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ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΕ ΕΟΠΥΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αποκαλύψειβτσοκ για
την υπερκοστολόγηση
σεΕΟΠΥΥ νοσοκομεία

ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ αποκαλύψεις
σχετικά με την υπερκοστολόγηση

φαρμάκων και ιατρικών

υλικών προχώρησε
χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης στη

συζήτηση του νομοσχεδίου
για τα προαπαιτούμενα

Οπως κατήγγειλε ο ΕΟΠΥΥ

της Γερμανίας

πληρώνει

συγκεκριμένο

φάρμακο

20.000
ευρώ το οποίο
στην Ελλάδα
πληρώνουμε
70.000 ευρώ
Στην Ελλάδα

είμαστε κι
μπάρηδες το
ίδιο φάρμακο

ο ΕΟΠΥΥ
το πληρώνει
70.000 ευρώ
παρά το γεγονός

ότι είναι
ο μοναδικός
αγοραστής του
φαρμάκου είπε ο υπουργός

Παράλληλα μίλησε για
ένα επίθεμα για το οποίο ο
γαλλικός ΕΟΠΥΥ πληρώνει

1,5 ευρώ την ώρα που
τα ελληνικά νοσοκομεία το
πληρώνουν 15 ευρώ και ο
ελληνικός ΕΟΠΥΥ 35 ευρώ

Για την κατάσταση αυτή

ο κ Πολάκης κατηγόρησε
την προηγούμενη κυβέρνηση

ΠΑΣΟΚ και ΝΑ
ξεκαθάρισε ωστόσο ση δεν
θα αφήσουμε τον ΕΟΠΥΥ

να ξαναπληρώνει με τιμές
λιανικής

Σχεπκά με το daw back
στη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ
υπογράμμισε ότι υπήρχε
και θα υπάρχει ενώ προσέθεσε

όπ η δαπάνη θα είναι

570.000.000 ευρώ ποσό

που η κυβέρνηση εκτιμά
ότι είναι αρκετό μια και το

2015 η σχετική

δαπάνη

έφτασε τα
484.000.000
ευρώ Λίγο

αργότερα
πάντως ο
αναπληρωτής

υπουργός
επιτέθηκε

στους διοικητές

των
νοσοκομείων

οι οποίοι
αποπέμφθη
καν

Σύμφωνα
με κ Πο

λάκη τα νο
σοκομεία

βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση

διότι οι διοικητές
τους πρώτα εξοφλούσαν ης
συμβάσεις που έχουν υπογράψει

οι ίδιοι και μετά ης
υπόλοιπες υποχρεώσεις
Ειδικά για το Λαϊκό εξήγησε

όη από τον Γενάρη ως το
τέλος Αυγούστου έχει επιδοτηθεί

με 11.000.000 ευρώ

ενώ από τη μέρα που
ανέλαβε ο διοικητής έχει
πάρει 24.000.000 ευρώM J

Παύλος Παλακης

Πληρώνουμε για
φάρμακο 70.000 €

και στη Γερμανία
μόλις 20.000 Ο
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Ο ΕλληναΞ yiaxpôs

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ*

Όμσπμοχ κα-
Qnyntns Πανεπιστημίου

Αθηνών

Κάθε 
χρόνο τέτοια επσκή έχουμε

την «Εβδομάδα Ρακιντζή». Από
τότε που ιδρύθηκε η θέση, τέτοια

εποκή ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός
Γραμματέας Δημόστας Διοίκησης, υποβάλλει 

την Ετήοια Εκθεση για τη Δια-
φθαρά στη Δημόοια Διοίκηση. Με δεδομένη 

την έκταση της διαφθαρας στη χώρα 

μας, η Εκθεση Ρσκιντζή είναι το χρι-
στουγεννιότικο δώρο του αρεοπαγίτη
ε.τ. στους δημοοιογράφους και στα
MME, γενικά με τις διάφορες ιστορίες διαφθοράς. 

Αδιαλείπτως, n διαφθορά των
γιατρών κατέχει εξέχουσα θέση, με μόνιμη 

αναφαρά στο γνωστό «φακελάκι».

Ο Ελληνας γιατρός έχει εξέχουσα θέση
στις διεθνείς κατατάξεις, με πιο γνωστή
την πρωτιά στον οτινολικό αριθμό γιατρών. 

Στις 35 αναπτυγμένες χώρες του
ΟΟΣΑ είμαστε πρώτοι με 69.000 γιατρούς 

ή 6,27 ανά 1.000 κατοίκους ή
1 50 κατοίκους σε κάθε γιατρό. Ταυτόχρονα, 

n Ελλάδα το 2013 ήταν στην
26η θέση από τις 35 σε κατά κεφαλήν
δαπάνη υγείας, και στην 29η ως προς
το ΑΕΠ/κεφαλή. Η δαπάνη υγείας, με
εκτίμηση και της παραοικονομίας, είναι 

εναρμονισμένη με το εθνικό μας εισόδημα 

παρά τους διπλάπισυς γιατρούς 

μας. Μία άλλη, αλλά άγνωστη,
στστιστική είναι η «εικαζόμενη» επίδραση 

του γιατρού στο κόστος της Υγείας. 

Αν διαιρέσσαμε τη συνολική δαπάνη 

υγείας με τον αριθμό των εν ενεργεία 

γιατρών, δπλαδή το «Δολάριο της
Υγείας» ανά γιατρό, έχοαμε μία ένδειξη

της επιρροής του γιατρού στη διαμόρφωση 

τσυ συνολικού κόστους της Υγείας. 

Σε αυτήν τη στστιστική, n Ελλάδα με
371 .000 δολαρια ανά γιατρό είναι στην
τελευταία θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Αυτό είναι ένδειξη ότι η πληθώρα γιατρών 

δεν οδηγεί στη διόγκωση του κόστους 

της Υγείας. Αντίθετα, για παράδειγμα 

στην Αμερική, έχουμε τους λιγότερους 

γιατρούς, αλλό και το μεγαλύτερο 

κόστος κατό κεφαλήν γιατρού,
με 3. 180.000 δολαρια.

Ο Ελληνας γιατρός την τελευταία
40ετία αναπτύχθηκε σε περιβάλλον
κομματοκρατίας και ακραίου συνδικαλισμού. 

Ο ιατρικός συνδικαλισμός «πάλεψε» 

για δημόοιες θέσεις, αλλά αδιαφόρησε 

για τσν έλεγχο της παραγωγής
νέων γιατρών. Αντίθετα, οι μικροκομματικές 

πιέσεις για ίδρυση Ιατρικών
Σχολών και ανεξέλεγκτη εισαγωγή
φοιτητών συνετέλεσαν στην εξαθλίωση
τσυ ιατρικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα
με την Κρίση. Με την αναπόφευκτη συμπίεση 

των αμοιβών του Δημοσίου και
τσν ακραίο επαγγελματικό ανταγωνι-
αμό στον ιδιωτικό, φαινόμενα εκμεταλ-
λευσης εμφανίζονται νομοτελεισκό,
αναλογα με τη συνείδηση τσυ καθενός,
ταυτόχρονα, είναι δυσκολότερη η εισαγωγή 

μεθόδων ποιοτικού ελέγχου
του παραγόμενου έργου, τόσο στα πανεπιστήμια 

όσο και στην «αγαρό». τσ
μέλλον προδιαγράφεται σκοτεινό για
τον Ελληνα γιατρό και, κατ' επέκταση,
για εμός τους πολίτες.
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Πόλεμος υπουργείου Υγείας
και διοικητών νοσοκομείων

Συνεχίζεται

ο πόλεμος μεταξύ
της πολιτικής ηγεσίας του

υπουργείου Υγείας και των
εκδιωχθέντων διοικητών των δημόσιων

νοσοκομείων Ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης
παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στη
Βουλή επί του νομοσχεδίου με τα
προαπαιτούμενα για τη δόση του ενός
δισ ευρώ άφησε σαφείς αιχμές για
την πρώην διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου

αλλά και άλλες διοικήσεις
ότι αντί να πληρώσουν την προμήθεια
φαρμάκων πλήρωσαν άλλες συμβάσεις

όπως καθαριότητα ή catering
Οι υπόνοιες αυτές του κ Πολάκη έρχονται

μετά την κοινωνική κατακραυγή
για τις ελλείψεις φαρμάκων στα

δημόσια νοσοκομεία Η κατακραυγή
αυτή αφορά κυρίως στα αντιρετροϊ
κά φάρμακα και ιδιαίτερα του Λαϊκού
Νοσοκομείου οι ασθενείς του οποίου
είχαν μείνει χωρίς την αγωγή για τον
HIV ακόμη και τρεις εβδομάδες

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
ανέφερε ότι το Λαϊκό Νοσοκομείο
πήρε χρηματοδότηση 24 εκατ ευρώ
από τον Σεπτέμβριο και είχε πάρει
άλλα 1 1 εκατ ευρώ από τον Ιανουάριο

Και ξέρετε τι έκανε ο διοικητής
που άλλαξε όπως και άλλοι διοικη¬

τές νοσοκομείων Πλήρωσε πολύ λίγα
στους προμηθευτές και σχεδόν ξεπλήρωσαν

τις υπηρεσίες του outsourcing
δηλαδή τις συμβάσεις που υπογράφουν

οι ίδιοι Και ο νοών νοείτω
είπε χαρακτηριστικά Ο διοικητής του
Λαϊκού Νοσοκομείου Ιωάννης Πα
τσιόγιαννης τις προηγούμενες ημέρες

όταν το θέμα των ελλείψεων πήρε
μεγάλη δημοσιότητα και μιλώντας σ

ίδιος στον Ε.Τ είχε δηλώσει πως τα
χρήματα που έχει πάρει το νοσοκομείο
είναι ελάχιστα και δεν αρκούν για την
προμήθεια αντιρετροίκών Μόνο για
τη δαπάνη των αντιρετροίκών φαρμάκων

απαιτούνται κάθε μήνα 500.000
ευρώ

Χθες πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία
από τον σύλλογο οροθετικών

Ελλάδας θετική Φωνή έξω από το
Λαϊκό Νοσοκομείο ενώ ο σύλλογος
κατέθεσε και μήνυση κατά παντός
υπευθύνου Σημειώνεται ότι το θέμα
λύνεται προσωρινά και οι ασθενείς
ελαβαν τα φάρμακά τους αλλά πρόκειται

για κάτι προσωρινό καθώς θα
επαναληφθούν οι ελλείψεις εάν το
υπουργείο Υγείας δεν μεριμνήσει για
κλειστό προϋπολογισμό για τα συγκεκριμένα

φάρμακα
Μ.Ν.Γ
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Οι ανασφάλιστοι θα Βρουν
την υγειά tous και με το νόμο
ΔΩΡΕΑΝ υγειονομική κάλυψη για τους ανασφάλιστους

πολίτες θέσπιση λίστας για τα
χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία καθώς
και λειτουργία του Νοσοκομείου Σαντορίνης
είναι ανάμεσα στις ρυθμίσεις του υπουργείου
Υγείας που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού

έργου και άλλες διατάξεις
Ειδικότερα καθολική δωρεάν υγειονομική

κάλυψη θα μπορούν να έχουν οι ανασφάλιστοι
πολίτες και θα αφορά τόσο σε δωρεάν

νοσηλεία όσο και σε δωρεάν φάρμακα Το
κόστος θα καλύπτεται από τον Εθνικό Οργανισμό

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται ρυθμίσεις

για τη μείωση της αναμονής για την
πραγματοποίηση χειρουργείων στα δημόσια
νοσοκομεία με την καθιέρωση της Λίστας
Χειρουργείων Οι λεπτομέρειες του τρόπου
κατάρτισης και λειτουργίας για αυτή τη λίστα
αναμένονται από το υπουργείο Υγείας

Ορίζεται επιτελούς το πλαίσιο λειτουργίας

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΜΕΣΩ ΕΟΠΥΥ

του Νοσοκομείου θήρας το οποίο είχε γίνει
σίριαλ μέχρι να ανοίξει και να στελεχωθεί

Το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει ανεγερθεί με δαπάνες

του ελληνικού κράτους σε ιδιόκτητο
οικόπεδο της AËMY Α.Ε και με την έναρξη
της λειτουργίας του καταργείται το Κέντρο
Υγείας Σαντορίνης

Εχει επίσης ενσωματωθεί διάταξη που
προβλέπει τη σύσταση ειδικού γραφείου
προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών

Υγείας Τα γραφεία αυτό θα λειτουργούν
σε κάθε νοσοκομείο της χώρας και ανάμεσα
στις αρμοδιότητές τους θα είναι η συλλογή και
η διεκπεραίωση καταγγελιών για φαινόμενα
διαφθοράς και χρηματισμού των γιατρών στο

σύστημα Υγείας Μεταξύ άλλων καταργείται
για τους περιθαλπόμενους χρονίως πάσχοντες
η συμμετοχή στην περίθαλψή τους και ρυθμίζονται

θέματα μετακίνησης γιατρών καθώς και
ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων των γιατρών
του ΕΣΥ

Οπισθοχώρηση για το επίδομα
Οπισθοχώρησε το υπουργείο Υγείας σχετικά
με τη μείωση του επιδόματος θέσης για τους
νοσηλευτές του ΕΣΥ στα 1 50 ευρώ έναντι
των 250 ευρώ το οποίο ισχύει σήμερα Μετά
τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την
οποία διοργάνωσαν έξω από το υπουργείο
Υγείας η Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας ΕΝΕ
και η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική
Ομοσπονδία ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ο αναπληρωτής
υπουργόςΥγείας Παύλος Πολάκης δεσμευτη
κε τελικώς ότι η ρύθμιση θα διορθωθεί πάραυτα

και το επίδομα θέσης για τους νοσηλευτές
του ΕΣΥ θα παραμείνει στα 250 ευρώ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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► ► ΘΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εμβολιασμοί
με μνημονιακή
συνταγή

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο το κόστος και όχι την
προσφορά τους στην Υγεία αξιολογεί τα εμβόλια η
εθνική επιτροπή εμβολιασμών Χρειαζόμαστε μια
μικρή ευελικτη ομάδα να αποφασίζει ποια εμβόλια

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και αντ αυτού η

επιτροπή αριθμεί 23 μελη και η ένταξη σωτήριων
εμβολίων κολλά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας
και των μνημονιακών περικοπών τονίζει ο καθηγητής

Παιδιατρικής κ Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Για τη μηνιγγίτιδα Β που το 201 4 κατέγραψε 38
κρούσματα και τρεις θανάτους τα περιστατικά δεν
αρκούν ώστε να ενταχθεί το εμβόλιο επειδή κάθε
δόση κοστίζει 1 00 ευρώ

Οπως εξηγεί ο καθηγητής παρότι η χώρα μας
έχει επάρκεια σε παιδιάτρους ένας παιδίατρος
αντιστοιχεί σε 500 Ελληνόπουλα όταν στην Αγγλία

ένας παιδίατρος αντιστοιχεί σε 6.000 παιδιά
η ανεπάρκεια του συστήματος και της επιτροπής
εμβολιασμών αφήνουν απροστάτευτο τον παιδικό

πληθυσμό γεγονός που αποδεικνύεται και από τη
μαρτυρία της παιδιάτρου κ Αναστασίας Νάτσιου
η οποία κόντεψε να χάσει την κόρη της από μηνιγ
γιτιδοκοκκική σηψαιμία

Το κορίτσι νόσησε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
όπου οι παθολόγοι δεν υποπτεύθηκαν κάτι και οι
αιματολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές Αν εμείς
οι γονείς του δεν ήμασταν παιδίατροι να υποψιαστούμε

πως κάτι τρέχει θα είχε χαθεί λέει η κ Νάτσιου

και προσθέτει Η απώλεια όρεξης ο πυρετός
η ναυτία o πονόλαιμος και η ρινίτιδα είναι τα πρώτα
συμπτώμστα της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης Μεγάλη

προσοχή δώστε στη διάθεση του παιδιού Αν
είναι κακόκεφο και δεν αλλάξει εντός μίας ώρας από
τη λήψη του αντιπυρετικού πηγαίνετέ το κατευθείαν
στο νοσοκομείο Ηδη 80.000 Ελληνόπουλα έχουν
εμβολιαστεί με δαπάνη των γονιών τους ενώ το
εμβόλιο αποζημιώνεται σε Αγγλία και Ιταλία

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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► ► ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πλεόνασμα
με κούρεμα
δαπανών
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΓ πλεόνασμα
2,5 του ΑΕΠ 4,35 δια ευρώ
λόγω μικρής βελτίωσης της πορείας

των εσόδων και συνέχειας
της εσωτερική στάση πληρωμών
με τις δαπάνες να υπολείπονται
κατά 3 δια του στόχου δείχνουν
τα στοιχεία εκτελεσης του

Προϋπολογισμού

για το 1 1 μηνο
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου Λογιστικά

τα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού παρουσιάζουν
στο διάστημα αυτό υστέρηση
ύψους 1 3 δισ ευρώ υπολογίζοντας

όμως και περίπου 1 9 δισ
ευρώ από κέρδη της ΕΚΤ και
των άλλων κεντρικών τραπεζών
από τη διακράτηση ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου

Τα έσοδα αυτά προβλέπονταν
στο δεύτερο Μνημόνιο

αλλά όχι και στο τρίτο Μνημόνιο
που ισχύει από το καλοκαίρι

Παρ όλα αυτά συνεχίζουν να
υπολογίζονται στα έσοδα του
Προϋπολογισμού Τη διαφορά
έκαναν τα έσοδα του Νοεμβρίου

τα οποία υπερέβησαν το
μηνιαίο στόχο κατά 513 εκατ
ευρώ λόγω της συγκέντρωσης
φορολογικών υποχρεώσεων
στο τελος του χρόνου και της
απειλής απώλειας της ρύθμισης
των 1 00 δόσεων αν προκύψουν
νέες ληξιπρόθεσμες κάποιων
συνεπών φορολογούμενων
που πλήρωσαν άμεσα τα τελη
κυκλοφορίας και τελος των εισπράξεων

από τον ΕΝΦΙΑ

Υστέρηση
Το πρόβλημα όμως συνεχίζει να
βρίσκεται στις δαπάνες οι οποίες
υπολείπονται κατά 3 δια ευρώ
από τα οποία περισσότερα από
τα μισά 1,83 δια ευρώ αφορούν

πρωτογενείς δαπάνες Αν
αφαιρέσουμε τις δαπάνες για
μισθούς και συντάξεις η υστέρηση

αυτή αφορά επιχορηγήσεις
σε δημόσιους οργανισμούς

δημόσια νοσοκομεία προνοια
κά επιδόματα και προμηθευτές
του Δημοσίου Στην υστέρηση
δαπανών συμμετέχουν με 400
εκατ ευρώ και οι αμυντικές δαπάνες

Σημαντικό μερίδιο στις υστερήσεις

δαπανών έχει και το πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων
οι πληρωμές του οποίου υστερούν

έναντι του στόχου κατά
850 εκατ ευρώ φτάνοντας τα
3,7 δια ευρώ πράγμα που σημάνει

ότι μέσα στον Δεκέμβριο
θα πρέπει να γίνουν δαπάνες
2,7 δια ευρώ για να συμπληρωθεί

ο ετήσιος Προϋπολογισμός
των 6,4 δια ευρώ

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Κραυγή για την έλλειψη φαρμάκων
► Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

υναμική κινητοποίηση
πραγματοποίησε

χτες το πρωί έξω
από το Λαϊκό Νοσοκομείο ο
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας
Θετική Φωνή διεκδικώντας

να λυθεί σε μόνιμη βάση το
ζήτημα της ασταθούς παροχής
αντιρετροϊκών φαρμάκων ή και
της έλλειψής τους από τα νοσοκομεία

της χώρας που θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή και την υγεία
τους

Κρατώντας πλακάτ Τα
φάρμακά μου είναι η ζωή μου

Οι οροθετικοί πραγματοποίησαν μαζική
διαμαρτυρία έξω από το Λαϊκό για τη διάθεση
αντιρετροϊκών απ τα νοσοκομεία όλης της χώρας
Σε ορισμένους διοικητές απέδωσε την ευθύνη
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης

Υγεία ζωή αξιοπρέπεια μη
μου τα στερείς Απαιτούμε
από Υπουργείο και φαρμακευτικές

άμεση διάθεση φαρμάκων

δεκάδες άντρες και
γυναίκες παρέμειναν για περίπου

δύο ώρες στην είσοδο του
νοσοκομείου και δέχονταν τη
συμπαράσταση του νοσηλευτικού

προσωπικού και περαστικών
Το παρών στη διαδήλωση

έδωσαν μεταξύ άλλων ο

βουλευτής του Ποταμιού Νίκος
Μπαργιώτας και οι πρόεδροι
των σωματείων εργαζομένων
του Λαϊκού και του Ευαγγελισμού

Οπως λένε τα μέλη του Συλλόγου

εξαιτίας των πρωτόγνωρων
ελλείψεων που σημειώθηκαν
τις τελευταίες εβδομάδες

στα νοσοκομεία που διαθέτουν
Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
εκατοντάδες οροθετικοί αναγκά¬

στηκαν να ψάχνουν ο ένας τον
άλλο για να ανταλλάξουν φάρμακα

δεκάδες διέκοψαν την
αγωγή τους και ορισμένοι μπήκαν

στη διαδικασία να ψάξουν
να αγοράσουν φάρμακα από το
εξωτερικό με κόστος που κινείται

γύρω στα χίλια ευρώ
Το ζήτημα απασχόλησε και

τη Βουλή κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο

Απαντώντας σε σχετική

αναφορά του βουλευτή του
Ποταμιού Γιώργου Αμυρά ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης απέδωσε την
ευθύνη για την έλλειψη φαρμάκων

στους διοικητές των νοσοκομείων

Είναι ο βασικός λόγος
για την απομάκρυνση κάποιων
διοικητών είπε

Σημείωσε ότι το Λαϊκό επιδοτήθηκε

με 24 εκατομμύρια

ευρώ από την αρχή του έτους
και θα μπορούσε να ξεπληρώσει

σχεδόν όλους τους προμηθευτές

προτίμησε όμως να
ξεπληρώσει

μόνο τις υπηρεσίες
outsourcing τις συμβάσεις

που υπογράφουν οι ίδιοι και
ο νοών νοείτω όπως είπε

Η Θετική Φωνή προειδοποιεί
ότι θα υπάρξει συνέχεια

στις κινητοποιήσεις αν δεν δοθεί

μόνιμη λύση στο πρόβλημα
το οποίο έχει ξαναεμφανιστεί
στο παρελθόν αν και όχι σε
τόσο μαζική έκταση ούτε με
τόσο μεγάλη διάρκεια Οι οργανώσεις

για τον HIV και ιατρικοί
και νοσηλευτικοί φορείς ζητούν
να αποδεσμευτεί η δαπάνη για
τα αντιρετροίκά από τον

προϋπολογισμό

των νοσοκομείων
και να υπαχθεί στον κρατικό
προϋπολογισμό

Δεν τρέφουμε αυταπάτες
πως δεν θα γίνουμε εκ νέου θεατές

της ίδιας απαράδεκτης κατάστασης

και ενδεχομένως πιο
επικίνδυνων εκδοχών της αν
δεν εφαρμοστεί μια συνολική
και βιώσιμη λύση αποσύνδεσης
της δαπάνης για τα αντιρετροίκά

από τον συνολικό προϋπολογισμό

των νοσοκομείων και
δημιουργίας ενός ξεχωριστού
κλειστού κωδικού αποκλειστικά

για τον σκοπό αυτό σημείωσε
ο πρόεδρος του Συλλόγου

Νίκος Δέδες

Κατάθεση μήνυσης
Αλλωστε όπως επισήμανε ο

διευθυντής του Συλλόγου Γιάννος

Λιβανός οι δραματικές ελλείψεις

αντιρετροϊκών δεν είναι
το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

στα νοσοκομεία οι
οροθετικοί Ελλειψη ακριβών
φαρμάκων σημειώνεται και
για άλλες κατηγορίες ασθενών
όπως οι καρκινοπαθείς και οι
αιμορροφιλικοί ενώ παρατηρείται

έλλειψη αντιδραστηρίων για
τη μέτρηση του ιικού φορτίου
των οροθετικών και εμφανίζονται

σημαντικές καθυστερήσεις
στην ιατρική παρακολούθησή
τους

Ο Σύλλογος θα καταθέσει μήνυση

κατά παντός υπευθύνου
για να αποδοθούν ευθύνες για
την έλλειψη των αντιρετροϊκών
το τελευταίο διάστημα
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης

για όλους τους τομείς που κατατέθηκε

χτες στην Βουλή Σελ 7

m m

Στις καλένδες παραπέμπει την κάλυψη τους το νομοσχέδιο

Χωρίς φάρμακα
μένουν οι ανασφάλιστοι

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου

οι ανασφάλιστοι δικαιούχοι εκτιμώνται

σε 2,5 εκατ και οι σχετικές

δαπάνες σε 100 εκατομμύρια ευρώ

ΣΙτις καλένδες φαίνεται ότι παραπέμπει

nκυβέρνησητηνυγει
ιονομική κάλυψη των ανασφάλιστων

καιότιορωνπολιτών Τοσχέδιο
νόμου μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου θεσμοθετεί την

ελεύθερη πρόσβαση στις

Ενώ θεσμοθετεί δημόσιεςδομέςυγείαςτων
ανασφαλίστωνκαι άλλων

την ελεύθερη προ ευάλωτων κοινωνικών
οβαση στις δημόσιες ομάδων ωστόσο για την
δομές υγείας για την ενεργοποίηση παραπέ

ενεργοποίησή πα μπΏοεμελλοντικήυπουρ
γική απόφαση Μάλιστα

ραπ μπει σε δεναποκλείειενδεχόμενη
μελλοντική υπουργι οικονομικήσυμμετοχήστη

κή απόφαση φαρμακευτική δαπάνη
στη βάση οικονομικών

κριτηρίων
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι ανασφάλιστοι

δικαιούχοι εκτιμώνται σε
2,5 εκατ ευρώ και οι σχετικές δαπάνες
που υπολογίζονται σύμφωνα με την

έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους σε 100 εκατομμύρια ευρώ
καλύπτονται με τον ΕΟΠΥΥ Στο ίδιο

σχέδιο νόμου το υπουργείο Υγείας θεσμοθετεί

τηνκατάρτιση ΛίσταςΧειρουργείου

σενοσοκομείατου ΕΣΥκαι Πανεπιστημιακά

σε μια προσπάθεια να καταργήσει

το γρηγορόσημο στατακτικά
ιατρεία Η κατάρτιση της λίστας γίνεται
κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγησης

της σοβαρότητας της νόσου και
της δυνατότητας χρόνου αναμονής από
τουςγιατρούςτωνΤΕΠ των εξωτερικών
ιατρείων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας
Παράλληλα προβλέπεταιηδημιουρ

γία γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας σε

κάθε νοσοκομείο που θα είναι αρμόδιο
μεταξύ άλλων για την υποδοχή ενημέρωση

γιατις ενδονοσοκομειακές διαδι¬

κασίεςκαιταδικαιώματατων ασθενών
την παρακολούθηση διακίνησης των
ασθενών τη συλλογή καταγγελιών και
τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών
στον Συνήγορο του Πολίτη

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Επίσης μεταξύ άλλων
το σχέδιονόμου ρυθμίζεικαιθέματαπου
αφορούν στον διορισμό γιατρών του ΕΣΥ

τη μισθολογική αποκατάσταση των
γιατρών ΠΕΔΥ που εντάσσονται σε θέσεις

κλάδουΕΣΥ ταrivmpaœγιατρούς
για άγονες και νησιωτικές περιοχές τη
δημιουργία μητρώου στο ΕΚΑΒ για τα
ασθενοφόρα ιδιωτικών φορέων καιτην
κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας

υπαίθρου για έναρξη της ειδικότητας
για τους νέους γιατρούς

Ειδικήαναφοράγίνεται στη λειτουργία
του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων
Υγείας Α.Ε στο οποίο θα μεταφερθεί
και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας
Σαντορίνης το οποίο θα καταργηθεί με
την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου

Οι πόροιγια τη λειτουργία του νοσοκομείου

θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό

ως εισφοράπροςτηνΑΕΜΥ
ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ όπως αναφέρεται

στην έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ενώ θα έχει
πόρους και από ημερήσια νοσήλια και
εισπράξεις από ιατρικές πράξεις

ι MiiimiiiimiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiMmiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiMM
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Υγειονομική κάλυψη
ανασφάλιστων
σε επόμενο βήμα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Νέα αναβολή στο νέο πλαίσιο της
υγειονομικής κάλυψης των ανασφάλιστων

και άπορων πολιτών
καταγράφεται με το σχέδιο νόμου
Μέτρα για την επιτάχυνση του

κυβερνητικού έργου που έχει
χαρακτηριστεί από κυβερνητικά
στελέχη παράλληλο πρόγραμμα
Μπορεί το σ/ν να θεσμοθετεί την
ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες
δομές υγείας ανασφαλίστων και
άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

ωστόσο ο τρόπος με τον
οποίο θα γίνει αυτή θα οριστεί
σε μελλοντική υπουργική απόφαση

Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου
αναφέρεται ότι ανασφάλιστοι Ελληνες

αλλοδαποί με νομιμοποιητικά
έγγραφα παραμονής στην

Θεσμοθέτηση λίστας
χειρουργείου σε
δημόσια νοσοκομεία
Δημιουργία Γραφείου
Προστασίας
Δικαιωμάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας

Ελλάδα πρόσφυγες αιτούντες
άσυλο καθώς και ανήλικοι και
έγκυοι ανεξάρτητα από νομικό
καθεστώς δικαιούνται δωρεάν
νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη Οι σχετικές
δαπάνες που υπολογίζονται σε
100 εκατ ευρώ καλύπτονται από
τον ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα με το σ/ν
οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσβασης

σε δωρεάν νοσηλευτική
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή

στη φαρμακευτική δαπάνη
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
ορίζονται με κοινή υπουργική
απόφαση Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση

είχε δεσμευθεί για την
έκδοση υπουργικής απόφασης
που θα αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης

ανασφάλιστων και απόρων
σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας από
τις αρχές της πρώτης θητείας
της τον περασμένο Ιανουάριο
Ecûs και σήμερα συνεχίζει να ισχύει
το θεσμικό πλαίσιο του 2014 για

την κάλυψη των ανασφάλιστων
για περίθαλψη και φάρμακα

Στο ίδιο σχέδιο νόμου θεσμοθετείται

λίστα χειρουργείου σε
δημόσια νοσοκομεία Η κατάρτιση
της λίστας γίνεται κατόπιν ιατρικής

τεκμηρίωσης αξιολόγησης
της σοβαρότητας της νόσου και
της δυνατότητας χρόνου αναμονής

από τους γιατρούς ενώ ο
ασθενής ενημερώνεται πάραυτα
για την ημερομηνία επέμβασης
Και σε αυτή την περίπτωση το
σ/ν παραπέμπει σε υπουργική
απόφαση για τον τρόπο κατάρτισης

της λίστας που στόχο έχει
να σταματήσει το γρηγορόσημο
στα τακτικά χειρουργεία

Ενημέρωση ασθενών
Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία

Γραφείου Προστασίας
Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας σε κάθε νοσοκομείο το
οποίο θα είναι αρμόδιο για την
υποδοχή ενημέρωση για τις διαδικασίες

και τα δικαιώματα των
ασθενών την παρακολούθηση
διακίνησης των ασθενών και τη
συλλογή καταγγελιών Αντίστοιχα

στο υπουργείο Υγείας θα συσταθεί

Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας

των Δικαιωμάτων των
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που
θα ελέγχει τα παράπονα των
ασθενών Θεσπίζονται επίσης οι
Διαμεσολαβητές Υγείας για την
άρση των εμποδίων στην πρόσβαση

ευπαθών ομάδων πληθυσμού

στις υπηρεσίες
Τέλος το σχέδιο νόμου προβλέπει

κατάργηση παρακράτησης
των συντάξεων ψυχικά πασχόντων
που φιλοξενούνται σε δομές κλειστής

περίθαλψης ενώ ρυθμίζει
και θέματα που αφορούν τον διορισμό

γιατρών του ΕΣΥ τη μισθολογική

αποκατάσταση των γιατρών
ΠΕΔΥ που εντάσσονται σε θέσεις
κλάδου ΕΣΥ τα κίνητρα σε γιατρούς

για άγονες και νησιωτικές
περιοχές τη δημιουργία μητρώου
στο ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα
ιδιωτικών φορέων την επαναφορά
του ειδικού επιδόματος για τους
ιπτάμενους διασώστες και γιατρούς

του ΕΚΑΒ και την κατάργηση
της υποχρεωτικής υπηρεσίας

υπαίθρου για έναρξη της ειδικότητας

για τους νέους γιατρούς

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία καταργείται η ΠΝΠ της 4ης Δεκεμβρίου 1999 η

οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών για τους καταληψίες σχολείων
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ΔΤΦ Η μείωση τιμών μέσω rebate και clawback οδηγεί εταιρείες σε διακοπή διάθεσης προϊόντων

Κίνδυνος απόσυρσης
φαρμάκωναπότηναγορά
Του Γιώργου Σακκα
gsakkas-iinaftemporikj.gr

Σε
ένα εντελώς διαφοροποιημένο

περιβάλλον καλούνται
να λειτουργήσουν τα

επόμενα χρόνια οι φορμακευ
τικές εταιρείες στην Ελλάδα καθώς

οι νέες διατάξεις που ψηφίζονται

και αφορούν τη συγκε
κριμενη αγορά καθιστούν σαφές
ότι θα επιβαρύνονται μεγάλο κόστος

για την περίθαλψη των
ασθενών Την ίδια στιγμή οι
εταιρείες εκφράζουν τον

προβληματισμό

τους για τον τρόπο
που καθυστερημένα αναξιόπιστα

αλλά και πρόχειρα όπως τονίζουν

εκδίδονται αποφάσεις
όπως είναι π πιο πρόσφοτη και
αφορά τσ νέσ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

ΔΤΦ το οποίο αν και
εκδόθηκε έπειτα από επεξεργασία

περίπου δυο μηνών τελικά
περιείχε σημαντικά λάθη

Με δεδημενο ότι η δημόσια
δαπάνη δεν πρόκειται να αυξηθεί

για την επόμενη τριετία πάνω
από τα 2,5 δισ ευρώ και από τη
στιγμή που σι ανάγκες του ση
στήματος ξεπερνούν τα 3,2 δισ
ευρώ σι εταιρείες είτε θα αναγκαστούν

να επιβαρυνθούν τη
διαφορά με επιστροφές και εκπτώσεις

rebate και clawback
της τάξης των 700 εκατ ευρώ
είτε θα αποούραυν σκευάσματα
από την ελληνική αγορά

1
W Κύκλοι της

αγοράς
εκτιμούν ότι λογω
των μειωμένων
τιμών σε γενοσημα
και off patent
πολλά φάρμακα
μάλλον θα
αποσυρθούν καθώς
δεν θα συμφέρει η
κυκλοφορία τους
στην Ελλάδα

Μια πρώτη ιδέα αναμένεται
να έχουμε άμεσα με τη δεύτερη

έκδοση του νέου δελτίου τιμών

η πρώτη που έγινε τη Δευτέρα

το βράδυ περιείχε σοβαρά
λάθη η ισχύς του οποίου όμως
εκτιμάται το νωρίτερο τον Ιανουάριο

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν

ότι λόγω των μειωμένων
τιμών σε γενόσημα και off patent

πολλά φάρμακα μάλλον
θα αποσυρθούν καθώς δεν θα
συμφέρει η κυκλοφορία τους
στην Ελλάδα Από το σηγκεκρι
μένο δελτίο μάλιστα το υπουρ¬

γείο επιδιώκει να εξοικονομήσει
περί τα 100 εκατ ευρώ ήτοι μέση

μείωση κατά 5 στις τιμές
Η εξοικονόμηση αυτή όμως θα
επιτευχθεί εφόσον η αγορά παραμείνει

ως έχει δηλαδή να εξακολουθήσουν

τα συγκεκριμένα
σκευάσματα οτα οποία μειώνονται

δραστικά οι τιμές να κυκλοφορούν

στους ίδιους όγκους
Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις

και δη οι ελληνικές
εταιρείες παραγωγήςγενοούμων
αναφέρουν ότι π εξοικονόμηση
η οποία επιδιώκεται παρά τη
δραματική μείωση των τιμών
των φορμάκων που παράγουν
δεν θα έχει καμιά αξία καθώς
αφενός θα επιβαρυνθούν αυτές
αφετέρου τα φάρμακα τα οποία
θα αποουρθούν θα αντικατασταθούν

από νέα ακριβότερα Μάλιστα

μελέτη η οποία παρουσιάστηκε

στο πρόσφατο σηνέ
δριο της Εθνικής Σχόλης Δημόσιας

Υγείας αναφέρει ότι μέσα
στην κρίση τα πρωτότυπα φάρμακα

μειώθηκαν κατά 20 επειδή

έληξαν πατέντες Και πάλι
όμως αντί να αντικατασταθούν
όλα με γενόσημα τελικά τα μισά
αντικαταστάθηκαν από νεότερα
και πιο ακριβά

Η τιμολόγηση
Επιστρέφοντας στο προχθεσινό
δελτίο τιμών οι εταιρείες έκπληκτες

διαπίστωσαν ότι οι τιμές

για τα φάρμακα στα οποία η τιμή
τους χονδρική είναι άνω των
200 ευρώ δεν είχαν τιμολογηθεί
σωστά Αυτό δείχνει ότι κάτι στο
σύστημα εξακολουθεί να μη λει
τουργεί όπως θα έπρεπε Το εν
λόγω δελτίο βέβαια δεν έχει
πλέον τόση σημασία καθώς αφενός

η χρήση 201 5 έχει λήξει με
τις τιμές που προϋπήρχαν και
αφετέρου μέσα στο 2016 θα πρέπει

με βάση τις δεσμεύσεις προς
τους θεσμούς να εκδοθούν δύο
νέα δελτία τα οποία και θα μειώσουν

πολύ παραπάνω τις τιμές
σε offpatent και γενόσημα Κύ
κλοι της αγοράς μάλιστα σημειώνουν

πως n διαδικασία θα
ξεκινήσει άμεσα ώστε πολύ νωρίτερα

και όχι στο τέλος τους
νέου εξαμήνου να εκδοθεί και
πάλι νέο δελτίο

Το άλλο μεγάλο αιφνιδιαστικό
χτύπημα για τις φορμακευτικές

εταιρείες είναι το clawback στα
νοσοκομειακά φάρμακα Οι εταιρείες

αναμένουν να συναντηθούν

με την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας σχετικά με τη συζήτηση

της υπό έκδοση νέας
απόφασης για την εφαρμογή
του Χθες πάντως ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας κ Πολάκης
διευκρίνισε ότι από το μέτρο θα
εξαιρεθούν οι εταιρειες που προ
μηθεύουν τα νοσοκομεία μέσω
διαγωνισμών ή δίνουν μεγάλες
εκπτώσεις SlD:9917934j


	ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
	16/12/2015 ΑΥΓΗ σελ. 9

	ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	16/12/2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σελ. 1

	ΕΠΩΝΥΜΩΣ
	16/12/2015 ΕΘΝΟΣ σελ. 10

	ΠΟΛΕΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
	16/12/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 5

	ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ TOΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
	16/12/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 16

	ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
	16/12/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 16

	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
	16/12/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ σελ. 24

	ΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
	16/12/2015 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ σελ. 18

	ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
	16/12/2015 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 2

	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
	16/12/2015 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5

	ΣΤΙΣ ΦΑΡΗΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ι3
	16/12/2015 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 1




