
1. Η ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 11

ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

Η κόντρα για τα διαγνωστικά
κρίνει τη δόση ταυ 1 δισ ευρώ

ΔΙΑΨΕΥΣΗ
Μ<ίΐΐ;ι

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αλ Toinpas
με τον υπουργό

Οικονομικών
Ευκλ

Τοακαλώτο
Το Μέγαρο
Μαξίμου προχώρησε

στη
σαφή διάψευση

διαφόρων
σεναρίων που
γράφτηκαν
και ακούστηκαν

περί νέων
μέτρων που
μπορεί να
φτάσουν τα 7
δισ ευρώ

Οι θεσμοί συνεχίζουν να ζητούν περικοπή
κατά 42 των τιμών για Tis εργαστηριακές
εξετάσεις Τι ζητά η ελληνική πλευρά

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΦΟΦΗ ΠΩΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΒΑ

Ενα
ακόμη μπρα ντε φερ μεταξύ

της κυβέρνησης και των εταίρων
για το τελευταίο από τα 1 3 προαπαιτούμενα

που αφορά τα συμβεβλημένα

με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά
κέντρα εξελίχθηκε μέχρι αργά χθες
το βράδυ λίγες ώρες δηλαδή πριν
από την προσδοκώμενη εκταμίευση
της δόσης του 1 δισ ευρώ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες
η ηγεσία του υπουργείου Υγείας

που ήταν σε ανοιχτή γραμμή με
το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο
Οικονομικών επέμεινε και χθες υτην
πρόταση της ενώ και οι εκπρόσωποι
των θεσμών συνέχιζαν να ζητούν
περικοπή κατά 42 των τιμών για τις
εργαστηριακές εξετάσεις με τις οποίες

αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ τα συμβε
βλημένα με αυτόν διαγνωστικά κέντρα
και γιατρούς να σημειωθεί δε ότι η

πλευρά των δανειστών είχε ζητήσει
αρχικά 60 με ίωση για να πέσει στο
45 και μετέπειτα γύρω στο 40 Η

ελληνική πλευρά αντιπρότεινε λένε
εγκυρότατες πληροφορίες μέιωση
της τάξεως του 20%γιατις 51 πιο κο
στοβόρες διαγνωστικές εξετάσεις και
5 οριζόντια μείωση στις τιμές των
υπολοίπων

Λουκέτα
Μαλιστα το υπουργείο αντιδρούσε
έντονα και υποστήριζε ότι με τη

συγκεκριμένη ρύθμιση που θεωρούσαν

επιβεβλημένη σι εκπρόσωποι
των θεαμών από τα 2.400 διαγνωστικά

κέντρα σε όλη τη χώρα κινδυνεύουν

να κλείσουντα 1.700 ειδικά
στην επαρχία

Να σημειο)θεί δε ότι το 201 5 η δαπάνη

για διαγνωστικές εξετάσεις
αναμένεται να υπερβεί το ποσό των
500 εκατομμυρίων ευρώ όταν βάσει
προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να
ξεπερνά τα 306 εκατομμύρια Η άμεση

έκδοση υπουργικής απόφασης
για την ανακοστολόγηση των διάγνωση

κών εξετάσεων ε ίχε επισημανθεί
και στο Qiroworking Group της

περασμένης Πέμπτης ως αναγκαία

προϋπόθεση για την εκταμίευση του
1 δια ευρώ

Στη συνεδρίαση του Euroworking
Group πάντως είχε ζητηθεί και η έκδοση

υπουργικής απόφασης γιατην
εφαρμογή claw back στη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη απόφαση
η οποία τελικά υπεγράφη και έχει

παρει τον δρόμο για την έκδοσή της
σε ΦΕΚ

Σε κάθε περίπτωση όμως έχει αποφασίσει

παρά το μπρα ντε φερ και τις
απαιτήσεις των θεαμών να προχωρήσει

σε όλες τις κινήσεις με στόχο
την εκταμίευση της υποδόσης που
θα συζητηθεί σήμερα κατά τη συνεδρίαση

του ΔΣ του ESM Είναι λοιπόν
θέμα κάποιων ωρών η απεμπλοκή
από την εκκρεμότητα του τελευταίου

Από τα 2.400
διαγνωστικά κέντρα

σε όλη τη χώρα
κινδυνεύουν να

κλείσουν τα 1.700

από τα 1 3 προαπαιτούμενα ώστε από
τις αρχές του νέου χρόνου να ξεκινήσει

ο νέος κύκλος διαπραγμάτευσης
για το Ασφαλιστικό τα κόκκινα
δάνεια κ.ά Στενοί συνεργάτες του κ
Τσίπρα διαμηνύουν ότι ο πρωθυπουργός

δεν πρόκειται να αποκλίνει από
την πορεία που έχει χαράξει και επιδιώκει

μέσω αυτής να φτάσει γρηγορότερα

στην ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης και εν συνεχεία στην
έναρξα της συζήτησης για την απο
μείωση του δημόσιου χρέους

Εντω μεταξύ το Μέγαρο Μαξίμου
προχώρησε στη σαφή διάψευση διαφόρων

σεναρίων που γράφτηκαν και
ακούστηκαν περί νέων μέτρων που
μπορεί να φτάσουν τα 7 δισ ευρώ
Κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου με ένα
δηκτικό σχόλιο επιτίθενται σε όσους
υιοθετούν τα σενάρια αυτά Πριν
από δεκαπέντε ημέρες η κυβέρνηση
θα έκοβε κατά40%τις συντάξεις ενώ
δεν μιλούσε ο Τσίπρας με τον Παππά
Στο ενδιάμεσο η EE έβγαλε τη χώρα
από τη Σένγκεν ενώ πλέον είναι στα
μσχαίρια ο Χουλιαράκης με τον Τοακαλώτο

Σήμερα γράφουν ότι η κυβέρνηση

θα πάρει μέτρα από 2,4 δισ
ευρώ έως 7 δισ ευρώ ανάλογα με τα
συμφέροντα που εξυπηρετούν τα
συγκεκριμένα MME που παρουσιάζουν

το θέμα Είμαστε περίεργοι για
το τι θα γράφουν μεθαύριο
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Αβεβαιότητες
Η Από αιφνιδιασμούς άλλο

τίποτα το υπουργείο
Υγείας Ενώ λοιπόν είχε
υποσχεθεί στη φαρμακοβιομηχανία

ότι θα υπάρξει
συνάντηση και συζήτηση

για την έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης
σχετικά με το clawback
στα νοσοκομειακά φάρμακα

και ότι η έκδοσή
της θα ήταν στις 4 Ιανουαρίου

τελικά αυτή
βγήκε Παρασκευή βράδυ
Μα αλήθεια το υπουργείο

δεν γνώριζε ότι θα
έπρεπε να έχει βγει επειδή

το ζήτημα που αφορούσε

ήταν προαπαιτούμενο
και μάλιστα στο πολυνομοσχέδιο

αναφερόταν
ως καταληκτική ημερομηνία

η 10η Δεκεμβρίου
Και OK βγήκε τελικά

Θα υπάρχει όμως κάποια
νέα απόφαση που να δίνει

διευκρινίσεις σχετικά
με ιην εφαρμογή του νέου

μέτρου απαντώντας
και στα ερωτήματα των

φαρμακευτικών Κανείς
δεν γνωρίζει Γ Σακ
SlD:9927326j
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Από αριστερά προς τα δεξιά οι Κώστας Αθανασάκης Οικονομολόγος της Υγείας/Τομέας
Οικονομικών της Υγείας ΕΣΔΥ Ελπίδα Πάβη Επιμελήτρια/Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΣΔΥ
Γιάννης Κυριόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας ΕΣΔ Υ Πασχάλης Αποστολίδης
Πρόεδρος ΣΦΕΕ και Κατερίνα Μυλωνά Ειδική Επιστήμων/Τομέας Οικονομικών της Υγείας

ΕΣΔΥ Μελέτη για την κατανομή πόρων στη φαρμακευτική καινοτομία

Πρότασηγιαεθνικό
φορέααξιολόγησης
Σε

μια περίοδο όπου οι διαθέσιμοι

πόροι για φάρμακα
στην Ελλάδα δεν μπορούν

να ξεπεράσουν τα 2,5 διο
ευρώ ενώ σι ανάγκες βρίσκονται
σε επίπεδα πάνω από τα 4 δισ
ευρω με το υπερβάλλον κρσιος
να επιβαρύνει αφενός τους ίδιους

τους ασφαλισμένους και
αφετέρου τις επιχειρήσεις π ελληνική

πολιτεία θα πρέπει να
υιοθετήσει άμεσα ένα σύστημα
με το οποίο να γίνεται σωστή
αξιολόγηση των σκευασμάτων

Η Ελλάδα μάλιστα θα πρέπει

να εισαγάγει στη διαδικασία
αποζημίωσης των φαρμάκων
μέχρι το 2017 ένα σύστημα αξιολόγησης

της φαρμακευτικής
καινοτομίας προκειμένου οι περιορισμένοι

διαθέσιμοι πόροι
της να κατανέμονται σωστά προς
τη φαρμακευτική αγορά

Οι θέσεις της ΕΣΔΥ
Ενα σημαντικό εργαλείο το
οποίο αφορά τις διαδικασίες
και το μεθοδολογικό πλαίσιο
για την υποδοχή την αξιολόγηση

τον έλεγχο και τη διαχείριση
της φορμακευτικής καινοτομίας
στην Ελλάδα παρουσίασαν επιστήμονες

της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας το οποίο

βασίστηκε

σε μελέτη που παρουσίασε

ο Τομέας Οικονομικών
της Υγείας της ΕΣΔΥ Το εργαλείο
αυτό είναι ένας αλγόριθμος που
διευκολύνει με συγκροτημένο

τρόπο την προτεραιοποίηση
της καινοτομίας λαμβάνοντας
υπόψη μια σειρά κριτηρίων με
βαρύνουσα επίδραση στις αποφάσεις

προτεραιοποίησης των
καινοτομιών στο φάρμακο Η
πρόταση μάλιστα έχει ήδη σταλεί

και στο υπουργείο Υγείας
Συμφώνα με την επιστημονική

σηνεργάττδα του Τομέα Οικονομικών

της Υγείας Κατερίνα
Μυλωνά n πρόταση της ερευνητικής

ομάδας αναφορικά με
τη δημιουργία ενός προτύπου
αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας
στην Ελλάδα είναι αναγκαία με
δεδομένο ότι η χώρο οφείλει να
ακολουθήσει τα εξής βήματα

σύσταση ενός ειδικού για τον
σκοπό φορέα από ήδη υπάρχουσες

δυνάμεις
ανάπτυξη του οργανισμού και

της διαδικασίας ΑΤΎ με ορίζοντα
πλήρους εφαρμογής την πενταετία

χρήση της ΑΤΥ με ρόλο αρχικά
συμβουλευτικό και μετέπειτα
ρυθμιστικό και

αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας

προοδευτικά εκκινώντας

με αρχικά εργαλεία τις
απλούστερες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις cost-effectiveness
budget impact κ.λπ και προ
οδευιική σύγκλιση με ιο πρότυπο

της πολυκριτηριακής ανάλυσης

Η πολιτική υγείας και φαρμάκου

στη χώρα οφείλει

α να ενσωματώσει διαδικασίες
οριζόντιας ανίχνευσης νέων τεχνολογιών

υγείας horizon scanning

προκειμένου να παρακολουθεί

τις εξελίξεις στην έρευνα
και ανάπτυξη και
β να είναι σε θέση να διαμορφώνει

τους τρέχοντες και μελλοντικούς

προϋπολογισμούς
στο φάρμακο με κριιήρια επιστημονικών

ιεκμηρίων evidence-based

και όχι λογιστικών
προσεγγίσεων

Στήριξη από τον ΙΦΕΕ
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ
Πασχάλης Αποστολίδης υπογράμμισε

τη σημασία της μελέτης

αυτής η οποία συμβάλλει
στο να γίνει κατανοητό όπ η καινοτομία

στις μέρες μας σηντστά
μια βασική παράμετρο έρευνας
και ανάπτυξης τόσο υπό την
οπτική των επιχειρήσεων όσο
και σε όρους εθνικής οικονομίας

Παράλληλα επεσήμανε
ττς συντεταγμένες μιας νέας εθνικής

πολιτικής για το φάρμακο
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης

καινοτόμων θεραπειών
και ιης βελτίωσης της ιιρόσβα
σης των ασθενών σι ις κατάλληλες

θεραπευτικές αγωγές ενώ
δεν παρέλειψε να ιονίσει την
ιδιαίτερη χαρά για τον ΣΦΕΕ
που υποστήριξε αυτό ιο ερευνητικό

εγχείρημα SID.-9923768
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► ► ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι καινοτόμες θεραπείες κόβουν 2,6 εκατ δαπάνες
ΜΕ ΝΕΑ ερευνητικά δεδομένα να φανερώνουν

πως η πρόσβαση στις καινοτόμες
θεραπείες αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής
στην Ελλάδα κατά ένα έτος συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στη μείωση των δαπανών υγείας
κατά 2,6 εκατ ευρώ ετησίως η Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας προέβη στην εκπόνηση μελέτης

για την αξιολόγηση της φαρμακευτικής
καινοτομίας Η μελέτη ομάδας επιστημόνων
με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή Γιάννη

Κυριόπουλο για λογαριασμό του ΣΦΕΕ συνιστά

πολύτιμο εργαλείο για τη σωστή κατανομή

των ελάχιστων διαθέσιμων πόρων

στη μνημονιακή Ελλάδα όπου η δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 60
την τελευταία 5ετία ενώ με το μέτρο για το
νοσοκομειακό clawback η νοσοκομειακή
δαπάνη θα συμπιεστεί κατά 28 από 745
εκατ ευρώ στα 570 εκατ ευρώ το 201 6 Το

ζητούμενο για την ΕΣΔΥ είναι οι ασθενείς να
έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και o καταμερισμός

των δαπανών να γίνεται με δίκαια
κριτήρια σε ό,τι αφορά στην αποζημίωση Τα

ευρήματα που παρουσίασαν ο οικονομολόγος
Υγείας κ Κώστας Αθανασάκης η επιμελήτρια
του Τομέα Οικονομικών της Υγείας κ Ελπί¬

δα Πάβη και η επιστημονική συνεργάτιδα κ
Κατερίνα Μυλωνά συνηγορούν στην ανάγκη
σύστασης ειδικού φορέα για την αξιολόγηση
της καινοτομίας και στην ενσωμάτωση της
διαδικασίας οριζόντιας ανίχνευσης νέων
τεχνολογιών υγείας δηλαδή αναλόγως του
τι έρχεται σε ορίζοντα 3ετίας η Πολιτεία να
διαμορφώνει κλειστούς προϋπολογισμούς
στο φάρμακο με βάση επιστημονικά τεκμήρια
και όχι λογιστικές προσεγγίσεις όπως είναι
ο βομβαρδισμός της φαρμακοβιομηχανίας
με αλλεπάλληλα claw back επιστροφή της
υπέρβασης της δαπάνης
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Κλείνει η εκκρεμότητα με tous δανείσω
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΓΓΑΝΙΔΗ

Υπουργική
απόφαση με διαδικασία

fast track αναμένεται να υπογράψει

η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας Στόχος να κλείσει η εκκρεμότητα
για την περικοπή των δαπανών στις διαγνωστικές

εξετάσεις του ΕΟΓΓΥΥ που
προκάλεσε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις

με το κουαρτέτο
Εντύπωση προκαλεί η καθυστέρηση

που σημειώθηκε για το προαπαιτούμενο
αφού είχε συζητηθεί ήδη από το καλοκαίρι

Είναι ενδεικτικό ότι η πρώην ηγεσία
του ΕΟΓΓΥΥ είχε υποβάλει πρόταση που
επέφερε μείωση ύψους 40 στη σχετική
δαπάνη Το σχέδιο προέβλεπε ανακοστολόγηση

σε 52 διαγνωστικές εξετάσεις
που απορροφούν το 50 της δαπάνης
όπως είναι οι αξονικές και οι μαγνητικές

τομογραφίες από το σύνολο των 1.792
εξετάσεων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ
Κατά το τρέχον έτος είχε ήδη καταγραφεί

σχετική μείωση στη δαπάνη ύψους
15 από τις συνταγογραφικές οδηγίες
Παράλληλα η πρόταση περιελάμβανε
και ένα σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων
rebate για έξι κατηγορίες μαγνητικές και

αξονικές τομογραφίες μέτρηση οστικής
πυκνότητας σπινθηρογραφήματα υπέρηχοι

και εξετάσεις αίματος σε σχέση
με το εκτελούμενο πλήθος εξετάσεων

Ετσι βάσει του σχεδίου τα ισχυρότερα
σε τζίρους διαγνωστικά κέντρα θα

επιβαρύνονταν με rebate που θα έφτανε
έως και το 35

Αιτία της εμπλοκής σύμφωνα με πηγές
ιίταν η κατάθεση ενός νέου τιμοκαταλόγου

που προέβλεπε μικρότερες μειώσεις
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό
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Κλειδί της ανάκαμψης η γνώση και η εξωστρέφεια
Κ_ Τι περιλαμβάνει το avant υ
Β. ξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης;

Την άνοιξη πρέπει να έχει δια-
i μορφωθεί ένα αναπτυξιακό

σχέδιο για τη χώρα, που θα προδιαγράφει 

το πλαίσιο για την επιστροφή
της σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό 

εγείρει το θέμα ενός βιώσιμου μοντέλου 

ανάπτυξης που πρέπει μεσοπρόθεσμα 

να ακολουθήσει η Ελλάδα
τα επόμενα χρόνια και θα προδιαγράφει 

τη στρατηγική, το πλαίσιο, τα
μέσα και τα εργαλεία με τα οποία
μπορεί να επιδιώξει η χώρα αυτή τη
μεταστροφή και την έξοδο από την
κρίση.

Κ_ Ποιες θα είναι οι διαφορέςΒ i του αναπτυξιακού νόμου από 

τους προηγούμενους;
Οι προηγούμενοι αναπτυξια-

^ κοί νόμοι είχαν δύο πολύ βασικά 

προβλήματα που προσπαθούμε
να αντιμετωπίσουμε/Ηταν οριζόντιοι 

οι νόμοι που δεν ξεχώριζαν αν μία
επένδυση γίνεται σε παραγωγικό ή
σε δυναμικό τομέα της οικονομίας ή
πρόκειται για απλή επένδυση σε ένα
πάρκινγκ αυτοκινήτων. Αυτό το οριζόντιο 

το θεραπεύουμε δίνοντας
προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες επενδύσεων: 

αυτές που εντάσσονται
σε ό,τι κατά κοινή αποδοχή θεωρείται 

δυναμικός κλάδος της οικονομίας 

(αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα,
φαρμακοβιομηχανία, καινοτομία και
τεχνολογία) και άλλες που έχουν ήδη
ενσωματωθεί στο ΕΣΠΑ.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, τώρα
προσπαθούμε να συνδυάσουμε περισσότερα 

του ενός εργαλεία: όχι μόνο 

επιδοτήσεις, αλλά και φορολογικά 
κίνητρα, φορολογική σταθερότητα 
για μεγάλες ξένες επενδύσεις, και

χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία,
πέρα από τις επιδοτήσεις θα διευκολύνουν 

και τον δανεισμό των επιχειρήσεων

Κ_ Ποιους τομείς θα ενισχύσετε
Β, πρώτους;

rl Θα επέλεγα τομείς που συνδέ-
* ονται με τη νέα επιχειρηματικότητα, 

η οποία αποτελεί ένα πλατύ
φάσμα δραστηριοτήτων σε καινοτομία, 

τεχνολογία, αγροτοδιατροφικά
και επιλεγμένες περιοχές τεχνολογικής 

αιχμής. Στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό 

ποσοστό νέων πτυχιούχων και
αυτό αποτελεί το μεγάλο μειονέκτημα 

αυτή τη στιγμή για την κρίση, καθώς 

υπάρχει φυγή των νέων στο εξωτερικό. 

Αποτελεί, όμως, και το μεγάλο 

πλεονέκτημα, γιατί σ' αυτό το
ανθρώπινο δυναμικό θα στηριχθεί η
ανάκαμψη.

Η «Νέα Οικονομία» αποτελεί την αιχμή χου
δόρατος νια την ανάκαμψη και θα βασιστεί στο

υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που έχει
η Ελλάδα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια,

σύμφωνα με το αναπτυξιακό σχέδιο που
περιγράφει στην «Αυγή» της Κυριακής ο Γιώργος

Σταθάκης. Ο υπουργός Οικονομίας
προαναγγέλλει επίσης επταετές σταθερό

φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση άμεσων
ξένων επενδύσεων, ενώ για το 2016 αναμένει

«την ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου
της συμφωνίας, δηλαδή του 70% περίπου χου

προγράμματος, και χην εττισχροφή χης
οικονομίας σε θεχικό πρόσημο, θα είναι η χρονιά

που θα φανούν η φυσιογνωμία, η δυναχόχηχα
και η ικανότητα της κυβέρνησης να κάνει τις

βαθιές χομές που θέλει ο χόπος».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Ποιο είναι το «κλειδί» για την
ανάκαμψη;
Εχοντας απορρίψει πως η επι-

( στροφή στην ανάπτυξη θα έλθει

είτε μετατρέποντας τη χώρα σε χώρα 

φθηνού εργατικού δυναμικού είτε 

μετατρέποντάς τη σε φορολογικό
παράδεισο, θέλουμε, στον αντίποδα
αυτού, να επενδύσουμε στη στρατηγική 

της υψηλής προστιθέμενης αξίας 

δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιεί 

το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο 

δυναμικό. Αυτή τη στρατηγική
προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Αυτό 

το κομμάτι πρέπει να αποτελέσει
τη βάση για την έξοδο από την κρίση.

Κ_ Τι θα περιλαμβάνει το ανα-
ΜΒ j πτυξιακό συμβούλιο;

Θα είναι ένα Ιΐμελές επιστη-
^ μονικό συμβούλιο, στο οποίο

θα συμμετέχουν Έλληνες και άνθρωποι 

από το εξωτερικό, επιφανούς
κύρους και επιστημονικής υπόστασης, 

οι οποίοι θα λειτουργούν συμβουλευτικά 

ως προς αυτό. Θα είναι
ένας θεσμός κοινωνικού διαλόγου
και συμμετοχής, όπου θα συμμετέχουν 

όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, συν
ορισμένοι θεσμοί της κυβέρνησης,
και αυτό θα είναι το όργανο που θα
δημιουργεί τους βασικούς σχεδιασμούς 

και θα διαβουλεύεται την αναπτυξιακή 

πολιτική.

Η. . Πώς θα λειτουργήσει η ανα-
Β. πτυξιακή τράπεζα;

ΓΙ Το ΕΤΕΑΝ θα είναι η αρχική
^ βάση της τράπεζας. Πρόθεσή

μας είναι το ΕΤΕΑΝ να κάνει άλλα
δύο πράγματα: Πρώτον, να προσφέρει 

όλο το φάσμα των χρηματοδοτικών 
αναγκών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, 

όπως εγγυήσεις, εξαα-
σφαλίσεις, συμμετοχή στο κεφάλαιο
και άλλους πυλώνες οι οποίοι χρειάζονται 

για να παίξει τον ρόλο της πιο
αποτελεσματικά. Δεύτερον, να διευρύνει 

τη δυνατότητα αξιοποίησης ακριβώς 

των νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων που είναι διάχυτα και τα οποία 

χρειάζονται έναν θεσμό - ομπρέλα.

Πώς θα δρομολογήσετε την
Β. παραγωγική ανασυγκρότηση 

και την ενίσχυση την ανταγωνιστικότητας;

Χρειάζεται να ενισχύσουμε πο-
J λύ τις εξαγωγικές επιδόσεις. Το

πρόβλημά μας είναι πολύ μεγάλο και
το ξέρουμε. Η μνημονιακή πολιτική
απέτυχε στο σημείο αυτό. Δεν 

συμμεριζόμαστε 

την ιδέα ότι η ανάκτηση
της ανταγωνιστικότητας είναι προϊόν 

εσωτερικής υποτίμησης. Το πρόβλημα 

των εξαγωγών της χώρας είναι
πιο δομικό και έχει διάρκεια. Θυμίζω
ότι ακόμη και την περίοδο της οικονομικής 

ανόδου τη δεκαετία του
1 990 ή τη δεκαετία πριν από την κρίση 

είχαμε μεν γρήγορη ανάπτυξη,
αλλά πολύ χαμηλές επιδόσεις στις εξαγωγές 

της χώρας. Η οικονομία
στηρίχθηκε πάρα πολύ στην εσωτερική 

διαδικασία και στην υπερβολική 
χρηματοδότηση, άρα αυτό δεν

μπορεί να επαναληφθεί. Εμείς επιζητούμε 

την εξωστρέφεια και την ενίσχυση 

της.

Πώς θα προσελκύσετε άμεσες
ξένες επενδύσεις;
Εχουμε δύο προβλέψεις στον

Λ αναπτυξιακό νόμο. Η μία αφορά 

τα business centers, τα οποία
δεν είναι μόνο διοικητικά και οικονομικά, 

μπορεί να είναι τεχνολογικά, 
ερευνητικά κ.λπ. Υπάρχει ήδη

μια δραστηριότητα πολύ σημαντική 
από ορισμένες πολυεθνικές, που

θέλουμε να ενισχυθεί. Η δεύτερη
πρόβλεψη είναι να υπάρχει το κίνητρο 

για επτά χρόνια σταθερού
φορολογικού περιβάλλοντος γΓ αυτές 

που επιθυμούν να επενδύσουν
μακροχρόνια. Το τρίτο κομμάτι της
πολιτικής μας αφορά την ενίσχυση
του θεσμού των στρατηγικών επενδύσεων. 

Θα βελτιώσουμε το θεσμικό 
πλαίσιο και ουσιαστικά θα διασφαλίζει 

δύο πράγματα: Πρώτον, ότι 

η επαφή θα γίνεται με ένα σημείο,

τη διεύθυνση στρατηγικών επενδύσεων. 

Δεύτερον, με την επιτάχυνση
των διαδικασιών αδειοδότησης, με
εξαίρεση επενδύσεις που έχουν πολύ 

δυνατό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

», Τι θα κάνετε με τα κόκκινα
, δάνεια που εξαιρέθηκαν από

τον νόμο;
Αυτός, προφανώς, θα είναι ο

^ νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. 
Εμείς, φυσικά, θα επιμείνουμε

μέχρι τέλους ότι τα στεγαστικά δάνεια 

πρώτης κατοικίας δεν θα αποτελέσουν 

αντικείμενο της δευτερογενούς 

αγοράς που ανοίγει. Υπάρχει
ήδη ένα σύνθετο πλαίσιο που έχουμε 

θεσμοθετήσει με την προστασία
του 60% για την πρώτη κατοικία. Το
θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

είναι πολύ δύσκολο/Εχουμε διαμορφώσει 

μια στρατηγική, αυτό θα
διαπραγματευτούμε προκειμένου να
είναι επιτυχής.

Κ.. Ποια είναι η ερμηνεία σας
Β λ για την «εμπλοκή» στην κατάθεση 

του παράλληλου προγράμματος;

ΓΙ Προέκυψαν τρία θέματα: Το
^ πρώτο αφορά το κατεπείγον ή

το να μπει με κανονική διαδικασία,
αν και προφανώς ήταν υπερβολική
η ένταση της σύγκρουσης και αποτελεί 

σε κάθε περίπτωση δευτερεύον
θέμα. Δεύτερο είναι το θέμα του δημοσιονομικού 

κόστους, το οποίο, αν
και δεν έχω την ακριβή εικόνα, είναι
γύρω στα 100 εκατ. και ίσως θα έπρεπε 

να ήταν 100% ασφαλές ότι δεν
θα είχε δημοσιονομικό αντίκτυπο.
Τρίτο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι το
παράλληλο πρόγραμμα θα είναι ένα
κλιμακωτό πρόγραμμα με πολλά διαδοχικά 

στάδια. Πιθανότατα θα πρέπει 

να έχουμε μια εικόνα του συνολικού 

προγράμματος, το πώς θα πάει 

βήμα προς βήμα. Πιστεύω πως τον

Ιανουάριο θα γίνει συζήτηση επί της
ουσίας, χωρίς προβλήματα.

Κ_ Μπορεί να νομοθετεί η κυ-
βέρνηση για ζητήματα που

δεν άπτονται της συμφωνίας;
Σαφώς! Η συμφωνία είναι πο-

^ λύ σαφής και συγκεκριμένη. Η
κυβέρνηση θα ασκήσει την πολιτική
της, κατά τη γνώμη μου, χωρίς κανένα 

πρόβλημα. Για οτιδήποτε, βέβαια, 

έχει δημοσιονομικό κόστος, εφόσον 

η δημοσιονομική πλευρά είναι
σε συμφωνία με τους θεσμούς -γιατί
προφανώς θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό 

κενό-, θα πρέπει να είναι
πολύ σαφή τα πράγματα και οριοθε-
τημένα.

Πόθεν έσχες. θεωρείτε ότι έ-
Β , κλείσε αυτή η ιστορία;
W9 Εχω κάνει τρεις δηλώσεις πλή-

ρεις, διαφανείς και χωρίς κανένα 

στοιχείο παρατυπίας. Νομίζω
ότι ο ντόρος που δημιουργήθηκε είναι 

προφανώς υπερβολικός και γΓ
αυτό κατέφυγαν σε αδιανόητα ψεύδη
για να φτιαχτεί. Νομίζω πως πρέπει
να κρατήσουμε το ουσιαστικό, ότι
πρέπει να υπάρχει ισχυρή νομοθεσία 

για το πόθεν έσχες προκειμένου
να αποτρέπει τον πολιτικό από το να
βγάζει λεφτά από την πολιτική. Κάποιος 

που μπήκε στην πολιτική το
20 1 2 δεν είχε κανένα κίνητρο να δηλώσει 

λιγότερα από αυτά που έχει. Άρα 

η ιδέα της απόκρυψης δεν έχει
νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Προφανώς στους δύο μήνες μετά 

που εξελέγην βουλευτής δήλωσα
τα περιουσιακά μου στοιχεία, όχι
των συγγενικών μου προσώπων, κάτι 

το ρποίο διόρθωσα αμέσως μετά, το
2013, το 2014 και με συμπληρωματική 

δήλωση του 2012. Άρα δεν πιστεύω 

πως υπάρχει κάποιο θέμα το
οποίο να εγείρει έστω και τπν παραμικρή 

αμφιβολία ως προς την ουσία
του θέματος.
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Οι επιθέσεις στο Παρίσι και η
αποκάλυψη του χημικού οπλοστασίου

στο Βέλγιο κινητοποιούν
νοσοκομεία και ΕΚΑΒ Τακτικές
ασκήσεις από εκπαιδευμένο προσωπικό

ώστε να αντιμετωπίσει
περιστατικά βιοτρομοκρατίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Σε
ξεσκόνιαμα του σχεδίου αντιμετώπισης πιθανών

κινδύνων οδηγούν Tis ελληνικές Αρχές
η πρόσφατη αποκαλυψη οπλοστασίου με χημικά

όπλα στο Βέλγιο και οι επιθέσεις στο Παρίσι
Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης Περσέας και Σώ

στρατος αξιολογούνται σε σειρά ασκήσεων σε νοσοκομεία

και στο ΕΚΑΒ Την ίδια ώρα ο ειδικός εξοπλισμός

για απολύμανση πρόκειται να διασπαρεί σε
όλες τις μεγαλες πόλεις ώστε η ανταπόκριση να είναι
άμεση

Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε κινητικότητα
Προσωπικό του ΕΚΑΒ εκπαιδεύεται και συμμετέχει
σε μεγάλες ευρωπαϊκές ασκήσεις πολλές από τις
οποίες έχουν ως θέμα τη βιοτρομοκρατία

Το σχέδιο Περσέας προβλέπει και Χημικά Βιολογικά

και Ραδιολογικά Περιστατικά ΧΒΡΠ σημειώνει

στο Εθνος ο Νίκος Παπαευσταθίου διοικητής

του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας
ΕΚΕΠΥ Ποια μέτρα λαιαβάνει η ελληνική πολιτεία

ID διοικητής του ΕΚΕΠΥ
εξηγεί

Κάνουμε τακτικές
ασκήσεις ώστε να είμαστε

εξοικειωμένοι με
όσα προβλέπουν τα σχέδια

Σε γενικές γραμμές
το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο

να αντιμετωπίσει

παρόμοια περιστατικά

τουλάχιστον
•στα νοσοκομεία που
βρίσκονται σε κεντρικά
Ισημεία της χώρας
I Σε περίπτωση που το
Ιιεριστατικό αφορά πε
ϊριοχή με νοσοκομείο
μικρότερης δυναμικότητας

υπαρχει ένα σχέδιο

με το ΕΚΑΒ και με
jtov Στρατό ώστε να γίνουν

άμεσα διακομιδές
ire μεγαλύτερους σχηματισμούς

I Προβλέπεται επί
tms η αποστολή σε
αυτόματο χρόνο ενισχύσεων

σε ιατρικό
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όπως συμβαίνει
με τις μονάδες ταχείας αντίδρασης του Στρατού Πα
την όσο το δυνατό καλύτερη καλυψη της χώρας το
ΕΚΕΠΥ αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό
που απέκτησε η χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και ο οποίος δεν χρησιμοποιείται:«Το 2004 αποκτήθηκαν

ειδικά μέσα όπως τα κοντέινερ με αρνητική
πίεση τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την απολύμανση των ανθρώπων που έχουν πέσει
θύματα βιολογικού πλήγματος σημειώνει ο κ Παπαευσταθίου

για να εξηγήσει

Τα κοντέινερ
Πληροφορήθηκα ότι τέσσερα από αυτά βρίσκονται
σε δημόσια νοσοκομεία ενώ άλλα τέσσερα τα

έχει ο Στρατός σε μονάδα της Αττικής Σε συνεννόηση
με τις Ενοπλες Δυνάμεις τα κοντέινερ που έχει ο

Στρατός θα τα διασπείρουμε σε νοσοκομεία της Θεσ

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 01 ΑΡΧΕΣ

Σχέδιο έκτακτης
ανάγκης κατά
βιοτρομοκρατιας
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πάει τότε στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες για να εκπαιδευτούν Η
πρόκληση είναι να κρατήσουμε
τον μηχανισμό αυτόν ενεργό
και αυτό συμβαίνει με διάφορους

τρόπους και διάφορες
αφορμές

Σύμφωνα με τον κ Πύρρο

σαλονίκης της Κρήτης και της Πάτρας προκειμένου
να θωρακίσουμε τη χώρα

Η εξοικείωση με τον εξοπλισμό τονίζει είναι απόλυτα

αναγκαία ώυτε να παρασχεθούν με τον καλύτερο

τρόπο και με τη μεγαλύτερη ασφαλεια οι υπηρεσίες

Τα νοσοκομεία θα αντιμετωπίσουν συνέπει
es αλλά στην πρώτη γραμμή βρίσκεται πάντα το
ΕΚΑΒ αναφέρει ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ

Το ΕΚΑΒ σημειώνει πρέπει να είναι καταλληλα
εξοπλισμένο και σε έναν βαθμό είναι αλλά υπαρχουν
περιοχές της χώρας όπου δεν υπάρχει ΕΚΑΒ ή δεν
έχει αναπτυχθεί Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών
ΕΊΠΚ

Σε τι κατάσταση από πλευράς ετοιμότητας βρίσκεται
το ΕΚΑΒ Ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του

Κέντρου Δημήτρης Πΰρρος εξηγεί Το ΕΚΑΒ ξεκίνησε

ενασχόληση ΧΒΡΠ στην προετοιμασία για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες Γιατροί και διασώυτες είχαν

η ίδια η ζωή κρατάει το προσωπικό
σε ετοιμότητα καθώς τα

τελευταία χρόνια έχουν υπαρξει περιστατικά με μο
λυαματικές παθήσεις όπως οι πολύ σοβαρές παθήσεις

του αναπνευυτικού SARS και MERS και ο ιός
Εμπολα

Εκπαίδευση
Δεν αρκούν όμως αυτά Ειδική γιατρός και δύο

διασώυτες του ΕΚΑΒ βρίσκονται υτην Αυυτρία όπου
εκπαιδεύονται σε θέματα μεταξύ των οποίων η

βιοτρομοκρατία

Πριν από έναν μήνα ο κ Πΰρρος μετέβη

υτην Ιταλία όπου ειδικοί από τρεις χώρες Ισπανία

Γαλλία Εσθονία και ιατρικές μονάδες εκπαιδεύτηκαν

σε βιολογικό σενάριο Δεν ξέρουμε πότε θα
χρειαστούμε τη γνώση και τον εξοπλισμό αναφέρει
ο κ Πύρρος Το προσωπικό του ΕΚΑΒ διαθέτει πάντως
επαρκείς λευκές και κίτρινες στολές όπως τις ξέρει

ο κόσμος και είναι σε θέση να μετατραπεί ανά
πάσα στιγμή κατάλληλα και ειδικό ασθενοφόρο

éé
Το 2004
αποκτήθηκαν

ειδικά
μέσα
τα οποία θα
μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν

για την
απολύμανση

των
ανθρώπων
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ME ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ αυτό μπορεί να μεταφερθεί και το πιο μολυσματικό περιστατικό εξηγεί ο διευ
Θυντή5 Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Δημήτρης nùppos πάνω τη διασπορά 4 ειδικών κοντέινερ
απολύμανσης σε ολόκληρη τη χώρα αποφάσισε ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ Nîkos Παπαευσταθίου κάτω

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΥ έχει προσβληθεί

από τον ιό Εμπο
λα στο νοσοκομείο

Αμαλία Φλέμιγκ
τον Οκτώβριο του
2014

ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ετοιμοι ανά πάσα στιγμή
διασώστε και ασθενοφόρα

Δύο
πλήρως εξοπλισμένα οχήματα καταστροφών

με δυνατότητα μεταφοράς 1 2

διασωστών και ένα κινητό κέντρο επιχειρήσεων

βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα
στο ΕΚΑΒ

Το προσωπικό του Κέντρου κρατάει ζεστούς

και τους κινητήρες ενός ειδικά διαμορφωμένου

ασθενοφόρου το οποίο μπορεί να
μεταφέρει άκρως μολυαματικά περιστατικά
Το όχημα είναι εσωτερικά καλυμμένο με πλαστικό

το οποίο αφαιρείται αμέσως μετά τη
διακομιδή του ασθενούς

Το κινητό κέντρο επιχειρήσεων διαθέτει τα
πάντα μετατροπείς ρεύματος κάθε τάσης δορυφορικό

τηλέφωνο και δυνατότητα σύνδεσης
με το δίκτυο του ΟΤΕ Το επιτελείο του ΕΚΑΒ
που θα βρεθεί στο σημείο της καταστροφής ή
του συμβάντος θα μπορεί να κατευθύνει τους
πάντες έχοντας πλήρη εικόνα για τα πάντα

Δεν αρκούν οι ασκήσεις γιανα μείνουμε
σε ετοιμότητα σχολιάζει ο Δημήτρης Πύρρος
Χρησιμοποιούμε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό
σε πραγματικές συνθήκες δύο φορές τον χρόνο

στον μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο
της Αθήνας Καλές οι ασκήσεις αλλά η πραγματικότητα

πολύ καλύτερη

Οι κίνδυνοι
Σύμφωνα με τον κ Πύρρο υπάρχουντόσες

λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξεις ενώ
το κυριότερο είναι να μην εκθέσεις το προσωπικό

σε κίνδυνο Ο νεκρός διασώατης είναι
κακός διασώατης υπογραμμίζει ο διευθυντής
Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Η μόνη προ
ατασία λέει είναι η συνεχής εκπαίδευση και
η καλή συνεργασία με τους άλλους κρίκους
της αλυσίδας που είναι το ΕΚΕΠΥ και το ΚΕ
ΕΛΠΝΟ

Πρόβα για επιθέσει σε
μεγάλεε πόλειε και νησιά

Εντολή
για συνεχείς ασκήσεις ατα δημόσια

νοσοκομεία της χώρας έχει δώσει ο διοικητής

του ΕΚΕΠΥ Μεγαλες ασκήσεις έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί ατην Τρίπολη ατο Ηράκλειο

ατη Σύρο την Κατερίνη και τη Λαρισα
με τους εργαζομένους να δαλώνουν πιο ασφαλείς

Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προλαβαίνεις

και όχι να τα αντιμετωπίζεις αναφέρει

ο διοικητής του ΕΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου

Συχνά μας απορροφά η καθημερινότητα
με όλες τις ελλείψεις και τα προβλήματα και
δυσκολίες και δεν πηγαίνει καν το μυαλό μας
στο πώς θα διαχειριστούμε έκτακτη κατάαταση
ή κρίση Το τραγικό είναι ότι ενώ υπαρχουν
τέτοια σχέδια σε πολλές περιπτώσεις το προσωπικό

δεν γνωρίζει πώς να τα εφαρμόσει
Μαθαίνουμε απλά πράγματα τα οποία

μας βοηθούν να σωθούμε και ατη συνέχεια

να σώσουμε τους ασθενείς Πα να λειτουργήσουμε
οι ίδιοι ασφαλώς και να μπορέσουμε

ατη συνέχεια να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους

Τι περιλαμβάνουν
Σύμφωνα με τον κ Παπαευαταθίου τα νοσοκομεία

είναι πολύ ιδιαίτεροι και ξεχωριατοί
χώροι διότι έχουν ανθρώπους που οπωσδήποτε

θα χρειαστούν βοήθεια Εχουν πληθυσμό
που δεν είναι προβλέψιμος και μπορεί να είναι
κυμαινόμενος όπως συγγενείς ασθενείς που
πήγαν απλά για μια εξέταση προμηθευτές και
ιατρικοί επισκέπτες

Οι ασκήσεις δείχνουν για παράδειγμα πώς
να χρησιμοποιείς έναν πυροσβεστήρα για να
σβήσεις έγκαιρα μια μικρή φωτιά Δεν ζητούμε

από κανέναν να κάνει τον ήρωα διότι οι
ήρωες δυστυχώς έχουν άσχημη καταληξη
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Για την
εντατική
τα ελληνικά
νοσοκομεία
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΈΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Σε
συνθήκες πλήρους ασφυξίας

λειτουργούν χα δημόσια
νοσοκομεία Ογκολογικοί

ασθενείς πηγαίνουν
χωρίς αποτέλεσμα να προμηθευτούν

τα φάρμακα τους χημειοθεραπείες

αναβάλλονται Οροθετικοί
μένουν χωρίς θεραπεία ακόμη και
τρεις εβδομάδες θαλασσαιμικοί
μεταγγίζονται υπό την επίβλεψη
παθολόγων αφού εκλείπει το εξειδικευμένο

προσωπικό Μηχανήματα
είναι εκτός λειτουργίας σε άλλα

νοσοκομεία οι ασθενείς αγοράζουν
αναλώσιμα από την τσέπη τους Ολα
αυτά την ώρα που τα νοσοκομεία
μένουν ακέφαλα αφού είναι σε καθεστώς

εκκαθάρισης με τις διοικήσεις

να παύονται
Ενάμιση χρόνο είναι εκτός λειτουργίας

ο μαγνητικός τομογράφος
του Αττικού Νοσοκομείου Οι

ασθενείς αναγκάζονται να βγουν
σε ιδιωτικά κέντρα για μαγνητικές
τομογραφίες πληρώνοντάς τες οι
ίδιοι

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της
δυτικής Αττικής που δέχεται καθημερινά

1.300 ασθενείς στα εξωτερικά

του ιατρεία είναι υποστε
λεχωμένο με 100 ράντζα μόνιμα
παρατεταγμένα στους διαδρόμους
του μόλις 20 τραυματιοφορείς για
να εξυπηρετούν και τους εσωτερικούς

και τους εξωτερικούς ασθενείς

και 1 1 κλίνες Μονάδων Εντατικής

θεραπείας ΜΕΟ κλειστές
Η πρωινή βάρδια βγαίνει με δύο

νοσηλευτές και σπουδαστές το βράδυ

υπάρχει μόνο ένας νοσηλευτής
με έναν εκπαιδευόμενο

Λίστες αναμονής
Υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής
στα χειρουργεία αναφέρουν οι

εργαζόμενοι

οι οποίοι την περασμένη
Πέμπτη προχώρησαν σε στάση

εργασίας

για το γεγονός ότι το νοσοκομείο

λειτουργεί κάτω από το όριο
ασφαλείας Εξαιτίας των ελλείψεων
καθυστερούν και οι εξετάσεις έχοντας

ως συνέπεια την καθυστέρηση
των εξιτηρίων Μένουν ακόμη και
δύο και τρεις ημέρες περισσότερο
στο νοσοκομείο μέχρι να πάρουν
εξιτήριο αναφέρει ο νοσηλευτής
Γιάννης Πλαγιαννάκος

Σε πολύμηνη αναμονή για εμ¬

βολισμό επεμβατική μέθοδος για
εγκεφαλικά ανευρύσματα βρίσκονται

οι ασθενείς του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου θεσσαλονίκης

ΑΧΕΠΑ καθώς περιμένουν να
φτάσουν τα υλικά του χειρουργείου
Για να εξεταστούν στον αγγειογράφο

η αναμονή είναι τεράστια αφού
καθυστερούν τα υλικά αναφέρει
ο πρόεδρος των εργαζομένων Χαράλαμπος

Κοροξένος Σύμφωνα
με τον ίδιο πριν από δέκα ημέρες
λόγω έλλειψης σκιαγραφικών αναγκάζονταν

οι ίδιοι οι ασθενείς να τα
προμηθευτούν απέξω πληρώνοντας
1 1 ευρώ συμμετοχή για κάθε σκιαγραφικό

ενώ δανείζονταν και από
το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τα
δανεικά στο νοσοκομείο δίνουν

και παίρνουν Νοσηλευτές τριγυρνούν
από κλινική σε κλινική βλέποντας
τι περισσεύει από την καθεμία

ώστε να τα δώσουν σε κάποια άλλη
που παρουσιάζει έλλειψη και αυτό
γίνεται καθημερινά όπως λέει ο κ
Κοροξένος

Στον Ευαγγελισμό
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο
μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας

τον Ευαγγελισμό Οι μεταμοσχευμένοι

ασθενείς αντί να υποβάλλονται

σε έλεγχο για απόρριψη
μοσχεύματος κάθε τρεις μήνες υποβάλλονται

κάθε εννέα μήνες Με τεράστιες

καθυστερήσεις πραγματοποιούνται

πολλές άλλες εξετάσεις
ανοσολογικές καλλιέργεια μικροβίων

εξετάσεις για πηκτικότητα αίματος

Ολα αυτά λόγω ελλείψεων
σε αντιδραστήρια τις οποίες έχει
προκαλέσει η μειωμένη χρηματοδότηση

Οσον αφορά στα φάρμακα ο Ευαγγελισμός

παρουσίαζε τεράστιες
ελλείψεις ιδιαίτερα στα αντιρετροϊ
κά φάρμακα Στο νοσηλευτικό ίδρυμα

πιστώθηκαν πολύ πρόσφατα 4,5
εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα
1,8 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται
για φάρμακα αλλά καλύπτουν τις
ανάγκες μόλις 20 ημερών σύμφωνα
με τον πρόεδρο των εργαζομένων
Ευαγγελισμού Ηλία Σιώρα
Η ελάχιστη μηνιαία δαπάνη σε

φάρμακα είναι 2,750 εκατομμύρια
ευρώ δηλαδή η ετήσια 33 εκατομμύρια

ευρώ ενώ για το 2015 καταβλήθηκαν

μόλις 24 εκατομμύρια
ευρώ

Δύο με τρεις φορές αναβλήθηκαν
την εβδομάδα που πέρασε οι χημει

Εκατό ράντζα
έχουν κάνει
μόνιμη κατάληψη
στο Αττικό Τρεις
εβδομάδες χωρίς
θεραπεία στο
Λαϊκό έμειναν
οι οροθετικοί

οθεραπείες στο θεαγένειο Αντικαρκινικό

Νοσοκομείο θεσσαλονίκης
λόγω ελλείψεων σε φάρμακα χημειοθεραπείας

Φανταστείτε την ταλαιπωρία

των ασθενών που πηγαίνουν
από επαρχία στα νοσοκομεία

για τη χημειοθεραπεία Να φεύγουν
άπραγοι να πρέπει να βρουν κάπου
να διανυκτερεύσουν

Η Αναστασία Λαγαρή είναι εθελόντρια

του Συλλόγου Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων Ιατρών και

τονίζει πως ανεβαίνουν ένα γολγο
θά Συνέχεια μάλιστα αναρτά στα
σόσιαλ μίντια εκκλήσεις για εύρεση
ογκολογικών φαρμάκων που εκλείπουν

Πριν από δύο χρόνια συζητούσαμε
πώς θα γίνει να καλύψουμε

τους ανασφάλιστους και τώρα δεν
βρίσκουν φάρμακα ούτε οι ασφα¬

λισμένοι τονίζει στον ET της
Κυριακής

Σε αντίστοιχη ταλαιπωρία υποβάλλονται

και όλοι οι ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις που χρειάζονται
τακτική ιατρική παρακολούθηση ή
παίρνουν τα φάρμακά τους αποκλειστικά

από τα δημόσια νοσοκομεία

Το μεγάλο μας πρόβλημα
είναι η έλλειψη ιατρικού προσωπικού

Στη μονάδα μεσογειακής
αναιμίας του Νοσοκομείου της
Χαλκίδας δεν υπάρχει κανένας αιματολόγος

ενώ προκηρύχθηκε θέση
και οι ασθενείς μεταγγίζονται υπό
την επίβλεψη παθολόγου από άλλη
κλινική που απλώς βοηθά αναφέρει

η πρόεδρος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή

Αναιμία ΠΑΣΠΑΜΑ Βάνα
Μυρίλλα



3. ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 25

Τρεις εβδομάδες έμειναν χωρίς
φάρμακα και οι οροθετικοί ασθενείς

καθώς δεν υπήρχαν οι πόροι
για να ta προμηθευτούν τα νοσοκομεία

Το πρόβλημα ήταν εντονότερο
στο Λαϊκό Νοσοκομείο αν και

τώρα έχει αντιμετωπιστεί προσωρινά
και πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις
ώστε ο Σύλλογος Οροθετικών

Θετική Φωνή κατέθεσε μήνυση
κατά παντός υπευθύνου

Ο πρώην διοικητής του νοσηλευτικού

ιδρύματος Ιωάννης
Παχσιόγιαννης είχε τονίσει
στον Ελεύθερο Τύπο ότι πρόκειται
για πολύ υψηλές δαπάνες της τάξης

των 500.000 ευρώ μηνιαίως
για αντιρετροϊκά φάρμακα Αλλες
800.000 ευρώ το μήνα απαιτούνται
για χους αιμορροφιλικούς ασθενείς

ενώ η χρηματοδότηση που έλαβε το
νοσοκομείο μέχρι και πριν από την
αποπομπή του διοικητή έφτανε μόλις

για το 1/6 των αναγκών του
Δεν είναι τυχαίο που υποβλήθηκαν

70.000 αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ
για μόλις 690 θέσεις στα νοσοκομεία

που έχουν προκηρυχθεί Ο

χαμός αυτός ήταν αναμενόμενος
σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία καθώς έχει να προσληφθεί

προσωπικό στα νοσοκομεία
πέντε χρόνια

Χωρίς εμβόλια
Πέρα όμως από τα νοσοκομεία
σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζονται

και στα ιδιωτικά φαρμακεία
ακόμη και σε απλά φάρμακα τύπου
Zantac Οι ασθενείς αγωνιωδώς
τριγυρνούν από φαρμακείο σε φαρ

Το ΕΣΥ
ο Ελληνας
ασθενής

μακείο για να βρουν τα φάρμακά
τους ανέφερε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός

Σύλλογος στην τελευταία

του ανακοίνωση και ανέφερε
μια σειρά ελλείψεων από αντικαρκινικά

και αντιυπερτασικά φάρμακα
μέχρι φάρμακα για το στομάχι τη
νόσο του Πάρκινσον και την οστεοπόρωση

Επιπλέον συνεχίζονται οι ελλείψεις

των γνωστών εμβολίων
Pentavac Tetravac Infarix

Tetra Για να αντιμετωπιστούν οι
ελλείψεις αυτών των εμβολίων πρόσφατα

τροποποιήθηκε το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδιών
καθώς όπως είχε γίνει γνωστό το
πρόβλημα οφείλεται στις αυξημένες
ανάγκες των χωρών όπου σημειώθηκαν

επιδημικές εξάρσεις κοκ
κύτη

Επαυσαν 59
από tous 71
διοικητέε
ΟΛΑ ΑΥΤΑ συμβαίνουν την ώρα
που επικρατεί στα νοσοκομεία η
αναμπουμπούλα αντικατάστασης

των διοικήσεων Το θέμα έχει
αναχθεί σε μείζον ζήτημα αφού
το υπουργείο Υγείας απομακρύνει

τη συντριπτική πλειονότητα
των διοικητών και αναπληρωτών
διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων

Μετά από μια αξιολόγηση
για τα μάτια του κόσμου όπως

αποκαλύφθηκε από τους ίδιους
τους διοικητές από τους 71 διοικητές

που αξιολογήθηκαν οι 59
44 διοικητές και 15 αναπληρωτές
διοικητές παύονται από τα καθή
κοντά τους και οι 12 8 διοικητές
και 4 αναπληρωτές διοικητές παραμένουν

στις θέσεις τους
Ηδη οι αποφάσεις παύσης των

διοικητών αναρτώνται σωρηδόν
στη Διαύγεια το θέμα όμως είναι

ι
πότε θα διοριστούν νέοι διοικητές
καθώς και το ότι οι προηγούμενοι
προσφεύγουν δικαστικά

Συγκεκριμένα μεγάλη μερίδα
διοικητών περιμένει να πάρει
στα χέρια της την αξιολόγηση
από τους προέδρους των ΔΥΠΕ
οι οποίοι σύμφωνα πάντα με τους
διοικητές είναι υποχρεωμένοι να
την κάνουν καθώς και τα πρακτικά

της αξιολόγησης από την πενταμελή

επιτροπή του υπουργείου
Υγείας τα οποία καταγγέλλουν ότι
δεν κρατήθηκαν

Προκήρυξη προσεχώς
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας

η προκήρυξη για τις νέες θέσεις

αναμένεται να βγει μέσα στις
επόμενες ημέρες ενώ θα ακολουθήσει

η διαδικασία κρίσεων με
άγνωστο πότε θα τοποθετηθούν
στις θέσεις τους αναλαμβάνοντας
καθήκοντα Χρέη διοικητών και
μέχρι να οριστούν οι καινούργιοι
αναλαμβάνουν προσωρινά οι διευθυντές

των ιατρικών υπηρεσιών
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Το θέμα πάντως αυτό έλαβε με
γάλες διαστάσεις αφού πολλοί διοικητές

καταγγέλλουν τη διαδικασία

Ο αποπεμφθείς διοικητής
του Νοσοκομείου του Ρίου χαρακτήρισε

μαϊμουδιά την όλη διαδικασία

λέγοντας πως στην αίθουσα

εξέτασης δεν υπήρχε καν
άνθρωπος να κρατά τα πρακτικά
Η τέως διονκήτρια του Αττικού
Ευαγγελία Γιαννακάκου υποστήριξε

ότι κράτησε δύο λεπτά η
αξιολόγησή της και μάλιστα της
μιλούσαν στον ενικό ενώ τον
τέως διοικητή του Λαϊκού Νοσο
κομείου Ιωάννη Πατσιόγιαν
νη τον ρώτησαν πόσων ετών
είναι Πολύ συζητήθηκε και η πε
ρίπτωση του τέως διοικητή του
Ελπίς Θεόδωρου Γιάνναρου

τον οποίο έκοψαν όσο βρισκόταν
στην Αμερική συγκεντρώνοντας
δωρεές για το νοσοκομείο

Στις περισσότερες περιπτώσεις
οι διοικητές των νοσοκομείων
ανέφεραν πως έμειναν ελάχιστα
λεπτά ενώπιον της Επιτροπής
και ερωτήθηκαν για ζητήματα τα
οποία θα έπρεπε να είναι γνωστά
στο υπουργείο Υγείας και που εί
ναι εύκολο να τα βρει ο οποιοσδήποτε

όπως για παράδειγμα οι
προϋπολογισμοί των νοσηλευτικών

ιδρυμάτων ή το μέχρι τώρα
έργο τους
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Δεκάδες νοσοκομεία δεν μπορούν να προχωρήσουν σε

προμήθειες με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να

κλείσουν κλινικές ή ακόμη να σταματήσουν τα χειρουρ¬

γεία Οι απολυμένοι διοικητές δεν νομιμοποιούνται να υπογράψουν

προμήθειες Και οι προσωρινοί αντικαταστάτες των

διοικητών αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ

Εικόνα διάλυσης
στα ακέφαλα
νοσοκομεία

οι αναπληρωτές στα νοσοκομεία Κύμης

Βόλου Καρύστου Θεσσαλονίκης
Αγ Παύλος Ιπποκράτειο Αθηνών
Δρομοκαΐτειο και ΠΑΓΝΙ

Τα προβλήματα πάντως για τα νοσοκομεία

δεν προέκυψαν τις τελευταίες
ημέρες Στην πραγματικότητα οι διοικήσεις

ήταν υπό διωγμό από τον περασμένο

Ιανουάριο οπότε ανέλαβε η σημερινή

κυβέρνηση Οι διοικητές ασκούσαν

τα καθηκοντά τους σαν υπηρεσιακοί

για μεγάλο χρονικό διάστημα
ενώ συνεχείς ήταν οι πιέσεις που ασκούσε

ο πρώην υπουργός Υγείας κ Κου
ρουμπλής για παραιτήσεις τους

Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ακολούθησε η αξιολόγηση τους

από τις Υγειονομικές Περιφέρειες η
περιβόητη συνέντευξη από την Επιτροπή

Αξιολόγησης και τελικά η αποπομπή

τους με σοβαρές καταγγελίες
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ
Παύλος Πολάκης μιλώντας στη Βουλή

υποστήριξε ότι το υπουργείο έχει
διαθέσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
προς τα δημόσια νοσοκομεία για την
κάλυψη των αναγκών τους όμως οι
διοικητές αντί να καλύψουν ισομερώς
όλες τις υποχρεώσεις προτίμησαν να
πληρώσουν μόνο τις υπηρεσίες
outsourcing δηλαδή τις συμβάσεις

που οι ίδιοι είχαν συνάψει με εταιρείες
καθαρισμού κ.ά
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά

στο Λαϊκό έγινε ό,τι και σε άλλα νοσοκομεία

και είναι ένας από τους βασικούς

λόγους που πολλοί διοικητές
αξιολογήθηκαν όπως αξιολογήθηκαν
και απομακρύνθηκαν Σύμφωνα με
τον υπουργό το Λαϊκό επιχορηγήθηκε

από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι
την 30ή Αυγούστου 2015 με 11 εκατ
ευρώ και από τον Σεπτέμβριο μέχρι
σήμερα έχει λάβει άλλα 24 εκατ ευρώ

Ο κύριος με την απαράδεκτη ανακοίνωση

σ.σ ο διοικητής του νοσοκομείου
Λαϊκό είχε πάρει 24 εκατ ευρώ

Χρήματα με τα οποία θα μπορούσε να
ξεπληρώσει με ισότιμο τρόπο φάρμακα

υλικά και αντιδραστήρια Αντ
αυτού πλήρωσε λίγα για ης κατηγορίες

που είπα και ξεπλήρωσε υπηρεσίες
out sourcing συμβάσεις δηλαδή

που ο ίδιος υπέγραψε Αντίστοιχη πρακτική

ακολούθησαν και άλλοι διοικητές
και αυτή είναι η αιτία των ελλείψεων

ανέφερε

Όπως ανέφερε στην ΗτΣ διευθυντής της διοικητικής υπηρεσίας
σε μεγάλο νοσοκομείο του Αθήνας δεν μπορώ να υπογράψω

καμία προμήθεια θα περιοριστώ σε ανώδυνες αποφάσεις
και εκκρεμότητες

ΓΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στον αυτόματο πιλότο έχει τεθεί η
λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων

μετά τη μαζική αποπομπή διοικητών

και αναπληρωτών και τη μη α
ντικατάστασή τους Δεκάδες νοσοκομεία

δεν μπορούν να προχωρήσουν σε
προμήθειες με αποτέλεσμα να είναι
ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν κλινικές

ή ακόμη να σταματήσουν τα
χειρουργεία

Τις προηγούμενες ημέρες νοσοκομεία

όπως το ΚΑΤ και ο Ερυθρός Σταυρός

βρέθηκαν αντιμέτωπα με ελλείψεις
υλικών και φαρμάκων καθώς οι απολυμένοι

διοικητές δεν νομιμοποιούνται
να υπογράψουν προμήθειες Αλλά

και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
έγινε αποδέκτης αιτημάτων από απερχόμενους

διοικητές να μη λειτουργήσουν
τακτικά χειρουργεία ή ακόμη και

να κλείσει προσωρινά ένα μεγάλο
νοσοκομείο καθώς τίθεται εν κινδύνω
η λειτουργία του

Η εικόνα διάλυσης των νοσοκομείων

αναμένεται να ενταθεί το επόμενο

διάστημα καθώς οι προσωρινοί
αντικαταστάτες των διοικητών αρνούνται

να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη

Ουσιαστικά μέχρι την αντικατάσταση

των διοικήσεων το τιμόνι
καλούνται να το αναλάβουν ο διευθυντής

της ιατρικής και ο διευθυντής της
διοικητικής-οικονομικής υπηρεσίας
Όπως ανέφερε στην ΗτΣ διευθυντής
της διοικητικής υπηρεσίας σε μεγάλο
νοσοκομείο του Αθήνας δεν μπορώ
να υπογράψω καμία προμήθεια θα
περιοριστώ σε ανώδυνες αποφάσεις
και εκκρεμότητες

ΜΟΛΙΣ 16 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Την ίδια στιγμή τα περισσότερα

νοσοκομεία σε όλη τη χώρα παραμένουν

ακέφαλα Μετά την ολοκλήρωση

της διαδικασίας αξιολόγησης
από τους συνολικά 127 διοικητές και
αναπληρωτές στις θέσεις τους παραμένουν

μόλις 16 Οι υπόλοιποι είτε
παύονται είτε έχουν γίνει δεκτές οι
παραιτήσεις τους Πιο συγκεκριμένα
στις θέσεις τους παραμένουν οι διοικητές

στα νοσοκομεία Πανεπιστημιακό
Πατρών Σπάρτης ΠΑΓΝΙ Φιλιάτες

Παίδων Αγ Σοφία και Αγλ Κυριακού

Πολυκλινική Ερυθρός Σταυρός

Τζάνειο Καλαμάτας καθώς και

Με ποια κριτήρια
θα επιλεγούν οι νέοι διοικητές

Η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών
είναι τριετής και θα αξιολογούνται κάθε χρόνο

Στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων

διοικητών και αναπληρωτών διοικητών

αναμένεται να προχωρήσει εντός
το τέλος του χρόνου το υπουργείο Υγείας
Τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης
σύμφωνα με τον σχετικό νόμο 4052/20 12

είναι ελάχιστα και συγκεκριμένα οι διοικητές

και αναπληρωτές διοικητές των
νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου

τίτλου του εξωτερικού
Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι συνεκτιμώνται

μεταπτυχιακοί τίτλοι με έμφαση
τη διοίκηση τα οικονομικά την πληροφορική

μονάδων υγείας την εμπειρία
διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας

καθώς και η γενικότερη κοινωνική
και επαγγελματική αναγνώριση

Εκτός από τα παραπάνω η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας έχει ανακοινώσει ότι
θα συνεκτιμήσει επίσης και τα εξής προσόντα

Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφής

με ης υπηρεσίες υγείας τη διοίκηση
ή τα οικονομικά

Την επαγγελματική διαδρομή όπως

προκύπτει από ης θέσεις που υπηρέτησαν

Τη γνώση της αγγλικής ή άλλης
επίσης γλώσσας της Ε.Ε που προκύπτει
από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει

επάρκεια
Τις σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές

αντικείμενο με τη διοίκηση νοσο¬

κομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες

υγείας σε χώρες του εξωτερικού
Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται

σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με ης υπηρεσίες

υγείας τη διοίκηση ή τα οικονομικά
ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα

περιοδικά για ης υπηρεσίες υγείας

Την προσωπικότητα και την εκτίμηση

των δεξιοτήτων των υποψηφίων που
απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει
από την προφορική τους συνέντευξη

Τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης
Τυχόν συστατικές επιστολές από

προηγούμενους τους εργοδότες
Το κοινωνικό τους έργο συμμετοχή

σε εθελοντικές οργανώσεις
Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

και την κατάθεση υποψηφιοτήτων η Επιτροπή

Αξιολόγηση θα καταρτίσει κατάλογο

αξιολόγησης των υποψηφίων και θα
εισηγηθεί στον υπουργό Υγείας ο οποίος
και διορίζει τους διοικητές και αναπληρωτές

διοικητές
Η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών

οι οποίοι καλούνται να υπογράψουν

σύμβαση αποδοτικότητας ν
2889/2001 είναι τριετής και θα αξιολογούνται

κάθε χρόνο Η Επιτροπή μάλιστα
δύναταινα εισηγείται στον υπουργό Υγείας

την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση
διακοπή της θητείας διοικητή ή αναπληρωτή

διοικητή με βάση την τεκμηρίωση
και την αποδοχή της έκθεσης προόδου ή
και άλλα στοιχεία
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Εμπλοκή
για τη δόση
Στον Τσίπρα η απόφαση
για τα διαγνωστικά
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καλείται

μέσα στο Σαββατοκύριακο να
αποφασίσει σχετικά με το ύψος του ποσοστού

μείωσης των διαγνωστικών εξετάσεων

που είναι το τελευταίο προαπαιτούμενο

που εκκρεμεί για την εκταμίευση

της υποδόσης του 1 δισ ευρώ
Το υπουργείο Υγείας δεν εξέδωσε ούτε
χθες τη σχετική απόφαση με αποτέλεσμα

να υπάρχει εμπλοκή καθώς οι
δανειστές ζητούν μείωση της τάξης του
40 και η ελληνική πλευρά αντιπροτείνει

σαφώς μικρότερη Σελ 6

Εμπλοκή στο παρά 5 για τη δόση
Απόσταση Αθήνας δανειστών στο ποσοστό μείωσης των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων

Γηι ΠΕΝΝ ΥΓ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Εμπλοκή στην εκταμίευση της υποδόσης

του ενός δισεκατομμυρίου
ευρώ προς τη χώρα μας προκαλεί
το θέμα της ανακοστολόγησης
των διαγνωστικών εξετάσεων Εως
αργά χθες το βράδυ παρέμενε ως
εκκρεμότητα η έκδοση από πλευράς

υπουργείου Υγείας της σχετικής

απόφασης καθώς ήταν σε εξέλιξη

η διαπραγμάτευση των δύο
πλευρών κυβέρνησης και δανειστών

προκειμένου να καταλήξουν
σε μια κοινά αποδεκτή θέση Σύμφωνα

με κυβερνητικές πηγές η
διαπραγμάτευση αναμένεται να
συνεχισθεί όλο το Σαββατοκύριακο
εάν δεν προκύψει συμφωνία νωρίτερα

ενώ αναμενόταν η επιστροφή

του πρωθυπουργού από
τις Βρυξέλλες για να συζητηθεί το
θέμα Το αγκάθι στη σχετική διαπραγμάτευση

ήταν τουλάχιστον
έως χθες το βράδυ το ποσοστό
της μείωσης των τιμών των διαγνωστικών

εξετάσεων με τις οποίες
αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ με τους

δανειστές να ζητούν πολύ μεγαλύτερο

ψαλίδι στις τιμές από
αυτό που περιγράφεται στην ελληνική

πρόταση
Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες

της Κ οι δανειστές φαίνεται

να ζητούν μείωση της τάξης
του 40 στις σημερινές τιμές των

Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση
των δύο πλευρών

ενώ αναμενόταν να επιστρέφει

ο πρωθυπουργός
από τις Βρυξέλλες
διαγνωστικών εξετάσεων Η πρόταση

του υπουργείου Υγείας αφορά
τη μείωση κατά 22,5 μεσοσταθ
μικά των τιμών των 51 πιο κοστο
βόρων για τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεων
αυτές αφορούν το 85 της συνολικής

δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές

εξετάσεις και κατά 5

οριζόντια μείωση τιμών των υπολοίπων

Ο στόχος της ανακοστο¬

λόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων

είναι να συγκρατηθεί εντός
ορίων προϋπολογισμού η σχετική
δαπάνη Σημειωτέον ότι για το
2015 ο κλειστός προϋπολογισμός
για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις

ανέρχεται στα 302 εκατ ευρώ
ενώ οι απαιτήσεις των παρόχων
εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 510
εκατ ευρώ Πληροφορίες αναφέρουν

ότι από την ελληνική πλευρά
είχε σταλεί προ ημερών στους δανειστές

επιστολή με αίτημα παράτασης

έως τα μέσα Ιανουαρίου για
την έκδοση της υπουργικής απόφασης

η οποία δεν έγινε δεκτή
Η υπουργική απόφαση για την

ανακοστολόγηση προς τα κάτω των
διαγνωστικών εξετάσεων είναι η
μία από τις δύο εκκρεμότητες του
υπουργείου Υγείας όπως αυτές αποτυπώθηκαν

στο Euroworking Group
της Πέμπτης για την εκταμίευση
του ενός δια ευρώ Η άλλη αφορά
την έκδοση υπουργικής απόφασης
για την εφαρμογή του claw back
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
της υπέρβασης στη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη Η απόφαση
υπεγράφη χθες οπότε πήρε τον
δρόμο για την έκδοση της σε ΦΕΚ

Η υπουργική απόφαση ορίζει τον
τρόπο υπολογισμού του με βάση
το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής

δαπάνης για τα επόμενα
τρία χρόνια στα φαρμακεία των
νοσοκομείων και στα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ όπως αυτό είχε οριστεί
στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα
δάνεια και το νέο μισθολόγιο στο
Δημόσιο Σύμφωνα με τη διάταξη
το όριο δαπανών πέραν του οποίου
εφαρμόζεται claw back ορίστηκε
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 492.000.000 και 57.900.000
ευρώ αντίστοιχα και για το 2018
τα 530.000.000 ευρώ 474.200.000
και 55.800.000 Αντίθετοι με το νοσοκομειακό

claw back είναι οι εκπρόσωποι

της φαρμακοβιομηχανίας
που δηλώνουν ότι θα προσφύγουν
στο ΣτΕ για την ακύρωσή του
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Δεν λαμβάνουν
οι ασθενείς
τα νεα ακριβά
φάρμακα
Ανενεργή η Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ
yia τη διαπραγμάτευση μειωμένων τιμών

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ενας τομέας όπου οι δραματικές
ncpiKonÉs στη δημόσια φαρμακευτική

δαπάνη έχουν προκαλέσει
ιραγικέε συνέπειεβ είναι autos
των χρόνιων παθήσεων Δεν είναι
μόνο οι ελλείψει σε αντιρετροΐκά
φάρμακα για tous φορείε του HIV
που γνωστοποιήθηκαν πρόσφατα
Για την ηπατίτιδα C όπου η χώρα
ias παρουσιάζει από τα μεγαλύτερα
ποσοστά φορέων στην Ε.Ε δεύτερη

μετά τη Ρουμανία έχει κυκλοφορήσει

μια νέα γενιά θαυματουργών

φαρμάκων τα οποία θεραπεύουν

tous ασθενείε σε ποσοστό

95 των περιπτώσεων Το κό
otos tous όμωβ είναι πολύ υψηλό
και η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών

πολύ περιορισμένη
Oncos αναφέρουν στην Κ επι

δημιολόγοι ειδικοί επί των οικονομικών

ms Υγείαε και στελέχη
του ΕΟΠΥΥ η κυβέρνηση θα μπορούσε

να πετύχει πολύ καλύτερα
αποτελέσματα αν διαπραγματευόταν

σε κεντρικό επίπεδο με xis
φαρμακευτικέβ εταιρείες και ακολουθούσε

t\s βέλτιστες πρακτικέβ
που είναι γνωστέε από άλλεβ ευ
ρωπαϊκέε χώρες

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η φαρμακευτική

δαπάνη στο ΕΣΥ έχει μειωθεί

από το 1 252 δισ ευρώ το 2009

στα 543 εκατ πέρυσι ενώ φέτος
βάσει του κλειστού προϋπολογισμού
θα πέσει στα 495 εκατ ευρώ μία
πτώση που ξεπερνά το 60 σε μόλΐ5
έξι χρόνια

Φάρμακα υψηλού kootous
Συγκεκριμένα για τα φάρμακα

υψηλού κόστους για εν δυνάμει
θανατηφόρες ασθένειες àncos ορίζονται

από τον νόμο 3816/2010
συζητήθηκε προ μηνών να υπάρξει
ανώτατο όριο δαπανών στο επίπεδο

του 2014 συν 3 Η ιδέα η
οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί προκάλεσε

την εντονότατη αντίδραση
ενώσεων ιατρών και ασθενών που
ανέφεραν ότι με την πρόοδο της
τεχνολογίας προκύπτουν πιο αποτελεσματικά

φάρμακα τα οποία
ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια tos
εμφάνισή5 tous είναι υψηλού κό
otous πλην όμωβ σώζουν ζωέ5

Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα

είναι τα νέα φάρμακα για
την ηπατίτιδα C που κυκλοφόρησαν

στην αγορά προ διετίας Είναι
τέτοιας αποτελεσματικότητα5 που
για μία ασθένεια ms onoias οι φο
peis υπολογίζονται σε 1 70 εκατομμύρια

παγκοσμίου 133.000 στην
Ελλάδα και από την οποία πεθαίνουν

περίπου 350.000 άτομα ετησίου

η επιστημονική κοινότητα
πλέον μιλά για πιθανή εξάλειψη

Η κυβέρνηση θα μπορούσε να πετύχει μειωμένες τιμές και άρο περισσότερα φάρμακα αν διαπραγματευόταν σε κεντρικό επίπεδο με τις εταιρείες

Στη χώρα μας από τους
25.600 διαγνωσθέντες με
ηπατίτιδα C μόνο 1.000
λαμβάνουν σήμερα
κάποιο από τα νέα
σκευάσματα
ms ασθένειαε στα επόμενα χρόνια
Στη χώρα ias ωστόσο από tous
25.600 διαγνωσθέντε5 με την ασθένεια

μόνο 1.000 περίπου λαμβάνουν

σήμερα κάποιο από τα νέα
σκευάσματα Οι διαθέσιμοι πόροι
είναι oùtcos ή άλλωβ λίγοι με αποτέλεσμα

ο ΕΟΠΥΥ να καλύπτει
μόνο ασθενείς προχωρημένου σταδίου

F4 ή και σταδίου F3 αν δεν
έχει υπάρξει προηγούμενη θεραπεία

άλλου τύπου
Το σκάνδαλο είναι ότι ο οργανι

σμό5 πληρώνει τα φάρμακα αυτά

στην ονομαστική tous αξία που
μπορεί να φτάνει aïs και τα 65.000
ευρώ για έναν πλήρη θεραπευτικό
κύκλο Κι αυτό ànais αναφέρει στην
Κ ο KupiäKos Σουλιώτηβ επίκου

pos καθηγητήε Πολιτικήε Υγεία5
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
γιατί δεν έχει συσταθεί από τον
υπουργό Υγεία5 η επιτροπή διαπραγμάτευση

που θα μπορέσει να
χρησιμοποιήσει τη δύναμη μονο
ψωνίου ώστε να αποσπάσει χαμηλότερες

τιμές από τις φαρμακευτικές
εταιρείε5 Η θητεία tos προηγούμενα

επιτροπής έχει λήξει από
τον Μάρτιο του 2014 και σχεδόν
δύο χρόνια αργότερα δεν έχει ακόμα

διοριστεί η διάδοχη σύνθεση
Ono)s εξηγούν στην Κ άτομα

με γνώση tos κατάστασης η συγκυρία

για να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση

τώρα είναι ιδανική Μόλις
προστέθηκαν στη νέα λίστα τιμών
δύο νέα σκευάσματα για την ηπα¬

τίτιδα C με τιμές χαμηλότερε5 κατά
το 1/3 από τα υφιστάμενα Αυτό
ενισχύει τον ανταγωνισμό στην
αγορά και δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια

διαπραγμάτευση στον αγοραστή

τον ΕΟΠΥΥ Επιπλέον με
πρωτοβουλία του οργανισμού τα
Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου

έχουν καταρτίσει δωρεάν

κεντρικό θεραπευτικό μητρώο
για tous ασθενεί3 που λαμβάνουν
τα σχετικά φάρμακα Μάλιστα η
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει
κάνει υποχρεωτική την εισαγωγή
των ασθενών στο μητρώο Αυτό
επιτρέπει τη στενή παρακολούθηση

ποσοτική και ποιοτική των θε
ραπευόμενων και ms αποτελεσμα
tikötotos των σχετικών δαπανών

Στη μάχη κατά tos nnamiôas
C η χώρα ias έχει πολλά να διδαχθεί

από την Πορτογαλία Η ιβηρική

χώρα έπειτα από επίπονες
διαπραγματεύσειβ κατέληξε σε

συμφωνία με Tis παρασκευάστριε5
εταιρείες των νέων φαρμάκων τον
περασμένο Φεβρουάριο Oncos εξηγεί

στην Κ ο Ρικάρντο Μπαπτίστα
Λέιτε γιατρός καθηγητή5 Δημό
aias Υγείας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο

ms Πορτογαλίαβ και βου
λευτή5 των Σοσιαλδημοκρατών
βάσει ms συμφωνίαβ το πορτογαλικό

σύστημα Υγεία5 αγοράζει
τα φάρμακα κεντρικά σε σημαντικά
μειωμένε5 τιμέβ το ακριβέε επίπεδο
είναι εμπιστευτικό Οι εταιρείες
πληρώνονται βάσει αποτελέσματοβ

μόνο αν ο ασθενή5 θεραπευτεί
Το κυριότερο είναι ότι η τιμή ανά
ασθενή μειώνεται όσο αυξάνεται
ο αριθμό5 αυτών που λαμβάνουν
τα φάρμακα Χάρη στη συμφωνία
αυτή ο αριθμό5 των ασθενών που
λαμβάνουν τη σωτήρια αγωγή αυξήθηκε

από 50 στα τέλη του 2014
σε περισσότεροι από 7.000 στα
τέλη Νοεμβρίου
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Ερχονται οι μονάδες γειτονιάς υγείας
Το πράσινο φως για την αναδιοργάνωση

του συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που θα στηρίζεται
σε μονάδες γειτονιάς έλαβε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός από
το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής
Πολιτικής Σύμφωνα με το υπουργείο
ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε
επίπεδο γειτονιάς τις οποίες θα στελεχώνει

διεπιστημονική Ομάδα Υγείας
αποτελούμενη από οικογενειακούς
γιατρούς νοσηλευτές και άλλα επαγ¬

γέλματα υγείας επισκέπτες Υγείας
κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά με συγκεκριμένο

πληθυσμό ευθύνης και στόχο
την ολιστική φροντίδα του από την
πρόληψη έως και την αποκατάσταση
Οι μονάδες γειτονιάς θα διασυνδέονται

άμεσα με τα αναβαθμισμένα
Κέντρα Υγείας αστικού τύπου Σε πρώτη

φάση για την επόμενη διετία ο στόχος

είναι η ανάπτυξη περίπου 50 μονάδων

γειτονιάς σε επιλεγμένες αστικές

περιοχές 25 το 2016 και άλλες τόσες

το 2017



8. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 6



9. ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 14

ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Η δημιουργία ειδικ ns επιτροπής κλινικών

μελετών η αναδιοργάνωση του
ΕΟΦ η πιστοποίηση εργαστηρίων και
η δημιουργία κινήτρων για εταιρείες
νοσοκομεία και επιστήμονες είναι οι
πρώτες κινήσεις του υπουργείου Υγείας
με στόχο την ανάπτυξη κλινικών μελετών

στη χώρα pas όπως σημειώνει ο
Γενικός Γραμματέα s Δημόσιας Υγείας κ
nâvvns MnaoKÔzos Σύμφωνα με τον
κ Μπασκόζο υπάρχει τα απαραίτητο
πεδίο για να επιτευχθεί αυτό Πάντα
με βάση την επιστημονική δεοντολογία
πάντα με βάση το όφελος ms ελληνικής

οικονομίας αλλά και το όφελος
ms αληθινής έρευνας για τα φάρμακα

μακριά από επηρεασμούς μακριά
από κακές πρακτικές που Tis γνωρίζω
καλά ως γιατρός και ως επιστήμονας
συμπληρώνει

Στο πρόσφατο Clinical Research
Conference δεσμευθήκατε για τη
σύσταση ειδικής επιτροπής κλινικών
μελετών Ποιο θα είναι το έργο rns
Η δημιουργία ενός think tank δηλαδή μιας
επιτροπή ειδικών η οποία θα ias βοηθήσει
στη χάραξη στη διαμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου στην καλύτερη επεξεργασία των οικονομικοτεχνικών

ζητημάτων ώστε επιτέλου
οι κλινικέ5 μελέτεΒ να αρχίσουν να μεγεθύνονται

σε σημασία και σε αριθμό στη χώρα μα
πράγμα που θα έχει τόσο επιστημονικά όσο και
οικονομικά οφέλη είναι δέσμευση και θα γίνει
Είναι δέσμευση γιατί το θεωρώ απαραίτητο για
να πετύχουμε tous otôxous ias Πιστεύουμε
ότι μπορούν να αναπτυχθούν οι AiviKés μελέτες

στη χώρα θεωρούμε ότι έχουμε προνομιακό
πεδίο σε αυτή τη χώρα για την ανάπτυξη

κλινικών μελετών Έχουμε επιστήμονε5 στο εξωτερικό

που διαπρέπουν και πρέπει να γυρίσουν
πίσω πρέπει va tous φέρουμε Άρα η δέσμευση

ισχύει και θα υλοποιηθεί αμεσότατα
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Κλινική Έρευνα Καινοτομία Η περίπτωση rns Ελλάδα Δεκέμβριο 1 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ
ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε οικονομικό επίπεδο τι οφέλη θα αποκομίσει
η χώρα μαβ από την ανάπτυξη των κλινικών

μελετών
Η απόδοση από την ανάπτυξη των κλινικών μελετών θα
είναι λάθθ5 να συνδεθεί μόνο με άμεση οικονομική απόδοση

σε δύο σε πέντε ή σε δέκα μήνε
Αυτό που είναι Βέβαιο είναι ότι μπορεί να εισρεύσουν
κονδύλια που μπορεί να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο
ευρώ μέσα σε έναν χρόνο αν σκεφθούμε σωστά και κινηθούμε

γρήγορα Πάντα με Βάση την επιστημονική δεοντολογία

πάντα με Βάση το όφελθ5 Tns ελληνικήΒ οικονομίαΒ
αλλά και το όφελθ5 Tns αληθινή5 épeuvas για τα φάρμακα
μακριά από επηρεασμούΒ μακριά από KOKés npaKTiKés
που Tis γνωρίζω καλά u>s γιατρόε και u>s επιστήμονα5
Νομίζουμε λοιπόν ότι το Képôos για την ελληνική οικονομία

θα είναι πολύ μεγάλο Και θα είναι πολύ μεγάλο
όχι μόνο από αυτήν καθ αυτήν την έρευνα αλλά και από
Tis υποδομέ που θα δημιουργηθούν για να γίνει αυτή η

έρευνα από την ανάπτυξη του υγειονομικού συστήματο5
και Tns εγχώρια παραγωγή5 φαρμάκων

Δεν θα έχουμε και έμμεσα οφέλη λόγω ms
npooßaons των ασθενών σε νέα εξελιγμένα
φάρμακα
Είναι αλήθεια αλλά επιτρέψετε μου να μην το θεωρώ Βασικό

γιατί αφορά μόνο oris μελέτεε cpàons 4 Η φιλοδοξία
Tns πολιτική5 ηγεσία5 του υπουργείου είναι να μην περιοριστούμε

Otis κλινικέε μελέτε5 cpàons 4 αλλά να πάμε
σε μελέτε5 που θα ανακαλύπτουν και φάρμακα ή που θα
ξεκινούν τη μελέτη σε ακόμη πιο πρώιμε5 φάσεΐ5 Αυτό
σημαίνει ανάπτυξη ms έρευνα5 αυτό φιλοδοξούμε Και
ônoios ετοιμάζεται να μα5 λοιδορήσει για αυτό καλά θα
κάνει να το ξανασκεφθεί Η χώρα μα5 δεν είναι παρακατιανή

μπορεί να το κάνει

Δηλώσατε πρόσφατα ότι το θέμα των κλινικών
μελετών το συζητάμε αλλά δεν κάνουμε κάτι
για να το υλοποιήσουμε Πλην του think tank
noies άλλες κινήσεις θα κάνετε άμεσα
Μαζί με το υπουργείο Ανάπτυξη και την αντιπροεδρία Tns

KuBépvnans θα μελετήσουμε το θεσμικό πλαίσιο και τα

κίνητρα που θα δίδονται ώστε οι εταιρείεε και οι επιστή

μονε και τα νοσοκομεία να έχουν πραγματικά κίνητρα να
αναπτύσσουν Tis κλινικέε μελέτε



9. ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ...

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 16

ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Αυτό είναι σε φάση επεξεργασία και το θεωρώ το πιο σημαντικό

γιατί δείχνει τη στοχοπροσήλωση Tns KuBépvnons
Η κυβέρνηση συμμερίζεται και διά του αντιπροέδρου την
ανάγκη να αναπτυχθούν επιτέλου οι kXivikés μελέτε στη
χώρα tas
Βασικό όχημα για να αναπτυχθούν οι kAivikés μελέτε είναι
επίση5 η αναδιοργάνωση και η ενίσχυση του ΕΟΦ η οποία
βρίσκεται στα σκαριά και Βεβαία και η αξιοποίηση του
ΙΦΕΤ Με τη νέα ηγεσία του ΕΟΦ που πραγματικά ξέρω ότι
θα το παλέψει νομίζω ότι και ο ΙΦΕΤ μπορεί να αξιοποιηθεί
Βεβαία το μεγάλο θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε αρκετά
πιστοποιημένα εργαστήρια Η μη ύπαρξη πιστοποιημένων
εργαστηρίων είναι τροχοπέδη και αυτό πρέπει να το λύσουμε

πάρα πολύ γρήγορα σκέφτομαι tous Tpônous για να
πιστοποιηθούν αρκετά εργαστήρια θεωρώ ότι αυτό είναι
βασική προϋπόθεση

Η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσει που θεωρούνται

εμπόδιο για να επενδύσουν οι φαρμακευ
tikés εταιρείε5 σε αυτόν τον τομέα ntôs θα ξεπεραστούν

Η γραφειοκρατία είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει
να εκλείψει από τον κρατικό μηχανισμό για αυτό πρέπει
να αναπτυχθεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πολλά
άλλα Όμωε θα παρακαλούσα όσον αφορά στην κλινική
έρευνα να μην θεωρείται γραφειοκρατία η δεοντολογία Tns
κλινικήε έρευνα Είναι κάτι άλλο στο οποίο θα είμαι αυστη
pôs και επίμονο5

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΡΕΥΣΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΙΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ ΑΝ ΣΚΕΦΘΟΥΜΕ

ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ
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ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Η έλλειψη ενος Εθνικού Σχεδίου βλάπτει

σοβαρά την Υγεία και οδηγεί σε
αποσπασματικές παρεμβάσεις και παράλογα

μέτρα τα οποία απέχουν από το
στόχο ms δημιουργίας ενός βιώσιμου
Συστήματος Υγείας npos όφελος των
ασθενών Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

κ Πασχάλης Αποστολίδης τονίζει
τη σημασία και τα οφέλη της Καινοτομίας

τα οποία χάνονται από την έλλειψη
οργάνωσης σχεδίου και τη γενικότερη
αποεπενδυτική λογική που επικρατεί
στην Ελλάδα

Κύριε Αποστολίδη οι Κλινικές Μελέτες
και η Καινοτομία είναι έννοιες κλειδιά
για τον ΣΦΕΕ εδώ και πολλά χρόνια
Γιατί πιστεύετε έχει υποεκτιμηθεί η σημασία

tous από την Πολιτεία
Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς πρέπει να παραδεχτούμε

ότι για να υποεκτιμηθεί οτιδήποτε

πρέπει να υπάρχει évas μηχανισμός μια
στρατηγική διαδικασία η οποία εκτιμά αξιολογεί

και θέτει προτεραιότητες Σε ό,τι αφορά
Otis kAivikés μελέτες και γενικότερα στην και

Πασχάληβ Αποστολίδη

νοτομία στο χώρο της Υγείας αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία Το οποίο
όμως δεν υπήρξε Και παρά το τεράστιο σοκ
της κρίσης ακόμη δεν υπάρχει Στην πραγματικότητα

λοιπόν απλώς δεν εκτιμήθηκε καν η

σημασία των κλινικών μελετών μέσα στο γενικότερο

τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα
πράγματα με τα γνωστά αποτελέσματα Οι παρεμβάσεις

ήταν πάντα αποσπασματικές εξαρτημένες
από τις πολιτικές αλλαγές και χωρίς συνέχεια

Και σε μεγάλο Βαθμό έπασχαν και από
ιδεοληψίες σε ό,τι αφορά στην θεσμοθετημένη
οργάνωση τέτοιων επενδύσεων από τις φαρμακευτικές

εταιρίες Τώρα θέλω να πιστεύω ότι το
παράλογο αυτής της νοοτροπίας έχει αναδειχτεί
πλήρως και η Πολιτεία μπορεί να είναι πιο θετική

στην επιμονή του ΣΦΕΕ να μπει η Ελλάδα στη
λογική αθροίζουμε δυνάμεις για την καινοτομία

η οποία είναι και μονόδρομος Άλλωστε
αποτελεί αυτονόητη συνθήκη για κάθε χώρα η

ύπαρξη ενός φιλικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος
για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών κάτι που

δημιουργείται μόνο με την έμπρακτη στήριξη της
Πολιτείας εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και
θεσπίζοντας ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό

πλαίσιο Ώστε να βάλουμε ένα φρένο



10. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Κλινική Έρευνα & Καινοτομία: Η περίπτωση ins Ελλάδα s Δεκέμβριος /' 1 5

η καινοτομια
στο φαρμακο
συνεπαγεται

τεράστιες
επενδυσεισ

και, οπωσ ειναι
φυσικο, ανθει
σε «ευκρατο»
επενδυτικο

ΚΛΙΜΑ.

Otis euKaipies που περνάνε χαμένεϊ και να διεκδικήσουμε το μερίδιο 
που \ias αναλογεί σε αυτόν τον τομέα, noXXanXaoïàzovras Tis

επενδύσει των εταιριών του κλάδου και αποδίδονταε σημαντικά
οφέλη για tous Έλληνε5 ασθενεΐ5, τα Νοσοκομεία μα5, αλλά και
την Εθνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο aKpißcos σε αντίστοιχε5
Tns Ελλάδα5 χώρε5 έχουν θεσπιστεί ισχυρά κίνητρα για κλινική
έρευνα, δημιουργώντα5 ακόμα και ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών. 

Αρκεί ενδεικτικά να σημειώσουμε neos, σε αντίθεση με το
Βέλγιο όπου επενδύθηκαν 2 S\s ευρώ το 2014 σε έρευνα, στη
χώρα μα5 εισήλθαν pôXis 100 εκ. ευρώ για κλινικέ5 μελέτε5.

Το πρόσφατο μέτρο enißoXns νοσοκομειακού clawback,
na>s επηρεάζει Tis προοπτικέβ ανάπτυξηβ ins καινοτομί-
as και των κλινικών μελετών στη χώρα μαβ;
Απλούστατα, αποτελεί ένα παράδειγμα αντιεπενδυτική5 λογική$
που επικρατεί écos σήμερα, ano0appùvovras κάθε επενδυτική
σκέψη. Ουσιαστικά, οι φαρμακευτικέ$ εταιρίεε καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε την επένδυση στην καινοτομία με αναπτυξιακή
προοπτική, στο πλαίσιο evôs περιορισμένου και διαρκώε μειούμενου 

προϋπολογισμού. Η επιβολή τώρα επιπλέον ρήτραε υπέρ-
ßaons (clawback) στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έρχεται 

να προστεθεί otis ήδη θεσπισμένεε υποχρεωτικέ$ επιστροφέ5
και ρήτρεε unépBaons (rebates & clawback), zmcovras από τον
κλάδο να χρηματοδοτήσει το 30% Tns συνολική5 δημόσιαε φαρ-
μακευτικήε 6anàvns, ούτε λίγο ούτε πολύ, επομένου, με 800
εκατομμύρια ευρώ, στα 2.5 6is ευρώ Tns μεικτή$ ôanâvns. Η ελληνική 

αυτή «ευρεσιτεχνία» και πρωτοτυπία, ms pmpas unépBaons 

(clawback), είναι μία μονομερή5 κίνηση, xeopis καμία συνεργασία, 

η οποία κινείται στον αντίποδα όσων προείπαμε. Δηλαδή,
στο χτίσιμο ενόε προβλέψιμου, σταθερού περιβάλλοντο5 xeopis
aicpviôiaariKés κινήσει αλλά με διάλογο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κάλυψη$ των πληρωμών σε εκκρεμότητα, που θα επιτρέψει 

τον προγραμματισμό επενδύσεων και την επανεκκίνηση Tns

οικονομία5.
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περίπτωση ins Ελλάδαβ Δεκέμβριο 1 5

σύστημα uyeias την πραγματική σχέση kôotous οφέλου5 i\as
θεραπείαε Και να το κάνει με μια ολιστική προσέγγιση και όχι
αποσπασματικά κι άρα Xà9os Σε χρόνιεε παθήσειε για παράδειγμα

το KÔOTos των φαρμάκων είναι noXXés cpopés λιγότερο από το
1/6 ms συνολικήΒ ôanâvns στην οποία υπεισέρχονται διάφορα
κέντρα kôotous Κι είναι αποδεδειγμένο ότι τα καινοτόμα φάρμακα

Tns ιατροφαρμακευτική5 τεχνολογία μειώνουν σε σημαντικό
Βαθμό τα άλλα κόστη ôncos είναι το νοσοκομειακό kôotos το
έμμεσο kôotos από την αδυναμία του ατόμου να εργαστεί ενώ
ταυτόχρονα αλλάζουν σημαντικά την πορεία Tns νόσου και την
ποιότητα zams του ασθενή
Σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον καταλαβαίνετε
πόσο αυξημένη σημασία έχει αυτή η οργάνωση ιδιαίτερα τη στιγμή

που η χώρα μα5 είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη xcopis
αντίστοιχο μηχανισμό αξιολόγηση5 Tns τεχνολογία5 στο σύστημα
υγεία5 Στην ουσία μιλάμε για την σωστή οργάνωση που θα επιτρέψει

OTOus Έλληνε5 ασθενείε οι οποίοι στηρίζουν το Σύστημα
Υγείαε cos φορολογούμενοι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε
μια σοβαρή ασθένεια με αυτή που δίνεται σε άλλε5 χώρε Tns

Eupconns ή στην Αμερική

flpos ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση
και ποια κριτήρια πρέπει να λάβει υπόψιν για να δημιουργηθεί

ένα αξιόπιστο και Siacpoves Σύστημα Αξιο
λόγησηβ
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή Αρκεί
να ακολουθήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί διεθνώε ϊεκινώ
vras από Tis νομοθετικέ5 παρεμβάσεΐ5 που απαιτούνται ώστε τα

επιμέρου5 κέντρα kôotous να συνδέονται μεταξύ tous Σήμερα
αυτό δεν συμβαίνει με συνέπεια να υφίστανται αποσπασματικέ5
και αναποτελεσματικέε πολιτικέ5 στο χώρο του φαρμάκου οι
οποίε5 με τη σειρά tous οδηγούν σε ανορθολογική τιμολόγηση
και σε κωλύματα για την κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Σε ό,τι αφορά στα κριτήρια Και αυτά είναι δεδομένα αφορούν
στην προτεραιοποίηση αντιμετώπιση5 των ασθενειών το όφελο
για τον ασθενή το kôotos Tns Θεραπεία5 την εκτίμηση kôotous
οφέλου5 την επίπτωση στον προϋπολογισμό καθώ5 και άλλε5
KOivooviKés και νομικέ5 διαστάσει Ένα αξιόπιστο και ôiacpavés
Σύστημα Αξιολόγηση5 σίγουρα θα είναι μια μεγάλη διαρθρωτική
αλλαγή με πολλέ5 οργανωτικέ απαιτήσει Ο ΣΦΕΕ έχει δηλώσει

την πρόθεσή του να συνδράμει την Πολιτεία ώστε να γίνουν
γρήγορα και με επάρκεια όλα τα Βήματα Για παράδειγμα για τα

ακριβά φάρμακα έχουμε προτείνει την ανάπτυξη θεραπευτικών
πρωτοκόλλων για Tis 10 πιο ôanavnpés Θεραπευτικέ5 κατηγορι
και την καταγραφή μητρώων ασθενών ώστε να ξέρει η Πολιτεία
Tis πραγματικέ5 ανάγκεε
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ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

Ποια τα οφέλη rns καινοτομίες τόσο
για tous ασθενείδ όσο και για το Εθνικό

Σύστημα Υγεία Tns xtôpas
Η καινοτομία στο Φάρμακο παράγεται από τον
ανταγωνισμό των εταιριών για το επόμενο θεραπευτικό

βήμα για την επόμενη μικρή ή μεγάλη
επανάσταση που αλλάζει τα δεδομένα για

χιλιάδεε ανθρώπουε Είναι αυτονόητο λοιπόν
ότι πρωτίστου εκείνου5 αφορά γΓ auTOus γίνεται

Η τεράστια επένδυση που προηγείται cds

τη στιγμή που ένα φάρμακο θα βγει στην αγορά

γίνεται με στόχο να υπάρχουν θεραπευτικά
οφέλη κλινικά ή σε σχέση με την ποιότητα

ztûôs των ασθενών
Τώρα σε ό,τι αφορά στο εθνικό σύστημα υγεί
as είναι npocpavés ότι είναι πιο uyiés όταν οι
άνθρωποι είναι πιο υγιείε Είναι βιώσιμο και
σύγχρονο όταν είναι προσανατολισμένο στο
να αυξάνει την ευημερία των ανθρώπων ώστε
να το χρειάζονται λιγότερο και έτσι να μειώνει

Tis δαπάνεε του και όχι να μειώνει απλώ
κάποιεε δαπάνε5 με κίνδυνο για tous ασθενείε
ôncos σήμερα Qs εκ τούτου άλλωστε και σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο η διαχείριση ο έλεγχο5
και η αξιολόγηση Tns φαρμακευτικήε καινοτο
μίαε αποτελούν ζητούμενο αλλά και ένα πεδίο
ôiapKOÙs avazmnons και ενίσχυσηε

Και ποια προβλήματα δημιουργεί η μη
έγκαιρη και σωστή αξιοποίησή rns
θα αναφερθώ στο Βασικότερο Δεν φτάνει
σε όλου5 tous ασθενείε ισότιμα xoopis δια
κρίσεΐ5 η npôoôos όταν πραγματικά τη χρειάζονται

Αυτό είναι η Βάση για μία από Tis πιο

μεγάλε5 αδικίεε από Tis πιο Bapiés ανισότητε5
Όταν η οργάνωση του Συστήματοε Υγεία5 όταν
η αντίληψη για την καινοτομία είναι τέτοια που
όλα γίνονται πολύ λίγο πολύ αργά τότε
τελικώε Tis θεραπευτικέε επιλογέ5 Tis έχουν
όσοι έχουν τη δυνατότητα όχι όσοι έχουν την
ανάγκη Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δημιουργία

ασθενών δύο ταχυτήτων και αυτό
είναι πιστεύω αρκετό για να ενεργοποιηθούν
τα ανακλαστικά μια5 δημοκρατία5

Η Ευρώπη επενδύει στην καινοτομία
και αυτό φαίνεται από τα χρηματοδοτικά

προγράμματα που τρέχουν αυτή
την περίοδο και για τα επόμενα χρόνια
Πώ μπορεί να επωφεληθεί από αυτέ
Tis ευκαιρίες η Ελλάδα
Η καινοτομία στο Φάρμακο συνεπάγεται τερά
στιε5 επενδύσει και oncos είναι φυσικό ανθεί
σε εύκρατο επενδυτικό κλίμα Η χώρα μαε
ενώ έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα με βασικότερα

το διακεκριμένο επιστημονικό δυναμικό
και την στενή συνεργασία εγχώριων και πολυεθνικών

εταιριών που διαμορφώνει μια ενιαία
ισχυρή φαρμακοβιομηχανία είναι αφιλόξενη
Otis επενδύσει Ο επενδυτή5 δεν ξέρει τι θα
αντιμετωπίσει και για πόσο χρόνο θα ισχύει το
πλαίσιο πότε θα πάρει tis εγκρίσειε και με ποια
διαδικασία Το μόνο που ξέρει είναι ότι το

φορολογικό

καθεστώ5 είναι εξαιρετικά αποθαρρυντικό

για την ενίσχυση και υποστήριξη των νέων
αναπτυξιακών σχεδίων Πιστεύω neos εάν με
Βασικέε κινήσει η χώρα έστελνε το μήνυμα αλ
λαγήε aurôs Tns vooTponias ακόμη κι αν έχει
πολλά ακόμη να κάνει θα μπορούσε να επωφεληθεί

από Tis ευκαιρίε που ανοίγονται Hpos
επικύρωση αυτού έχουμε καταθέσει συγκεκρι
μένεε προτάσειε στα αρμόδια Υπουργεία τόσο
για την ενίσχυση των επενδύσεων όσο και για
την αναπτυξιακή ώθηση Tns xeopas

Ο ΣΦΕΕ στηρίζει έμπρακτα την καινοτομία

και Tis νέε επιχειρηματικέβ προ
τάσεΐ5 και επιμένει να τονίζει σε κάθε
ευκαιρία τη σημασία tous Πώ5 σκοπεύετε

να κινηθείτε και τι αναμένετε στο
μέλλον
Ο Κλάδθ5 του Φαρμάκου είναι συνώνυμο5 με
την καινοτομία είναι πραγματικά εξαρτημένο5
από την διαρκή αναζήτησή Tns την επένδυση
στη γνώση την οπτική των νέων ανθρώπων
Μάλιστα σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση

Επαγγελμάτων στον Κλάδο Tns παραγω
γήε φαρμάκων εντοπίζονται 31 διαφορετικέε
ειδικότητε5 θα έλεγα λοιπόν ότι ο ΣΦΕΕ
oTnpizovras την καινοτομία και tis vées επιχει
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ

ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ ΤΑ ΑΛΛΑ

ΚΟΣΤΗ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΟ ΕΜΜΕΣΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΕΝΩ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ρηματικά προτάσεΐ5 στο χώρο ms Υγείαε επί ms ouoias στηρίζει
το μέλλον του Κλάδου που εκπροσωπεί Αυτή είναι η κύρια

στόχευση του Διαγωνισμού Καινοτομίαε και Επιχειρηματικότητα5
στην Υγεία ΣΦΕΕ Innovation Project ο onoios πλέον έχει γίνει

θεσμός και επενδύουμε όλο και περισσότερο σε αυτόν Να
συνδέσουμε τη Φαρμακοβιομηχανία με tous véous επιστήμονε5
και tous επίδοξου5 καινοτόμου5 επιχειρηματίε5 του Κλάδου αλλά
και να αναπτύξουμε στρατηγικέ5 συνεργασίεε με μεγάλοι Συνδέσμου

Εμπορικά Επιμελητήρια Τραπεζικού5 Ομίλου5 την Πανεπιστημιακή

κοινότητα δημόσιουε και iÔicotikoùs φορείε καινοτομία5
επιχειρηματικότηταε και ôioÎKnons Πιστεύουμε πω5 αν ενδυνα
μωθεί αυτή η λογική αλλά και auîés οι συνεργασίε5 δημιουργείται

ένα εξαιρετικά δυνατό χαρτί για την ανάπτυξη ms xcopas για
την αντιστροφή του φαινομένου brain drain και την αξιοποίηση
του υψηλότατου επιπέδου επιστημονικού δυναμικού το οποίο και
συγκαταλέγεται στα καλύτερα σε παγκόσμια κλίμακα Σε αυτό το
πλαίσιο είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την Πολιτεία να μαϊ
ακούσει εστιάζοντα5 otis προτάσεΐ5 ιδιωτική5 πρωτοβουλία5

KXivikés Μελέτες και Καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν
την απάντηση στην κρίση

Με κάθε νέα κλινική έρευνα εισάγονται στην Ελλάδα πάνω από
250.000 ευρώ και εκτιμάται ότι προκαλείται αύξηση του ΑΕΠ
περίπου κατά 500.000 ευρώ Σε auraùs tous αριθμού5 αναλογούν

xiXiàSes Θέσεΐ5 εργασία πολλοί ωφελούμενοι ασθενεί5
μεγάλη επένδυση otous έλληνε επιστήμονε5 για να παράξουν
με τη σειρά tous πρωτογενή γνώση Και παράλληλα διαφαίνεται
η ισχυροποίηση του ελληνικού ιατροφαρμακευτικού Κλάδου με
δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική σε αυτόν και αναξιοποί
ητε δυνατότητε που μπορούν να θέσουν την Ελλάδα στο χάρτη
ms οικονομία5 ms vvcoans Και φυσικά αυτά μπορούμε να τα

επιτύχουμε δομώντα ένα περιβάλλον σταθερό και προβλέψιμο
με συνεργασία και συνάθροιση δυνάμεων στην υπηρεσία ms ανά
πτυξη5 και όχι εφαρμόζοντα5 αιφνιδιαστικά και ερήμην xcopis
καμία συνεργασία νέα μέτρα ôna>s η πλέον πρόσφατη θέσπιση
μηχανισμού αυτόματων επιστροφών clawback για τα φάρμακα
που χορηγούνται στο πλαίσιο ms νοσοκομειακή5 περίθαλψε τα
οποία τελικά έχουν aKpißcos το αντίθετο αποτέλεσμα
Σίγουρα στον Κλάδο μα5 τον δεύτερο σε εξαγωγέε Κλάδο υπάρχει

πραγματικό υλικό για success story ms xcopas και ο ΣΦΕΕ
είναι έτοιμο5 να υποστηρίξει την Πολιτεία με πράξει με τεχνογνωσία

με vées προτάσεΐ5 για να κάνει τον πρόλογο ενό νέου
παραγωγικού μοντέλου το καλό παράδειγμα για την Ελλάδα
που θεραπεύει Tis παθογένειέ5 ms
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Γράφει ο θεόδωροβ Τρύφων Πρόεδροε
ms Πανελλήνιαε Ένωσηε Φαρμακοβιομηχανία5
ΠΕΦ και Αντιπρόεδροε ΔΣ ELPEN Α Ε

Σε όλα τα κράτη Tns EupœnaÏKiis'Evûxsns μια στοχευ
μένη φαρμακευτική πολιτική έχει cos προτεραιότητα
Α Την επάρκεια στην πρόσβαση απαραίτητων φαρμακευτικών

θεραπειών όλων των ομάδων πληθυσμού

Β Τον εξορθολογισμό Tns ôanâvns μέσω διαρθρωτικών

μέτρων και λαμβάνονταε υπ όψιν την εγχώρια
προστιθέμενη αξία ειδικά για χώρε5 σε οικονομική
κρίση και με υψηλούε δείκτεε ανεργίαε

Πού οδήγησε όμως τελικά η φαρμακευτική
πολιτική θεσμών και κυβέρνησης τα τελευταία

πέντε χρόνια
Α Στην πλήρη υποχρηματοδότηση των δαπανών
υγεία5 και φαρμάκου Είναι ξεκάθαρο ότι πήγαμε
από το ένα άκρο Tns μεγάλη κατανάλωσα στο
άλλο άκρο με τον προβλεπόμενο κλειστό προϋπολογισμό

για τα φάρμακα τόσο στον ΕΟΠΥΥ όσο
και στα νοσοκομεία να είναι κατά 30 χαμηλό
τεροε από τον μέσο όρο Tns Ευρωπαία Evcoons
Αυτό θα εμποδίσει την πρόσβαση των ασθενών otis
αναγκαίεε θεραπεία προκαλώνταε ooBapés ελλείψει

σε πολλά φάρμακα
Β Ο εξορθολογισμ05 Tns δαπάνα έγινε με βίαιο
και οριζόντιο τρόπο μέσω μειώσεων τιμών οι οποί
ε5 εφαρμόστηκαν μάλιστα ανισομερώ5 διαμορ

φωνονταε μια παγκοσμία πρωτοτυπία για τη χωρα
ias Τα παλιά φθηνά και δοκιμασμένα φάρμακα
μειώθηκαν πολύ περισσότερο από τα ακριβότερα
εισαγόμενα Από την άλλη είχαμε πλήρη αποτυχία

εφαρμογή5 διαρθρωτικών μέτρων για έλεγχο συντα

γογραφίαε θεραπευτικά πρωτόκολλα και συμφωνί
εε Tipns όγκου για τα νέα φάρμακα κάτι που αποτελεί

προτεραιότητα Tns noXiTiKhs όλων των κρατών
Tns Eupcüna'iKris'Evcüons
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ την πενταετία 2010

2014 οι τιμέε των φαρμάκων μειώθηκαν κατά

μέσο όρο 40 ο ôykos των συνταγών ήταν σταθε
pôs ή αυξανόμενο5 από 55.000.000 το 2010 σε
57.000.000 το 201 4 Δεν είδαμε όμω ποτέ σαν
προαπαιτούμενο από tous θεσμού5 την εφαρμογή
μέτρων ελέγχου Tns κατανάλωσηε Αντίθετα πάντα

υπήρχαν με περίεργη εμμονή σαν προαπαιτούμενο
οι μειώσει τιμών κυρίωε των Ελληνικών φαρμάκων
τυχαίο
Η απουσία διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκάλεσε

εκτ05 των άλλων και εκτόξευση των υποχρεωτικών

εκπτώσεων τα περίφημα clawback
που καλούνται να πληρώσουν οι φαρμακευτικέ5
εταιρείεε με Tis συγκεκριμένε5 επιβαρύνσεΐ5 να διαμορφώνουν

μια επιπλέον έμμεση φορολογία Tns

τάξεω5 του 30



11. ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 25

Κλινική Έρευνα Καινοτομία Η περίπτωση ms Ελλάδας Δεκέμβριος 1 5

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
και οι Κλινικές

Μελέτες
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
τονίζει σε κάθε ευκαιρία το έντονο
ενδιαφέρον ms για το θέμα των
κλινικών μελετών και για την εξειδικευμένη

τεχνογνωσία που συνεπάγεται

η εκπόνησή tous από Έλλη
ves επιστήμονε Έχει μάλιστα να
επιδείξει σημαντική δραστηριότητα
Otis μελέτε5 ßio'ibo6uvapias αλλά
και σε μια σειρά από συνοδέε με
Xétes που αφορούν στην ανάπτυξη
καινοτομιών και νέων φαρμάκων
Βασική αδυναμία σύμφωνα με τον
κ Τρύφων είναι η απουσία από
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εν05

μηχανισμού που να διασυνδέει Tis

προσπαθεί που καταβάλλονται
γεγον05 που αναγκάζει πολλέ5 ελ
ληνικέ5 εταιρεικ να καταφεύγουν
στο εξωτερικό για να εκπονήσουν
π χ μια μελέτη βιοϊσοδυναμία5
καταΒάλλοντα5 υψηλότατα ποσά

Οι διατάξει που ψηφίστηκαν πρόσφατα προβλέπουν μείωση otis Tipés
πολλών Ελληνικών φαρμάκων υψηλή κατανάλωση σε ποσοστά που

αγγίζει το 43 ενώ την ίδια στιγμή τα ακριβά εισαγόμενα φάρμακα
μειώνονται iôX\s κατά μέσο όρο 5 Κι όλα αυτά σε συνθήκε

κλειστού προϋπολογισμού φαρμακευτική 6anàvns 1 945 εκατ ευρώ
Έτσι με Tis νέε t\\iés ενώ δεν παράγεται το παραμικρό δημοσιονομικό
όφελθ5 από την κατεδάφιση ms αξία5 των Ελληνικών φαρμάκων ανακατανέμεται

και πάλι η πίτα υπέρ των εισαγομένων φαρμάκων
Τα παραπάνω μέτρα θα οδηγήσουν ξεκάθαρα σε στρέβλωση Tns αγο
pàs Η εξόντωση Tns Ελληνική5 παραγωγή5 η οποία αντιπροσωπεύει
iô\is το 20 Tns φαρμακευτική5 ôanâvns ανοίγει τον δρόμο για την
έξοδο των προσιτών φαρμάκων από το σύστημα υγεία5 το οποίο σύντομα

θα μονοπωλείται από τα ακριβά εισαγόμενα φάρμακα
Η θυσία εν05 εκ των ελάχιστων βιομηχανικών κλάδων που έχουν καταφέρει

να μείνουν όρθιοι στη χώρα ias εν μέσω Kpions φαντάζει
αμελητέα ποσότητα μπροστά otis δραματικέ5 συνέπειε5 που θα

προκληθούν

στη Δημόσια Υγεία Κι αυτό γιατί η επικράτηση στο σύστημα
μόνο των ακριβών εισαγομένων φαρμάκων στερεί από τον ασθενή την

πρόσβαση στα ποιοτικά και προσιτά Ελληνικά φάρμακα Μια τέτοια
εξέλιξη θα αυξήσει Tis συμμετοχέ των ασφαλισμένων επιδεινώνονταε
tous ήδη ζοφερού5 υγειονομικού5 δείκτε5 Tns xcopas ias
Εύλογα γεννάται λοιπόν το ερώτημα ποια η σκοπιμότητα των

συγκεκριμένων

μέτρων από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο neos δεν εξυπηρετούν

ούτε τη δημόσια υγεία ούτε και tous δημοσιονομικού5 στό
xous Πόσο μάλλον όταν τα Ελληνικά Φάρμακα χορηγούνται σήμερα
με έκπτωση écos και 70 έναντι Tns αρχική5 τιμή5 των εισαγομένων
πρωτοτύπων που σημαίνει ότι σε συνθήκε κλειστού προϋπολογισμού
όχι απλά δεν επιβαρύνουν το σύστημα αλλά προσφέρουν σημαντικέ5
εξοικονομήσει
Δύστυχα η δρομολόγηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων υπονομεύει

την αναπτυξιακή στόχευση που η ίδια η τρόικα προβάλλει a>s

μονόδρομο για την ανάταξη Tns εθνική5 μα5 οικονομία5 Κι αυτό γιατί
μεθοδεύοντα5 τη διάλυση εν05 αναπτυξιακού κλάδου με 28 υπερσύγ
χρονε5 παραγωγικέ5 μονάδε5 συσσωρευμένη τεχνογνωσία 50 χρόνων

με επενδύσει έρευναε και ανάπτυξα που αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια

ετησία και ετήσια συνεισφορά 2,8 Sis στο ΑΕΠ ms xeopas
εντείνεται η αποβιομηχάνιση Tns οικονομία5 η ανεργία και η εξάρτηση
ms από Tis εισαγωγέ5 Με το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ για
κάθε ευρώ που δαπανάται σε Ελληνικό Φάρμακο είναι ξεκάθαρο
πα η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά
στην έξοδο Tns Ελλάδα5 από την κρίση διασφαλίζοντα5 ßicbaipes εξοικονομήσει

Tns τάξεα των €350 εκατ ετησία
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πα αυτή τη στιγμή διαπράττεται ένα οικονομικό

έγκλημα με θύμα το Ελληνικό Φάρμακο και xo)pis όφελθ5 για
tous ασθενεΐ5 και τα Ταμεία Γι αυτό και είναι όσο ποτέ άλλοτε στο
χέρι Tns Πολιτεία5 να αναλάβει ouoiaoTiKés πρωτοβουλίε5 και να ισχυροποιηθεί

διαπραγματευτικά προΒάλλοντα5 σθεναρή αντίσταση orous
παράλογου5 και εμμονικού5 σχεδιασμού5 των θεσμών Στο πλαίσιο
αυτό η συγκρότηση i\as μακροπρόθεσμη5 εθνική5 φαρμακευτική5 πο
XiriKns για το καλό Tns Δημόσια5 Υγείαε Tns Εθνικήε Οικονομία5 και ms
Ανάπτυξηε προβάλλεται α επιτακτική ανάγκη As αρχίσουμε πλέον να
χρησιμοποιούμε αυτά που παράγουμε



12. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 26

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΟ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε μια εποχή που παρατηρούμε διε
θνώβ αλματώδη αύξηση του αριθμού
των κλινικών μελετών ακριβώς γιατί

υπάρχει μια έκρηξη των επενδύσεων
στο πεδίο rns ιατροφαρμακευτική

έρευνα στην Ελλάδα βλέπουμε στασιμότητα

ή και κάμψη oris νέεβ αιτήσει
τονίζει ο κ Inupos Φιλιώτηδ Αντιπρόεδρο

Δ Σ ΣΦΕΕ Πρόεδρθ5 Ειδική
Επιτροπή Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ
Αντιπρόεδρο Γενικό Διευθυντή
Pharmaserve Lilly Ο κ Φιλιώτηδ εξηγεί

Tis συνεπεί rns αισθητή anouaias
rns xûpas pas στον τομέα των κλινικών
ερευνών και αναλύει τα προβλήματα
αλλά και Tis αλλαγέ που πρέπει να γίνουν

άμεσα ώστε να ανακτήσουμε το
χαμένο εδαφοδ

Κύριε Φιλιώτη οι αιτήσειβ για κλινικέ
μελέτεδ αυξάνονται ραγδαία διεθνώδ
αλλά η χώρα pas παραμένει ο φτω
xàs συγγενή Τι δείχνουν τα τελευταία

στοιχεία για την Ελλάδα σε σχέση
με το διεθνέδ περιβάλλον
Πιστεύω ότι το να αποκαλούμαστε φτωχοί

Σπύροβ Φιλιώτη

συγγενή δεν είναι απολύτωδ ακριβέδ αλλά
σίγουρα το ζήτημα των κλινικών μελετών είναι
ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
cos κλάδθ5 Οι κλινικέ μελέτεδ απασχολούν ιδιαίτερα

όχι μόνο τη φαρμακοβιομηχανία αλλά
Kupicos τουδΈλληνεδ ασθενεί tous επιστήμονεδ
υγεία αλλά και την πολιτεία και φυσικά tous
αρμόδιου5 επιστημονικού5 φορεί5 Σε μια εποχή

που παρατηρούμε διεθνώδ αλματώδη αύξηση
του αριθμού των κλινικών μελετών aKpißcos

γιατί υπάρχει μια έκρηξη των επενδύσεων στο
πεδίο Tns ιατροφαρμακευτική έρευνα στην
Ελλάδα βλέπουμε στασιμότητα ή και κάμψη oris
νέε αιτήσει Πιο συγκεκριμένα μεταξύ 2008
και 201 3 οι αιτήσει για κλινικέ έρευνεδ υπερδιπλασιάστηκαν

διεθνώδ από 60.000 σε
160.000 Παρά την εξέλιξη αυτή η Ελλάδα
δεν κατάφερε να προσελκύσει αυξημένο αριθμό

κλινικών μελετών
Για να αντιληφθούμε όμω ακόμα καλύτερα τη

διαφορά στα μεγέθη αρκεί να τονίσουμε ότι
μεταξύ 2012-2013 κατατέθηκαν στην Ελλάδα
1 38 αιτήσει για κλινικέ μελέτεδ την ίδια ώρα
που στο Βέλγιο κατατέθηκαν 1118 και στην
Τσεχία 574 δύο χώρε με συγκρίσιμο μέγε
Qos και πληθυσμό
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ

ΑΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ

ΧΩΡΑΣ

Τι σημαίνει σε οικονομικά μεγέθη αυτή η αδυναμία ms
xtôpcis pas να έχει μια δυναμική παρουσία στον τομέα
αυτό
Η κλινική έρευνα αποτελεί τεκμηριωμένα μια από Tis πλέον παρα
yœyiKés επενδύσει με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία για
την πραγματική οικονομία ms xcopas Η αισθητή απουσία Tns χώ
pas μα5 στον τομέα των κλινικών ερευνών έχει αρνητική επίπτωση

σε μεγέθη πραγματική οικονομία5 αν αναλογιστεί Kav^is ότι
με κάθε νέα κλινική έρευνα εισάγονται στην Ελλάδα πάνω από
250.000 ευρώ Λαμβάνοντα5 δε υπόψη tous κατάλληλου5 δημοσιονομικού

πολλαπλασιαστέ5 μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι
για κάθε νέα έρευνα προκαλείται αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά
500.000 ευρώ Αν παρατηρήσουμε τον πανευρωπαϊκό χάρτη
επένδυση5 στην κλινική έρευνα βλέπουμε ότι στο σύνολο Tns Ευ

pconns κάθε χρόνο επενδύονται 35 δισεκατομμύρια ευρώ Από
αυτό το κολοσσιαίο ποσό η Ελλάδα ias καρπούται περίπου 1 00
εκατομμύρια 0.3 Αν συνεκτιμηθεί ότι ο πληθυσμ05 ms χώ
pas μα5 αντιπροσωπεύει το 2.2 του Ευρωπαϊκού συνόλου 7
cpopés πάνω σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχή5 Tns xcopas
μα5 στην κλινική έρευνα από οικονομική5 ànoijjns ή το ποσοστό
συμμετοχή5 Tns Ελλάδθ5 στο συνολικό ΑΕΠ Tns Eupcbnns 1 3
4 cpopés πάνω αμέσου Kânoios μπορεί να αντιληφθεί τα τεράστια

περιθώρια ανάπτυξη5

Ο ΣΦΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια κάνει λόγο για χα
μένεβ ευκαιρίεβ στο κομμάτι των κλινικών μελετών
Γιατί δεν άλλαξε τίποτα όλο αυτό το διάστημα
Η ανάπτυξη εν05 φαρμάκου είναι μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία

με μεγάλο ρίσκο καθά>5 σε πολλέ περιπτώσει η

ερευνητική πορεία σταματά Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία
το στάδιο Tns κλινικήε έρευνα5 αποτελεί το πιο ακριβό και χρονοβόρο

μέρο5 Για να μπορέσει να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο
μια διεθνή5 φαρμακοβιομηχανία χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή
ακρίβεια στην εκπόνηση του πλάνου Tns σε ανθρώπινο δυναμικό
σε noiOTiKés παραμέτρου5 σε χρόνο και kôotos Έτσι η κλινική
έρευνα ôncos και οι περισσότερε5 σημαντικέ5 επενδύσει χρειάζεται

σταθερότητα για να προχωρήσει δηλαδή ένα ευνοϊκό και

σταθερό περιβάλλον σε Bà0os τουλάχιστον πενταετία5 Κάτι το
οποίο στην Ελλάδα αδυνατούμε να πετύχουμε
Προκειμένου να αλλάξουν οι μέχρι σήμερα ισχύουσε5 συνθήκεε
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Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΟ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

είναι απαραίτητη η οριστική απεμπλοκή από πα-

ρωχημένεε προσεγγίσει και αντιλήψειε. Είναι
αναγκαίο να συνεργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορει^ σοβαρά για να διαμορφώσουμε
ένα «ελκυστικό» πλαίσιο διεξαγωγήε κλινικών
μελετών με αξιοπιστία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

Κάτι τέτοιο, λοιπόν, oacpcos και
υπερβαίνει έναν απλό οικονομικό ή αναπτυξιακό 

υπολογισμό.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που
αποτρέπουν τον φαρμακευτικό κλάδο
να επενδύσει στην Ελλάδα;
Η Κλινική Έρευνα αναμφισβήτητα αποτελεί «μεγάλη 

επένδυση» που τη θέλει η κοινωνία, δεν
κοστίζει στο Kpàîos, ενισχύει και δεν προσβάλλει 

κοινωνικά αγαθά. Οι εταιρει^ δηλώνουν
παρούσε5 και θέλουν να την πραγματοποιήσουν.

Qs «μεγάλη επένδυση» όμωε, δεν μπορεί να
προχωρήσει xoûpis την υπέρβαση των δυσκολιών 

που την εμποδίζουν, χρόνια τώρα. Κάποια
από τα βασικά προβλήματα είναι:
•	η γραφειοκρατία που κάνει ακόμη πιο επώδυ-

νε5 και χρονοΒόρε5 Tis διαδικασίε5 éyKpians,
Ka0cbs δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα που

προβλέπεται από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία,

•	το μη ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστα^
- και αυτό είναι μείζον θέμα για την ενίσχυση 

και υποστήριξη των νέων αναπτυξιακών
σχεδίων Tns φαρμακοβιομηχανία5 - πολύ
περισσότερο μάλιστα όταν είναι ασταθέε και
απρόβλεπτο,

•	η αποσπασματικότητα και η πολυπλοκότητα
του θεσμικού και νομικού πλαισίου,

•	και βέβαια, η άρνηση του συστήματοε υγείαε
να αγκαλιάσει vées καινοτόμε5 Θεραπείε5 και
να κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε οι 'Ελλη-
ves ασθενεί$ να έχουν πρόσβαση σε auîés,
το συντομότερο δυνατόν.

Όλα αυτά λοιπόν μα5 απομακρύνουν από το
χαρακτηρισμό Tns «προτιμώμενη5 xcLpas» για
τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, anoTpénovTas
επενδύσει στη χώρα [las.

Από άποψη υποδομών, τεχνογνωσίες,
ανθρώπινου δυναμικού κ.λ.π. είναι η
Ελλάδα ανταγωνιστική σε σχέση με Tis
άλλε$ χώρες;Ο κλάδθ5 του φαρμάκου, λόγω των πολύ
υψηλών απαιτήσεων και Tns πληθώρα$ διαδικασιών, 

είναι απαραίτητο να παρακολουθεί
Tis εξελίξει και να απασχολεί εξειδικευμένο
προσωπικό υψηλή5 ειδίκευσα. Η Ελλάδα στον
τομέα αυτό είναι ανταγωνιστική σε σχέση με
Tis άλλε5 χώρε5, διαθέτει πολύ καλό επίπεδο
τεχνογνωσία5, μεγάλο αριθμό διαγνωστικών
κέντρων, εγκαταστάσεΐ5 ικανοποιητικού επιπέδου 

και, αναμφισβήτητα, πολύ ισχυρό ερευνητικό 

δυναμικό σε ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αλλά
και σε νοσοκομειακέ5 μονάδε5 του ΕΣΥ. Συ-
νεπά>5, μπορεί να αποτελέσει κέντρο έρευνα5
και ανάπτυξη5 Tns διαγνωστική5 τεχνολογία5
και έχει την ικανότητα για δημιουργία υψηλή$
προστιθέμενη5 αξία5 στη βιοτεχνολογία και τη
βιοϊατρική επιστήμη. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί 

ότι, όλα αυτά αποτελούν και το όφελθ5 Tns

κλινική$ έρευνα5. Δηλαδή, με την ανάπτυξή ms
θα ενισχυθεί αλλά και θα εισαχθεί ερευνητική
τεχνογνωσία και θα βελτιωθούν περαιτέρω οι
υπάρχουσε5 υποδομέ5, καθώ5 θα πολλαπλασιαστούν 

οι διεθνεί5 επενδύσει.

noies είναι οι αλλαγές που πρέπει να
γίνουν άμεσα και ποια τα κίνητρα που
πρέπει να δοθούν, ώστε να προσελκύσουμε 

περισσότερες κλινικές μελέτες;
Δύο σημαντικά θέματα πρέπει να λύσουμε: Tis

μεγάλε$ καθυστερήσει στην έγκριση και διεξαγωγή 

Tns KÀiviKhs έρευνα5 και το μη ανταγωνιστικό 

φορολογικό καθεστώ5.
Η εφαρμογή του θεσμικού και νομικού πλαισίου 

για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενικότερη ανάπτυξη 

του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα.
Σήμερα, η διενέργεια κλινικών μελετών στην
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα
και γραφειοκρατία, Kupicos σε επίπεδο διαδικασιών 

εντ05 νοσοκομείου, που οφείλονται σε μη
τήρηση του unàpxovTos νομοθετικού πλαισίου.
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Είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί άμεσα σειρά
ενεργειών οι οποίε θα Βοηθήσουν στην εξάλειψη

Tns γραφειοκρατία5 και στην τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων καθώ και στη δημιουργία

φιλικού και ευνοϊκού πλαισίου για την
προσέλκυση

διεθνών επενδύσεων προκειμένου
να πολλαπλασιαστεί η επένδυση στην Κλινική
Έρευνα η οποία διεξάγεται από ΈλληνεΒ επι

στήμονε Os πρώτο Βήμα η δημιουργία μόνιμα

δομή5 στο Υπουργείο Υγεία5 για την κλινική
έρευνα με σκοπό την Βελτίωση του νομοθετικού

πλαισίου την εφαρμογή των νόμων την
συλλογή και δημοσίευση στοιχείων για την κλινική

έρευνα και συντονισμό μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων φορέων θα Βοηθούσε
Παράλληλα ο φαρμακευτικ05 κλάδοε ταλανί
ζεται από ένα συνδυασμό υψηλήε φορολόγη
ons και anouoias φορολογικών κινήτρων Ο
σχεδιασμ05 ενό ανταγωνιστικού μηχανισμού
παροχή φορολογικών αναπτυξιακών κινήτρων

αποτελεί Βήμα άμεση5 προτεραιότητα5
Απαιτείται Βελτίωση του πλαισίου φορολογικών

κινήτρων για δαπάνε έρευνα και τεχνολογία

ανάπτυξα και εναρμόνιση του
επερχόμενου

Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την
ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων και την
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων υψη
Xns τεχνολογία στάθμη και παραγωγήε προϊόντων

μεγάλπΒ προστιθέμενηε αξία Υπάρχει
ήδη το Frascati Manual του ΟΟΣΑ που

περιμένουμε

να περάσει και στον Ελληνικό νόμο
που θα αναγνωρίζει την κλινική έρευνα Στη
συνέχεια θα πρέπει να δούμε ανταγωνιστικά

επίπεδα φορολογία έκπτωση επενδύσεων
στην κλινική έρευνα Σήμερα για παράδειγμα
ισχύουν τα εξή5 ποσοστά φορολογία έκπτω
ans για έρευνα Τουρκία Λιθουανία Λετονία
300 Ηνωμένο Βασίλειο 225 Κροατία
Τσεχία Ουγγαρία 200 Ολλανδία Σλοβακία
150 Ελλάδα 100 Καταλαβαίνετε αμέσου
ότι πρέπει να κάνουμε γενναία Βήματα για να
γίνουμε ανταγωνιστικοί
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ξανά neos οι
ενέργειε auîés δεν έχουν κανένα απολύτου
kôotos για την Πολιτεία και αποφέρουν οφέλη

Kupicos για tous Ελληνε5 ασθενεί αλλά
και για το σύστημα υγεία και την οικονομία
γενικότερα

Ποια άλΧα οφέλη υπάρχουν για tous
ασθενείβ την επιστημονική κοινότητα
το ΕΣΥ κτλ από τη διεξαγωγή των κλινικών

μελετών
Πέρα από τα οικονομικά οφέλη που τα έχουμε

καλύψει ήδη εξαιρετια σημασία5 είναι τα
ποιοτικά οφέλη τόσο για τον ασθενή όσο για
την επιστημονική κοινότητα αλλά και το Εθνικό
Σύστημα Υγείαε γενικότερα
Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη για τον
ασθενή είναι
• η βελτίωση Tns θεραπευτικήε αντιμετώπιση

των ασθενειών
• η δυνατότητα θεραπευτικών επιλογών• η πρόσβαση σε νέε Θεραπείε5 και φάρμακα• η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη• η βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσα και

oaepcos• η προαγωγή Tns noiÔTmas zooms

Για τον επαγγελματία Yyeias
• επωφελείται από τη συνεχή εκπαίδευση ενημέρωση

σε πραγματικό χρόνο• του δίνεται πρόσβαση σε ποικίλα θεραπευτικά
σχήματα παγκοσμία• διευρύνεται η γνώση του κατανόηση των

ασθενειών
• αυξάνεται η εμπειρία του στην θεραπευτική

αντιμετώπιση των ασθενειών
• εμπλουτίζει το Βιογραφικό του cos npos τη
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συμμετοχή του σε δημοσιεύσει τόσο ποσοτικά

όσο και ποιοτικά
Cls npos το Εθνικό Σύστημα Yyeias τα
οφέλη είναι
• η δημιουργία νέων και η διατήρηση υπαρχου

σών θέσεων εργασία
• η αποτροπή διαρροήΒ επιστημονικού δυναμικού

στο εξωτερικό• η απόκτηση ερευνητική5 τεχνογνωσία• η βελτίωση ms οργάνωσπ5 και του εξοπλισμού

• η εξοικονόμηση πόρων και
• η δημιουργία απαραίτητων πλέον τοπικών κλινικών

και φαρμακοοικονομικών δεδομένων

Μπορούν οι kXivikcs μελέτεβ να αποτελέσουν

εργαλείο ανάπτυξη5 για την
εθνική pas οικονομία
Οι KXiviKés μελέτε μπορούν να ενταχθούν στην
πρωτοπορία μια5 véas στρατηγική5 τόσο για
την οικονομική όσο και την αναπτυξιακή προοπτική

Tns xebpas
Η σημασία του φαρμακευτικού κλάδου για την
ελληνική οικονομία η συμβολή του στην απασχόληση

αλλά και η επίδρασή του στη συνολική

εικόνα ανταγωνιστικότηταΒ Tns xeopas μα5
είναι πραγματικά πολύ μεγάλη Ενδεικτικά αξίζει

να αναφέρω ότι οι εξαγωγέΒ φαρμακευτικών
προϊόντων κατέχουν τη 2η θέση στο σύνολο

των 100 σημαντικότερων ειδών που εξάγει
η Ελλάδα στον κόσμο Η άμεση επίδραση του
κλάδου στο ΑΕΠ υπολογίζεται στα €1,10 6is
ενώ αν συνυπολογιστούν και οι έμμεσε επιδράσει

καθώε και η συμβολή Tns αύξηση5
στην κατανάλωση το συνολικό ποσό ανέρχεται
στα €6,20 6is περίπου δηλαδή το 3,5 του
Ελληνικού ΑΕΠ Ανάλογη είναι και η συμβολή
στην εγχώρια απασχόληση με τη συνολική επίδραση

του φαρμακευτικού κλάδου να ανέρχεται
Otis 87.000 Θέσεΐ5 εργασία5

Επιπλέον σύμφωνα με σχετικέ5 μελέτε5 ο κλά
os αποτελεί έναν από tous σημαντικότερου5

αναπτυξιακού5 πυλώνε5 Tns Ελληνική5 οικονο
μίαε καθώ5 κατέχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα

και έχει δυνατότητα να καταγράψει
υψηλού5 ρυθμού ανάπτυξη5 στο άμεσο μέλλον

Με την υλοποίηση των αλλαγών που προτείνονται
τη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών και τη

συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων
η κλινική έρευνα μπορεί να συμβάλει καταλυτικά

στο να καταστεί η Ελλάδα κέντρο avacpopâs
για την έρευνα και ανάπτυξη Έτσι η διεθνή5
φαρμακοβιομηχανία και τα διεθνή επιστημονικά

και ερευνητικά κέντρα θα επενδύσουν σημαντικά

στην κλινική έρευνα στη χώρα μα5 σε
αριθμού5 πολλαπλάσιου5 των σημερινών

Πώ θα θέλατε να εξελιχθούν τα πράγματα
στο μέλλον

Στο άμεσο μέλλον η επιθυμητή εξέλιξη θα ήταν
η πολιτική ηγεσία να αναγνωρίσει και εμπράκτου

την αξία Tns kXivikôs έρευνα5 και να αγκαλιάσει

τον τομέα αυτό δημιουργώντα5 Single
Point of Contact στο Υπουργείο Υγεία5 αποκλειστικά

για την Κλινική Έρευνα ôncos Ειδικ05
Γραμματέα5 Κλινική5'Ερευνα5 με θεσμικό ρόλο
παρακολούθηση5 Tns εφαρμογή5 Tns σχετική5
νομοθεσία5 τη Βελτίωση του σχετικού θεσμικού

πλαισίου αλλά και Tns επιβολή5 κυρώσεων
σε περιπτώσει μη συμμόρφωση από tous

αρμοδίου5 φορεί5 π χ καθυστέρηση έγκριση5
ή υπογραφών ans ΥΠΕ/Νοσοκομεία Επιπροσθέτου

θα μπορεί να αναλάβει το συντονισμό
Tns συλλογή5 και δημοσίευση5 στοιχείων για
την κλινική έρευνα στην χώρα μα5
Η χώρα μα5 θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη
και την Τσεχία η οποία σήμερα αποτελεί σταθερό

παράδειγμα npos μίμηση Ka0ô>s éxovras
παρόμοιο πληθυσμό με την Ελλάδα και îogùs

μεγαλύτερε5 οικονομικέ5 δυσκολίε5 κατάφερε
με αποφασιστικότητα και οργάνωση σε Bà0os
εξαετία5 από το 1999 éo>s το 2005 και ανέπτυξε

τον τομέα Έρευναε και Ανάπτυξα από
λιγότερο του 1 των συνολικών επενδύσεων
στο 1 2 με το 90 των επενδύσεων αυτών να
προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Απώτερο5 otôxos είναι η Ελλάδα να καταστεί
διεθνώ5 σημείο avacpopâs στη διεξαγωγή ms
tcXiviKns έρευνα5 με την προϋπόθεση Tns δημι
oupYÎas εν05 σταθερού Βιώσιμου και φιλικού
περιΒάλλοντο5 o>s npos το επιχειρείν στο χώρο
Tns υγεία5



13. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 32

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Από την πρόληψη μέχρι και την καταπολέμηση

των ασθενειών η Καινοτομία
στο φαρμακευτικό κλάδο εκφράζεται
με noXXoùs Tpônous από την παράταση

tns ztons ή ακόμα και την ίαση των
ασθενών με vôoous που κάποτε ήταν
θανατηφόρεβ τη βελτίωση rns ποιότη
Tas ζωήβ auÇâvovras την συμμόρφωση
του ασθενή με τη θεραπεία έωβ και τη
μείωση των νοσηλειών ή την ελαχιστοποίηση

των ανεπιθύμητων ενεργειών

Γιατί όμωε πρέπει να επενδύουμε στη
φαρμακευτική

Καινοτομία σε μία περίοδο που δοκιμάζονται

οι avroxés του συστήματο5 Υγεία5
μέσω Tns auÇnans των αναγκών για περίθαλψη
και Tns συνεχοί μείωση5 Tns χρηματοδότηση5
Υπάρχουν δύο λόγοι που καθιστούν την Καινοτομία

àKpcùs απαραίτητη προϋπόθεση για
τη δημιουργία ισχυρότερων κοινωνιών και την

εξασφάλιση Tns ευημερίαε α η Καινοτομία καλύπτει

ανεκπλήρωτε5 iaTpiKés ανάγκε5 και ß η

Καινοτομία Βελτιστοποιεί την αξία για την κοινωνία

και την οικονομία

Η Καινοτομία καλύπτει ανεκπλήρωτεβ
ιατρικέβ ανάγκεβ
Τα καινοτόμα φάρμακα ήταν και θα συνεχίσουν
να είναι Βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση
των ανεκπλήρωτων αναγκών των ασθενών Η

φαρμακευτική Καινοτομία έχει συνεισφέρει
στο μέγιστο Βαθμό στη μείωση των ποσοστών
Θνησιμότητα5 σε noXKés παθήσε παγκόσμια
προτεραιότητα5 As μην ξεχνάμε επίσηε ότι οι
εμβολιασμοί εξάλειψαν πολλέ5 ασθένειε5 στον
ανεπτυγμένο κόσμο Σήμερα πάνω από το
80 των θεραπειών που βρίσκονται σε φάση
ανάπτυξηε παγκοσμία εστιάζουν σε vôaous
με σημαντικέ5 ανεκπλήρωτε5 ανάγκε5 Αλλά
Καινοτομία σημαίνει επίση5 καλύτερη συμμόρφωση

με τη θεραπεία Εκτιμάται ότι το kôotos
από την έλλειψη συμμόρφωση των ασθενών
με Tis Θεραπείε5 ανέρχεται otis ευρωπαία κυβερνήσει

στα 1 25 Sis ευρώ ανά éîos
Η Ελλάδα υιοθετώντα5 καινοτόμε5 Θεραπείε5
από τα μέσα Tns δεκαετία5 του 90 κατάφερε
να εξελιχθεί σε μία χώρα Tns onoias οι κάτοικοι

ζούσαν καλύτερα και ήταν πιο υγιεί5 σε
σχέση με το παρελθόν Οι αριθμοί μιλάνε από
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Κλινική Έρευνα Καινοτομία Η περίπτωση tos Ελλάδας Δεκέμβριος 1 5

η καινοτομια
καλυπτει

ανεκπλήρωτες
ιατρικεσ

αναγκεσ και
βελτιστοποιει

ΤΗΝ ΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

μόνοι tous Σύμφωνα με μία μελέτη του Καθηγητή Lichtenberg η

φαρμακευτική Καινοτομία στην Ελλάδα την περίοδο 1995-2010
αύξησε το προσδόκιμο ms zams κατά 0,87 έτη συνεισφέρονταΒ
παράλληλα στη μείωση των ημερών νοσηλεία5 με ένα μέσο ετήσιο

ρυθμό Tns τάξεω5 του 2,2 την περίοδο 2000-2008

Η Καινοτομία βελτιστοποιεί την αξία για την κοινωνία
και την οικονομία
Η Ελλάδα ôncos οι περισσότερε5 ευρωπαϊκά χώρε5 αντιμετωπίζει

σημαντικέ5 δημογραφικέε αλλαγέΒ που καθιστούν τα συστήματα

Υγεία5 tous μη Βιώσιμα Exovras έναν πληθυσμό που
γηράσκει και ζει με αναπηρίε και χρόνιε5 vôoous οι οποίε5 ήδη
αποτελούν σημαντικό μέρο5 του προϋπολογισμού Υγείαε απαιτείται

αυξημένη εστίαση όλων στη Βελτίωση Tns noiÔTmas ζωή και
Tns λειτουργικότητα5 των ασθενών
Στο μέλλον προβλέπεται να αυξηθεί η απώλεια παραγωγικό
Tmas λόγω ασθένεια5 ενώ η μείωση του εργατικού δυναμικού
και η συνακόλουθη αύξηση του δείκτη εξάρτησπ5 θα ασκήσουν
ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο συνολικό προϋπολογισμό Tns Υγεί
as Για πολλέ5 ασθένειε5 το πραγματικό kôotos για το σύστημα
προέρχεται από την απώλεια παραγωγικότητα5 και την πρώιμη
έξοδο από την αγορά εργασία5 εδώ τα νέα φάρμακα κάνουν
τη διαφορά
Η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και η βελτίωση
των εκβάσεων υγεία5 αυξάνουν την οικονομική παραγωγικότητα
και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία Άλλωστε
έχει αποδειχθεί ότι όπου εφαρμόζονται καινοτόμε5 Θεραπείε5
η συνακόλουθη αύξηση του βραχυπρόθεσμου kôotous πολύ σύντομα

μετατρέπεται σε σημαντική εξοικονόμηση

Πρόσβαση στην Καινοτομία
Η πρόσβαση στην Καινοτομία πρέπει να εξετάζεται σε δύο πυλώ
ves ο npcÔTOS αφορά στη διαδικασία δηλαδή στο πόσο εύκολα
και/ή γρήγορα μία καινοτόμθ5 θεραπεία καθίσταται διαθέσιμη
oTOus Έλληνε5 ασθενείε Το 2014 μετά από 3 χρόνια xcopis
ουσιαστικά πρόσβαση σε νέα φάρμακα η διαδικασία ομαλοποιήθηκε

σύμφωνα με tous κανόνε5 ms EE Σήμερα ωστόσο
εμφανίζονται και πάλι καθυστερήσει που φθάνουν éa>s και το
ένα éTos
Ο δεύτερο5 πυλώνα5 άπτεται του σημαντικού ζητήματο5 Tns δια
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ocpàXians ότι ο ogùotôs aoBevns έχει πρόσβαση
στο σωστό φάρμακο τόσο όσον αφορά

Otis επιλογέε συνταγογράφηση5 του ιατρού
όσο και στην οικονομική προσιτότητα Tns θεραπεία

για τον ασθενή Λαμβάνοντα5 υπόψη τα

παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει επείγουσα

ανάγκη για περαιτέρω δομικέ αλλαγέε
Qs εκπρόσωπο5 του PhRMA Innovation Forum
EXXàôas δηλαδή των φαρμακευτικών εταιρειών

που πρωτοπορούν στο παγκόσμιο πεδίο
avâmuÇns καινοτόμων φαρμάκων θα ήθελα
να εκφράσω τη δέσμευση των μελών ias για
τη μεταφορά στην Ελλάδα Tns τεχνογνωσία5
που έχουμε αποκτήσει μέσω Tns διεθνού μα5
δραστηριότηταε éxovras ω5 όραμα να εξασφαλίσουμε

OTous ασθενεί5 κατάλληλη πρόσβαση
στη θεραπεία που χρειάζονται τη στιγμή που
τη χρειάζονται

Το κλειδί για τη Βελτιστοποίηση Tns εισαγωγή5
και Tns χρήση5 Tns Καινοτομία5 στο σύστημα
Υγεία5 είναι να μετακινηθεί η πολιτική υγεία5
μακριά από τεχνητού5 και αναποτελεσματικού5
μηχανισμού για τον περιορισμό Tns φαρμακευ
TiKns δαηάνηε όπω5 οι οριζόντιε5 περικοπέ5
των τιμών και η αυξημένη χρήση των rebate
και των clawback συμπεριλαμβανομένη5 ms
πρόσφατα ανακοινωθείσα5 εισαγωγή5 του
clawback στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων

To clawback είναι εξ ορισμού ένα
μέτρο που πρέπει να εφαρμόζεται μόνο κατ
εξαίρεση και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα

Όταν το clawback εφαρμόζεται πάνω σε
έναν αυθαίρετα οριοθετημένο προϋπολογισμό
είτε auTÔs αφορά σε δαπάνε5 του δημοσίου
είτε των νοσοκομείων οδηγεί σε αδράνεια το
υφιστάμενο σύστημα Υγεία5 και καθίσταται

τροχοπέδη

στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων
Τέτοιου είδου5 μέτρα θα μπορούσαν να θέσουν

σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών
σε πολύτιμε5 Θεραπείε5 Αντιθέτου η Πολιτεία
θα πρέπει να εστιάσει σε μέτρα που διασφαλίζουν

την επιλογή Tns βέλτιστη5 Θεραπεία5
εξορθολογίζουν τον όγκο των συνταγών και ενθαρρύνουν

την συμμόρφωση των ασθενών με

Tis απαραίτητεε θεραπει μειώνοντα5 τελικά τη
συνολική επιβάρυνση του συστήματο5 Υγεία5
Μερικέ5 ενδεικτικέ5 παρεμβάσεΐ5 npos αυτή
την κατεύθυνση είναι η εφαρμογή θεραπευτικών

πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών

η δημιουργία μητρώων ασθενών όπου
απαιτείται η εισαγωγή ηλεκτρονικών αρχείων
ασθενών και άλλα

Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ξεκινήσει να
λειτουργεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευση5 απαρτιζόμενη

από ειδικούε η οποία θα χρησιμοποιεί

μία ξεκάθαρη τυποποιημένη διαδικασία
για την εφαρμογή καινοτόμων συμφωνιών τι

μολόγηση5 π χ συμφωνίε5 τιμή5-όγκου επιμερισμού

κινδύνων κ ά οι οποίε5 μπορούν να
επιφέρουν σε σταθερή Βάση εξοικονομήσει
στο σύστημα υγεία5 xcopis να καθυστερεί η

πρόσβαση στην Καινοτομία

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω κάτι
που θεωρώ ιδιαιτέρου σημαντικό υπάρχει μεγάλη

ανάγκη να εξετάζουμε το σύστημα Υγεία5
cos ένα ενιαίο σύνολο και όχι να εστιάζουμε ξεχωριστά

σε καθεμία από tis παραμέτρου5 του
Το φάρμακο είναι υγεία αλλά υγεία είναι επί
ons η διάγνωση η νοσηλεία και οι εξετάσει
Καθεμία από auîés Tis παραμέτρου5 πρέπει να
θεωρείται στο πλαίσιο εν05 ολοκληρωμένου
συστήματο5 Υγεία5 και όχι σαν κάτι αυτόνομο
το οποίο η Πολιτεία αντιμετωπίζει cos έναν απλό
κωδικό στον προϋπολογισμό Tns

Είναι επίση5 κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι
οι όποιε5 παρεμΒάσειε στην φαρμακευτική πολιτική

θα εξετάζονται και θα εισάγονται μόνο
κατόπιν τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των
υπεύθυνων χάραξη5 πολιτικήε με εκπροσώπου
του κλάδου και όχι μονομερώ Και για το λόγο
αυτό cos μέλη του PhRMA Innovation Forum
Ελλάδα δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να συνεισφέρουμε

στη δημιουργία ενό συστήματοε
Υγείαε που θα είναι δίκαιο δημοκρατικό δια
cpavés σταθερό βιώσιμο και θα ανταμείβει την
Καινοτομία
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Famar B
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

κεφάλακί Ο COO JeffMorrod περιγράφει στη Ν την επόμενη μέρα της εταιρείας

Η Famarκοντάσε συμφωνία
με στρατηγικό εταίρο
Του Γιώργου Σακκα
gsakkas@naften.poriki.gr

Αλλάζει
σελίδα η εταιρεία

Famar με την επικείμενη
είσοδο στο μετοχικό της

κεφάλαιο στρατηγικών επενδυτών

σι οποίοι αναμένεται να
εξασφαλίσουν

την απαιτούμενη χρηματοδότηση

για την περαιτέρω
ανάπτυξη της εταιρείας αναλαμβάνοντας

παράλληλα ενεργό
ρόλο στο management Ο όμιλος
Μαρινόπουλος ο οποίος αποτελεί

τον ιδρυτή και τον κατά l00
μέτοχο της Famar εκτιμάται ότι
θα διατηρήσει ποσοστό στην εταιρεία

χωρίς όμως αυτή τη στιγμή
να μπορεί να προσδιοριστεί ποιο
θα είναι αυτό

Οπως σημειώνει στη Ν ο Chief

Operating Officer της Famar
Jeff Morrod η εταιρεία έχει σημαντικές

προοπτικές και έχει σχεδιάσει

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
ανάπτυξης το οποίο όμως δεν
μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς νέα
κεφαλαιακή ενίσχυση Οπως αναφέρει

υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον

επενδυτών ώστε να εισφέρουν

νέα κεφάλαια χωρίςνα
χρειαστεί n εταιρεία να εισαχθεί
σε κύποια χρηματιστηριακή αγορά

Βέβαια ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας αυτής είναι πιθανό
ο όμιλος Μαρινόπουλος να περιορίσει

κάτω του 50 τη συμμετοχή

του στο μ/κ της εταιρείας
Ο κ Morrod σχολιάζοντας το

σιπν Ελλάδα

✓
Οι πωλήσεις ανήλθαν
ρε 126 εκατ ευρώ το 2014
✓
Πανωαηότο70%της
παραγωγής αφορά εξαγωγές

Η κερδοφορία διαμορφώθηκε
σε 6,7 εκατ ευρώ

Τον Δεκέμβρη του 201 3
αποκτήθηκε το 48
της αμερικανικής Foranti
έναντι 10εκατ ευρώ

Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας
στη χώρα μας διαμς^φώθηκε
σε 1 174 άτομα το 201 4

δημοσίευμα του Bloomberg το
οποίο ανέφερε το ενδεχόμενο πώλησης

του ομίλου Famar έκανε
σαφές ότι δεν πρόκειται για πώληση

αλλά για εισφορά νέων κε
φολαίων όμως δεν σηγκεκριμε
νοποίησε το ύψος των κεφαλαί¬

ων αυτών τα οποία επιδιώκεται να
αντληθούν από funds

Το σίγουρα είναι ότι πλέον η
Famar περνά σε μία νέα εποχή
εκτός του απόλυτου ελέγχου της
οικογένειας Μαρινόπουλου n
οποία την ίδρυσε πριν από 66
χρόνια Η εταιρεία όλα αυτά τα
χρόνια εξελίχθηκε σε σημαίνοντα

ουνεργάτη των πολυεθνικών
φορμακευτικών εταιρειών εντός
και εκτός ουνόρων με τον σηνο
λικό τζίρο για το 2014 να φτάνει
τα 455 εκατ ευρώ έναντι περίπου

430 εκατ ευρώ το 2013
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις

το 28 των σηνολικών πωλησε
ων προέρχεται από την ελληνική

Φαμάρ ενώ το υπόλοιπο ποσοστό

πωλησεων αφορά τις αδελφές

εταιρείες της μητρικής π
οποία είναι holding με έδρα το
Λουξεμβούργο και ελέγχεται κατά

100 από τη Μ3Γίηοραυ1θ5
Holding Cyprus Ltd

Η ελληνική εταιρεία το 2014
σημείωσε μειωμένες πωλησεις
126 εκατ ευρώ έναντι 131 εκατ
ευρώ το 2013 με τις εξαγωγές να
ξεπερνούν πάνω από το 70 της
παραγωγής Συνυπολογίζοντας
το ποσοστό αυτό σημπεραίνεται
πως ο όμιλος Famar SA περιορίζει

στο 1 5 τις πωλησεις του από
την ελληνική αγορά στην οποία
βέβαια διακινεί και φάρμακα που
παράγονται από τις άλλες θυγατρικές

τις οποίες ελέγχει σε Γαλλία

Ολλανδία Ισπανία και Ιτα¬

λία Την ίδια στιγμή n κερδοφο
ρία του πέρυσι στην Ελλάδα διαμορφώθηκε

στα 6,7 εκατ ευρώ
έναντι 3,6 εκατ ευρώ την πρα
ηγούμενη χρήση

Χαρακτηριστική για τη
δραστηριότητα

του ομίλου είναι η
σύναψη σημαντικών σημβολαί
ων παραγωγής με πολυεθνικές
όπως ήταν πέρυσι η σύμβαση με
την GSK για την παραγωγή τεσσάρων

σκευασμάτων εκτός του
Panadol με στόχο το 98 αυτών
να εξάγεται σε 32 χώρες παγκοσμίως

Ηδη η επένδυση των 2,2
εκατ ευρώ και η πρόσληψη 30
ατόμων έχει ολοκληρωθεί ενώ
οι πωλησεις του ομίλου ενισχύθηκαν

από την κίνηση αυτή Παράλληλα

σηνεχώς γίνονται σημ
βάσεις με εταιρείες φορμάκων
αλλά και καλλυντικών και πλέον
η εταιρεία παρογει 770 εκατομμύρια

ουσκευασίες που αφορούν
σε 5.500 κωδικούς για λογαριασμό

150 εταιρειών κυρίως πολυεθνικών

Τον Δεκέμβριο του 20 1 3 η ελληνική

εταιρεία απέκτησε το 48
της αμερικανικής εταιρείας Foranti

έναντι 10 εκατ ευρώ ενώ
προχώρησε και στην ίδρυση της
μεταφορικής θυγατρικής FTLS

με μετοχικό κεφάλαιο 1 50 χιλ
ευρώ

Η εταιρεία στην Ελλάδα απασχόλησε

πέρυσι 1 Ί74 άτομα προ
σωπικό από 1.354 το 2013

SID.-9924277
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Κοινωνία
Τα δικά pas παιδιά στα νοσοκομεία
Η κυβέρνηση αντικατέστησε τους 111 από τους 127 διοικητές για να έχει τον απόλυτο έλεγχο
στους προϋπολογισμούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Ο πρώην διοικητής
του Λαϊκού κ

Γιάννης Πατσό
γιαννης καταγγέ
λει πως η αξιολό
γησή του από την
αρμόδια επιτροπή

του υπουργείου
Υγείας διήρκεσε
μόλις τέσσερα

λεπτά Ιδού ο
διάλογος με τον
αξιολογητή

Πόσων ετών
είστε Είναι αυτή

ερώτηση για
αξιολόγηση ενός
διοικητή

Ναι Δεν
απαντώ

Γιατί Διότι είναι

προσωπικό
δεδομένο

Πρέπει όμως
Οσο φαίνομαι

Σε τι πιστεύετε
ότι υπερέχετε έναντι

άλλων που θα
ήθελαν να αναλάβουν

τη διοίκηση
του νοσοκομείου

Μπορεί να
υπάρχουν εκατοντάδες

καλύτεροι
για αυτή τη θέση
αλλά θεωρώ ότι
και αυτή δεν είναι
ερώτηση αξιολόγησης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Τον Φεβρουάριο του 2014
δώδεκα διοικητές πήραν
δέκα με τόνο για το έργο που

είχαν επιτελέσει στα νοσοκομεία

τα οποία διοικούσαν

Πριν από λίγες ημέρες
οι δέκα από αυτούς πήραν
κόκκινη κάρτα και η ηγεσία

του υπουργείου Υγείας
τούς έδειξε την πόρτα της
εξόδου Παρέμειναν μόνο
δύο για δικούς του λόγους
ο καθένας

Δικαίως αναρωτιέται κανείς

πώς είναι δυνατόν οι
ίδιοι διοικητές που είχαν διακριθεί

να αξιολογούνται
αρνητικά ενάμιση χρόνο
μετά και να απολύονται Η
απάντηση είναι πως συμβαίνει

και σήμερα ακριβώς ό,τι
συνέβαινε πάντοτε Τα κριτήρια

για την τοποθέτηση
των διοικητών είναι αμιγώς
πολιτικά και η αξιολόγηση
τους προσχηματική πλην
όμως απαραίτητη προκειμένου

να αποπεμφθούν αζημίως

Εύλογα τίθεται και ένα
ακόμη ερώτημα Γιατί η κυβέρνηση

ενδιαφέρεται να έχει
τον έλεγχο των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων με πετσοκομμένους

προϋπολογισμούς
Απλό Πέραν του ότι κάθε
κυβέρνηση θέλει να έχει τον
απόλυτο έλεγχο των δημοσίων

δομών και των εργαζομένων

σε αυτές τα νοσοκομεία

λειτουργούν άτυπα
και ως εκλογικά κέντρα
Ποιος δεν θα υποστηρίξει
αυτόν που θα μεσολαβήσει
ώστε να μπει εγκαίρως στο
νοσοκομείο Για μια μετάθεση

για μια απόσπαση ακόμη
και για την τροποποίηση του
προϋπολογισμού ενός νοσοκομείου

πρέπει να υπογράψει
ο ίδιος ο υπουργός

Πογκρόμ
Το σύστημα είναι κατ εξοχήν
υπουργοκεντρικό και κάθε

υπουργός χρειάζεται δίπλα
του δικούς του ανθρώπους
για να υλοποιήσει τα σχέδιά
του Ετσι εξηγείται και το γεγονός

ότι αποπέμφθηκαν οι
111 από τους 127 διοικητές
μεταξύ των οποίων και διοικητές

που αξιολογήθηκαν θετικά

από την Επιτροπή θετική
ψήφο πήρε το 15%-20 Παρέμειναν

ως επί το πλείστον
όσοι είχαν πλάτες στον
ΣΥΡΙΖΑ σιους ΑΝΕΛ ή στην
Προεδρία της Δημοκρατίας
Η κριτική ασκείται κυρίως
για έναν λόγο ουδείς περίμενε

από ένα κόμμα με προοδευτικό

πρόσημο που έχει
ταυτιστεί με την Αριστερά
να υιοθετεί τον δρόμο που
είχαν χαράξει παλαιότερες
κυβερνήσεις τον οποίο μάλιστα

κατακεραύνωνε

ΠΙΣΤΗΜ
KO Ν02

HERR Οι περισσότεροι
διοικητές
νοσοσομείων που
απομακρύνθηκαν™ σκέφτονται να

Η Ι\Λ κινηθούν δικαστικά
l λ ς αφού η θητεία τους

έληγε σε περίπου
έναν χρόνο

Πολλοί από τους διοικητές
που δεν είχαν πάρει στα

χέρια τους χαρτί απόλυσης
έμαθαν έκπληκτοι ότι απομακρύνονται

από εκπροσώπους
του Τύπου το απόγευμα

της Πέμπτης Κάποιοι
άλλοι βρίσκονταν για δουλειά

του νοσοκομείου στο
εξωτερικό όταν ενημερώθηκαν

για την αποπομπή τους
Οι περισσότεροι εξέφρασαν
την πικρία τους για τη βίαιη

και άδικη απομάκρυν
σή τους και σκέφτονται να
κινηθούν δικαστικά αφού
η θητεία τους έληγε σε περίπου

έναν χρόνο δεν έχουν
αποφασίσει ακόμη αν θα

ΣΠΉ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρώτη απόλυση

προσφύγουν κατά ομάδες
ή κατά μόνας

Απολύθηκε στις ΗΠΑ
Ο πρώην διοικητής του Ελπίς
κ Θεόδωρος Γιάνναρος βρισκόταν

στο Λος Αντζελες για
δουλειά του νοσοκομείου Με
είχαν καλέσει οι ομογενείς να
μιλήσω σε μια εκδήλωση η
οποία είχε τεράστια επιτυχία
Γύρισα με μια μεγάλη δωρεά
σε μηχανήματα και συγκεκριμένα

με έναχειρουργικό
λέιζερ αξίας 35 000 ευρώ για
την Οφθαλμολογική Κλινική
και ένα αξίας 40 000 ευρώ
για την κλινική ΩΡΑ καθώς
και φορητές συσκευές υπε¬

ρήχων για την Καρδιολογική
Κλινική μαζί με το πακέτο
αναβάθμισης σε 3D του νέου

μηχανήματος υπερήχων
της Καρδιολογικής Κλινικής

αξίας 100.000 ευρώ
δηλώνει προς Το Βήμα ο κ
Γιάνναρος Επίσης αναφέρει
ότι την Τετάρτη έφθασε σιο
νοσοκομείο υγειονομικό υλικό

κατόπιν ενεργειών του το
οποίο δεν γνωρίζει αν τελικά
έγινε αποδεκτό

Μήνυση
Εξαλλος με την αντιμετώπιση
του από την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας και την Επιτροπή
Αξιολόγησης είναι ο πρώην δι

Η πρώτη απόλυση διοικητή από τη σημερινή κυβέρνηση έγινε στις 5 Ιουνίου 2015 και ήταν
του πρώην διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής κ Παύλου Θεοδωράκη Δεν
πέρασε καν από αξιολόγη απολύθηκε για την αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης
και έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Οταν διαπίστωσαν από τα πεπραγμένα μου ότι η αξιολόγησή μου δεν θα μπορούσε
να καταλήξει στο αποτέλεσμα που ήθελαν δηλαδή στην αποπομπή μου ως βορά στις
συντεχνίες τους δηλώνει προσέφυγαν στην αυθαιρεσία αδιαφορώντας για τη ζημιά
που προκαλούσαν στην ίδια την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Θέλω να δω την υπουργική απόφαση με τι δικαιολογία μάς απέπεμψαν και να
ενημερωθώ για την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και για την εισήγηση

του διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας Από εκεί και έπειτα επιφυλάσσομαι
για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου δηλώνει ο πρώην διοικητής του Νοσοκομείου Κιλκίς
κ Θεμιστοκλής Ανθρακίδης Οπως αναφέρει η θητεία τους είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη

με τον νόμο 4052/2012 και λήγει τον Δεκέμβριο του 2016 Αρα σημειώνει
είχαμε ακόμη ένανχρόνο θητείας η οποία έληξε βιαίως και παρανόμως

Πάντως όσοι πρώην διοικητές ζήτησαν από την Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία
ανήκουν να ενημερωθούν για την εισήγηση του ΥΠΕάρχη έφαγαν πόρτα Μάλιστα δεν
τους παραπέμπουν στην αρμόδια ανεξάρτητη και μη κυβερνητικά ελεγχόμενη κατά την
ηγεσία του υπουργείου Υγείας Επιτροπή Αξιολόγησης αλλά κατευθείαν στο γραφείο
του υπουργού Υγείας

οικητής του Λαϊκού κ Γιάννης
Παισόγιαννης Οπως δηλώνει

θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη

εναντίον της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας για την
απόλυσή του

θα στραφεί και κατά του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας
κ Παύλου Πολάκη για συκοφαντική

δυσφήμηση σχετικά
με τις δηλώσεις του περί επιλεκτικής

πληρωμής προμηθευτών
τη στιγμή που υπήρχε έλλειψη
ανηρετροϊκών φαρμάκων Για
ro θέμα αυτό είχα στείλει έξι
επιστολές τόσο στο υπουργείο

Υγείας όσο και στην
Υγειονομική Περιφέρεια Ζητούσα

να μου στείλουν γραπτή
εντολή προκειμένου να προμηθευτώ

φάρμακα χωρίς να
έχω την αντίστοιχη πίστωση
στον κωδικό αλλά δεν μου
απάντησαν ποτέ Ο κ Πολά
κης είναι φανερό από τη δή
λωοή του ότι έχει μπερδέψει
τις πιστώσεις για φάρμακα
και υγειονομικό υλικό με τις
επιχορηγήσεις για την πληρωμή

των προμηθευτών Γι
αυτό ζητούσα γραπτή εντολή
επειδή δεν μπορώ να πάρω
χρήματα από έναν κωδικό για
άλλον Από τη μία λένε ότι
νοιάζονται από την άλλη δεν
έδωσαν καμία σημασία

Ο κ Πατσόγιαννης προσθέτει
ότι τόσο τον ίδιο όσο και

άλλους συναδέλφους του δεν
τους κάλεσε ποτέ στο υπουργείο

Υγείας η σημερινή ηγεσία
Ακόμη και ο διοικητής της
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

μάς κάλεσε μία φορά και
αυτή ήταν 15 ημέρες πριν από
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου
αναφέρει
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