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Κίνδυνος από ης σοβαρές ελλείψεις
φαρμάκων, οδύσσεια για τα εμβόλια!

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ του κινδύνου κρούουν οι
ασθενείς και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος (ΠΦΣ) για τις ελλείψεις σε βασικά
φάρμακα που έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια 

των φαρμακείων, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες 

να τρέχουν αγωνιωδώς από φαρμακείο 

σε φαρμακείο για να συνεχίσουν τη θεραπεία 

τους. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, 
οι ελλείψεις αφορούν τις κατηγορίες των

ανττκαρκινικών, ανηϋπερτασικών, ανηελκω-
ττκών, ανηψυχωηκών φαρμάκων, των σκευασμάτων 

για το στομάχι, τον προστάτη, το
Πάρκινσον και την οστεοπόρωση. Οσον αφο¬

ρά τα εμβόλια, ο Πανελλήνιος Φαρμακευηκός
Σύλλογος επισημαίνει ότι εντείνονται οι ελλείψεις 

στα εμβόλια PENTAVAK, TETRAVAK,
INFARIX TETRA. «Ακόμη και το γνωστό σε
όλους ZANTAC λείπει από τα ράφια των 

φαρμακείων, 

ενώ οι ασθενείς με οστεοπόρωση
καθημερινά περνούν έναν γολγοθά, πολύ συχνά 

χωρίς αποτέλεσμα, για να βρουν το φάρ¬

μακο τους. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση
πολυεθνικής εταιρίας, η οποία ουσιαστικά είναι 

σαν να μην υπάρχει στην αγορά διότι δεν
έχει κανένα φάρμακο να διαθέσει» αναφέρει
χαρακτηρισηκά ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνστα-
νήνος Λουράντος σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, είναι αναγκαίο να
δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου

των παράλληλων εξαγωγών, το οποίο ταυτόχρονα 

να συγκρίνει τα σκευάσματα και τις ποσότητες 

των εξαγωγών με τις εισαχθείσες ποσότητες 

και τις αντίστοιχες ελλείψεις της ελληνικής 

αγοράς. «Ο Ελληνας ασθενής πρέπει
επιτέλους να αποτελέσει προτεραιότητα για τις
φαρμακαποθήκες και τις εταιρίες και η Πολιτεία 

έχει την ευθύνη της τήρησης αυτής της
συνθήκης» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΦΣ.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ασθενείς κατήγγειλαν 

σοβαρές ελλείψεις και σε αντιρετροϊ-
κά φάρμακα για την ανημετώπιση του AIDS.

Prra Mrfla
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ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ η αγορά φαρμάκου με τις εταιρείες να εκμεταλλεύονται το καθεστώς των παράλληλων εξαγωγών Την
ίδια ώρα ο ΕΟΦ συνιστά στα φαρμακεία την εκτέλεση των συνταγών με γνώμονα τη συνέχιση των θεραπειών

Φάρμακα και συνταγές με μέτρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΟΡΓΟΣ

Ι—Ύτει'νονται οι ελλείψεις φαρ
γ μάκων για πολλές παθήσεις
LjOTnv ελληνική αγορά Εμβόλια

σκευάσματα για την οστεοπόρωση
και τη νόσο Παρκινσον ογκολογικά

αντιυπερτασικά αντιψυχωσικά
φάρμακα για το πεπτικό και τον
προστάτη λείπουν σχεδόν μόνιμα
από τα ράφια των φαρμακείων
Πολύ γνωστό σκεύασμα για τις κα
ουρες έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί

το τελευταίο διάστημα
Ενδεικτικό είναι ότι φαρμακευτική

εταιρεία είναι σαν να μην
υπάρχει στην αγορά καθώς κανένα

σκεύααμά της δεν διατίθεται από
τις φαρμακαποθήκες στα φαρμακεία

Εδώ και μήνες λείπει πολύ
γνωστό σκεύααμά για την οστεοπόρωση

με τους ασθενείς να το
αναζητούν από φαρμακείο σε φαρμακείο

Σύμφωνα με πληροφορίες του
Εθνους οι αρμόδιες υπηρεσίες

του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΕΟΦ καλούν τους φαρμακοποιούς

να μην εκτελούν ολόκληρες
τις συνταγές για μία σειρά από
σκευάσματα που είναι σε έλλειψη

Αποκαλυπτικό είναι έγγραφο
προς τις φαρμακαποθήκες του Ινστιτούτου

Φαρμακευτικής Ερευνας
και Τεχνολογίας ΙΦΕΤ το οποίο
είναι θυγατρική του ΕΟΦ με αρμοδιότητα

την επείγουσα εισαγωγή
φαρμάκων τα οποία λείπουν από
την αγορά

Λόγω του περιορισμένου αποθέματος

των προϊόντων μας και
των επιπρόσθετων δυσκολιών στην
προμήθειάτους από το εξωτερικό
θα σας παρακαλούσαμε στο μέτρο
του δυνατού να εξυπηρετείτε τα
φαρμακεία με γνώμονα τη συνέχιση

των θεραπειών των ασθενών
τους και όχι την πλήρη εκτέλεση
των συνταγών τους ή τη δημιουργία
αποθέματος λόγω των ελλείψεων

Οι aiTies
Γνώστες της φαρμακευτικής

αγοράς αποδίδουν τις ελλείψεις σε
τέσσερις παράγοντες Στην κρίση
και στις μειωμένες κατά καιρούς
παραδόσεις φαρμάκων Στο ότι
βγαίνει ο χρόνος και οι εταιρείες
δεν θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση

των παραδόσεων
Καθοριστικός παράγοντας είναι

η επικείμενη έκδοση νέου δελτίου
τιμών φαρμάκων με την οποία
επέρχονται μειώσεις στο σύνολο
των σκευασμάτων που κυκλοφορούν

στην ελληνική αγορά Το πιο
σημαντικό αίτιο είναι οι παράλ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΟΦ συνιστά στα φαρμακεία va εξυπηρετούν με γνώμονα τη συνέχιση των θεραπειών των ασθενών

tous και όχι την πλήρη εκτέλεση των συνταγών tous ή τη δημιουργία αηοθέματοε λόγω των ελλείψεων

ληλες εξαγωγές φαρμάκων οι
οποίες διευκολύνονται από τη διαφορά

που έχουν οι ελληνικές με
τις ευρωπαϊκές τιμές

Η διαδικασία
Πρόκειται για εισαγόμενα φάρμακα

τα οποία επανεξάγονται από
φαρμακαποθήκες σε χώρες της
κεντρικής Ευρώπης όπου η τιμή
τους είναι έως και δέκα φορές υψηλότερη

Η διαδικασία αυτή είναι
νόμιμη αλλά δεν τη θέλουν οι
φαρμακευτικές επιχειρήσεις για
ευνόητους λόγους Οδηγεί παραλ
ληλα σε ελλείψεις φαρμάκων στην
αγορά από την οποία γίνεται επα
νεξαγωγή

Το Ινστιτούτο Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών 10ΒΕ εκτιμά

ότι οι παραλληλες εξαγωγές
αφορούν το 7 της συνολικής αξίας

των φαρμάκων που διατίθενται
στη χώρα pas Η αξία tous είναι
κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ
όταν η συνολική δαπάνη του ΕΟ
ΠΥΥ είναι 1,9 δισ ευρώ

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος συνέδεσε

χθες ευθέως τις ελλείψεις με τις
παραλληλες εξαγωγές Καλεσε

δε το υπουργείο Υγείας και τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ΕΟΦ
να ελέγξουν τις παραστατικά των
εξαγωγών των φαρμακαποθηκών
και των φαρμακευτικών εταιρειών

Σύμφωνα με τον κ Λουράντο
είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου
των παραλλήλων εξαγωγών το
οποίο ταυτόχρονα να συγκρίνει τα
σκευάσματα και τις ποσότητες των
εξαγωγών με τις εισαχθείσες ποσότητες

και τις αντίστοιχες ελλείψεις

της ελληνικής αγοράς
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Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Μεγάλες ελλείψεις οε
δεκάδες φάρμακα και εμβόλια

Από τα ράφια των φαρμακείων

λείπουν κατηγορίες αντικαρκινικών

αντιϋπερτασικών

αντιελκωτικών αντιψυχωτικών

φαρμάκων καθώς και των σκευασμάτων

για το στομάχι τη

θεραπεία του προστάτη κλπ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εξαφανίστηκαν

από τα
ράφιατωνφαρμακείων
δεκάδες φάρμακα με

αποτέλεσμα οι ασθενείς να πηγαίνουν

από φαρμακείο σε φαρμακείο
προκειμένου να βρουν την υγειά
τους Οι ελλείψεις αφορούν τις κατηγορίες

των αντικαρκινικών αντι
ϋπερταοικών αντιελκωτικών αντιψυχωτικών

φαρμάκων καθώς και
των σκευασμάτων που αφορούν το
στομάχι τη θεραπεία του προστάτη
τη νόσο του Πάρκινσον καιτην οστεοπόρωση

Ελλείψεις παρουσιάζουν
και τα εμβόλια PENTAVAK
TETRAVAK INFARIX TETRA
Ακόμη και το γνωστό σε όλους ZANTAC

λείπει από τα ράφια των
φαρμακείων ενώ οι ασθενείς με οστεοπόρωση

καθημερινά περνούν
ένα γολγοθά πολύ συχνά χωρίς αποτέλεσμα

γιανα βρουντο φάρμακο
τους Είναι χαρακτηριοτική η περίπτωση

πολυεθνικής εταιρείας η οποία

ουσιαστικά είναι σαν να μην

υπάρχει στην αγορά διότι δεν έχει
κανένα φάρμακο να διαθέσει

Τα στοιχεία για τις ελλείψεις
φαρμάκων στην ελληνική αγορά έδωσε

χθες στη δημοοτότητα ο Πανελ
λήνιος Φαρμακευτικός Σύλλο
γος(ΠΦΣ)επισημαίνονταςτονκαθη
μερινό αγώνα των φαρμακοποιών
προκειμένουνα βρουν τα σκευάσματα

για να εκτελέσουν τις συνταγές
των ασφαλισμένων Μάλιστα

φαρμακευτικοί

κύκλοι ζητούν τόσο από
το υπουργείο Υγείας όσο και ο ΕΟΦ
να ελέγξουν τα παραστατικά των εξαγωγών

τωνφαρμακαποθηκώνκαι
των φαρμακευτικών εταιρειών και
να δουν τα πραγματικά στοιχεία

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΠΦΣ Κωνσταντίνο Λουράντος είναι

αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα
αξιόπιστο σύστημα ελέγχου των
παράλληλων εξαγωγών το οποίο
ταυτόχρονα να συγκρίνει τα σκευά¬

σματα και τις ποσότητες των εξαγωγών

μετις εισαχθείσες ποσότητες και
τις αντίστοιχες ελλείψεις της ελλη
ντκής αγοράς

Ο'Ελληνας ασθενής πρέπει επιτέλους

νααποτελέσει προτεραιότητα
γιατις φαρμακαποθήκες και τις εταιρείες

και η πολιτεία έχει την ευθύνη
της τήρησης αυτής της συνθήκης
σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ

ΤΡΑΥΜΑΊΊΟΦΟΡΕΙΣ Η ταλαιπωρία

των ασθενών δεν σταματά
στα φαρμακεία αλλά επεκτείνεται
και στα δημόσια νοσοκομεία τα οποία

την Πέμπτη θα λειτουργήσουν
χωρίς τραυματιοφορείς Συγκεκριμένα

η Πανελλήνια Ένωση
Τραυματιοφορέων

προχωρεί σε 24ωρη
απεργία στις 15 Δεκεμβρίου με
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο

Υγείας οτιςΐ 1 00 διαμαρτυρόμενη

για τη μεγάλη έλλειψη

τραυματιοφορέων σε όλα τα νοσοκομεία

καικέντραυγείας ιηςχώρας
Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα μόλις
1.000 τραυματιοφορείς εργάζονται
στο ΕΣΥ από 3.500 που ήταν πριν
από κάποια χρόνια Μόνο στο Αττι
κόν υπάρχουν 20 τραυματιοφορείς
όταν απαιτούνται 70

Οι εικόνες γιατρών συνοδών
ασθενών και σεκιουριτάδων που
διακινούν ασθενείς με καροτσάκια
καιφορεία είναισυνηθισμένες αλλά
η έλλειψη τραυματιοφορέων προκαλεί

ma φανερά προβλήματα συμφόρησης

στα νοσοκομεία Ασθενείς
λιμνάζουν σε κλινικές καθώς η

μετακίνηοή τουςγια εξετάσεις καθυστερεί

λόγω φόρτου εργασίας και
έλλειψης προσωπικού Τμήματα όπως

τα εξωτερικά ιατρεία το ακτινολογικό

οι μονάδες τεχνητού νεφρού
και αιμοδοσίας οι μονάδες ακτινοθεραπείας

χημειοθεραπείας και εντατικής

θεραπείας καθυστερούν να
εξυπηρετήσουν άλλα περιστατικά
όταν οι ασθενείς δεν παραλαμβάνονται

εγκαίρως Οι καθυστερήσεις
αυτές δημιουργούν συχνά δυσλειτουργίες

στα νοσοκομεία και εντάσεις

με αποτέλεσμα διαπληκτισμούς
και χειροδικίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό Η Πανελλήνια
Ένωση Τραυματιοφορέων ζητά

την ενίσχυση του προσωπικού με άμεση

πρόσληψη μόνιμων μεταφορέων
ασθενών ώστε να μη θρηνήσουμε
απώλειες ανθρώπινων ζωών στις

εισόδους των νοσοκομείων
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΙ

Παύση του διοικητή
του Ελπίς ενώ ήταν
στο εξωτερικό
Το ειδοποιητήριο της Παύσης ίου από
τη θέσπ του διοικητή του νοσοκομείου

Ελπίς έφτασε ενώ βρισκόταν στις
ΗΠΑ με σκοπό να συγκεντρώσει δωρεές

για το νοσοκομείο Ο λόγος για τον
κ Θεόδωρο Γιάνναρο ο οποίος είχε
κάνει το θεραπευτήριο να ορθοποδήσει

αναπτύσσοντας συνεργασίες στο
εξωτερικό Μάλιστα για το έργο του είχε

βραβευθεί πρόσφατα στην Καλιφόρνια

Σελ 16

Τον έπαυσαν ενώ συγκέντρωνε δωρεές
Της MUM ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Το έγγραφο έφτασε στο γραφείο
του πριν από δύο μέρες όταν εκείνος

έλειπε στο Λος Αντζελες Αμέσως

τον ειδοποίησαν οι συνεργάτες
του Θόδωρε σε παύουν

Στην άλλη άκρη του κόσμου ήταν
ακόμα νωρίς το πρωί Ο διοικητής
τού νοσοκομείου Ελπις ο μέχρι
προ ολίγου διοικητής έστω σηκώθηκε

και ξεκίνησε κανονικά
την ημέρα του Είχε ακόμα πολλά
ραντεβού προγραμματισμένα Στόχος

του να ξεσηκώσει όπως χαρακτηριστικά

λέει την Αμερική
για να αποστείλει βοήθεια στην
Ελλάδα

Ο Θεόδωρος Γιάνναρος έτσι είχε
κάνει το νοσοκομείο του να ορθοποδήσει

ακόμα και με τον πετσοκομμένο

προϋπολογισμό της κρίσης

αναπτύσσοντας συνεργασίες
μεταξύ άλλων και με τις ελληνικές
κοινότητες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Ολοι το έλεγαν Ολοι τού το αναγνώριζαν

Μάλιστα για τα επιτεύγ
ματά του αυτά αλλά και την αδιαπραγμάτευτη

στάση του να περιθάλπει

απόρους και ανασφάλιστους
είχε μόλις το περασμένο Σάββατο
τιμηθεί από το Ελληνοαμερικανικό

Συμβούλιο της Καλιφόρνιας σε ειδική

τελετή Η κοινότητα είχε ανταποκριθεί

με νέες δωρεές προς
το Ελπίς

Η είδηση της παύσης του από
διοικητή του νοσοκομείου έπεσε
σαν κεραυνός και στις ΗΠΑ Εγώ
παραμένω προς το παρόν ψύχραιμος

αλλά εδώ σ.σ στο Λος Αντζελες

θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή

λέει ο κ Γιάνναρος στην
Κ Δεν αποκλείει σύντομα η κυβέρνηση

και το υπουργείο Υγείας
να κατακλυστούν από επιστολές
διαμαρτυρίας

Η αντιμετώπισύ του στην είδηση
της απομάκρυνσύς του από το Ελπίς

όπως και άλλων 58 διοικητών
και υποδιοικητών δείχνει σαν να
το ανέμενε όμως μας διαβεβαιώνει
πως όχι Δεν το περίμενα Δεν
ανήκω κομματικά πουθενά αλλά
ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία

με είχαν αγγίξει Προφανώς
αυτό που έκανα ήταν κάτι που ο
κόσμος ζητούσε Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ
πίστευα ότι θα το σεβόταν Τους
περισσότερους μετανάστες της
Υπατίας εμείς τους είχαμε περιθάλψει

όχι για να ευλογήσουμε
τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά γιατί δεν μπορούσαμε

να αφήσουμε έτσι αυτούς

Ο διοικητής του Ελπίς

Θ Γιάνναρος πληροφορήθηκε

την αντι
κατάστασή του στις
ΗΠΑ όπου έκανε δουλειά

νια το νοσοκομείο

Δεν το περίμενα Δεν ανήκω
κομματικά πουθενά λέει στην

Κ ο κ Γιάνναρος

τους ανθρώπους Μόλις πριν από
λίγες ημέρες είχε προωθήσει ένα
φορτηγό με τρόφιμα και ρούχα
στη δομή της Αλληλεγγύης για
τα παιδάκια των προσφύγων Ετοιμαζόμουν

να πάω να βρω και δεύτερο

φορτίο να φέρω λέει Στο
Ελπίς φτάνουν συνεχώς δωρεές

τις οποίες προωθεί καταλλήλως
Οπότε όχι δεν το περίμενα έτσι

ξερό παραδέχεται
Ο κ Γιάνναρος και οι υπόλοιποι

διοικητές κόπηκαν κατά τη fast
track αξιολόγηση που έλαβε χώρα
το τελευταίο διάστημα Εισαγωγικά
αρμόζουν και σε αυτήν Στην Επιτροπή

Αξιολόγησης με κράτησαν
ούτε για 2,5 λεπτά Μπήκα και
βγήκα Με ρώτησαν ποια είναι η
ποσοστιαία σχέση της μισθοδοσίας

των αναλώσιμων και των
φαρμάκων με τον προϋπολογισμό
και τέλος Τους είπα ότι αυτά μπορεί

να τα βρει κάποιος και στα
στοιχεία του νοσοκομείου Η επιτροπή

απεφάνθη και με βάση τη
σχετική έκθεση προόδου που
είχε υποβάλει η Υγειονομική Περιφέρεια

μια επίσης αμφιλεγόμενη
διαδικασία αφού οι υγειονομικές
περιφέρειες δεν είχαν ενιαία φόρμα
αξιολόγησης των διοικητών ενώ

κάποιες βασίστηκαν στα συμβόλαια
αποδοτικότητας που είχαν

υπογραφεί τον Αύγουστο του 2014
τα οποία δεν είχαν μετρήσιμους
στόχους Από τα 71 στελέχη που
πέρασαν από αξιολόγηση μόνο
12 παρέμειναν στις θέσεις τους

Ηταν η απόφαση ειλημμένη Οι
αλλαγές στις διοικήσεις των νοσοκομείων

είχαν προαναγγελθεί
ήδη από την πρώτη μέρα της ανάληψης

των καθηκόντων της νέας
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
τον περασμένο Σεπτέμβριο κ Πο
λάκης Μάλιστα νωρίτερα ο
πρώην υπουργός κ Κουρουμπλής
είχε δρομολογήσει την απόλυσή
τους αζημίως για το Δημόσιο και
την αντικατάστασή τους με πρόσωπα

της επιλογής του Ομως η
σχετική διάταξη δεν πέρασε από
τους δανειστές καθώς η τότε κυβέρνηση

είχε δεσμευθεί για την
αποπολιτικοποίηση του Δημοσίου

Ετσι ο μόνος δρόμος ήταν
να ακολουθηθούν οι διαδικασίες
αξιολόγησης Οπως όπως

Να ξέρουν πάντως αυτοί που
με βαθμολόγησαν κάτω από τη βάση

ότι θα ψάξω να βρω ποιοι είναι
Τουλάχιστον να ξέρω καταλήγει
ο κ Γιάνναρος
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Διαγνωστικά κέντρα
προ της κατάρρευσης
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης

δηλώνουν ότι είναι τα
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και
εργαστήρια που έχουν συμβάσεις
με τον ΕΟΠΎΥ ως αποτέλεσμα
των συσσωρευμένων χρεών του
οργανισμού αλλά και της εφαρμογής

των clawback αυτόματη
επιστροφή υπέρβασης δαπάνης
και rebate αναγκαστική έκπτωση
βάσει των οποίων τα διαγνωστικά
κέντρα αποζημιώνονται περίπου
για το 40%-50 των εξετάσεων
που εκτελούν σε ασφαλισμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών
Διαγνωστικών Κέντρων ΠΑΣΙ

Δεν πληρώνεται από
τον ΕΟΠΥΥ το 40
50 των εξετάσεων
που εκτελούν
σε ασφαλισμένους

ΔΙΚ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ΕΟΠΎΥ για τα έτη 2008 έως
2014 ανέρχονται στα 600 εκατ
ευρώ ενώ για το 2015 τα συμβεβλημένα

με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά

εργαστήρια έχουν πληρωθεί

για έξι μήνες την προκαταβολή

90 και έχουν λάβει δέσμευση

από τον οργανισμό ότι
θα πληρωθούν άλλο έναν μήνα
εντός του Δεκεμβρίου Εάν αυτή
η υπόσχεση δεν υλοποιηθεί το
πιθανότερο είναι να μην μπορούμε

να πληρώσουμε μισθούς
και δώρα Χριστουγέννων σημείωσε

χθες ο πρόεδρος του ΠΑ
ΣΙΔΙΚ Γ Βουγιουκας τονίζοντας
ότι ενδεχόμενη κατάρρευση των
διαγνωστικών κέντρων θα έχει
σοβαρές επιπτώσεις στους ίδιους
τους ασφαλισμένους το 95 των
οποίων εξυπηρετείται για τις διαγνωστικές

του εξετάσεις από τους
ιδιώτες παρόχους Για το 2015
αλλά και για τα επόμενα τρία
έτη έχει οριστεί κλειστός

προϋπολογισμός

για διαγνωστικές
εξετάσεις-πράξεις ύψους 302 εκατ

ευρώ Ειδικά για εφέτος υπολογίζεται

ότι οι απαιτήσεις των πα
ρόχων θα φτάσουν τα 510 εκατ
ευρώ και η υπέρβαση από τον
προϋπολογισμό αναμένεται να
κουρευτεί μέσω clawback Σύμφωνα

με την ΠΑΣΙΔΙΚ το 2013
το κούρεμα έφτασε στο 45
και το 2015 ήταν στο 50 των
εξετάσεων που εκτελέστηκαν

Οπως ανέφερε χθες ο κ Βου
Υιούκας το επόμενο λογικό
βήμα είναι να σταματήσουμε να
συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΥΥ
Δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε

αυτό για δύο λόγους για
να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες

και επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι

σε αυτή την κατάσταση
η οποία μάλιστα οδηγεί στην
καταστροφή μας

Το προεδρείο της ΠΑΣΙΔΙΚ παρουσίασε

χθες στους εκπροσώπους
του Τύπου τη δική του πρόταση

για την εκτέλεση των κλειστών

προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ

σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά

χωρίς την ενεργοποίηση
του clawback με την ελπίδα να
τη λάβει υπ όψιν η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας που προς το
παρόν αρνείται να δεχθεί τους
εκπροσώπους των διαγνωστικών
κέντρων Αρχικά οι εκπρόσωποι
των διαγνωστικών κέντρων ζητούν

την εφαρμογή όλων των
συνταγογραφικών οδηγιών και
του ανώτατου αριθμού-ορίων
συνταγογραφούμενων εξετάσεων
ανά ιατρική ειδικότητα και ανά
παραπεμπτικό σήμερα έχουν ενσωματωθεί

στο σύστημα της ΗΔΙ
ΚΑ τα όρια αυτά στις 16 από τις
32 ειδικότητες Επιπλέον προτείνουν

τον ορισμό κλιμακωτών
εκπτώσεων σε κάθε παραπεμπτικό

είτε επί της αξίας παραπεμπτικού

είτε επί του αριθμού
των εξετάσεων την παρακολούθηση

των παραγόμενων εξετάσεων

σε πραγματικό χρόνο και
την καθιέρωση εθνικού κλειστού
προϋπολογισμού ανά μήνα προκειμένου

όταν αυτός εξαντλείται
οι ασφαλισμένοι να παραπέμπονται

στα δημόσια διαγνωστικά
εργαστήρια

Εν αναμονή του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων σοβαρές ελλείψεις
ακόμη και σε ZANTAC καταγράφονται σε ιδιωτικά φαρμακεία

Ελλειψη φαρμάκων

Εξαρση του φαινομένου των
ελλείψεων φαρμάκων από τα
ιδιωτικά φαρμακεία καταγράφεται

to τελευταίο διάστημα
εν αναμονή του νέου δελτίου
τιμών φαρμάκων Οπως καταγγέλλουν

οι φαρμακοποιοί οι

ελλείψεις αφορούν τις κατηγορίες

των αντικαρκινικών αν

τιυπερτασικών αντιελκωτικών
αντιψυχωτικών φαρμάκων
των σκευασμάτων που αφορούν

το στομάχι τη θεραπεία
του προστάτη τη νόσο του
Πάρκινσον και την οστεοπόρωση

ενώ συνεχίζονται και οι ελλείψεις

σε ορισμένα παιδικά
εμβόλια Οπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου
ακόμα και το γνωστό σε

όλους Zantac λείπει από τα ράφια

των φαρμακείων ενώ τονίζεται

πως είναι χαρακτηριστική

η περίπτωση πολυεθνικής

εταιρείας η οποία ουσιαστικά

είναι σαν να μην υπάρχει
στην αγορά διότι δεν έχει κανένα

φάρμακο να διαθέσει

Χωρίς τραυματιοφορείς το ΕΣΥ
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αττικόν των 735 κλινών και με
πληρότητα που φτάνει το 130
εργάζονται 20 τραυματιοφορείς
για να καλύψουν όλα τα τμήματα
και όλες τις βάρδιες του νοσοκομείου

Βάσει του οργανισμού του
νοσοκομείου θα έπρεπε να είναι
75 Το Θριάσιο Νοσοκομείο διαθέτει

23 τραυματιοφορείς ενώ θα
έπρεπε να έχει 50 και στο Νοσοκομείο

Σπάρτης που εφημερεύει
σε καθημερινή βάση εργάζονται
μόλις 8 τραυματιοφορείς

Οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς
έχουν φτάσει σε τραγικά επίπεδα
στο ΕΣΥ Οπως ανέφερε στην Κ
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης

Τραυματιοφορέων Γιάννης
Πλαγιαννάκος από 3.500 τραυματιοφορείς

που εργάζονταν στα
δημόσια νοσοκομεία πανελλαδικό
πριν από μία δεκαετία πλέον
έχουν μείνει περίπου 1.000 λόγω
συνταξιοδοτήσεων ή και μετατάξεων

σε άλλες θέσεις Από τους

Από 3.500 πρτν από μία
δεκαετία έχουν μείνει
περίπου 1.000 λόγω
συνταξιοδοτήσεων
ή μετατάξεων
σχολικούς φύλακες που αξιοποιήθηκαν

στα δημόσια νοσοκομεία
ελάχιστοι τελικά επιλέχθηκαν να
εργαστούν ως τραυματιοφορείς
αφού στην πλειονότητά τους ήταν
ηλικίας άνω των 50-55 ετών ή γυναίκες

Τα προβλήματα που προκαλούν

οι ελλείψεις τραυματιοφορέων
στα νοσοκομεία είναι εμφανή

Ασθενείς λιμνάζουν σε
κλινικές καθώς n μετακίνησή
τους για εξετάσεις καθυστερεί
Τμήματα όπως τα εξωτερικά ιατρεία

το ακτινολογικό οι μονάδες
τεχνητού νεφρού και αιμοδοσίας
οι μονάδες ακτινοθεραπείας χημειοθεραπείας

και εντατικής θε¬

ραπείας καθυστερούν να εξυπηρετήσουν

άλλα περιστατικά όταν
οι ασθενείς δεν παραλαμβάνονται
εγκαίρως Οι καθυστερήσεις αυτές
δημιουργούν εντάσεις με αποτέλεσμα

διαπληκτισμούς και χει
ροδικίες στο ιατρικό και νοσηλευτικό

προσωπικό αναφέρει
ανακοίνωση της Πανελλήνιας
Ενωσης Τραυματιοφορέων

Η ένωση έχει προκηρύξει για
την ερχόμενη Τρίτη 15 Δεκεμβρίου
24ωρη απεργία και διοργανώνει
για την ίδια ημέρα στις 11 π.μ
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
υπουργείο Υγείας με αίτημα προσλήψεις

Σύμφωνα με τον κ Πλα
γιαννάκο βάσει των αναγκών
των νοσοκομείων θα πρέπει να
προσληφθούν τουλάχιστον 600
700 τραυματιοφορείς Για να εξασφαλιστεί

το μίνιμουμ ασφάλειας
για τους ασθενείς Για να μην πεθαίνουν

στην είσοδο των νοσοκομείων

περιμένοντας τον τραυματιοφορέα
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Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Αθηνών αναγορεύεται αύριο ο ερευνητής κ Γεώργιος Μπεχράκης Βοστώνη ΗΠΑ με ρίζα Μάνης
Γιος Ελληνα μετανάστη από τη Μάνη

ο κ Γεώργιος Δ Μπεχράκης
ερευνητής στον χώρο του φαρμάκου

και της ιατρικής πολυεκατομμυριούχος

από τη Βοστώνη
ΗΠΑ τιμάται από την Ελλάδα και
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών κομίζοντας
στην πατρίδα την πολύτιμη γνώση
και εμπειρία του από το αμερικανικό

όνειρο και από την προσωπική
του επιτυχία η οποία οφείλεται

στη συνταγή δουλειά επιμονή

και εμπιστοσύνη στους πιο
έξυπνους από σένα Σε συνέν
τευξή του είχε δώσει ως παράδειγμα

της δικής του επιτυχίας το εξής
Οταν κερδίζεις ένα δολάριο μην

το σπαταλάς Ξόδευε λιγότερο από
το δολάριο που κέρδισες για να
εξακολουθείς να είσαι κερδισμένος

Η επιστροφή του στην πατρίδα

οφείλεται στη μεγάλη τιμή
που του κάνει το Εθνικό Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών
που τον αναγορεύει αύριο Παρασκευή

1 1 Δεκεμβρίου ώρα 19.00
στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανε¬

πιστημίου Αθηνών Επίτιμο Διδάκτορα

του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου

Αθηνών αλλά έχει
σχέση και με τη φιλανθρωπία και
τις μεγάλες χορηγίες του στην
έρευνα που έχει ήδη κάνει στις
ΗΠΑ και στη σταυροφορία κατά
του καπνίσματος εδώ στην Ελλάδα

Ο Γεώργιος Δ Μπεχράκης
ερευνητής και φιλάνθρωπος
με ρίζες από χη Μάνη με
πτυχίο φαρμακευτικής από
το Northeastern University
που εξελίχθηκε σε φαρμα
κοβιομήχανο στις ΗΠΑ ανακηρύσσεται

αύριο Παρασκευή

Επίτιμος Διδάκτωρ
ίου Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυτός ο γιος του μετανάστη που
πιστεύει στην εργασία και στην
οικογένεια ζει με τη γυναίκα του
τη Μαργκό από τη Θεσσαλονίκη
άφησε στα τέσσερα παιδιά του να
συνεχίσουν στον χώρο της

φαρμακοβιομηχανίας

τον δικό του
ρόλο ως ερευνητή φαρμακοποιού
και μπορεί άνετα πλέον να πηγαίνει

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

διακοπές με τα εννιά εγγόνια του
Τα περισσότερα θα μας τα πει στην
ομιλία του Επιστήμη Business
και Φιλανθρωπία ο iôios ο τιμώμενος

στην αυριανή τελετή της
ανακήρυξης του όπου το έργο και
την προσωπικότητα του Γεωργίου
Δ Μπεχράκη θα παρουσιάσει ο
καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
διακεκριμένος πνευμονολόγος κ
Παναγιώτης Κ Μπεχράκης τρίτος
εξάδελφος του τιμωμένου

Το πρόγραμμα έχει ως εξής 11

Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 19.00 στη Μεγάλη
Αίθουσα του Εθνικού και Καπο
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θα γίνει η αναγόρευση του
ερευνητού κ Γεωργίου Δ Μπεχράκη

ως Επιτίμου Διδάκτορος
του Τμήματος Ιατρικός της Σχόλης

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου

Αθηνών Η προσφώνηση
θα γίνει από τον πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών καθηγητή
Μελέτιου-Αθανασίου Κ Δημόπου
λου Παρουσίαση του έργου και
της προσωπικότητας του τιμωμένου

από τον αναπληρωτή καθηγητή

του Τμήματος Ιατρικής Παναγιώτη

Κ Μπεχράκη Αναγόρευση
του τιμωμένου Ανάγνωση των

κειμένων του Ψηφίσματος της
Σχολής της Αναγόρευσης και του
Διδακτορικού Διπλώματος από
τον διευθυντή του Τομέα Παθολογίας

του Τμήματος Ιατρικής
καθηγητή Γεώργιο Δ Δημητριάδη
Περιένδυση του τιμωμένου με
την τήβεννο της Σχολής από τον
πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών

καθηγητή Μελέτιο Αθανάσιο
Κ Δημόπουλο Ακολουθεί η ομιλία
του τιμωμένου Γεωργίου Δ Μπεχράκη

με θέμα Science Business
and Philanthropy

ΤΗΛΕΦΟΣ
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• Χρέη Δημοσίου Με το σταγονόμετρο Πληρώνει

το Δημόσιο τις οφειλές του καθώς τα δάνεια

που έχει λάβει η Ελλάδα από το καλοκαίρι
έως τώρα κατευθύνονται κυρίως προς την εξυπηρέτηση

του χρέους Σύμφωνα με τα στοιχεία οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές και οι
εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Οκτώβριο είχαν
φθάσει στα 5,85 δισ ευρώ από 3,7 δισ ευρώ που
ήταν στις αρχές του έτους Σελ 19

Ανεκόπη τον Οκτώβριο η ανοδική τάση ληξιπρόθεσμων του Δημοσίου
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σε εκατ ευρώ

2014 2015

□
Γενική
Κυβέρνηση

ΑΠΡ MAI ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ

4.135 4.310 4.605 4.972 5.124 5.152 5.100

Κρατικός π/Υ 479 526 602 754 729 632 590

Λοιπά
Νομικά
Πρόσωπα

223 219 232 251 264 278 266

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

319 310 317 332 335 331 324

Οργανισμοί
Κοινωνικής
Ασφάλισης

2.165 2.232 2.340 2.457 2.571 2.696 2.731

Νοσοκομεία 949 1.023 1.114 1.179 1.225 1.214 1.188

Q
Εκκρεμείς
επιστροφές
φόρων

692 734 733 781 809 807 758

ΣΥΝΟΛΟ k
Α+Β 4.S27 5.044 5.338 5.753 5.933 5.959 5.858

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του EflTHPH ΝΙΚΑ

Με χο σταγονόμετρο πληρώνει το
Δημόσιο τις οφειλές του καθώς
τα δάνεια που έχει λάβει η Ελλάδα
από το καλοκαίρι έως τώρα κατευθύνονται

κυρίως προς την
εξυπηρέτηση του χρέους Ωστόσο

είναι αρκετά για να σταματήσει
n τακτική της στάσης πληρωμών

των κρατικών υποχρεώσεων

με αποτέλεσμα να μη διογκώνονται

πλέον οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς προμηθευτές

και οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρων τον Οκτώβριο
είχαν φθάσει στα 5,85 δισ ευρώ
από 5,95 δισ ευρώ που ήταν τον
Σεπτέμβριο ενώ στις αρχές του
έτους ήταν 3,7 δισ ευρώ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές γιγαντώνονται

και από τη στάση
πληρωμών του Δημοσίου ύψους
4,2 δισ ευρώ που είχε κηρύξει
από τις αρχές του 2015 για να
μπορέσει να καταβαλει μισθούς
και συντάξεις

Οι αριθμοί αναδεικνύουν το
πόσο τραγική είναι η κατάσταση
αλλά και το πόσο λίγα είναι τα
κεφάλαια από τα δάνεια που
έχουν εισπραχθεί και έχουν κα¬

τευθυνθεί για την αποπληρωμή
κρατικών χρεών Τα 2 δισ ευρώ
που εκταμιεύτηκαν πριν από λίγες

ημέρες θα χρησιμοποιηθούν
ως εξής

• 1,3 δισ ευρώ για την αποπληρωμή

δόσεων προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ΔΝΤ εντός
του Δεκεμβρίου
• 300 εκατ ευρώ για τη συμμετοχή

της χώρας σε έργα του ΕΣΠΑ
• 400 εκατ ευρώ για την εξόφληση

υποχρεώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού Δηλαδή για να
μειωθεί ο όγκος των υποχρεώσεων

που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας

της στάσης πληρωμών
Πάντως το υπουργείο Οικονομικών

από τον Σεπτέμβριο και
μετά έχει ξεκινήσει να εξυπηρετεί
μέρος και των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών του έστω κι αν
αυτό γίνεται με το σταγονόμετρο
Επίσης έχει σταματήσει να βάζει
στην άκρη ποσά για να έχει ταμειακά

μαξιλάρια σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης δεδομένου
ότι η χώρα έχει εισέλθει στη διαδικασία

υλοποίησης της συμφωνίας
που συνεπάγεται και εκταμίευση

δόσεων των δανείων
Για τους λόγους αυτούς παρατηρήθηκε

τον Οκτώβριο ανακοπή
της ανοδικής τάσης των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων του
Δημοσίου προς προμηθευτές
Παρ όλα αυτά το πρόβλημα παραμένει

δεδομένου του όγκου
των ανεξόφλητων υποχρεώσεων
και αναδεικνύει την ανάγκη για
άμεση εκταμίευση των επόμενων
δόσεων ώστε να ομαλοποιηθεί
η ροή εξόφλησης των οφειλών
και να πάρει ανάσα η αγορά

Αξίζει πάντως να σημειωθεί
ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει
η Ελλάδα να φθάσει στην εκταμίευση

της δόσης που εξαρτάται
από τον πρώτο έλεγχο του προγράμματος

Και αυτό γιατί το 1

δισ ευρώ που εξαρτάται από την
υλοποίηση του δεύτερου πακέτου
προαπαιτούμενων μέτρων θα
χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση

του χρέους καθώς τον
Ιανουάριο υπάρχουν οφειλές της
τάξης των 550 εκατ ευρώ και
τον Φεβρουάριο ανέρχονται στο
1,6 δισ ευρώ

Εφόσον όμως ολοκληρωθεί
επιτυχώς ο πρώτος έλεγχος έως
τα μέσα ή τα τέλη Φεβρουαρίου
όπως είναι προγραμματισμένο
δανειστές και κυβέρνηση έχουν
συμφωνήσει ότι η δόση που θα
εκταμιευτεί θα είναι τέτοιου μεγέθους

που θα καλύπτει μεγάλο
μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

εκτός από το ότι θα
εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή

του χρέους
Το ύψος αυτής της δόσης δεν

έχει ακόμα καθοριστεί αλλά
εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερη
των 4 δισ ευρώ για να μπορέσει
το Δημόσιο να επιστρέψει στην
πραγματική οικονομία μεγάλο
μέρος των οφειλών του
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Οδηγίες από ΥΠΟΙΚ
για τις πιστώσεις 2016
Σφικτό θα είναι και το 2016 για τα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες

διοικήσεις αλλά και τις περιφερειακές υπηρεσίες
καθώς οι πιστώσεις των επιχορηγήσεων θα γίνονται με
πολύ προσεκτικό τρόπο Προτεραιότητα έχουν οι μισθοί
και οι συντάξεις ενώ για λειτουργικές και άλλες δαπάνες
θα εκταμιευθεί το 90 της ετήσιας πίστωσης Σύμφωνα με
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ Χου
λιαράκη η διάθεση των πιστώσεων θα γίνει ως εξής

1 Στο 100 για αποδοχές και συντάξεις μισθώματα
κτιρίων πληρωμή δικαστικών αποφάσεων επιδοτήσεις
άγονων γραμμών επίδομα θέρμανσης για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης αποδόσεις στην Ε.Ε πληρωμές
εξυπηρέτησης του χρέους πληρωμές για έργα του ΠΔΕ και
εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών

ετών
2 Στο 70 των πιστώσεων για το πρώτο εξάμηνο και στο

100 μέχρι το τέλος του 2016 για επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης επιχορήγηση
του ΑΚΑΓΕ επίδομα ΕΚΑΣ επίδομα πολυτέκνων κ.λπ επιχορηγήσεις

φορέων υγείας για εφημερίες και πρόσθετες
αμοιβές αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε υποχρεώσεις
από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

3 Στο 70 των πιστώσεων για το πρώτο εξάμηνο και στο
90 μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2016 για όλες
τις άλλες πιστώσεις
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