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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαμαρτυρία
στο Λαϊκό
για τις ελλείψεις
σε αντιρετροϊκά
φάρμακα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για
τις σοβαρές ελλείψεις σε αντιρετροϊκά

φάρμακα στα νοσοκομεία της χώρας

διοργανώνει σήμερα ο Σύλλογος
Οροθετικών Ελλάδος θετική Φωνή
στην είσοδο του Λαϊκού Νοσοκομείου

στις 08.30
Επιπλέον δηλώνει ότι θα καταθέσει

μήνυση κατά παντός υπευθύνου
προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες

για αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση

που αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων
και ευθεία απειλή έναντι της ζωής και
της υγείας των ανθρώπων που ζουν με
HIV/AIDS

0 Σύλλογος διεκδικεί την αποδέσμευση

της ανελαστικής δαπάνης για
τα αντιρετροϊκά φάρμακα από τον κεντρικό

προϋπολογισμό των νοσοκομείων

και τη δημιουργία ανεξάρτητου
κλειστού κωδικού που θα εγγυάται
πλήρη πρόσβαση στα φάρμακα

Ετππλόν η θετική Φωνή δηλώνει
ότι στηρίζει και αναμένει την υλοποίηση

των δεσμεύσεων του υπουργείου

Υγείας για τη δημιουργία παρατηρητηρίου

ελλείψεων φαρμάκων
και για την άμεση σύσταση της επιτροπής

διαπραγμάτευσης για τα ακριβά

και καινοτόμα φάρμακα
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Τα πλαφόν στις δαπάνες των δπμόσιωνΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ CLAWBACK Ι νοσοκομείων για χπν περίοδο 2016 2018
Την καθιέρωση του μηχανισμού αυτόματης

επιστροφής clawback στη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη προβλέπει το
πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα
που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα

Ειδικότερα το όριο δαπανών των δημόσιων

νοσοκομείων και των φαρμακείων του
ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο

μηχανισμός

αυτόματης επιστροφής ορίζεται σε
570.000.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία
για το έτος 2016 από τα οποία τα 510.000.000

στα δημόσια νοσοκομεία και τα 60.000.000
στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ Για το 2017 το όριο ορίζεται
στα 550.000.000 από τα οποία 492.100.000
στα δημόσια νοσοκομεία και 57.900.000 στα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Για το 2018 το όριο
καθορίζεται στα 530.000.000 ευρώ από τα οποία

τα 474.200.000 στα δημόσια νοσοκομεία
και 55.800.000 στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει

τα προαναφερθέντα όρια επιστρέφεται
από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους

κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε
ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από το υπουργείο

Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες
οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών
προϊόντων

Τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 41 του
νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών
με θέμα Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας

Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών

Μεταρρυθμίσεων
Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία από την

πολιτική ηγεσία προκειμένου να επιτευχθεί
ενιαία αντιμετώπιση της παροχής φαρμάκων

νοσοκομειακής χρήσης από δημόσιες
φαρμακευτικές δομές και γενική ομοιόμορφη

αντιμετώπιση του μηχανισμού αυτόματης
επιστροφής clawback στον χώρο του

φαρμάκου
Τέλος σημειώνεται ότι ανάλογος μηχανισμός

clawback εφαρμόζεται ήδη στη φαρμακευτική

δαπάνη του ΕΟΠΥΥ με σκοπό την
τήρηση του προϋπολογισμού

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒίηΤΟΥ
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Εφιαλτικέ ελλείψει
φαρμάκων στο Λαϊκό

ΚΡΑΥΓΗ αγωνίας βγάζουν και οι εργαζόμενοι
στο Λαϊκό Νοσοκομείο οι οποίοι εκτός από
τις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό έχουν
να αντιμετωπίσουν και υς ελλείψεις σε φάρμακα

γεγονός που ενέχει κινδύνους για τη
ζωή ασθενών Είναι χαρακτηριστικό ότι το νοσοκομείο

δέχεται μηνιαίως 1.000 αιμορροφιλικούς

ασθενείς ενώ περισσότεροι από 1.000
οροθετικοί εξυπηρετούνται από το φαρμακείο
του νοσοκομείου και το νοσηλευτικό προσωπικό

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων

και μέλος της Ομοσπονδίας Εργαζόμενων

Δημοσίων Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ Τάσο
Αντωνόπουλο ης τελευταίες ημέρες οι ασθενείς

περιμένουν έως και 10 ημέρες για να λάβουν

την αγωγή τους με καταστροφικές συνέπειες

για την υγεία τους

Τρομακτική υποστελέχωση
Αντιμετωπίζουμε μεγάλη έλλειψη φαρμάκων

και τρομακτική υποστελέχωση των υπηρεσιών

Το νοσοκομείο πλέον δεν έχει χρήματα
να προμηθευτεί ανυρετροϊκά φάρμακα και

σκευάσματα που λαμβάνουν οι αιμορροφιλικοί
σχολίασε για το ζήτημα

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϋπολογισμός
για τα εν λόγω φάρμακα έως το τέλος του

χρόνου είναι 20.000 ευρώ που δεν επαρκούν
για την κάλυψη των δύο ευαίσθητων ομάδων
ασθενών

Για τον λόγο αυτόν σύλλογοι οροθετικών
έχουν προγραμματίσει σήμερα συγκέντρωση
διαμαρτυρίας σης 08.30 το πρωί έξω από το
Λαϊκό Νοσοκομείο απαπώντας λύση στο πρό
βλημά τους Προβλήματα σημειωτέον αντιμετωπίζουν

και οι καρκινοπαθείς του νοσοκομείου

καθώς ης τελευταίες ημέρες παρατηρείται
έλλειψη σε γαλλικό αντικαρκινικό σκεύασμα

που κοστίζει 2.800 ευρώ το φιαλίδιο



4. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 38

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΚΑΡ

Εγκαταλείπουν
τη φαρμακευτική
δαπάνη λόγω κρίσης
Οι ρύποι από αυτοκίνητα και βιομηχανίες

επηρεάζουν σημαντικά την
καρδιαγγειακή

υγεία και επιδεινώνουν τη
λειτουργικότητα των αγγείων και
τους παράγοντες πήξης Ατομα που
εκτέθηκαν σε ρύπους από μηχανές
ντίζελ εμφάνισαν σημαντικές επιδράσεις

στο αγγειακό ενδοθήλιο Τα παραπάνω

ανέφεραν μεταξύ άλλων
χθες οι καθηγητές Καρδιολογίας Δημήτρης

Τούσσυλης και Πέτρος Νιχο
γιαννόπουλος και οι καρδιολόγοι
Γιώργος Ανδρικόπουλος και Δημήτρης

Ρίχτερ με αφορμή το 19ο Συμπόσιο

Αθηροσκλήρωσης και Συναφών

Παραγόντων Κινδύνου το οποίο
διοργανώνεται από το Ελληνικό Ιδρυμα

Καρδιολογίας ΕΛΙΚΑΡ στις 18 και
19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα
Οι επιστήμονες συνέδεσαν με την
καρδιαγγειακή υγεία και τον θόρυβο
λέγοντας ότι άτομα που διαμένουν ή

εργάζονται κοντά σε περιοχές αεροδρομίων

ή λεωφόρους μεγάλης κυκλοφορίας

έχουν σημαντική αύξηση
στην επίπτωση καρδιαγγειακών συμ
βαμάτων συγκριτικά με όσους ζουν
στην εξοχή 0 κ Ανδρικόπουλος αναφέρθηκε

στα αποτελέσματα του προγράμματος

Εκτίμηση Καρδιαγγειακού
Κινδύνου Μήνας Ελέγχου Χοληστερόλης

το οποίο υλοποιείται
επί μία δεκαετία από το ΕΛΙΚΑΡ με
τη συμμετοχή 60.000 ατόμων
Από τα δεδομένα του 2015 φαίνεται
ότι 17 των συμμετεχόντων εγκατέλειψε

τη φαρμακευτική υπολιπιδαιμι
κή αγωγή λόγω υψηλού κόστους συμμετοχής

στη φαρμακευτική δαπάνη
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό
αυτών των ασθενών που εν μέσω της
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας
εγκαταλείπει τη φαρμακευτική του
αγωγή αυξάνει συνέχεια και ήταν μόλις

12,9 πέρυσι Επιπλέον οι μισοί
περίπου ασθενείς χαρακτηρίζουν μεγάλο

ή δυσβάστακτο το οικονομικό
κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ IS ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εμπιστευθείτε την Ελλάδα ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλ Τσίπρας στους επενδυτές στο πλαίσιο

συνεδρίου χθες στη Ν Υόρκη την ώρα που εκπρόσωποι των θεσμών χαρακτήριζαν αναγκαία μια νέα αναδιάρθρωση

του χρέους Σε αγώνα δρόμου για να καταστεί δυνατή η αποδέσμευση της υποδόσης του 1 δισ ευρώ έως το

τέλος της εβδομάδας βρίσκεται η κυβέρνηση εν αναμονή της σημερινής ψηφοφορίας στη Βουλή

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αγώνας δρόμου
για την αποδέσμευση
της υποδόοης του 1 δια

ΤΗΣ

Την
ψήφιση του νομοσχεδίου

και τη διευθέτηση τεχνικών
εκκρεμοτήτων που απομένουν

στη Βάση όσων συμφωνήθηκαν
μεταξύ των δύο πλευρών το βράδυ
της Παρασκευής αναμένουν οι πιστωτές

προκειμένου έως το τέλος
της εβδομάδας να καταστεί δυνατή
η αποδέσμευση της υποδόσης του 1

δισ ευρώ Στο πλαίσιο αυτό κυβέρνηση

και πιστωτές θα βρίσκονται σε
ανοικτή γραμμή έως την τελευταία
στιγμή με ανταλλαγή στοιχείων
ώστε εφόσον ψηφιστεί σήμερα το
νομοσχέδιο να ακολουθήσει την
Τετάρτη η έκθεση των θεσμών προς

τους πιστωτές πιθανή
συνεδρίαση του
EuroWorkingGroup
την Πέμπτη και του διοικητικού

συμβουλίου
του ESM έως το τέλος
της εβδομάδας για να
δοθεί το πράσινο φως
γιατηνεκταμίευση Εάν
όλα κυλήσουν ομαλά
και οι όποιες εκκρεμότητες

δεν προκαλέσουν
κάποιο ανυπέρβλητο
εμπόδιο τότε οι δύο

πλευρές περνούν σε φάση προσωρινής
ανακωχής ενόψει του ραντεβού

τους στα μέσα Ιανουαρίουνια την
έναρξη της πρώτηςαξιολόγησης Μια
διαδικασία ιδιαίτερα επώδυνη σε
πολιτικόεπίπεδο αφούη ατζέντατης
περιέχει το ασφαλιστικό τις αλλαγές
στη φορολογία των αγροτών αλλά
τον προσδιορισμό νέων δημοσιονομικών

μέτρων για την περίοδο έως
το 2018 Ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση

της θα αποτελέσει το κλειδί
νια να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση
για τη νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού

χρέους αμέσως μετά
Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει επτά

από ης δεκατρείς προαπαιτούμενες
δράσεις που συμφώνησε με τους πιστωτές

της ευρωζώνης για να λάβει

Στόχος η
δέσμευση της

υποδόοης του 1 δη
ευρώ έως το τέλος

της εβδομάδας Πιθανή

συνεδρίαση
του EWG αύριο και

του δ.ο του ESM

I την Πέμπτη

ΑΔΜΗΕ
β Πηγές προσκείμενες

στους
θεσμούς αλλά και
στην κυβέρνηση διευκρίνιζαν

χθες ότι

για ζητήματα όπως
η ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ αλλά
και το νέο Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων

δεν απαιτείται
ως προαπαιτούμενο
για την υποδόση
του 1 δισ ευρώ να
υπάρξει νομοθετική
παρέμβαση στη
φάση αυτή τουλάχιστον

Αρκεί ως
προαπαιτούμενο να
έχει επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ
των δύο πλευρών
για το πλαίσιο

β Μετά την ψήφιση

σήμερα ίου
νομοσχεδίου η
προσοχή στρέφεται
στην πρώτη αξιολόγηση

που

αναμένεται να ξεκινήσει

στα μέσα
Ιανουαρίου Στην
πρώτη γραμμή είναι
το ασφαλιστικό οι
αλλαγές στη φορολογία

των αγροτών
αλλά και ο προσδιορισμός

νέων
δημοσιονομικών
μέτρων που θα
πρέπει να εφαρμοστούν

έως το 2018

την επόμενη δόση ύψους 1 δισ ευρώ
από το πρόγραμμα χρηματοδότησης
και αναμένεται να νομοθετήσει ης
υπόλοιπες την Τρίτη εκημούσε νωρίς

χθες το πρωί Ευρωπαίος υψηλόβαθμος

αξιωματούχος σύμφωνα με
όσα μετέδιδε το πρακτορείο Reuters
Όλες οι υπόλοιπες προαπαιτούμενες

μεταρρυθμίσεις και οηδήποτε
άλλο σχετικό θα εγκριθούν από το
ελληνικό κοινοβούλιο την Τρίτη και
η έκθεση συμμόρφωσης από τους
θεσμούς που εκπροσωπούν τους πιστωτές

θα ακολουθήσει τηνΤετάρτη
εκτίμησε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος
Όπως δε πρόσθεσε μετά την έκθεση
οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών

της ευρωζώνης που αποτελούν
και το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Σταθερότητας
ESM αναμένεται να έχουν τηλεφωνική

διάσκεψη στο τέλος της
εβδομάδας για να δώσουν το πράσινο
φωςγια την εκταμίευση της υποδόσης
rou 1 δισ ευρώ

Πρέπει να σημειωθεί πως η ανταλλαγή

στοιχείων μεταξύ της κυβέρνησης

και των δανειστών ήταν
διαρκής καθόλη τη διάρκεια του

Σαββατοκύριακου και αναμένεταινα
συνεχιστεί έωςτηντελευταία στιγμή
ώστε να διασφαλιστεί όη τα προαπαιτούμενα

που έχουν συμφωνηθεί θα
έχουν κλείσει έως σήμερα το αργότερο

έως αύριο
Πρέπεινα σημειωθεί πως παράλληλα

με όσα περιλαμβάνονται στο
νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί

σήμερα θα πρέπει να εκδοθεί
σειρά υπουργικών αποφάσεων ή
Προεδρικών Διαταγμάτων για σειρά
μικρότερων θεμάτων που επίσης απαιτούνται

νια να μπορέσει να εκταμιευθεί

η υποδόση μεταξύ αυτών η
επανασύσταση της διυπουργικής επιτροπής

για τα κλειστά επαγγέλματα
η λειτουργία της επιτροπής στο

ΤΧΣ που θα εγκρίνει διορισμούς διοικητικών

συμβουλίων σης τράπεζες
ενέργειες για επίσπευση απορρόφησης

κοινοτικών κονδυλίων απόφαση

νια ης διαδικασίες υπολογισμού και
είσπραξης του claw back στη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη
Παράλληλα πως σύμφωνα με όσα
δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο
υπουργός Οικονομυχών Ευκλ Τσακ

αλώτος ειδικά όσον αφορά στο
Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων υπάρχει

στη φάση αυτή μια στρατηγική
έκθεση η οποία σιγά σιγά θα μετατραπεί

σε νόμο περιλαμβάνοντας
ρυθμίσεις για το ποια περιουσιακά
στοιχεία θα είναι μέσα η διοικητική
μορφή πως θα γίνουν οι επενδύσεις
Όπως ανέφερε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας θα περάσει
στο νέο ταμείο θα έχει μια διοικού
σα επιτροπή που θα επιβλέπει και
από κάτω κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων και στο νέο ταμείο θα
μεταφερθεί όλο το σημερινό ΤΑΙ
ΠΕΔ
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• Φαρμακευτική δαπάνη Ετήσια όρια φαρμακευτικής

νοσοκομειακής δαπάνης τόσο σια φαρμακεία
των νοσοκομείων όσο και σια φαρμακεία του

ΕΟΠΥΥ θέτει το υπουργείο Υγείας για την επόμενη
τριετία προκειμένου να συνεχίσουν τα δεύτερα να
εξυπηρετούν ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα
νοσοκομειακής χρήσης Σελ 18

Ορια στις δαπάνες
σε νοσοκομεία και
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Οριο νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και στα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θέτει το υπουργείο Υγείας Με
νέα διάταξη για το νοσοκομειακό claw back η οποία
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα
δάνεια και το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο το υπουργείο
Υγείας θέτει τα ετήσια όρια φαρμακευτικής νοσοκομειακής

δαπάνης τόσο στα φαρμακεία των νοσοκομείων
όσο και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την επόμενη
τριετία προκειμένου να συνεχίσουν τα δεύτερα να
εξυπηρετούν ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα νοσοκομειακής

χρήσης
Ειδικότερα σύμφωνα με τη διάταξη το όριο δαπανών

των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του
ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
πέραν του οποίου εφαρμόζεται o μηχανισμός αυτόματης
επιστροφής claw back ορίζεται σε 570.000.000 ευρώ
για το 2016 από τα οποία τα 510.000.000 ευρώ στα
δημόσια νοσοκομεία και τα 60 στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Για το 2017 το όριο είναι 550.000.000 ευρώ εκ των
οποίων τα 492.000.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία
και τα 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και
για το 2018 τα 530.000.000 ευρώ εκ των οποίων 474.200.000
ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ
Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα

παραπάνω καθορισμένα όρια επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές

εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και
καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από
τον υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από
το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές
για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η διάθεση
των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετούσε εκτός από τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ και άλλες κρατικός δομές παροχής υπηρεσιών υγείας
δηλαδή τα νοσοκομεία που υπάγονται στο υπουργείο
Εθνικής Αμυνας στρατιωτικό και στο υπουργείο Παιδείας
πανεπιστημιακά καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές σύμφωνα

με τον νόμο Η παρούσα τροποποίηση κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση
της παροχής φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από δημόσιες

φαρμακευτικές δομές
Αξίζει να σημειωθεί ότι πηγές του υπουργείου Υγείας

ανέφεραν στην Κ ότι έως το τέλος του έτους θα εκδοθεί
και υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις διαδικασίες
υπολογισμού και είσπραξης του claw back
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Τέσσερις στους δέκα
Ελληνες πάσχουν
από χρόνιο νόσημα
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Από κάποιο χρόνιο νόσημα πάσχουν

τέσσερις στους δέκα Ελληνες

και στην πλειονότητα
τους είναι γυναίκες και υπέρβαροι

Οπως κατέδειξε έρευνα
που διεξήγαγε n εταιρεία GPO
για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής

Δημόσιας Υγείας και η οποία
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια
του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου
για τη διοίκηση τα οικονομικά
και τις πολιτικές της υγείας 2015
το 42 των συμμετεχόντων στην
έρευνα έχουν διαγνωστεί με κάποιο

χρόνιο καρδιολογικό ενδοκρινολογικό

ή ανευμονολογικό
νόσημα Εξ αυτών περισσότεροι
από τους μισούς είναι γυναίκες
δύο στους τρεις είναι υπέρβαροι
και παχύσαρκοι ενώ ένας στους
πέντε ασθενείς με χρόνιο πρόβλημα

παραμένει καπνιστής
Μάλιστα το ένα τρίτο των ασθενών

με χρόνιο πνευμονολογικό
νόσημα παραμένει καπνιστής

Η έρευνα έγινε με τηλεφωνικές
συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό

δείγμα του πληθυσμού και
με εστίαση στην αυτοαναφερό
μενη κατάσταση της υγείας των

Ελλήνων υπό τις συνθήκες οικονομικής

κρίσης Παρά το υψηλό
ποσοστό όσων έχουν διαγνωστεί

με χρόνιο νόσημα κατά μέσον

όρο οι Ελληνες βαθμολογούν
την κατάσταση της υγείας τους
στο 74 με άριστα το 100 Οσο
πιο χαμηλό ήταν το εισόδημα
όσων συμμετείχαν την έρευνα
τόσο χειρότερη ήταν n βαθμολογία

ενώ εξαίρεση αποτελούν
τα άτομα χωρίς καθόλου εισοδήματα

που αναφέρουν καλή
υγεία Σύμφωνα με τους ερευνητές

το παράδοξο αυτό εύρημα
αποδίδεται στο νεαρό της ηλικίας
των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν

την κατηγορία
Οικονομικοί είναι οι λόγοι

για τους οποίους ένας στους
τέσσερις δεν έλαβε τη θεραπεία
του ή δεν έκανε τις ενδεδειγμένες

εξετάσεις Την ίδια στιγμή
αρνητικά συναισθήματα

από την οικονομική κρίση
όπως ανασφάλεια φόβο θυμό
αγανάκτηση απογοήτευση
θλίψη άγχος εξέφρασε ποσοστό

της τάξης του 44 των
συμμετεχόντων

Επιδείνωση στον βαθμό συμμόρφωσης

των ασθενών στη

Ερευνα
για την υγεία
των Ελλήνων

Σχεδόν οι μισοί Ελληνες
αισθάνονται αρνητικά
συναισθήματα ανασφάλεια
απογοήτευση φόβο θυμό
θλίψη άγχος εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

αυτών δήλωσε ότι
εγκατέλειψε την αγωγή
λόγω υψηλού κόστους
συμμετοχής στη
φαρμακευτική δαπάνη

50 αυτών χαρακτηρίζει
υψηλό έως
δυσβάσταχτο
το κόστος
των φαρμάκων

£ στους Λtit
με χρόνιο νόσημα
είναι υπέρβαροι

ή παχύσαρκοι

στους

ft
με χρόνιο

πνευμονολογικό
νόσημα καπνίζει

AomMm

έχουν διαγνωστεί με χρόνιο
καρδιολογικό ενδοκρινολογικό

ή πνευμονολογικό νόσημα

με χρόνιο
νόσημο

παραμένουν
καπνιστές

20

δεν έλαβε θεραπεία
ή δεν έκανε τις ενδεδειγμένες

εξετάσεις λόγω κόστους
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ενας στους τέσσερις
ασθενείς δεν έλαβε
τη θεραπεία του
ή δεν έκανε τις ενδεδειγμένες

εξετάσεις
σύμφωνα με έρευνα

θεραπευτική αγωγή που προτείνει

ο γιατρός λόγω κόστους
κατέγραψαν και τα φετινά αποτελέσματα

του προγράμματος
Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Μήνας Ελέγχου Χολη¬

στερίνης που υλοποιεί το Ελληνικό

Ιδρυμα Καρδιολογίας
Οπως ανέφερε χθες ο διευθυντής
της Α Καρδιολογικής Κλινικής
του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυ
νάν Γιώργος Ανδρικόπουλος
με αφορμή το 19ο Συμπόσιο
Αθηροσκλήρωσης και συναφών
παραγόντων κινδύνου που διοργανώνεται

στις 18 και 19 Δεκεμβρίου

στο ξενοδοχείο Caravel

από τα δεδομένα του 2015
φαίνεται ότι το 17 των ατόμων
με υπερχοληστερολαιμία εγκατέλειψε

τη φαρμακευτική υπο
λιπιδαιμική αγωγή λόγω υψηλού
κόστους συμμετοχής στη φαρ¬

μακευτική δαπάνη Σημειώνεται
ότι το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι

ήταν στο 12,9 Επιπλέον
οι μισοί περίπου ασθενείς χαρακτηρίζουν

μεγάλο ή δυσβάστακτο

το οικονομικό κόστος
xns φαρμακευτικής δαπάνης
Σύμφωνα με τον κ Ανδρικό
πουλο η μειωμένη συμμόρφωση
στη φαρμακευτική αγωγή είναι
ίσως ο πιο σημαντικός και υποτιμημένος

λόγος για τον οποίο
η οικονομική κρίση και η υπο
χρηματοδότηση της υγείας θα
οδηγήσουν σε μερικά χρόνια
σε αύξηση της καρδιαγγειακής
θνησιμότητας στη χώρα μας
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Ακέφαλα δημόσια νοσοκομεία μετά τις αποπομπές διοικητών
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κενό διοίκησης έχει δημιουργηθεί
σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία
τις τελευταίες ημέρες ως αποτέλεσμα

της μαζικής αποπομπής διοικητών

και αναπληρωτών από
τα νοσοκομεία Διοικητές που
αναμένουν την έκδοση του ΦΕΚ
με την απόφαση παύσης τους
είναι στην κυριολεξία στον αέρα
αυτό το μεταβατικό διάστημα γεγονός

που σε κάποιες περιπτώσεις
έχει αντίκτυπο στη λειτουργία
των νοσοκομείων Είναι ενδεικτική
n περίπτωση νοσοκομείου που
βρέθηκε κοντά στο να ακυρώσει
τακτικά χειρουργεία αφού ο διοικητής

του μία ημέρα αφότου
έλαβε το ραβασάκι της παύσης
του δεν ήθελε να εγκρίνει εξω
συμβατική προμήθεια

Για τις περιπτώσεις που ένα

νοσοκομείο μένει ακέφαλο και
έως ότου επιλεγούν τυπικά οι αντικαταστάτες

του διοικητή και
του αναπληρωτή διοικητή ισχύει
μία ιδιότυπη δυαρχία από τον
διευθυντή της ιατρικής και τον
διευθυντή της διοικητικής-οικο
νομικής υπηρεσίας Το συγκεκριμένο

μοντέλο δοκιμάζεται πρώτη
φορά αφενός ρόλο στον διευθυντή
διοικητικής υπηρεσίας έδωσε
μόλις πρόσφατα το υπουργείο με
διάταξη αφετέρου η πρακτική
που ακολούθησε αρκετές φορές
στο παρελθόν το υπουργείο Υγείας
ήταν να παύει τους διοικητές την
ίδια ημέρα του διορισμού των αντικαταστατών

τους
Εως και χθες είχαν εκδοθεί σε

ΦΕΚ αποφάσεις παύσης εννέα
διοικητών και αναπληρωτών διοικητών

από τους πρώτους 59
που απέπεμψε η ηγεσία του

Εως και χθες είχαν εκδοθεί

σε ΦΕΚ αποφάσεις

παύσης εννέα διοικητών

και αναπληρωτών
διοικητών

από τους πρώτους 59

υπουργείου Υγείας την προηγούμενη

εβδομάδα Σύμφωνα με πληροφορίες

της Κ η διαδικασία
αξιολόγησης από την ειδική πενταμελή

επιτροπή έχει ολοκληρωθεί

για το σύνολο των διοικητών
και αναπληρωτών διοικητών

που υπηρετούν στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ και αναμένεται να

οριστικοποιηθούν

από την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας Χθες ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
ΣΚΑΪ ανέφερε ότι εντός της εβδομάδας

θα είναι έτοιμη η πρόσκληση

ενδιαφέροντος για τα
νέα πρόσωπα που θα τεθούν επικεφαλής

των νοσοκομείων
Ο κ Ξανθός παραδέχθηκε ότι

λόγω του κενού διοίκησης πού
υπάρχει αυτές τις ημέρες κάποιοι
2-3 απερχόμενοι διοικητές δημιούργησαν

προβλήματα με τις
αποφάσεις τους στη χρηματοδότηση

των νοσοκομείων συμπεριφορά

που όπως είπε ήταν
στα όρια της παρέμβασης του

εισαγγελέα
Την ίδια στιγμή που νοσοκομεία

μένουν χωρίς διοικητές τα
προβλήματα υποχρηματοδότηοης
του ΕΣΥ φαίνονται όλο και πιο
έντονα Στον Ευαγγελισμό το
Σωματείο Εργαζομένων προειδοποιεί

ότι τα πρόσθετα κονδύλια

ύψους 1,800.000 ευρώ για φάρμακα

επαρκούν μόνο έως και το
πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου
Στο νοσοκομείο Λαϊκό οι εργαζόμενοι

καταγγέλλουν ότι δεν
υπάρχουν φάρμακα για τους αιμορροφιλικούς

και τους οροθετικούς

ασθενείς Μάλιστα σήμερα
στις 8.30 π.μ ο Σύλλογος Οροθετικών

Ελλάδος Θετική Φωνή
διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας

στην είσοδο του Λαϊκού

για το πρόβλημα των σοβαρών

ελλείψεων αντιρετροϊκών
στα νοσοκομεία Ο Σύλλογος προειδοποιεί

ότι θα καταθέσει μήνυση
κατά παντός υπευθύνου προκειμένου

να αποδοθούν οι ευθύνες
γι αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση

που αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων

των ασθενών που ζουν
με HIV AIDS
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