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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΥ:

Η ευρωπαϊκή ιδέα θα δοκιμαστεί
στο προσφυγικό ζήτημα
» «Η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε 

από τη λογική της απώθησης 

στη λογική της υποδοχής» δήλωσε 

ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας Γιάννης
Μπασκόζος αναφερόμενος στη διαχείριση 

της προσφυγικής κρίσης,
κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του
στη συζήτηση «Δημόσια Υγεία και
μετανάστευση: Επικέντρωση των
συστημάτων υγείας στον άνθρωπο».

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός 

και ο Γ. Μπασκόζος συμμετείχαν 
στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου

με θέμα «Μετανάστευση και Υγεία»,
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη
από το Περιφερειακό Γραφείο του

Π.Ο.Υ. στην Ευρώπη σε συνεργασία
με το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας.

Ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας τόνισε ότι η
μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών 

υγείας στη χώρα μας με βασικό
άξονα την καθολική και ισότιμη πρόσβαση 

όλου του πληθυσμού στις δομές 

υγείας αποτελεί δικαίωμα και των
προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα. 

Τα συστήματα υγείας των χωρών
της Ευρώπης καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν 

το μεγάλο κύμα μεταναστών 

με στόχο τόσο τη βελτίωση
της υγείας τους και την αποφυγή του
στιγματισμού, γεγονός αλληλένδετο
με την ασφάλεια υγείας σε παγκόσμιο

επίπεδο. Ο γενικός γραμματέας στην
παρέμβασή του επισήμανε ότι είναι
συγκινητική η προσφορά του ντόπιου 

πληθυσμού, του υγειονομικού
προσωπικού, των ΜΚΟ και όλων των
αλληλέγγυων πολιτών για την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων υγείας των
προσφύγων και μεταναστών, όμως θα
πρέπει να γίνει κατανοητό από όλες
τις χώρες ότι «Ο κυριότερος και 

μεγαλύτερος 

κίνδυνος όλων είναι οι θάνατοι 

που προκύπτουν κατά την απελπισμένη 

προσπάθεια των προσφύγων 

- μεταναστών να διαβούν τη
θάλασσα από τα τουρκικά παράλια
στα νησιά του Αιγαίου».
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ΕΟΦ

Δημοσιεύθηκε
το νέο δελτίο
τιμών
των φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ ο κατάλογος

με τις τιμές των υπό ανατιμο
λόγηση φαρμάκων των οποίων ο αριθμός

υπερβαίνει τα 9.000 σκευάσματα

Περισσότερα από 1.000 φάρμακα
παρουσιάζουν μειώσεις από 1 έως

και 10 ενώ μπδενικές μειώσεις
παρουσιάζει η συντριπτική πλειονότητα

των φαρμάκων πάνω από
6.000 κωδικοί Από την ανατιμολό
γηση εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος

τα εμβόλια τα προϊόντα του Αρνητικού

Καταλόγου και τα Μη Συ

νταγογραφούμενα Φάρμακα
Σύμφωνα με το τμήμα τιμολόγησης

του ΕΟΦ οι προτεινόμενες τιμές

των προϊόντων διαμορφώθηκαν
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική

ισοτιμία ημερομηνίας 2

Σεπτεμβρίου 2015 και δεδομένα τιμών

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης πηγές συλλογής στοιχείων

τη βάση δεδομένων EURIPID
τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας

Κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν
στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ

και τα κοστολόγια των εταιρειών
Σύμφωνα με τη νομοθεσία εφαρμόστηκε

η δυναμική τιμολόγηση με
Βάση δεδομένα πωλήσεων τα οποία
έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ

από τον ΕΟΠΥΥ
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Η Κρήτη ξεμενει από φάρμακα

I ήμα κινδύνου»
^KjB για τις ελλείψεις
Mpm φαρμάκων, που

παρατηρούνται
9ΙΙΜΒ ,τους τελευταίους 

μήνες στα φαρμακεία
της Κρήτης, εκπέμπει το
συντονιστικό όργανο των
φαρμακευτικών συλλόγων 

του νησιού, μέσω επιστολής 

τον προς τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΟΦ). Σιφφωνα με τους
φαρμακευτικούς συλλόγους 

τηςϋρήτης, τα αποθέματα 

των φαρμακείων
σε ινσουλίνες, αντιπηκτικά,

Σύμφωνα με την επιστολή τοπικών
συλλόγων npos τον ΕΟΦ, υπάρχουν
ελλείψεις σε δεκάδες σκευάσματα

σκευάσματα για την υπέρταση, 

για την επιληψία και
άλλες παθήσεις δεν επαρκούν 

ώστε να καλυφθούν
οι ανάγκες των ασθενών,
ενώ ελλείψεις καταγράφονται 

και σε ορισμένες κατηγορίες 

παιδικών εμβολίων.

«Αρκετοί ασθενείς αδυνατούν 

να συνεχίσουν φυσιολογικά 

τη θεραπεία τους.
Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε 

όλο και πιο συχνά
αποδέκτες καταγγελιών
από πολίτες, οι οποίοι δεν
καταφέρνουν να βρουν τα

φάρμακά τους. Καθημερινά, 
είμαστε μάρτυρες μιας

κατάστασης που προσεγγίζει 
τα όρια της κατάρρευσης 

στη φαρμακευτική 
αγορά, δημιουργώντας

προβλήματα στην ομαλή
τροφοδοσία των φαρμακείων 

και θέτοντας σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία» τονίζει 

το συντονιστικό όργανο
των φαρμακευτικών συλλόγων 

Κρήτης.
Οπως αναφέρεται στην

επιστολή, πολλοί ιδιοκτήτες 

φαρμακείων που
δεν τροφοδοτούνται ομα¬

λά από τις φαρμακαποθήκες 
αναγκάζονται να στραφούν 

στις φαρμακευτικές
εταιρίες.

«Ωστόσο, εντελώς καταχρηστικά, 

οι εταιρίες επιβάλλουν 

πλαφόν ποσοτήτων 

στα φάρμακα ή ζητούν
και επιβάλλουν ελάχιστη
αξία παραγγελίας» σημειώνουν 

οι εκπρόσωποι των
φαρμακοποιών, που έστειλαν 

στον ΕΟΦ και ενυπόγραφες 

καταγγελίες συναδέλφων 

τους, καθώς και λίστες 

με φάρμακα που λείπουν 

από την αγορά.
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Καμπανάκι
για το προσφυγικό
Υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ η νοσοκομειακή

περίθαλψη των προσφυγών στην Ελλάδα
Ηδη σε 2.000 άτομα έχει παρασχεθεί φροντίδα

στα νοσοκομεία Τα παραπάνω είπε ο
γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης
Μπασκόζος στη διάσκεψη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για το προσφυγικό ζήτημα

τονίζοντας ότι στον τομέα της Υγείας
όπως και σε όλους τους άλλους τομείς του
προσφυγικού ζητήματος η ευρωπαϊκή ιδέα
θα δοκιμαστεί Είτε οι ευρωπαϊκές χώρες θα
οδηγηθούν στην κατεύθυνση του ουμανισμού
της αλληλεγγύης και της συνεργασίας ή θα
επικρατήσουν οι λογικές της περιχαράκωσης
των κλειστών συνόρων και της ξενοφοβίας

Μ.Ν.Γ
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ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κινητοποιήσεις γιατρών του ΕΣΥ

Μία εικοσιτετράωρη απεργία και δύο στάσεις εργασίας περιλαμβάνει

το πρόγραμμα κινητοποιήσεων των γιατρών του
ΕΣΥ που αποφάσισε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος Ειδικότερα για την Παρασκευή 27/11 προκηρύσσεται

στάση εργασίας 10 π.μ έως το τέλος του ωραρίου
για τους γιατρούς των ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας Για την Τετάρτη
2/12 προκηρύσσεται 24ωρη απεργία των γιατρών ΕΣΥ με αιτήματα

προσλήψεις και χρηματοδότηση ενώ για την Παρασκευή
4/12 οπότε εκδικάζεται στο Στ Ε η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ νια
αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου η ομοσπονδία κηρύσσει

στάση εργασίας από τις 11 π.μ έως το πέρας του ωραρίου
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800.000 ευρώ το κόστος
νοσηλείας προσφύγων
Περίπου 2.000 πρόσφυγες ή μετανάστες 

έχουν χρειαστεί νοσηλεία 

σε νοσοκομεία της χώρας
μας, με κόστος που υπερβαίνει
τις 800.000 ευρώ. Κατά το τρέχον
έτος έχει καταγραφεί αύξηση
42% στις διακομιδές του ΕΚΑΒ
σε σύγκριση με το 2014, ενώ κατά
την περίοδο «αιχμής» της προσφυγικής 

κρίσης (Ιούνιος-Νοέμ-
βριος) οι διακομιδές διπλασιάστηκαν 

σε σχέση με πέρυσι.
Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε

χθες ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Υγείας Γιάννης Μπα-
σκόζος κατά τη διάσκεψη υψηλού

Στοιχεία για την Ελλάδα
παρουσίασε ο γενικός
γραμματέας
του υπ. Υγείας
σε διάσκεψη στη Ρώμη.
επιπέδου, με θέμα «Μετανάστευση
και Υγεία», που πραγματοποιήθηκε
στη Ρώμη από το περιφερειακό
γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας στην Ευρώπη, σε
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας 

της Ιταλίας. Σύμφωνα με τον
κ. Μπασκόζο, από την αρχή ταυ
έτους έως και χθες 689.686 πρόσφυγες 

και μετανάστες έφτασαν
στη χώρα μας μέσω της θαλάσσιας
οδού του Ανατολικού Αιγαίου. Πάνω 

από 3.500 πρόσφυγες εκτιμάται
ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ
ο μέσος όρος αφίξεων στην Ελλάδα, 

σε ημερήσια βάση, ξεπερνά

τις 4.950. «Από πλευράς μας έχουμε
ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες 

της υγειονομικής κάλυψης
προσφύγων και μεταναστών, χωρίς 

να διαθέτουμε τη μέχρι σύμερα
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά
ταμεία. Ετσι καταφεύγουμε σε ad
hoc λύσεις και εκ των ενόντων»,
τόνισε α κ. Μπασκόζος, που διαβεβαίωσε 

ότι «η συγκινητική προσφορά 

του πληθυσμού, του υγειονομικού 

προσωπικού, των ΜΚΟ
και όλων των αλληλέγγυων πολιτών 

έχει οδηγήσει σε ικανοποιητική 

αντιμετώπιση των ζητημάτων 

υγείας των προσφύγων».

Απειλές υγείας
Οι κυριότερες απειλές υγείας

για τους πρόσφυγες είναι η υποθερμία, 

τα τραύματα, αλλά και οι
συνθήκες υγιεινής στους χώρους
φιλοξενίας. Οπως δήλωσε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός:
«Προφανώς δεν υπάρχει ζήτημα
υγειονομικής βόμβας και μεταδιδόμενων 

λοιμωδών νοσημάτων». 

Σημείωσε πάντως ότι έχουν
αρχίσει να εξαντλούνται οι αντοχές 

των πρωτοβουλιών κοινωνικής 

αλληλεγγύης και τόνισε ότι
είναι αναγκαία η άμεση χρηματοδότηση 

από ευρωπαϊκούς πόρους 

ενός σχεδίου που Θα περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, την ενίσχυση 

με προσωπικό και φάρμα-
κα-εμβόλια-υλικό πρώτης ανάγκης
όλων των δημόσιων δομών στα
νησιά και την κάλυψη σε 24ωρη
βάση με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

των Κέντρων Φιλοξενίας.
ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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