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ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Προσπάθεια εξορθολογισμου
των δαπανών το claw-back

Η καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης

επιστροφής claw-back
στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική

δαπάνη αποτελεί προσπάθεια εξορθολογισμου

των δαπανών υποστήριξε

από το βήμα της Βουλής η
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη
Τζούφη Επιπλέον σημείωσε ότι η
ρύθμιση είναι ικανή να διασφαλίσει
τη λειτουργία της αγοράς φαρμάκων
τη δημόσια υγεία συνολικά ενώ το
βάρος δεν θα πέσει στους ήδη επι
βαρυμένους ασθενείς

Επίσης δήλωσε ότι η εισαγωγή
του εν λόγω μηχανισμού διασφαλίζει

τον επιμερισμό του κόστους από
τη μείωση της δαπάνης μεταξύ εγχώριας

και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας

όπως και την εξοικονόμηση

της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης Εξοικονόμηση που

μπορεί να συνδεθεί με τη μείωση του
κόστους συμμετοχής των ασθενών
στα φάρμακα τους

Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα
πρότεινε να υπάρξουν κίνητρα σε

Ιατρούς φαρμακοποιούς και ασθενείς

καθώς και διοργάνωση εκστρατειών

ενημέρωσης για την αποτελε¬

σματικότητα και την αξιοπιστία των
ποιοτικών γενοσήμων που κυκλοφορούν

στη χώρα μας
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Τα φάρμακα υψηλού
κόστους (μόνο)

από τα νοσοκομεία!
ΜΟΝΟ από τα φαρμακεία ίων νοσοκομείων θα μπορούν 

να προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστους
(νοσοκομειακά σκευάσματα) οι χρόνια πάσχοντες, καθώς, 

σύμφωνα με ρύθμιση που συζητείται μεταξύ κυβέρνησης 

και δανειστών, ο ΕΟΠΥΥ δεν θα μπορεί πια
να τα χορηγεί στους ασθενείς όπως γινόταν τα τελευταία
χρόνια, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί 

των νοσοκομείων. Το συγκεκριμένο μέιρο έρχεται 

να δοκιμάσει πς αντοχές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πς αυξημένες 

ανάγκες των καρκινοπαθών και άλλων ασθενών 

με χρόνια νοσήματα.
Την ίδια ώρα, το οικονομικό όφελος που θα υπάρξει

για τον ΕΟΠΥΎ (που έως τώρα κάλυπτε το κόστος των
φαρμάκων) θα «μεταφραστεί» σε... ζημιά για τα νοσοκομεία, 

τα οποία θα αναλάβουν το σύνολο της δαπάνης για
τα σκευάσματα υψηλού κόστους.

Ιατρικές πηγές εκπμουν όπ η αφαίρεση από τον ΕΟΠΥΥ 

της δυνατότητας να χορηγεί τα φάρμακα υψηλού
κόστους στους χρόνια πάσχοντες θα «υποχρεώσει» χιλιάδες 

ασθενείς να στραφούν για πς θεραπείες τους στα
(ήδη επιβαρυμένα) δημόσια νοσοκομεία. Σε διαφορετική
περίπτωση, αν δηλαδή επιλέξουν ιδιωτικό θεραπευτήριο,
είναι πολύ πιθανό ya κληθούν να βάλουν το χέρι στην
τσέπη, προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακά τους.
Σύμφωνα με πς ίδιες πηγές, στο τραπέζι έχει πέσει και η
πρόταση επιβολής clawback (αυτόματη επιστροφή χρημάτων 

σε περίπτωση υπέρβασης δαπανών) στα νοσοκομειακά 

σκευάσματα, κατόπιν απαίτησης των δανειστών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για τις αρχές του 2016 μετατίθεται η πρώτη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας καθώς

και τα δύσκολα μέτρα της φορολογικής μεταρρύθμισης και του Ασφαλιστικού Η αξιολόγηση

πάντως αναμένεται να συνδεθεί με τη διαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους

ΑΠΟ TON ESM KAI TO EUROGROUP

Πράσινο φως για εκταμίευση
της δόσης των 2 δισ ευρώ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Την
εκταμίευση των 2 δια

ευρώ σήμερα αποφάσισε
χθες το διοικητικό συμβούλιο

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Στήριξης ESM ενώ το Eurogroup
ανακοίνωσε πως έχουν ικανοποιηθεί

οι όροι για να έχουν οι ελληνικές

τράπεζες πρόσβαση στο απόθεμα

των 10 διο ευρώ για την ανακε
φαλαιοποιηση τους Πλέον η προσοχή

στρέφεταιστηνυλοποίηση της
δεύτερης δέσμης των προαπαιτούμενων

έως τα μέσα Δεκεμβρίου
ώστε αφενός να αποδεσμευθεί μια
ακόμη υποδόση ύψους 1 διο ευρώ
αλλά κυρίωςνα προχωρήσει όπως
όλα δείχνουν στις αρχές του 2016η
πρώτη αξιολόγηση στην οποία
περνούν εκτός απρόοπτου δύσκολα

μέτωπαόπως το ασφαλιστικόκαι
τα νέα φορολογικά μέτρα Πάντως
η αξιολόγηση αναμένεται να συνδεθεί

με τη διαπραγμάτευση

για τη νέα
αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους η
οποία με τα σημερινά
δεδομένααναμένεται
να ξεδιπλωθεί στις
αρχές του 20 16

Χθες το Eurogroup

κάλεσε την
ελληνική κυβέρνηση
να επισπεύσει ης διαδικασίες

για να ολοκληρωθεί

το δεύτερο

σετ προαπαιτούμενων

έως τα μέσα Δεκεμβρίου
Σης αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται
η επιστροφή των επικεφαλής των
θεσμών στην Αθήνα ενώ στην ατζέντα

της πρώτης αξιολόγησης
αναμένεταινα κυριαρχήσει η στρατηγική

διαχείρισης των κόκκινων
δανείων μεταξύ άλλων και το ζήτημα

πώλησης τους σε funds Ανακοινώνοντας

χθεςτην αποδέσμευση
των 2 διο ευρώ και το όη τα 10

δισ ευρώ θα είναι διαθέσιμα και θα
δίνονται κατά περίπτωση ανάλογα
με τις ανάγκες των ελληνικών
τραπεζών ο επικεφαλής του
Eurogroup Γ Ντάισελμπλουμ υπογράμμισε

πως η ανακεφαλαιο
ποίηση έγινε όπως συμφωνήθηκε
τονίζοντας όμως το πόσο σημαντι

Χθες το
Eurogroup
κάλεσε την ελληνική

κυβέρνηση να επισπεύσει

τις

διαδικασίες για να

ολοκληρωθεί το

δεύτερο σετ προαπαιτούμενων

έως τα

μέσα Δεκεμβρίου

Χαμόγελα από Μοσκοβιοΐ ντε Γκίντος και Τσακαλώτο

κή είναι για τη διαδικασία η εφαρμογή

των συμφωνηθέντων για τα
κόκκινα δάνεια Όπως είπε ης

επόμενες μέρες θα προσδιοριστεί
και θα οριστικοποιηθεί το δεύτερο
πακέτο προαπαιτούμενων ώστε
αυτό να ολοκληρωθεί έως τα μέσα
Δεκεμβρίου χρονοδιάγραμμα πάντως

που σημαίνει όη και η διαδικασία

της πρώτης αξιολόγησης οδεύει

προς καθυστέρηση Όπως
φαίνεται εκτός του ασφαλιστικού
καιμέτρα όπως η φορολόγησητων
αγροτών η φορολόγηση των ενοι¬

κίων και η ενσωμάτωση της εισφοράς

αλληλεγγύης στη φορολογική
κλίμακα θα ενταχθούν στην πρώτη
αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον κ Ντάισελμπλουμ

το κακό είναι όη έχουμε
μια καθυστέρηση το καλό είναι όη
η ανακεφαλαιοποίηση εξελίχθηκε
καλύτερα απότο αναμενόμενο ενώ
τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση
δεσμεύθηκενακάνειό,ημπορείγια
να ολοκληρωθεί η δεύτερη δέσμη
έως τα μέσα Δεκεμβρίου Όπως
είπε αυτό είναι βασικό για να ξεκι¬

νήσει η αξιολόγηση που απαιτεί
χρόνο και θα χρειαστεί να φτάσουμε

σης αρχές του 2016 οπότε αναμένεται

ναξεκινήσεικαιη συζήτηση
για το χρέος επαναλαμβάνοντας
όη το ασφαλιστικό ανήκει στην
πρώτη αξιολόγηση

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται

να περιλαμβάνονται στο
δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων

είναι
0 Η ρύθμιση των κόκκι

Jr νων δανείων και τα
υπολειπόμενα μέτωπα στο πεδίο

της διαχείρισης των κόκκινων

δανείων και μεταξύ άλλων
τι μέλλει γεννέσθαι με την πώληση

τους σε funds
4 Το ενεργειακό πακέτο

Ρ με το ζήτημα του μάνατζμεντ

του ΑΔΜΗΕ να παραμένει
ανοικτό

Οι αλλαγές στο μισθο
§β λόγιο του Δημόσιου

που πρέπει να ισχύσουν από την
1η Ιανουαρίου 2016

0 Παρεμβάσεις που προ
Ρ βλέπονται στο μνημόνιο

για το χρηματοπιστωτικό τομέα
Το νέο νόμο για το

yjjß πλαίσιο λειτουργίαςτης

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων

Ο Εφαρμογή μέτρων της
εργαλειοθήκης του Ο

ΟΣΑ με μεταρρυθμίσεις αγοράς
προϊόντων

Νέο ταμείο αποκραηκο
ποιήσεων

α Υπουργικές αποφάσεις
για την εφαρμογή του

clawback στα νοσοκομεία
Σύμφωνα με την ανακοίνωση

του ESM ο γενικός διευθυντής του
Μηχανισμού Κλ Ρέγκλιννκδήλωσε

πως η απόφαση για την εκταμίευση

των 2 διο ευρώ αντανακλά τη
δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης

στοπρόγραμμα καθώς προχώρησε

στην υλοποίηση εκτεταμένου
καταλόγου βασικών μεταρρυθμίσεων

Όπως διευκρίνισε αυτές περιλαμβάνουν

μεταρρυθμίσεις κλειδιά
του χρηματοπιστωτικού τομέα που
είναι σημαντικέςνια την υποστήριξη

της ανακεφαλαιοποιησης Αν
η δέσμευση στην εφαρμογή του
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προγράμματος παραμείνει ισχυρή
είμαι πεπεισμένος ότι οι μεταρρυθμιστικές

προσπάθειες του ελληνικού

λαού θα επιτρέψουν να γίνει
ορατή η πρόοδος προς την κατεύθυνση

μιας υγιούς ανάκαμψης
κατέληξε

Σύμφωνα με τον ESM τα 2 δισ
ευρώ θα χρησιμοποιηθούν κατά
πρώτο λόγο για την εξυπηρέτηση
του χρέους καθώς και για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμωνοφειλώνκαι
συγχρηματοδοτούμενων έργωνπου

χρηματοδοτούνται από διαρθρωτι
κάταμειατηςΕυρωπαικήςΈνωσης
Τα 2 δισ ευρώ είναι η δεύτερη δόση
από τα 16 δισ που είχαν εγκριθεί
τον Αύγουστο του 2015 Τα 13 διο
είχαν εκταμιευθεί στις 20 Αυγούστου

Το υπόλοιπο 1 δισ ευρώ θα
είναι διαθέσιμο προς την Ελλάδα
μετάτηνολοκλήρωση της δεύτερης
ομάδας των προαπαιτούμενων

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Στο ανακοινωθέν

το Eurogroup καλωσόρισε

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

την ολοκλήρωση της πρώτης δέσμης

τωνπροαπαιτούμενωνκαθώς
και τη σημαντική πρόοδο στο τραπεζικό

μέτωπο τονίζοντας πως
η συνεισφορά των ιδιωτών στην
ανακεφαλαιοποίηση είναι σύμφωνα

με τις απαιτήσειςτουEurogroup
στις 14 Αυγούστου Οι όροι έχουν
εκπληρωθεί για να στηρίξουν τη
μεταφορά πόρων από τα 10 δισ
ευρώ που είναι διαθέσιμα και η επίσημη

απόφαση θαληφθείαπότον
ESM μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις

για τις κρατικές ενισχύσεις
για κάθε περίπτωση χωριστά

Συνολικά η ανακεφαλαιοποίηση
είναι σημαντικά βήμα προςτην

αποκατάσταση της υγείας του ελ
ληνικού τραπεζικού συστήματος
προστατεύοντας τη χρηματοπιστωτική

σταθερότητα στην Ελλάδα
Ωστόσο αυτό απαιτεί περαιτέρω
αποφασιστικές προσπάθειες από
τις ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση

των υπόλοιπων αδυναμιών

ιδίως αυτών που απορρέουν

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΜΙΙ

από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων

δανείων Στο πλαίσιο

αυτό καλωσορίζει την ελληνική

πρόθεση γιαLΣταθερή εφαρμογήτης στρατηγικής

για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα

που συμφωνήθηκε
2 Την επιβεβαίωση ότι η αποτίμηση

της εμπορικής αξίας των
ακινήτων στο πλαίσιο του νόμου
για τους πλειστηριασμούς θαγίνει
από ανεξάρτητους εκτιμητές υπό
την εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδας

To Eurogroup καλωσορίζει τη
δέσμευση των ελληνικών αρχών
να οριστικοποιήσουν τη δεύτερη
ομάδα προαπαιτούμενων ως τα
μέσαΔεκέμβρη καιναλάβουνόλες
τις αποφάσεις που είναι απαραίτητες

γιανα ξεπεραστούν οι στενωποί
σε έργα κλειδιά για το μετρό το
περιβάλλον και τους αυτοκινητόδρομους

που συγχρηματοδοτούνται
από την Ε.Ε και την ΕΤΕπ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΠΙΙ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Εντείνουν τις
κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι

Σε αποκλεισμό των ταμείων κατά

τη διάρκεια της γενικής εφημερίας

του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

προχωρούν σήμερα
οι εργαζόμενοι ώστε να μην
πληρώνουν στα επείγοντα οι ανασφάλιστοι

αλλά και οι ασφαλισμένοι

των οποίων οι εξετάσεις

δεν καλύπτονται από τον Ε
ΟΓΓΥΎ Το σωματείο των εργαζομένων

στο νοσοκομείο θα
πραγματοποιήσει επίσης σύσκεψη

και την προσεχή Παρασκευή
θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση

σης 8 το πρωί στα επείγοντα

διεκδικώντας μεταξύ άλλων

προσλήψεις προσωπικού
χρηματοδότηση του Νοσοκομείου

ανάπτυξη δομών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας μονιμοποίηση

όλων των συμβασιούχων
και πληρωμή των δεδουλευμένων

των εργολαβικών εργατών

Οι κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στο νοσοκομείο
κορυφώνονται στις 2 Δεκεμβρίου

με τη συμμετοχή τους στην
πανυγειονομική απεργία που έχει

προκηρύξει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕ
ΔΗΝ και συγκέντρωση σης
12:00 μ στο υπουργείο Υγείας
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θα συμμετάσχουν ο Α Τσιπρας ο Αχ Νταβούτογλου και η Αγκ Μερκελ

Τριμερής συνάντηση για τσ Προσφυγικό
Ε.Ε Η Ελλάδα δεν είναι

μόνη της στη διαχείριση
των προσφυγικών ροών

Νέα
τριμερή συνάντηση Γερμανίας

Ελλάδας και Τουρκίας

με κύριο θέμα το Προσφυγικό

προανήγγειλε ο Γερμανός
αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος

Γκέοργκ Στράιτερ
Οι ηγέτες της Γερμανίας της

Ελλάδας και της Τουρκίας έχουν
συνεννοηθεί ότι θέλουν να συναντηθούν

διότι η προσφυγική κατάσταση

αφορά τις τρεις χώρες ιδιαίτερα

δήλωσε χαρακτηριστικά ο
κ Στράιτερ

Τη σχετική συνάντηση είχε
προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα

ο πρωθυπουργός της
Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου

Συγκεκριμένα στη συνάντηση
θα συμμετάσχουν ο Έλληνας πρωθυπουργός

Αλέξης Τσιπρας και η
Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα
Μέρκελ χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί

η ημερομηνία και ο
χρόνος διεξαγωγής της

Την ίδια στιγμή χαώδης παραμένει

η κατάσταση στην Ειδομένη
καθώς πάνω από 2.000 πρόσφυγες
έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα
μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ μετά
την απόφαση των Σκοπίων να επιτρέπουν

μόνο σε Σύρους Αφγανούς
και Ιρακινούς να περνούν στο έδαφος

της γειτονικής χώρας
Μάλιστα τουλάχιστον δέκα

μετανάστες από το Ιράν προχώρησαν
σε απεργία πείνας ράβοντας

τα στόματά τους προκειμένου να
τους επιτραπεί η είσοδος στη γειτονική

χώρα
Εν τω μεταξύ την ανάγκη κατάρτισης

ενός ολοκληρωμένου
κοινού στρατηγικού σχεδίου που
θα εξασφαλίζει επαρκή υγειονομική

φροντίδα στους πρόσφυγες επισήμανε

στην ομιλία του ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά
τη διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας ΠΟΥ στη Ρώμη
για την προσφυγική κρίση

Ο κ Ξανθός εξήγησε ότι ένα
τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει

Ο την ενίσχυση με προσωπικό
και φάρμακα εμβόλια υλικά
πρώτης ανάγκης όλων των δημόσιων

δομών στα νησιά του Αιγαίου
που αποτελούν πύλες εισόδου

β την κάλυψη σε 24ωρη βάση
με ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό
των ανοικτών Κέντρων Φιλοξενίας
στην Αττική και των Προαναχωρη
σιακών Κέντρων και

β την προτυποποίηση των διαδικασιών

άμεσης φροντίδας την
εφαρμογή πρωτοκόλλων καταγραφής

κάρτα υγείας και διαχείρισης

των συνολικών προβλημάτων υγείας
των προσφύγων μεταναστών
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας
η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται

το 80 των προσφύγων
και μεταναστών που κατευθύνονται
προς την Ευρώπη Το 70 από
αυτούς τους ανθρώπους είναι πρόσφυγες

62 απότη Συρία το 25
είναι παιδιά και το 1 6 είναι γυναίκες

Το κοινωνικό και επιδημιολογικό
προφίλ αυτών των πληθυσμών

έχει τροποποιηθεί το τελευταίο

διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες

τα βρέφη και τα μικρά
παιδιά οι έγκυες οι ηλικιωμένοι

Η Ε.Ε Η Ελλάδα δεν είναι μόνη
της στη διαχείριση των προσφυγικών

ροών υπογράμμισε χθες η
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

για Θέματα Μετανάστευσης
Νατάσα Μπερτρό

Κληθείσα να σχολιάσει κατά
πόσο η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ελλάδα

έχει αφεθεί μόνη της να αντιμε¬

τωπίσειτιςροεςτων προσφύγων στο
έδαφος της η Ν Μπερτρό απάντησε
ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και πως η
Επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει

την απαραίτητη βοήθεια και
στήριξη που χρειάζεται η χώρα

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη
Εργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές

για να αυξήσουμε τις δυνατότητες

υποδοχής προσφύγων στις
50.000 θέσεις ως το τέλος του χρόνου

υπενθύμισε η Ν Μπερτρό
σημειώνοντας ότι ένα μεγάλο μέρος

αυτής της προσπάθειας στηρίζει η
Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

μέσω της επιδότησης ενοικίων

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε
ότι η Επιτροπή έχει ήδη παράσχει
μια πρώτη οικονομική βοήθεια για
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα ύψους

30 εκατ ευρώ και πως εξετάζονται

τρόποι για να αποδεσμευτεί
περαιτέρω οικονομική στήριξη

ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ως προσωρινό

κέντρο φιλοξενίας μεταναστών
και προσφύγων θα λειτουργήσει

ξανά το γήπεδο Τάε Κβον Ντο
στο Παλαιό Φάληρο καθώς το
Πάλαι του Γαλατσίου παύει από
σήμερα να χρησιμοποιείται από το
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ
ΜΠΕ ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Διονύσης Χατζηδάκης ο αναπληρωτής

υπουργός Μεταναστευτικής

Πολιτικής τον ενημέρωσε
ότι το γήπεδο θα αξιοποιηθεί ως
προσωρινό κέντρο φιλοξενίας για
7-10 ημέρες με σκοπό να στεγάσει
περίπου 300 άτομα και τον διαβεβαίωσε

ότι όλα τα έξοδα καθαριότητας
και τροφοδοσίας θα τα αναλάβει

το ίδιο το υπουργείο Σημειώνεται

ότι χθες το πρωί αποβιβάστηκαν

στον Πειραιά συνολικά
1.016 πρόσφυγες προερχόμενοι
από τη Μυτιλήνη

Στενότερη συνεργασία ζητά η ΠΓΔΜ
Ο Μεταξύ των αστυνομικών

αρχών και τον υπηρεσιών

πληροφοριών με την Ελλάδα

Στενότερη συνεργασία με τις ελληνικές

αρχές για την αντιμετώπιση
του προσφυγικού προβλήματος

ζητά η ηγεσία της ΠΓΔΜ με φόντο

την απόφαση της γειτονικής
χώρας να επιτρέπει μόνο τη διέλευση

προσφύγων που προέρχονται
από Συρία Ιράκ και Αφγανιστάν

που έχει εγκλωβίσει τους
πρόσφυγες-μετανάστες άλλων εθνικοτήτων

στα ελληνο-σκοπιανά
σύνορα και τις προετοιμασίες από
την πλευρά της ΠΓΔΜ για ανέγερση

φράχτη στα σύνορα
Σε δηλώσεις του σε Ελληνες δημοσιογράφους

που επισκέφθηκαν
τα Σκόπια στο πλαίσιο προγράμματος

του πανεπιστημίου
Columbia της Νέας Υόρκης ο
πρόεδρος της ΠΓΔΜ Γκιόργκι I
βάνοφ σημείωσε ότι στην παρού¬

σα φάση δεν είναι λογικό να μην
υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών

αρχών σε υψηλό επίπεδο

και των υπηρεσιών πληροφοριών

Δεν υπάρχει επικοινωνία
ούτε ανταλλαγή πληροφοριών
τη στιγμή που οι τζιχαντιστές

χρησιμοποιούν τον βαλκανικό διάδρομο

Ο κ Ιβανόφ υπογράμμισε
ότι από την περιοχή των Βαλκανίων

υπάρχουν 1.000 άτομα που
πήγαν να πολεμήσουν στη Συρία
και το Ιράκ και 600 εξ αυτών έχουν

επιστρέψει Στην ΠΓΔΜ υπάρχουν

110 καταγεγραμμένοι
μαχητές εκ των οποίων 25 σκοτώθηκαν

και 69 έχουν επιστρέψει
στη γειτονική χώρα Κοιτάξτε τι έκαναν

8 μόνο άτομα στο Παρίσι
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα
μοναδικό σημείο διέλευσης δεν
κλείνουμε τα σύνορα περιορίζουμε

τους παράτυπους μετανάστες
που δεν γίνονται πλέον δεκτοί στις
χώρες του Βορρά κατέληξε ο κ
Ιβάνοφ
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθη¬

καν και οι δηλώσεις του υπουργού
Εξωτερικών Νικόλα Ποπόσκι που
χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη

διμερούς συνεργασίας για τη
διαχείριση των προσφυγικών ροών

Ως ένα πρώτο μικρό βήμα
προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε

να εκληφθεί η κοινή επίσκεψη

που πραγματοποίησαν στα
σύνορα αντιπροσωπείες από τον
Συνήγορο του Πολίτη της Ελλάδας

και της ΠΓΔΜ που επιθεώρησαν
τους προσωρινούς καταυλι¬

σμούς στην Ειδομένη στην ελληνική

πλευρά και στο Βτνογιούγκ
στην πλευρά των Σκοπίων Ο κ

Ποπόσκι πάντως ύψωσε τους τόνους

χθες ζητώντας από την Ελλάδα

ως χώρα της Ε.Ε στη ζώνη
Σένγκεν να κάνει τον διαχωρισμό
μεταξύ προσφύγων που προέρχονται

από εμπόλεμες ζώνες και οικονομικών

μεταναστών και να αποφασίσει

ποιοι δικαιούνται να
περάσουν τα σύνορα και ποιοι όχι

ΛΑΛΕΛΑ ΧΡΥ1ΑΝ60ΠΟΥΛΟΥ
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Θεόδωρος Γιάνναρος η κρίση
μάς έκανε πιο ευέλικτους
και καινοτόμους λέει
στην Κ ο διοικητής του
νοσοκομείου Ελπίς Θεόδωρος

Γιάνναρος ο οποίος

καλύπτει τα κενά του
μειωμένου προϋπολογισμού και αναβαθμίζει

τη λειτουργία του νοσοκομείου
με δωρεές που συγκεντρώνει από

κάθε γωνιά του κόσμου Σελ 16

Επέστρεψα με νέο γαστρεντερολογικό
ΓηςΛΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο
Θεόδωρος Γιάνναρος δεν προλαβαίνει

να φτιάχνει βαλίτσες Προχθές

επέστρεψε από ένα ακόμα τα
ξίδι-αστραπή στη Γερμανία πάντα
μένει για μία ημέρα το πολύ δύο
και σε λίγες ημέρες ετοιμάζει βαλίτσες

γιαΛος Αντζελες Και αυτό
το ταξίδι θα είναι σύντομο Το νοσοκομείο

τον χρειάζεται πίσω Αλλωστε

για το νοσοκομείο γίνονται
όλα αυτά τα πηγαινέλα

Ο διοικητής του Ελπίς όταν
στην κρίση είδε τον προϋπολογισμό

του να μειώνεται δραματικά
από 19 εκατ ευρώ το 2009 σε 6,5
εκατ το 2014 και ακόμα λιγότερα
φέτος δεν έκατσε με σταυρωμένα
χέρια Εδώ και χρόνια καλλιεργεί
συνεργασίες με τους Ελληνες της
διασποράς δρέποντας σήμερα
τους πολύτιμους καρπούς Πήγα
στη Γερμανία και επέστρεψα με
νέο γαστρεντερολογικό λέει στην
Κ Είναι όλο δωρεά από τους

Γερμανούς Ελληνες και φιλέλληνες
Τώρα έχω κινητοποιήσει ανθρώπους

ώστε από το ταξίδι στις
ΗΠΑ να αποκτήσουμε νέα μικροσκόπια

ΩΡΑ και καρδιολογικό Εί¬

μαι σε συζητήσεις και με το Αλ
Τζαζίρα ώστε μέσω fund raising
που θα οργανωθεί να αποκτήσουμε

ψηφιακό χειρουργείο Μόνο
έτσι μπορούμε να κινηθούμε Αν
περίμενα να κάνω αιτήσεις για όλ
αυτά δεν θα γινόταν τίποτα

Η εφευρετικότητά του ακόμα
και στα πλέον ασφυκτικό πλαίσια
σε συνδυασμό με τη δράση του
σε ό,τι αφορά τους ανασφάλιστους
πολίτες οι οποίοι ως γνωστόν
έχουν ελευθέρας στο Ελπίς είχαν

φέρει τον κ Γιάνναρο στα φώτα
της δημοσιότητας διεθνώς Μεγάλα

μέσα όπως το Αλ Τζαζίρα
το CNN το Reuters κ.ά είχαν προβάλει

εκτενή ρεπορτάζ για το πα
ράδειγμά του κάνοντας το όνομά
του γνωστό στις ελληνικές παροικίες

σε όλο τον κόσμο που αμέσως
κινητοποιήθηκαν Μετά από μια
τέτοια εκπομπή επίσης το 2012
ο Αυστριακός Ερβιν Σριμπφ σύστησε

την οργάνωση Βοήθεια
για την Ελλάδα www.griechen
landhilfe.at με πρώτη δράση την
αποστολή ιατροφαρμακευτικού
υλικού στο Ελπίς Μέχρι σύμερα
έρχονται δύο φορές το μήνα και
μας φέρνουν υλικό λέει ο κ Γιάνναρος

Πλέον n βοήθεια είναι

Η επινοητικότητα τον
διοικητή του Ελπίς
Θ Γιάνναρου στη συγκέντρωση

δωρεών έχει
τραβήξει τα φώτα της
δημοσιότητας διεθνώς

Τα χρήματα που κοστίζουν οι
ανασφάλιστοι τα φέρνω πίσω με
δωρεές λέει ο κ Γιάνναρος

τόσο μεγάλη που τροφοδοτούμε
20 σημεία στην Ελλάδα από τα
χωριά SOS μέχρι ιδρύματα για παιδιά

με ειδικές ανάγκες στα Ιωάννινα

και την Πάτρα
Ναι οι προσφορές πια είναι τόσες

πολλές που διοχετεύονται και
αλλού Δεν μας λείπει τίποτα Κάνουμε

σφιχτή διαχείριση και τα
βολεύουμε Η κρίση μάς έκανε πιο
ευέλικτους και καινοτόμους αυτό
ήταν το θετικό Αν μας λείπει κάτι
θα πάρω το παραδίπλα νοσοκομείο
που έχει και θα του το δώσω σε
μερικές μέρες που θα έχω παραλαβή

Οι συνεργασίες δημιουργούν
άλλες δυνατότητες επιβίωσης Ποτέ

δεν λείπει το ίδιο πράγμα από
όλες τις δομές

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτήν

τη φάση είναι η έλλειψη προσωπικού

Αλλά και αυτό θα λυθεί
Αντί να γκρινιάζω ψάχνω να βρω
λύσεις και πιέζω Οταν διεκδικείς
πετυχαίνεις

Το Ελπίς διαχειρίζεται σήμερα
διπλάσια αριθμό ασθενών απ ό,τι
στην αρχή της ύφεσης κυρίως
αφού υποδέχεται τον ανασφάλιστο
πληθυσμό της Αθήνας Ο κ Γιάνναρος

ηγείται της Συμμαχίας Νοσοκομείων

για τους Ανασφάλι¬

στους που πιέζει για την αλλαγή
του νομικού πλαισίου ενώ συνεργάζεται

και με κοινωνικά ιατρεία
Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί χρειάζεται

να περνούν από επιτροπές
σ.σ για να κριθεί εάν είναι δικαιούχοι

Εάν ένας άνθρωπος
όμως έρθει με χολοκυστίτιδα μπορεί

να μην κινδυνεύει άμεσα η
ζωή του αλλά αν δεν τον χειρουργήσω

μπορεί να πάθει παγκρεατίτιδα
και να επιστρέψει σαν έκτακτο

περιστατικό και τότε το κράτος
να ξοδέψει τα διπλάσια χρήματα
για την περίθαλψή του Εγώ πάντως

τα χρήματα που έχουν κοστίσει
οι ανασφάλιστοι τα χω φέρει

πίσω με δωρεές
Στις 5 Δεκεμβρίου θα βρίσκεται

στις ΗΠΑ προσκεκλημένος του
Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου
American Hellenic Council της

Καλιφόρνιας για τη συγκέντρωση
δωρεών προς το νοσοκομείο
Αδράττει όλες τις ευκαιρίες
εξαντλεί κάθε πιθανότητα ακριβώς

όπως με τους ασθενείς τελικού

σταδίου Οταν ο Θεός
παίρνει την τελευταία απόφασή
του για έναν ασθενή εμείς του
αλλάζουμε την απόφαση συνηθίζει

να λέει
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Κούρεμα έως και 50
σε διαγνωστικές εξετάσεις
Αναγκαστικές εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν έως
και το 50 για τις πλέον κοστοβόρες για τον ΕΟΠΥΥ
διαγνωστικές εξετάσεις επιβάλλει σε διαγνωστικά κέντρα
και εργαστήρια το υπουργείο Υγείας

Με απόφαση που υπογράφει ο αν υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης ορίζεται το κλιμακούμενο ποσοστό
εκπτώσεων rebate για την τετραετία 2015-2018 για
μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες μέτρηση οστικής
πυκνότητας σπινθηρογραφήματα υπερήχους και εξετάσεις

αίματος είτε σε σχέση με τον όγκο των εξετάσεων
είτε σε σχέση με τη δαπάνη Ετσι η έκπτωση μπορεί
να φτάσει έως το 45 επί της σχετικής δαπάνης όταν
το διαγνωστικό κέντρο έχει πραγματοποιήσει περισσότερες

από 601 μαγνητικές τομογραφίες σε ασφαλισμένους

σε έναν μήνα ή περισσότερες από 671 αξονικές
τομογραφίες Για τις υπόλοιπες εξετάσεις η έκπτωση
ορίζεται ανάλογα με το μηνιαίο κόστος των εξετάσεων
Για παράδειγμα εάν ένα διαγνωστικό κέντρο έχει πραγματοποιήσει

σε έναν μήνα σε ασφαλισμένους εξετάσεις
αίματος αξίας άνω των 30.000 ευρώ τότε η αναγκαστική
έκπτωση φτάνει το 50 Οι συγκεκριμένες διαγνωστικές
εξετάσεις επιλέχθηκαν λόγω του όγκου και του κόστους
τους για τον ΕΟΠΥΥ Είναι ενδεικτικό ότι το 2014 οι
ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν σε 1.032.030 αξονικές τομογραφίες

κόστους 53,6 εκατ ευρώ σε 591.873 μαγνητικές
τομογραφίες κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ και σε
3.898.764 υπέρηχους κόστους 79 εκατομμυρίων ευρώ
Το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο
του 2015 ο ΕΟΠΥΥ έχει κληθεί να αποζημιώσει περισσότερες

από 37.250.000 βιοχημικές εξετάσεις συνολικού
κόστους 112,26 εκατομμυρίων ευρώ

Εν τω μεταξύ σε αναβρασμό βρίσκεται το προσωπικό
του ΕΣΥ για τα συσσωρευμένα προβλήματα των νοσοκομείων

Το σωματείο εργαζομένων στον Ευαγγελισμό
θα αποκλείσει σήμερα τα ταμεία στη γενική εφημερία
ώστε να μην πληρώνουν οι ανασφάλιστοι και οι ασφαλισμένοι

των οποίων οι εξετάσεις δεν καλύπτονται από
τον ΕΟΠΥΥ Οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό δηλώνουν
ότι θα συμμετάσχουν και στην 24ωρη πανελλαδική πα
νυγειονομική απεργία στις 2 Δεκεμβρίου Στάση εργασίας
από τις 9 π.μ έως τις 12 το μεσημέρι και αποκλεισμό
της εφημερίας προγραμματίζουν για μεθαύριο Πέμπτη
οι εργαζόμενοι στο Δρομοκαΐτειο

ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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φαρμακευτικές

Απώλειες
τζίρου λόγω
τιμολόγησης
Kaidawback

Τις επιπτώσεις των πρόσφατων

μέτρων σχετικά με τη νέα
τιμολόγηση των φαρμάκων αλλά

και την επιβολη clawback στα
νοσοκομειακά φάρμακα αναμένεται

να αποτυπώσουν στους ισολογισμούς

του 2016 οι φαρμακευτικές

εταιρείες με παράγοντες
της αγοράς να μιλούνγια απώλειες

πωλησεων που μπορεί να
φτάσουν έως και στο μισό δισ
ευρώ

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται
στο γεγονός ότι σημαντικές εταιρείες

με τζίρους σι οποίοι εξαρτώνται

σε μεγάλο ποσοστό από τις
πωλησεις φαρμάκων προς τα νοσοκομεία

θα πρέπει να μειώσουν
τις πωλήσεις τους είτε αυτές αφο
ρουν σε όγκο είτε σε αξία Tnv
ίδια στιγμή σι ελληνικές παραγωγικές

εταιρείες εκτιμάται όπ
θα έχουν σημαντικές απώλειες
οι οποίες ήδη διαφοίνονται από
τη δραματική μείωση των τιμών
των γενοσΐίμων

130 εκατ
Ειδικότερα με βάση τα στοιχεία
του 201 5 οι συνολικές πωλησεις
για νοσοκομειακά φάρμακα είναι

της τάξης των 700 εκατ ευρώ

Με την οριοθέτηση της σχετικής

δαπάνης για το 2016 στα
570 εκατ ευρώ συμπεραίνεται
ότι οι εταιρείες με το clawback
που επιβάλλεται θα πρέπει να
επιστρέψουν στο Δημόσιο περίπου

130 εκατ ευρώ ή και παραπάνω

Με βάση αυτή τη λογική οι
εταιρείες ή θα πουλησουν φάρμακα

αυτής της αξίας τα οποία
και δεν θα τα πληρωθούν ή δεν
θα τα πουλησουν καθόλου

Οι επιχειρήσεις σι οποίες θα
επιβαρυνθούν εντονότερα με το
clawback είναι εκείνες οι οποίες
διακινούν ογκολογικά αντιρε
τραικά φάρμακα καθώς και φάρμακα

για σηάνιες παθήσεις Μεταξύ

αυτών είναι οι Genesis Roche

Jianssen Novartis AMGEN
Astellas Shire Actelion MSD και
n ελληνική παραγωγική βιομηχανία

Demo η οποία αποτελεί
τον μεγαλύτερο Ελληνα προμηθευτή

νοσοκομείων του ΕΣΥ Να
επισημάνουμε επίσης ότι οι εταιρείες

αυτές υπέστησαν και ιδιαίτερο

μεγάλες ζημιές από το PSI
και μόλις τα έτη 2013-2014 κα
τάφερον να ισοσκελίσουν σε ένα
βαθμό τα αρνητικά αποτελέσματα
στις οικονομικές τους καταστάσεις

rS/D-9875811
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θολό
Για επιπλέον παροχές

προς τα νοσοκομεία της
τάξης των 300 εκατ ευ ρω
κάνει λόγο η κυβέρνηση
στην ανακοίνωση που συνοδεύει

την κατάθεση του
προϋπολογισμού όμως
διαβάζοντας τα νούμερα
δεν φοίνεται να υπάρχει
μια ξεκάθαρη εγγραφή
του στοιχείου αυτού Ειδικότερα

ο προϋπολογισμός
περιλαμβάνει μειωμένες
πιστώσεις προς τον ΕΟ
ΓΤϊΎ τα νοσοκομεία αλλά
και για μισθούς και συντά
ξεις του τομέα υγείας για
το 2016 και είναι αυξημένος

σε σχέση με φετος μόλις

κατά 2 Οι ελάχιστα
αυξημένες πιστώσεις κατευθύνονται

οτο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων
στο ΠΕΔΥ στην ΕΠΥ

και στις αρχές για την εξωσωματική

γονιμοποίηση
και την αντιμετώπιση των
ναρκωτικών Γ Σακ
ISID.9875916
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Μέγα νπλ 160 δια δολαρίων
σιη φαρμακοβιομηχανία
Ο κολοσσός του κλάδου Pfizer θα εξαγοραστεί από τη μικρότερη Allergan από την
Ιρλανδία ώστε να δημιουργηθεί ενας γίγαντας με εδρα εκεί όπου οι φόροι είναι λιγότεροι
ΤΩΝ CYNTHIA KOONS MICHELLE FAY CORTEZ

Στη
δημιουργία της μεγαλύτερης φαρμακευτικής

εταιρείας του κόσμου επιδιώκουν να
προχωρήσουν η Pfizer Inc και η Allergan

Pic που έκλεισαν ντιλ εξαγοράς ύψους 160 δισ
δολαρίων Η νέα εταιρεία θα παράγει σειρά πολλών

γνωστών προϊόντων από το Viagra έως το
Botox και φιλοδοξεί παράλληλα ότι θα απολαμβάνει

χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης
Η συμφωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο

ώστε από τεχνικής απόψεως η Allergan που
έχει ως έδρα το Δουβλίνο της Ιρλανδίας να εξαγοράσει

την κατά πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος
Pfizer Με την

Εάν γίνεΐ θα Πρόκεΐϊαΐ κίνηση αυτή η
ΥΙΟ Π1 μεγαλύτερη νεα εταιρεία θα

c μπορεί να δη
εξαγορά σιην ιστορία των £ώνει ως φο
φαρμακειτπκών εταιρειών ρολογική έδρα

την Ιρλανδία
όπου οι φόροι είναι χαμηλότεροι Το κέντρο
αποφάσεων της εταιρείας όμως θα εδρεύει στη
Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται σήμερα το αρχηγείο
της Pfizer

Το ντιλ δεν έχει προηγούμενο από πολλές
απόψεις Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά
στην ιστορία των φαρμακευτικών εταιρειών
ξεπερνώντας ακόμη και το ντιλ της Pfizer με τη
Warner Lambert το 2000 που είχε κλείσει για
116 δισ δολάρια Επίσης εάν η νέα εταιρεία
που θα δημιουργηθεί καταφέρει να ξεπεράσει
τις αντιδράσεις που υπάρχουν και μπορέσει να
δηλώσει ως φορολογική έδρα την Ιρλανδία ώστε
να απολαμβάνει χαμηλότερη φορολόγηση θα
έχει καταφέρει να κάνει τη μεγαλύτερη τέτοιου

είδους κίνηση στην Ιστορία Η πρακτική αυτή
είναι γνωστή ως αναστροφή inversion

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει
επανειλημμένα στοχοποιήσει τέτοιες πρακτικές
Πρόσφατα μάλιστα εξέδωσε νέες οδηγίες για το
πώς θα αποτιμά στοιχεία ενεργητικού εταιρειών

των ΗΠΑ που προχωρούν σε αναστροφή
όπως κάνει τώρα η Pfizer Οι ΗΠΑ έχουν από
τους υψηλότερους ανώτατους φορολογικούς
συντελεστές επιχειρήσεων στον κόσμο 35

Επίσης η χώρα είναι η μόνη που φορολογεί τις
επιχειρήσεις της για όλα τα κέρδη ανεξάρτητα
από το που αυτά έχουν δηλωθεί Στο παρελθόν το
υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εμποδίσει
την πραγματοποίηση αναστροφών όπως στην
περίπτωση της προσπάθειας της AbbVie Inc να
εξαγοράσει την ιρλανδική Shire Pic Το ντιλ της
Pfizer με την Allergan φαίνεται ότι έχει δομηθεί
έτσι ώστε να μην έχει κι αυτό την ίδια τύχη

© Bloomberg News
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