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ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

Άμεση αναβολή του
clawback στα νοσοκομεία

Άμεση αναβολή της θέσπισης του μέτρου αυτόματων επιστροφών

clawback και επίσημη συνάντηση με τον Ανδρέα

Ξανθό πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου
ζητάει με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ

Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την υπό

ψήφιση θεσμική επιβολή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών

clawback στα νοσοκομεία από το 2016 έως το
2018

Με έκπληξη μας βλέπουμε μια στρεβλή πρακτική σημειώνει
Αντί να γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί να μεταφέρεται

και σε έναν ακόμη τομέα αυτόν της δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας Η χαλάρωση γύρω από τον έλεγχο της φαρμακευτικής

δαπάνης που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια
στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ με την εφαρμογή του

μηχανισμού clawback αντί να καταργηθεί με ουσιαστικούς
μηχανισμούς ελέγχου του όγκου και διαρθρωτικές αλλαγές μεταφέρεται

χώρα και στο νοσοκομειακό περιβάλλον υποστηρίζει

και εξηγεί
Αντί δηλαδή να ζητάτε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων

να διαχειριστούν με ισορροπία και σύνεση τους προϋπολογισμούς

τους και αντί να θεσπίσετε κλινικές οδηγίες
που διέπουν τη νοσοκομειακή λειτουργία για εξοικονόμηση
πόρων παρέχεται η χαλάρωση που εξασφαλίζει το μέτρο του
clawback όσον αφορά την κατανάλωση φαρμάκων ενδονο
σοκομειακά αφού δεν έχει κανένα κόστος γΓ αυτούς

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι μια τέτοια πρακτική αποτελεί
αντικίνητρο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανάπτυξης και οδηγεί

σε απώλεια θέσεων εργασίας
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΪΑΝΘΟΥ ΑΝΤΡΙΟΥΚΑΓΠΣ

Συνεργασία για να αντιμετωπιστούν
οι προκλήσεις στπν Υγεία

Για το προσφυγικό ζήτημα τις
προκλήσεις στον τομέα της υγείας εξαιτίας

της οικονομικής κρίσης την
καθολική πρόσβαση στην υγεία το σύστημα

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΠΦΥ και την πολιτική φαρμάκου

συζήτησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας με τον Ευρωπαίο επίτροπο

αρμόδιο για θέματα Υγείας
Βιτένις Αντριουκάιτις κατά τη διάρκεια
της χθεσινής τους συνάντησης

Το προσφυγικό ζήτημα δεν έχει σύνορα

και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο ανέφερε ο υπ
Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ευχαρίστησε

τον κ Αντριουκάιτις για την επί
σκεψή του στην Ελλάδα Στον Ευρωπαίο

επίτροπο παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις

στις οποίες έχει προχωρήσει
μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία του

υπουργείου όπως η ενίσχυση και η αναβάθμιση

της υγειονομικής φροντίδας
των μεταναστών και των προσφύγων

καθώς και η πρωτοβουλία συντονισμού

όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Ο Αν Ξανθός παρουσίασε τις αρνη

Σχον Ευρωπαίο επίτροπο
παρουσιάστηκαν οι
παρεμβάσεις στις οποίες
έχει προχωρήσει μέχρι
σήμερα π πολιτική πγεσία
του υπουργείου
τικές επιπτώσεις από τις πολιτικές λιτότητας

και δήλωσε πως προτεραιότητα
της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση

των δημόσιων δομών και η σταθεροποίηση

του συστήματος η γρήγορη κάλυψη

των επειγουσών αναγκών σε ιατρικό

νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό καθώς και η διαφανής διακυβέρνηση

του συστήματος
Ο σχεδιασμός και η ορθολογική κατανομή

των πόρων πρέπει να γίνεται
με βάση τις πραγματικές ανάγκες που
θα αποτυπώνονται σε έναν σύγχρονο

υγειονομικό χάρτη ανέφερε χαρακτηριστικά

ο υπουργός Υγείας κάνοντας ιδιαίτερη

μνεία στην ΠΦΥ
Από την πλευρά του ο κ Αντριουκάι

τις έδειξε ότι συμμερίζεται τους κινδύνους

που προκύπτουν από μια πολιτική
η οποία επικεντρώνεται στους οικονομικούς

δείκτες και στη δημοσιονομική

προσαρμογή Επίσης επισήμανε
την ανάγκη αναβάθμισης του Συμβουλίου

Υπουργών Υγείας στην Ε.Ε ώστε

να συζητούνται σε αυτό το όργανο
τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν

την Υγεία και όχι στο Ecofin Επίσης

ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι
πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία για να
χρηματοδοτηθεί μια συνολική στρατηγική

ανάπτυξης των υπηρεσιών της
ΠΦΥ και μάλιστα σε συνέργεια με τις
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες

Τέλος σύμφωνα με το υπουργείο έγινε

φανερή η διάθεση των δύο πλευρών

για συνέχιση της συνεργασίας
στην κατεύθυνση στήριξης των προσπαθειών

της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει

τις προκλήσεις του τομέα της Υγείας

στην Ελλάδα
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Οι φαρμακευτικές ζητουν
αναβολή του «clawback»

ΤΗΝ αναβολή του μηχανισμού 

αυτόματων επιστροφών 

(clawback) στα νοσοκομεία 

-που είναι υπό ψήφιση- 

από το 2016 έως το
2018 ζητάει ο Σύλλογος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) από
τον υπουργό Υγείας Ανδρέα
Ξανθό, με σχετική επιστολή
διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με
τον ΣΦΕΕ, μια στρεβλή πρακτική 

που αφορούσε
την εξωνοοΌκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη 

τώρα μεταφέρεται
στη δευτεροβάθμια
φροντίδα υγείας,
δηλαδή στη δα- i
πάνη των σκευασμάτων 

που
δίνουν τα νοσοκομεία 

στους νοσηλευομένους.
«Η χαλάρωση γύρω από

τον έλεγχο της φαρμακευτι¬

κής δαπάνης, που έχει κυριαρχήσει 

τα τελευταία χρόνια 
στον προϋπολογισμό του

ΕΟΠΥΎ, με την εφαρμογή
του μηχανισμού clawback,
αντί να καταργηθεί με ουσιαστικούς 

μηχανισμούς ελέγχου 

του όγκου και διαρθρωτικές 

αλλαγές, μεταφέρεται
τώρα και στο νοσοκομειακό

περιβάλλον» επισημαίνει 

ο ΣΦΕΕ και
ζητάει συνάντηση 

με την ηγεσία 
του υπουργείου 

Υγείας. Τέλος, 

ο σύλλογος 
στην επιστολή

του προτρέπει το
υπουργείο Υγείας 

να καλέσει τις
διοικήσεις των νοσοκομείων 

«να διαχειριστούν με
ισορροπία και σύνεση τους
προϋπολογισμούς τους».
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Φαρμακοβιομήχανοι
εναντίον Ξανθού
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ των νέων εισπρακτικών μέτρων για τη
φαρμακοβιομηχανία στα οποία συμφώνησαν κυβέρνηση και
δανειστές ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας ΣΦΕΕ με επιστολή του προς
τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Πρόκειται για την καθιέρωση μηχανισμού

αυτόματης επιστροφής
clawback στην ενδονοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη Οπως συμφωνήθηκε

το ύψος της δαπάνης πάνω
από την οποία θα υπάρχει clawback
θα είναι 570 εκατομμύρια ευρώ για
το 201 6 550 εκατομμύρια ευρώ για
το 201 7 και 530 εκατομμύρια ευρώ
για το 201 8

Με έκπληξή μας βλέπουμε μια
στρεβλή πρακτική αυτή του clawback
αντί να γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί

να μεταφέρεται και σε έναν
ακόμη τομέα αυτόν της δευτεροβάθμιας

φροντίδας υγείας Η χαλάρωση
γύρω από τον έλεγχο της φαρμακευτικής

δαπάνης που έχει κυριαρχήσει τα
τελευταία χρόνια στον προϋπολογισμό

του ΕΟΠΥΥ με την εφαρμογή του
μηχανισμού clawback αντί να καταργηθεί

με ουσιαστικούς μηχανισμούς
ελέγχου του όγκου και διαρθρωτικές
αλλαγές μεταφέρεται τώρα και στο νοσοκομειακό περιβάλλον

αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ
Επιπλέον υπογραμμίζει ότι δεν νοούνται τόσο μεγάλες

αλλαγές για το σύστημα υγείας να γίνονται αιφνιδιαστικά
και ερήμην και χωρίς καμία υποτυπώδη συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς και ξεκαθαρίζει ότι μια τέτοια πρακτική

αποτελεί αντικίνητρο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία
ανάπτυξης και οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας

ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

Δεν νοούνται
τόσο μεγάλες
αλλαγές για το
σύστημα υγείας
να γίνονται
αιφνιδιαστικά
και ερήμην και
χωρίς καμία
υποτυπώδη
συνεργασία
με τους
εμπλεκόμενους
φορείς
αναφέρει
δηκτικά η
ανακοίνωση
του ΣΦΕΕ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιστολή στον Ανδρ Ξανθό

Εντονη δυσαρέσκεια και έκπληξη εκφράζουν οι εκπρόσωποι
των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών για in θεσμική

επιβολή tou claw back στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

από το 2016 έως το 2018 Σε ανοιχτή επιστολή του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ προς
τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό τονίζεται ότι αντί να γίνεται

προσπάθεια να καταργηθεί μεταφέρεται και σε έναν
ακόμη τομέα αυτόν της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
και σημειώνεται ότι αντί να ζητάτε από τις διοικήσεις των

νοσοκομείων να διαχειριστούν με ισορροπία και σύνεση
τους προϋπολογισμούς τους παρέχεται η χαλάρωση που

εξασφαλίζει το μέτρο του claw back
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φαρμακευτικές Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφέςγια συγχώνευση

Κοντάσε συμφωνία
PfizerKaiAllergan
Η φαρμακευτική βιομηχανία

ετοιμάζεται να
υποδεχθεί μία διασυνοριακή

συμφωνία-μαμουθ η
οποία φαίνεται να έχει φορολογικά

κίνητρα αλλά θα μπσραυσε
να αλλάξει και τα δεδομένα στον
κλάδο Συμφωνά με πληροφορίες

αμερικανικών μέσων π Pfizer

π κορυφαία αμερικανική
φορμακευτακή είναι πολύ κοντά
σε συμφωνία για τπν εξαγορά
της ιρλανδικής AUurgan της
οποίας το mo ισχυρό προϊόν είναι

το botox Εάν τελικά οι πληροφορίες

επιβεβαιωθούν και το
deal λάβει την έγκριση διοικητικών

ουμβουλίων μετόχων αλλά

και ρυθμιστικών αρχών τσ
αντίτιμο θα μπσραυσε να φτάσει
έως και τα 1 50 δισ δολάρια γεγονός

που θα καθιστούσε την
εξαγορά τη μεγαλύτερη όλων
των εποχών στον φορμακευτικό
κλάδο

Οι δύο εταιρείες είχαν επιβεβαιώσει

τον προηγούμενο μήνα
ότι βρίσκονται σε αρχικές

συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση

Ηταν ωστόσο αμφίβολο
εάν αυτές θα προχωρήσουν καθώς

οι αμερικανικές αρχές προ
ωθούν νέο νομοθετικό πλαίσιο

που επιδιώκει να βάλει φρένο
στην πρακτική αμερικανικών
κολοσσών να εξαγοραζσυν ξένες
εταιρείες προκειμένου να μεταφέρουν

την έδρα τους σε χώρες
με ευνοϊκότερο φορολογικό
πλαίσιο και να μειώνουν τον
λογαριασμό τους στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες
ωστόσο που διέρρευσαν χθες
οι διαπραγματεύσεις των δύο
πλευρών βρίσκονται πλέον σε
προχωρημένο στάδιο και π συμφωνία

θα μπορούσε να ανακοινωθεί

έως και τη Δευτέρα Αυτό
σημαίνει ότι η Pfizer θα μπορούσε

να προλάβει να ολοκληρώσει

τη μεταφορά έδρας εάν
αυτός είναι πράγματι ο στόχος
της

Ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Ιαν Ριντ έχει επανειλημμένα

μιλησει για την ανάγκη
να βελτιωθεί η ικανότητα της
Pfizer να ανταγωνιστεί έναντι
ξένων φορμακευτικών που απολαμβάνουν

ευνοϊκότερου φορολογικού

πλαισίου

Το ακρφτς αντίτιμο
Οι διοικήσεις των Pfizer και Allergan

φέρεται να έχουν καταλήξει

στους περισσότερους

όρους και μένει να καταλήξουν
και στο ακριβές αντίτιμο Αυτή
τη στιγμή φέρεται να ουζπτει'ται
ένα αντίτιμο ύψους 370 έως 380
δολαρίων ανά μετοχή
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη οι
μετοχές της Allergan έκλεισαν
στα 310,8 δολάρια ανά μετοχή
Εκπρόσωποι των δύο φορμακο
βιομηχανιών αρνήθηκαν να σχολιάσουν

τις πληροφορίες Εάν
ωστόσο η ουμφωνία ευοδωθεί
θα δημιουργήσει ένα μεγαθήριο
στον φαρμακευτικό κλάδο με
εκτιμώμενες ετήσιες πωλησεις
της τάξης των 53 δισ δολαρίων

Υπενθυμίζεται ότι n προσηά
θεια της Pfizer να σηνενώσει τις
δυνάμεις της με την Allergan
έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά
το ναυάγιο των σχεδίων της να
εξαγοράσει τη βρετανική Astra
Zeneca και να μεταφέρει τη φορολογική

έδρα της στη Βρετανία
Τότε είχε συναντήσει τη σθεναρή

ανπ'σταση μετόχων της Astra
Zeneca αλλά και αντιδράσεις
σε πολιτικό επίπεδο καθώς
υπήρξαν αρκετοί Βρετανοί βουλευτές

που εξέφραζαν ανηουχία
για το ενδεχόμενο να περάσει
n εταιρεία σε αμερικανικό έλεγχο

S1D-9868J20
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Τα κλαδιά από 27
κερδοφόρα εργοστάσια

Αλλεπάλληλα είναι τα χτυπήματα
προς την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
καθώς φαίνεται να πλήττεται δραματικά
από τανέα μέτρα για το φάρμακο Αφενός
οι μειώσεις τωντιμών των ελληνικώνγε
νοσήμων αναμένονται πολύ μεγάλες κατά
τα επόμενα δελτία τιμών αφετέρου όσοι
Ελληνες παραγωγοί προμηθεύουντα νοσοκομεία

θα επηρεαστούν και από την
επιβολή clawbackστηνοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη Το σύνολο του
κλάδου είναι ανάστατο και αναμένονται
προσφυγές στο ΣτΕ προκειμένου να διαπιστωθεί

η νομιμότητα των αποφάσεων
Οι δε βιομήχανοι δηλώνουνότι είναι έτοιμοι

να παραδώσουν τα κλειδιά 27 κερδοφόρων

εργοστασίων στην κυβέρνηση
Γ.Σακ
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ΕΕΔΕ

Ελλείμματα ηγεσίας
Η παρατεταμένη κρίση πέρα
από τις σαρωτικές αλλαγές
που έχει επιφέρει στο εργασιακό

περιβάλλον με την είσοδο

ευέλικτων μορφών απασχόλησης

και την υποβάθμιση
αμοιβών και παροχών

έχει αναδείξει και ελλείμματα
ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα
τόσο στον επιχειρηματικό
όσο και στον πολιτικό και

τον κοινωνικό στίβο Τα παραπάνω

αποτελούν συμπεράσματα
του 6ου The Big HR

Debate που διοργάνωσε χθες
η ΕΕΔΕ ΣΕΛ 12
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WH πρόκληση είναι να αναδειχθούν ηγέτες σε
όλο το φάσμα των δομών των οργανισμών

με γνώμονα την αρχή ότι η ηγεσία είναι ατομική
δεξιότητα και δεν έχει σχέση με την κορυφή

EEAJQ Ο ρόλος της διεύθυνσης HR αναλύθηκε στο 6ο ετήσιο The Big Debate που πραγματοποιήθηκε με τηνυποστήριξη της Ν

Ελλείμματαηγεσίας ανέδειξε ηήφεση
Της Σοφίας Εμμανουήλ

sen.m@naftemporiki.gr

Η παρατεταμένη κρίση πέρα

από ης σαρωτικές αλλαγές

που έχει επιφέρει
στο εργασιακό περιβάλλον με την
είσοδο ευέλικτων μορφών απασχόλησης

και την υποβάθμιση
αμοιβών και παροχών έχει αναδείξει

και ελλείμματα ηγεσίας σε
όλα τα επίπεδα τόσο στον επιχειρηματικό

όσο και στον πολιτικό
και τον κοινωνικό στίβο και

πλέον η πρόκληση είναι να αναδειχθούν

ηγέτες σε όλο το φάσμα
των δομών των οργανισμών με
γνώμονα την αρχή ότι n ηγεσία
είναι ατομική δεξιότητα και δεν
έχει σχέση υε την κορυφή

Τα παραπάνω αποτελούν
συμπεράσματα

του 6ου The Big HR
Debate που διοργάνωσε χθες n
ΕΕΔΕ στο συνεδριακό της κέντρο
στα Πατήσια με την υποστήριξη
της Ναυτεμπορικής και του na
ftemporiki.gr ως χορηγών επικοινωνίας

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν
στοιχεία μελέτης της Mercer

για λογαριασμό της ΕΜΑΔ όπου
φαίνεται ότι το 82 των εταιρειών

δεν είναι διατεθειμένο να κάνει

αυξήσεις σε βασικούς μισθούς
τσ 2016 ενώ το 60 δεν σχεδιάζει
να δώσει άλλες παροχές Επίσης
ναι σε πιθανή αύξηση μεταβλητών

αμοιβών λέει το 57 και ένα
54 μιλά για αύξηση θέσεων Σύμφωνα

με την έρευνα το 39 των
οργανισμών είναι προετοιμασμέ¬

νογια αλλαγές το 2016 ενανη 61
που εκφράζει αρνητική ύποψη
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρείες

διατηρούν συντηρητικές μισθολογικές

πολιτικές όσο παραμένει

η αβεβαιότητα ενώ μικρές
βελτιώσεις παρατηρούνται σε άλ¬

λους τομείς όπως πα n επικοινωνία

Είναι ενδεικτικό ότι το 67
των ελληνικών εταιρειών βαθμολόγησε

την επικοινωνία από το
Top Management από καλη έως
πολύ καλη

CEOs διευθυντέςΑνθρώπινου
Δυναμικού και στελέχη επιχειρήσεων

που ουμμετείχαν στο συνέδριο

ανέδειξαν τον ρόλο των HR

Managers Διευθυντές Ανθρώπινου

Δυναμικού σε κλειδί για την

ανάπτυξη κουλτούρας ηγεσίας
στις επιχειρήσεις

Ειδικότερα n Μαίρη Γεωργιά
δου πρόεδρος ΔΕ ΕΙΜΑΔ τόνισε
ότι είναι πλέον ανάγκη να αναδείξουμε

καλύτερους ηγέτες σε
όλα τα επίπεδα με ουνεργασία

και υιοθετώντας έναν διαφορετικό
τρόπο σκέψης ενώ από την

πλευρά του ο Νίκος Μπιλίρης α
αντιπρόεδρος δ.σ ΕΕΔΕ πρόσθεσε

ότι πρέπει να διερευνηθεί εάν
το έλλειμμα ηγεσίας που διαπιστώνεται

στις μέρες μας είναι η
πηγή της κρίσης ή εάν η κρίση
είναι αυτή που υπέσκαψε το μοντέλο

ηγέτη αναδεικνύοντας το έλλειμμα

Διεθνείς έρευνες τα τελευταία

τουλάχιστον τρία χρόνια αναδεικνύουν

το ανθρώπινο δυναμικό
σε Nol θέμα στην ατζέντα των

CEOs με δεύτερο την καινοτομία
Στην Ελλάδα είναι στη δεύτερη
θέση με την πρώτη να καταλαμβάνεται

από τις σχέσεις με τους

πελάτες και την τρίτη από τις σχέσεις

με το κράτος κρατικές ρυθμίσεις

Στην τέταρτη θέση είναι η
αριστεία και στην πέμπτη η καινοτομία

Οπως σχολίασε ο Δημήτρης
Μαύρος διευθύνων σύμβουλος
MRB Hellas πρόεδροςΔΕ ΤΗΓΕ είναι

σημαντικό που το ανθρώπινο
δυναμικό έχει μπει στην ατζέντα
και μάλιστα στη 2η θέση αλλά το
ουσιαστικό είναινα κατανοήσουμε

πώς προσεγγίζουν οι CEOs το ανθρώπινο

δυναμικό
Πρόσθεσε ότι οι CEOs εστιάζουν

σε 5 τομείς σύμφωνα με την
έρευναThe Conference Board την
παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους

την ανάπτυξη της εμπλοκής

τους στα θέματα της εταιρείας

την επένδυση σε εκπαιδευτικά

ουστήματα με στόχο την
αντιμετώπιση προκλησεων και
την εξέλιξη των ταλέντων της εταιρείας

ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν

τυχόν κενές θέσεις που
θα δημιουργηθούν

Η Alex Panayotou Executive
Coach and Strategie Partner Man
powerGroup Greece αναφέρθηκε
στην προσωπική εξέλιξη για την
κατάκτηση της ηγεσίας ως μέρος
της προσωπικής αριστείας μιας
προσωπικής διαδρομής εξέλιξης
την οποία περιέγραψε με χαρισματικό

τρόπο απλά διότι η ίδια
έχει διανύσει αυτή τη διαδρομή

Ανακάλυψε πριναπό δέκα χρόνια

και σχετικά αργά στα 35 της
χρόνια ότι έχει ταλέντο οτο τρέξιμο

και αποφάσισε να αναδείξει
αυτό το ταλέντο Μετά από λίγα
μόλις χρόνια αυτοεξάσκησης έγινε

πρωταθλητρια Κατέκτησε διακρίσεις

και μετά άρχισε να τρέχει
μόνη της σε διαδρομές μεγάλων
αποστάσεωνγια φιλανθρωπικούς
σκοπούς Στην τελευταία της διαδρομή

μέρος της οποίας παρουσίασε

σε video έτρεξε 400 χλμ
από τηνΑθήνα στην Κατερίνη σε
76 ώρες

SID.98678761

Debate
HRDs-CEOs
Στο πλαίσιο του συνεδρίου
διενεργήθηκε συζήτηση με
συντονίστρια τηνΚατερίνα
Τριβυζά,νκχ Executive President

CEO Clubs International

όπου CEOs και διευθυντές

HR εξέθεσαν τις
απόψεις τους νια το πώς
μπορεί να αξιοποιηθείη ευκαιρία

ενμέσω κρίσης για
ανάπτυξη ηγετώνσε όλατα
επίπεδα
Στο debate συμμετείχαν η
Βενετία Κουσία πρόεδρος

διευθύνουσα σύμβουλος
ManpowerGroup η Ιωάννα
Τσίτουρα γενική διευθύντρια

Ανθρώπινου Δυναμικού
Wind Hellas ο Κωνσταντίνος

Euριπϊδης μέτοχος
διευθύνων σύμβουλος

Genesis Pharma SA ο
Γιώργος Σκριμιζέας γενικός
διευθυντής Allseas Marine
SA η Taleen TchaliMan 6ι
ευθυνρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Celestyal Cruises
σ Γιώργος Παρτσακουλά
κης HR Director Greece Πα
παατράτοςΑΒΕΣ ο Γιάννης
Κουτρακής Area HRLeader
IBM Hellas και ο Παντελής
Κσνταξάκης διευθύνων σύμβουλος

Χρυσή Ευκαιρία
Εκδόσεις ΑΕ
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Είμαστε δυο είμαστε τρεκ

είμαστε εκατόν πενήντα τρειε
Μία αποστρατεία και δύο ôiaypacpés σημάδευαν την ψηφοφορία

Τις πρώτες απώλειες είχε στη χθεσινή ψηφο όχι Νικολόπουλου απάντησαν με διαγραφή τευσης η οποία έχει στο επόμενο διάστημα να
φορία για τα προαπαιτούμενα η κυβερνητική οι Τσίπρας και Κομμένος εξέλιξη που περιο αντιμετωπίσει τη φορολόγηση των αγροτών
πλειοψηφία στην αποχή Παναγούλη και στο ρίζει στους 153 τους βουλευτές της συμπολί και τη μείωση των συντάξεων σελίδες β-9

μιασ ολιγον
αναμενόμενης
παραίτησης
Παραιτήθηκε μετά την απαίτηση
Τσίπρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
διατηρώντας τη διαφωνία του
με το Μνημόνιο

iloAtttICff ΣΕΑΙΑΕΣ 8-9
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8 Πολιτική

Η αριθμητική
του τρόμου

Με 153 βουλευτές ο κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ μετά τη διαγραφή των Πανανουλη και Νικολόπουλου

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης παρέδωσε την κοινοβουλευτική
έδρα του έπειτα από αίτημα του Μαξίμου

Με πολύ αδύναμη πλέον κοινοβουλευτική

πλειοψηφία η συγκυβέρ
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αριθμεί

από χθες το βράδυ 153 βουλευτές καλείται
το επόμενο διάστημα να περάσει από τη
Βουλήτη μεταρρύθμιση για το Ασφαλιστικό
και το δεύτερο και βαρύτερο πακέτο

προαπαιτούμενων

Μόλις δύο μήνες μετά τις εκλογές της
20ής Σεπτεμβρίου δημιουργείται σκηνικό
τρόμου στο Μέγαρο Μαξίμου που διαπιστώνει

ότι παρά την προεκλογική δέσμευση
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για εφαρμογή
της συμφωνίας στην πορεία καταγράφονται

σημαντικές απώλειες που προκαλούν
τριγμούς στην κυβερνητική σταθερότητα

Και τα δύσκολα έπονται Η κυβέρνηση
αιφνιδιάστηκε από το γεγονός πως μέσα
σε μία ημέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο
αποσκιρτήσεις βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και μία
από πλευράς των ΑΝΕΛ Ετσι ενώ τα

προαπαιτούμενα

πέρασαν και τα 12 δισ ευρώ
απελευθερώνονται δεν κατάφερε να βγει
πολιτικά αλώβητη από τη χθεσινή διαδικασία

και πλέον ανησυχεί για τις αντιδράσεις
των βουλευτών στα επόμενα νομοθετήματα
διαπιστώνοντας ότι έγινε ολόκληρη επανάσταση

για την επιβολή φόρου στο κρασί

Και ενώ το θέμα Σακελλαρίδη αντιμετωπίστηκε
εγκαίρως με την αντικατάσταση του

παραιτηθέντος βουλευτή ο Αλέξης Τσίπρας
αναγκάστηκε να προχωρήσει στην πρώτη διαγραφή

επί προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και επί πρωθυπουργίας του θέτοντας εκτός
Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Στάθη Πανα
γούλη που απείχε επικαλούμενος το θέμα
των πλειστηριασμών Ομοίως ο πρόεδρος
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος πήρε το κεφάλι
του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου που
από το ξεκίνημα της νέας διακυβέρνησης
προκαλούσε προβλήματα στις ψηφοφορίες

Ο Πρωθυπουργός δεν είχε άλλη επιλογή
από το να διαγράψει τον βουλευτή της Β
Αθηνών συνειδητοποιώντας ότι ο Πανα
γούλης δεν εισέπραξε το μήνυμα που είχε
αποστείλει από νωρίς το πρωί ζητώντας
την παράδοση της έδρας από τον Γαβριήλ
Σακελλαρίδη Η καρατόμησήτου ήταν μονό

Ο Γαβριηλ
Σακελλαριδηε
παραιτήθηκε απο
το βουλευτικό
αξίωμα

Λεν ψάχνω
κολυμβήθρα
τον Σιλύφάμ για
να ξεπλυθώ
Γαβριήλ Σακελλαρίδη
πρώην Βουλευτής του ΕΥΡΙΖΑ
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Την έντονη δυσαρέσκεια και έκπληξη

της για την επιβολή μηχανισμού γό Υγείας Ανδρέα Ξανθό Σελ 8

αυτόματων επιστροφών clawback
στα νοσοκομεία από το 201 6 έως το
201 8 εκφράζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος ο οποίος

ζητά συνάντηση με τον υπουρ

Δυσαρέσκεια ΣΦΕΕ για το clawback
Ζητά συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Την
έντονη δυσαρέσκεια και έκ

πληξή της για την επιβολή μηχανισμού

αυτόματων επιστροφών
clawback στα νοσοκομεία

από το 201 6 έως το 201 8 εκφράζει
ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος ο οποίος
ζητά συνάντηση με τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Στην επιστολή ο ΣΦΕΕ αναφέρει

χαρακτηριστικά με έκ
πληξή μας βλέπουμε μια στρεβλή

πρακτική αυτή του
clawback αντί να γίνεται προσπάθεια

να καταργηθεί να
μεταφέρεται

και σε έναν ακόμη τομέα

αυτόν της δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας

Η χαλάρωση γύρω από τον έλεγχο

της φαρμακευτικής δαπά¬

νης που έχει κυριαρχήσει τα τελευταία

χρόνια στον προϋπολογισμό
του ΕΟΠΥΥ με την εφαρμογή

του μηχανισμού clawback αντί
να καταργηθεί με ουσιαστικούς
μηχανισμούς ελέγχου του όγκου
και διαρθρωτικές αλλαγές μεταφέρεται

τώρα και στο νοσοκομειακό

περιβάλλον
Και σημειώνει αντί δηλαδή να

ζητάτε από τις διοικήσεις των
νοσοκομείων να διαχειριστούν με
ισορροπία και σύνεση τους προϋπολογισμούς

τους και αντί να
θεσπίσετε κλινικές οδηγίες που
διέπουν τη νοσοκομειακή λειτουργία

για εξοικονόμηση πόρων

παρέχεται η χαλάρωση που
εξασφαλίζει το μέτρο του
clawback όσον αφορά την κατα¬

νάλωση φαρμάκων ενδονοσοκο
μειακά αφού δεν έχει κανένα κόστος

για αυτούς
Τονίζει δε πως δε νοούνται

τόσο μεγάλες αλλαγές για το σύστημα

υγείας να γίνονται αιφνιδιαστικά

και ερήμην και χωρίς καμία

υποτυπώδη συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς πόσο

δε μάλλον όταν αυτοί καλούνται

να επωμιστούν με την οικονομική

επιβάρυνση της άλλοτε
κρατικής πρόνοιας και σε αυτό
το κομμάτι της περίθαλψης Στην
ανακοίνωσή του ο ΣΦΕΕ καταλήγει

γίνεται κατανοητό πως μια
τέτοια πρακτική αποτελεί αντικίνητρο

για οποιαδήποτε πρωτοβουλία

ανάπτυξης και οδηγεί σε
απώλεια θέσεων εργασίας
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