέρηχους 79.127.128

Την ίδια στιγμή οιΈλληνες μόνο το
α εξάμηνο του έτους κατανάλωσαν περισσότερα

από 97 εκατ κουτιά φάρμακα
Μάλιστα συνταγογραφήθηκαν στους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ περίπου 2,5
εκατ περισσότερες συνταγές και δόθηκαν
τουλάχιστον 8 εκατ περισσότερα κουτιά
σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2014 Τα
παραπάνω στοιχεία για την Υγεία των
Ελλήνων όπως προκύπτει από τις ιατρικές
υπηρεσίες που δέχθηκαν τα παραπεμππ
κά τα φάρμακα και ης εξετάσεις που υποβλήθηκαν

προκύπτουν από τα επίσημα
στοιχεία του ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά το 2014 οι ασφαλισμένοι
πραγματοποίησαν 1 1 7 1 1 990 επισκέψεις
σε συμβεβλημένους ιατρούς κόστους
117.1 19.900 ευρώ Συνολικά συνταγογραφήθηκαν

127.675.491 παραπεμπτικά για
εξετάσεις κόστους 970.929 164 Από αυτά
1 032.030 αφορούσαν αξονικές τομογραφίες

κόστους 53.621.231 ευρώ 591 873

μαγνητικές τομογραφίες κόστους
94.945.986 1.093 928 triplex κόστους
52.347.240 και 3.898.764 υπέρηχοι κόστους

79.127.128
Την ίδια χρονιά δαπανήθηκαν από

τον ΕΟΠΥΥ 1.268.971.179 ευρώ για νοσηλείες

σε δημόσια νοσοκομεία και
469.524.381 για νοσηλείες σε ιδιωτικές
κλινικές Για το 2015 και συγκεκριμένα
το α εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν

5.639.003επτοκέψεις σε συμβεβλημένους

ιατρούς κόστους 56.390.030
δόθηκαν από τους γιατρούς 56.878.621πα

ραπειιπτικά κόστους 447.870.870 και οι

ασφαλισμένοι υπεβλήθησαν οε 493.703
αξονικές τομογραφίες κόστους
25233.450 299.542 μαγνητικές τομογραφίες

κόστους 47.769.489 487.401 triplex
κόστους 22.108.506 και 1.643.551 υπέρηχοι

κόστους 33.930.7460 Αντίστοιχα
σε 679.673.807 ευρώ ανήλθε η δαπάνη
για νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία και
369.269.013 για νοσηλείες σε ιδιωτικές
κλινικές το α εξάμηνο του έτους

ΦΑΡΜΑΚΟ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία

για την κατανάλωση φαρμάκων η
οποία καταγράφει ανοδική πορεία παρά
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης Σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά το 2014 εκτελέστηκαν
64.050.429 συνταγές ασφαλισμένων έναντι

66.588.737 το 2013 καταγράφοντας
μείωση 4 Το ίδιος έτος συνταγογραφήθηκαν

182.851.172 εμβαλάγια κουτιά
φαρμάκων έναντι 197.226.098 το 2013
σημειώνοντας επίσης μείωση 7 σε σχέση

με το προηγούμενο έιος
Ωστόσο τα στοιχεία για το 2015 δείχνουν

αύξηση τόσο της συνταγογράφησης
όσο και της κατανάλωσης φαρμάκων
Ειδικότερα 33.653.084 συνταγές ασφαλισμένων

εκτελέστηκαν το α εξάμηνο 20 1 5
σε σχέση με 31.314251 συνταγές του α
εξαμήνου του 20 14 Καταγράφεται δηλαδή

αύξηση κατά 7 Επίσης συνταγογραφήθηκαν

97.712.918 συσκευασίες φαρμάκων
το α εξάμηνο 2015 σε σχέση με

89.630.219 συσκευασίες φαρμάκων του
α εξαμήνου του 2014 αύξηση 9

Όσον αφορά τα φάρμακα υψηλού
κόστους πέρυσι δόθηκαν από τα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ φάρμακα συνολικού
κόστους 841 794 191ευρώ τα 206.417.099

ευρώ νοσοκομειακής χρήσης ενώ το α
εξάμηνο του έτους δόθηκαν φάρμακα υψηλού

κόστους συνολικού κόστους
492.827.393 ευρώ 129201.996 ευρώ νοσοκομειακής

χρήσης Επίσης 6.629 ασφαλισμένοι

έλαβαν την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη σε περιστατικά υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής εξω^ματική
γονιμοποίηση το 2014 και 4076 ασφαλισμένοι

το πρώτο εξάμηνο του έτους Τέλος

κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζα η
δαπάνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη
των ανασφάλιστων πολιτών Το 2014
25.317 ανασφάλιστοι έλαβαν συνταγές
αξίας 2.171.337 17 ενώ το α εξάμηνο του
έτους 65291 ανασφάλιστοι έλαβαν συνταγές

αξίας 5.594.549,36 ευρώ

Από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο
συνταγογραφήθηκαν και αποζημιώθηκαν 63.985.559 εξετάσεις

αξίας 400 εκατ ευρώ

Σε κάθε ασφαλισμένο
αντιστοιχούν 9,5 εξετάσεις

Το 9μηνο συνταγογραφήθηκαν
και αποζημιώθηκαν
63.985.559 εξετάσεις

αξίας 400 εκατ ευρώ

Μόνο το α εξάμηνο του έτους
οι Έλληνες κατανάλωσαν περισσότερα
από 97 εκατ κουτιά φάρμακα

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν
1.032.030
αξονικές τομογραφίες
591.873
μαγνητικές τομογραφίες
1.093.928
triplex και

3.898.764
υπέρηχοι

Συνταγογραφήθηκαν περίπου
2,5 εκατ περισσότερες συνταγές
και δόθηκαν τουλάχιστον
8 εκατ περισσότερα κουτιά
σε σχέση με το ίδιο διάστημα
το 2014

Το 2014 οι ασφαλισμένοι πραγματοποίησαν

11.711.990 επισκέψεις
σε συμβεβλημένους ιατρούς

Στο μικροσκόπιο οι συνταγές
Ό ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε επιβολή κλιμακωτών εκπτώσεων

για έξι κύριες κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων

Πακέτο μέτρων για τον έλεγχο των συνταγών

και των παραπεμπτικών λαμβάνει
ο ΕΟΠΥΥ Πλέον ο Οργανισμός θα

αγοράζει ιατρικές επισκέψεις χρησιμοποιώντας

δείκτες του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας ασφαλιστικού πληθυσμού

νοσηρότητας καθώς και συνυπολογίζοντας

τις προσφερόμενες υπηρεσίες
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Ήδη

έχει ολοκληρωθεί μελέτη εκτίμησης για
ης ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας
ανά γεωγραφική περιφέρεια βάσει της
οποίας θα συνταχθεί το σχέδιο της νέας
σύμβασης με τους γιατρούς

Παράλληλα άμεσα ενεργοποιεί
λογισμικό αποτύπωσης και παρουσίασης
απαιτήσεων ανοικτής περίθαλψης σε
πραγματικό χρόνο Με την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου λογισμικού γίνεται εφικτή

η παρακολούθηση της εξέλιξης των
δαπανών που αφορούν στην ανοικτή
περίθαλψη π.χ ιδιωτικές κλινικές σε
πραγματικό χρόνο ανά νομό και ανά
κατηγορία παρόχου

Επίσης δίνεται η δυνατότητα ακόμη
και σε επίπεδο ασφαλισμένου παρακολούθησης

σε πραγματικό χρόνο της εκτέλεσης

των παραπεμπτικών Με τη
χρήση του άνω λογισμικού υπάρχει πλέον

η δυνατότητα συγκριτικής μελέτης
κόοτους-όγκου ανά νομό ανά πολίτη

λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια

και επίσης υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου συχνότητας ανά ΑΜΚΑ αντιμετώπιση

προκλητής ζήτησης
Ειδικά για τις εξετάσεις που εκτινάσσουν

τη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ο
Οργανισμός

θα προχωρήσει σε επιβολή
κλιμακωτών εκπτώσεων για 6 κύριες
κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων
μαγνητικές τομογραφίες μέτρηση οστικής

πυκνότητας αξονικές τομογραφίες
σπινθηρογραφήματα υπέρηχοι και εξετάσεις

αίμαιος σε σχέση με το εκτελού
μενο πλήθος εξετάσεων δηλαδή όσο
αυξάνεται το πλήθος των εκτελουμενων
εξετάσεωνμ αυξάνει και η έκπτωση επί
της υποβαλλόμενης δαπάνης του παρόχου

Εκτιμάται μείωση της δαπάνης κατά

121.000.000 ευρώ με αναγωγή στο
2014 ή 20,13 της συνολικής δαπάνης

Επιπλέον προχώρησε σε κατάργηση
διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών

πράξεων για τις οποίες έχουν
παρατηρηθεί φαινόμενα τα οποία αφορούν

σε διπλές καταχωρίσεις της ίδιας
εξέτασης εξετάσεις οι οποίες είναι παρωχημένες

και δεν χρησιμοποιούνται
στη σύγχρονη ιατρική πράξη περιλαμβάνονται

σε άλλες εξετάσεις ή στην ιατρική

επίσκεψη και κατά συνέπεια δεν
τιμολογούνται μεμονωμένα
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«Μητρώο υγείας»
για εισερχομένους
στην Ε.Ε. μέσω Ελλάδας
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

«Μητρώο υγείας» με το ιατρικό ιστορικό 

και τα ενδεχόμενα προβλήματα
υγείας κάθε πρόσφυγα και μετανάστη 

που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό
έδαφος, θα συμπληρώνεται στα ηο-
tspots. Στο εν λόγω μέτρο που θα
δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, και στη βοήθεια που διαθέτει
η Ε.Ε. στη χώρα για την προσφυγική
κρίση, αναφέρεται σε συνέντευξη
του στην «Κ» ο Λιθουανός επίτροπος
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων,
Vytenis Andriukaitis, που επισκέπτεται 

τη χώρα μας την προσεχή
Πέμπτη και Παρασκευή.
-	Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή της ευρωπαϊκής κρίσης
με το προσφυγικό. Με ποιον τρόπο
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θα στηρίξει
την Ελλάδα για τις αυξημένες ανάγκες 

στην περίθαλψη;
- Η τρέχουσα κρίση μεταναστών

και προσφύγων είναι πιθανώς μία
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που έχει αντιμετωπίσει η Ε.Ε από
το 1945 και η Ελλάδα είναι όντως
στην πρώτη γραμμή. Η Επιτροπή
παρέχει ουσιαστική οικονομική βοήθεια 

προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση 

του υψηλού αριθμού προσφύγων 

και μεταναστών - συνολικά
474 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-
2020 από τα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης, 

Ενταξης και Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας, τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την
παροχή καταλύματος, σίτισης, περίθαλψης. 

Επιπλέον, διέθεσε στην
Ελλάδα το τελευταίο έτος πάνω από
25 εκατ. ευρώ επείγουσα βοήθεια,
ενώ αναμένουμε αίτημα από το ελληνικό 

υπ. Υγείας για επιπλέον έκτακτη 

βοήθεια για την υγειονομική
κάλυψη μεταναστών σε νησιά. Παράλληλα, 

έχουν διοχετεύσει 5 εκατ.
ευρώ για χρηματοδότηση έργων
που στοχεύουν σε θέματα υγείας
προσφύγων σε χώρες «πρώτης γραμμής». 

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό
να ελέγχονται συστηματικά και να
αντιμετωπίζονται οι ανάγκες που
αφορούν την υγεία τους όσο το δυνατόν 

νωρίτερα φτάσουν σε ελληνικό 

έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό η
επιτροπή, μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης, συνέταξε
ένα έγγραφο, ως «προσωπικό μητρώο
υγείας» που θα διατίθεται από τα
hotspots, για την αξιολόγηση ιατρικών 

αναγκών και την ανασύσταση
του ιατρικού τους ιστορικού. Το έγγραφο 

αυτό θα δοκιμαστεί για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.
-	Το διάστημα 2009-2013 μειώθηκε 

λόγω των μνημονίων η κρατική 

δαπάνη υγείας στην Ελλάδα

κατά 37,7%, με αποτέλεσμα σοβαρές 

ελλείψεις σε υλικά και προσωπικό 

στα νοσοκομεία. Σας ανησυχεί 

αυτή n κατάσταση σε ένα
μέλος της Ε.Ε;

-	Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για
το ότι n οικονομική αναταραχή των
τελευταίων ετών στην Ελλάδα επιδείνωσε 

τις ανισότητες στην υγεία,
τόσο σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε.
όσο και στο εσωτερικό της χώρας.
Ορισμένες κοινωνικές ομάδες έχουν
περιορισμένη πρόσβαση στην περίθαλψη, 

αφού εμπόδια που προϋπήρχαν, 

έχουν επιδεινωθεί. Εκφράζω 

την ειλικρινή συμπαράστασύ
μου στην κυβέρνηση για τα μέτρα
που έπρεπε να λάβει σχετικά με τον
εξορθολογισμό των δαπανών και τη
βελτίωση της αποδοτικότητας-βιω-
σιμότητας του συστήματος υγείας.
Τα μέτρα είχαν σχεδιαστεί για τον
έλεγχο των δαπανών κατά τρόπο
που να μη θέτουν σε κίνδυνο τα διεθνή 

πρότυπα και δεν έπρεπε να θέσουν 

σε κίνδυνο την πρόσβαση στην
περίθαλψη. Ηθελα να επισημάνω

Ο Αιθουανός επίτροπος
Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, 

αναλύει το σχεδιαζόμενο 

μέτρο στην «Κ».

ορισμένα θετικά μέτρα που ελήφθησαν, 
όπως η προώθηση υπουργικών

αποφάσεων για την καθολική πρόσβαση 

πολιτών στο σύστημα υγείας.
Η Ελλάδα αποτέλεσε υπόδειγμα για
την Ευρώπη όσον αφορά τον διορατικό 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε 

τις φαρμακευτικές δαπάνες,
ενώ επικροτώ την πρόθεση για την
αναμόρφωση του δικτύου πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας.
- Υπάρχουν αναξιοποίητα κοινοτικά 

κονδύλια που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει 

η χώρα για να μετριάσει 
τις επιπτώσεις της κρίσης;

-	Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία για την περίοδο
έως το 2020 θα επενδύσουν έως
367 εκατ. ευρώ -μεταξύ άλλων- σε
υποδομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 

ηλεκτρονική υγεία, προγράμματα 

προαγωγής υγείας για ευάλωτες 

ομάδες, ιατρικό τουρισμό. Την
περίοδο 2007-2013, διατέθηκαν 335
εκατ. ευρώ για υποδομές υγείας,
ενώ επιπλέον 275 εκατ. ευρώ ήταν
διαθέσιμα για δράσεις στην υγεία.
Η οικονομική ενίσχυση δείχνει τη
συνεχή δέσμευση της Ε.Ε. για την
υποστήριξη του ελληνικού λαού
και της υγείας του.
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[ανακοστολόγηση] Περιλαμβάνει 9.433 σκευάσματα - Οι σμές ψαλιδίζονται από 10% έως 30% για την πλειονότητα των φαρμακευτικών προϊόντων

Μεσοσιαθμική μείωση πμών 7,3 % στα φάρμακα
Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Μεσοσταθμική 
μείωση ημών

κατά 7,3% προβλέπει η ανο-

τιμολόγηση τωνφορμάκων, συμφώνα 

με τη λίστα ηου ανήρτησε
λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 

ο ΕΟΦ και βάσει της οποίας 

θα πρέπει να εκδοθεί δελπ'ο

τιμών μέχρι τα μεσάνυχτα της
Κυριακής 15 Νοεμβρίου. Η λίστα
των 9.433 προς ανακοστολόγηση 

φορμάκων ανακοινώθηκε κυριολεκτικά 

στο νήμα που προ¬

βλέπεται ώστε να μην «ενεργοποιηθεί» 

η νέα διάταξη ανακοστολόγησης 

τσυ μνημονίου κι
έτσι οι φορμακευτικές έχουν μόλις 

3 μέρες για να στείλουν γνω-
στσηοιήσεις στον οργανισμό σχετικά 

με παρατηρήσεις και ενστάσεις.

Οι πμές πσυ ήθενται προς διαβούλευση 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα 

με την υπουργική απόφο-
ση του υπηρεσιακού υπουργού
Υγει'ας κυρίου Δπμόπουλου και
την τροποποίηση αυτής που έγινε 

την 29η Οκτωβρίου από τον

νην υπουργό κ. Ξανθό. Από το
σύνολο των σκευασμάτων περίπου 

το 38% παρουσιάζει μειωμένες 

τιμές, δηλαδή 3.720 φάρμακα, 

καθώς τα υπόλοιπα φάρμακα 

είτε είναι πρωτότυπα είτε
υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα
που τα εξαιρεί από τις μειώσεις
του μνημονίου εφόσον είναι 

εμπρόθεσμη 

η ανακοστολόγηση.
Η πλειονότητα των φαρμάκων
μειώνεται κατά 10%·30%. ενώ τέσσερα 

σκευάσματα εμφανίζουν
μείωση τιμής 98%.

Ειδικότερα με βάση την ανά¬

λυση των μεταβολών προκύπτει:
■	μικρή μείωση της τάξης του 1 %

για 4.021 με τιμή λιανικής χαμηλότερη 

των 10 ευρώ, όπου η
πλειονότητα είναι γενόσημα και
off patent,
■	μέση μείωση 1 1 ,59% για 2.073
σκευάσματα με τιμή μεταξύ 10
και 20 ευρώ,
■	μέση μείωση 1 3,85% για 1 .650
σκευάσματα με τιμή μεταξύ 20-
50 ευρώ,
■	μείωση 12% - 13% για φάρμακα
με τιμή από 50 έως 200 ευρώ,
■	μέση μείωση 7,3% για τα φάρ¬

μακα άνω των 200 ευρώ.
Σημειώνεται πως για πρώτη

φορά η τιμολόγηση, η οποία θα
οριστικοποιηθεί λογικά μέχρι τη
Δευτέρα με την έκδοση σχετικού
δελτίου, περιλαμβάνει και τη δυναμική 

τιμολόγηση για τα γενόσημα. 

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ ανακοίνωσε 

ότι σι προτεινόμενες τιμές 

των προϊόντων διαμορφώθηκαν 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) συναλλαγματική ισοτιμία
ημεραμπνίας 02-09-201 5 και δεδομένα 

τιμών στα κράτη-μέλη

της Ε.Ε., β) πηγές ουλλσγής στοιχείων 

τη βάση δεδομένων EURI-
PID, και επίσημες ιστοσελίδες
των κρατών-μελών, γ) τα φύλλα
έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυ-

κλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν 

στη διαδικτυακή εφορ-
μογή του ΕΟΦ και δ) κοστολόγια

Από την παρούσα ανατιμο-
λόγηση εξαιρούνται: α) τα προ
'ίόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ)
τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου 

και δ) τα Μη Συνταγο-
γραφούμενα Φάρμακα.

ISID.-9S54135I
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Ο Kipos
με την τσάντα
ξαναχτυπά
στσΥγειοβ
Νέες καταγγελίες για
ρεβανσισμό και μεταθέσεις

σε υπηρεσίες ανεπιθυμήτων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Την κάλυψη ανωτάτων
στελεχών του υπουργείου
Υγείας οι οποίοι χαίρουν της
απόλυτης εμπιστοσύνης του
νέου υπουργού φαίνεται να
έχει αναλάβει ο κύριος με
την τσάντα κσταγγελίες για
τη δράση του οποίου δημοσίευσε

Το Βήμα της Κυριακής
στις 8 Νοεμβρίου Μολονότι

οι κσταγγελίες έχουν φθάσει
στα χέρια του υπουργού

κ Ανδρέα Ξανθού από τις
14 Οκτωβρίου 2015 και μάλιστα

από τον πρώην γενικό
γραμματέα Υγείας κ Σπύρο
Κοκκινάκη εν τούτοις στο
υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη

ανοίξει ούτε ρουθούνι
Η απάντηση που διδόταν όλη
την εβδομάδα από το γραφείο
του υπουργού ήταν Οταν έρχονται

τέτοιες καταγγελίες
διερευνώνται Γενικώς και
αορίστως

Το δημοσίευμα ωστόσο
έγινε μοχλος για να έρθουν
στην επιφάνεια και άλλες
καταγγελίες συναδέλφων
του αυτή τη φορά για κινήσεις

του εντός του κτιρίου
της οδού Αριστστέλους

έχοντας πάντα τις πλάτες
συγκεκριμένου προσώπου
Οποιος δεν εξυπηρετεί

τα συμφέροντα τους απομακρύνεται

καταγγέλλουν
υπάλληλοι του υπουργείου
φανερά ενοχλημένοι από
την πρωτόγνωρη κατάσταση

που επικρατεί Κάποιοι
που νιώθουν ότι απέκτησαν
ξαφνικά εξουσία θέλουν να
πάρουν τη ρεβάνς συμπληρώνουν

Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελεί η περίπτωση
ενος υπαλλήλου που έχει

μπει στο στόχαστρο επειδή

προ τριετίας αρνήθηκε
να προβεί σε ενέργεια την
οποία θεωρούσε παράτυπη

Ο εν λόγω υπάλληλος
ο οποίος παλαιότερα είχε
πάρει εύφημο μνεία για
τις υπηρεσίες του σήμερα
παίρνει δυσμενείς μετακινήσεις

επί τη βάσει προσχηματικών

προφορικών
καταγγελιών

Η ταλαιπωρία του ξεκίνησε

προ τριετίας μετά την
αναφορά του κυρίου με την
τσάντα ότι ο υπάλληλος εί¬

χε άσχημη και προσβλητική
συμπεριφορά σε πρώην

συνάδελφο τους Μάλιστα
ζήτησε τότε να ξεκινήσει
πειθαρχική διαδικασία Στο
μεταξύ ο υπάλληλος μετακινήθηκε

από τις κεντρικές
υπηρεσίες του υπουργείου
Υγείας στο Κεντρικό Συμβούλιο

Υγείας και στο τέλος
του ίδιου έτους στη Διεύθυνση

Επαγγελματιών Υγείας
Καθώς οι καταγγελίες δεν
ευσταθούσαν απαλλάχθηκε

των κατηγοριών σχεδόν
έναν χρόνο μετά Τη σχετική
απόφαση υπέγραψε ο τότε
υπουργός Υγείας κ Ανδρέας

Λυκουρέντζος
Λίγους μήνες μετά ωστόσο

ο υπάλληλος μετακινήθηκε
ξανά στη Διεύθυνση

Δημόσιας Υγείας από τη Διεύθυνση

Επαγγελματιών Υγείας
όπου επέστρεψε τον Αύγουστο

2015 με απόφαση του
τέως γενικού γραμματέα Δεν
πρόλαβε να καθήσει στη θέση
του ούτε τρεις μήνες Αίφνης
ήρθε φύλλο πορείας για
τη Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού Μια υπηρεσία
δυστυχώς χωρίς συγκεκριμένο

αντικείμενο παρά τη
σοβαρότητα που εκπέμπει η
ονομασία της και η οποία
έχει μετατραπεί σε δεξαμενή

ανεπιθύμητων υπαλλήλων

Ηδη έχουν μετατεθεί
εκεί 23 υπάλληλοι όταν σε
άλλες υπηρεσίες με αυξημένο
φόρτο εργασίας έχουν μείνει
περί τα πέντε ή επτά άτομα
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