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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήρης εξομάλυνση χορήγησης
φαρμάκων στα νοσοκομεία
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Προβλήματα έγκαιρης παραγγελίας και
επάρκειας των φαρμάκων υψηλού κόστους
όπως των ογκολογικών ευθύνονται για τις ελλείψεις

που παρατηρήθηκαν στα φαρμακεία
δημοσίων νοσοκομείων της χώρας όπως εξηγεί

το υπουργείο Υγείας με ανακοίνωση του
Ειδικότερα σημειώνεται ότι από τις 1-1

2016 επανήλθε η χορήγηση των φαρμάκων
υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων

μετά την πρόσφατη νομοθετική
ρύθμιση που προβλέπει κλειστό προϋπολογισμό

και επιβολή claw-back στη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη
Με αυτό τον τρόπο επισημαίνει η

Αριστοτέλους

όχι μόνο δεν επιβαρύνονται οι ογκολογικοί

ασθενείς αλλά αντιθέτως μπαίνει
τέλος στην ταλαιπωρία τους αφού μέχρι σήμερα

αναγκάζονταν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία

και με τη διαδικασία τού στερείται να
προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τον Ε
ΟΠΥΎ

Διευκρινίζεται δε ότι οι ελλείψεις των τελευταίων

ημερών δεν οφείλονταν σε ελλιπή
χρηματοδότηση καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις

των νοσοκομείωνείναι διασφαλισμένες
Με παρεμβάσεις του υπουργείου των Υγειονομικών

Περιφερειών ΥΠΕ και του ΕΟΠΥΥ
έχει ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το
πρόβλημα και τις επόμενες μέρες θα εξομαλυνθεί

πλήρως η χορήγηση αυτών τωνειδικών
φαρμάκων στους ασθενείς τονίζει το υπουργείο

Τέλος σημειώνεται ότι στη χθεσινή σύσκεψη
που πραγματοποίησε η πολιτική ηγεσία

με τους διοικητές και τους υπηρεσιακούς δι¬

οικητές υποδιοικιιτές των νοσοκομείων της
χώρας δόθηκε η εντολή να υπάρξει στενή παρακολούθηση

της διαδικασίας άμεσου εφοδιασμού

των φαρμακείων των νοσοκομείων
έτσι ώστε κανένας ασθενής να μη στερηθεί τα
φάρμακα που έχει ανάγκη

Γραμμή καταγγελιών
για τις ελλείψεις

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών στην οποία

να καλούν οι πολίτες και να αναφέρουν
ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καθιερώνει

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ υ¬

ποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα δημόσια
νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα

που υποβαθμίζουν δραματικά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ αυ
το-χαρακτηρίζεται θεματοφύλακας της δημόσιας

υγείας και ο πρόεδρος Γιώργος Πα
τούλης διαμηνύει ότι θα παρεμβαίνει ζητώντας

να αποδοθούν ποινικές και ηθικές ευθύνες

γι αυτή την απαράδεκτη κατάσταση
Οι πολίτες μπορούν να καλούν την τηλεφωνική

γραμμή 21 30 117372 από τις 1 0 π.μ έως
τις 2 μ.μ
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Μάχη για τις χημειοθεραπείες
Γραμμη καταγγελιώνγια τις ελλείψεις

αηό τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
ηου το υη Υγείας θεωρεί προσωρινές

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mena
rmela@dimokratianews.gr

Τηλεφωνική

γραμμή

καταγγελιών
για ελλείψεις

σε φάρμακα και
αναλώσιμα υλικά

καθιερώνει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ
και καλεί τους πολίτες να
δηλώνουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στα
νοσοκομεία

Η κίνηση αυτή έρχεται
λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες

του Λαϊκού και άλλων

νοσοκομείων για ελλείψεις

σε αντιρετροϊκά
φάρμακα με αποτέλεσμα
οι καρκινοπαθείς να μην
μπορούν να κάνουν χημειοθεραπείες

Οι πιστώσεις
Την ίδια ώρα η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας απαντά

ότι οι ελλείψεις είναι

προσωρινές και δεν
οφείλονται στην υποχρη
ματοδότηση του ΕΣΥ καθώς

έχουν διασφαλιστεί οι
αναγκαίες πιστώσεις των
δημόσιων νοσοκομείων

Ο ΙΣΑ με ανακοίνωσή
του εξέφρασε την ανησυχία

του για τις σοβαρές δυσλειτουργίες

του ΕΣΥ επισημαίνοντας

ότι η κατάσταση

στην οποία έχουν
περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία

τα οποία παρα¬

μένουν ακέφαλα και με
άδεια ταμεία είναι πλέον
οριακή Μάλιστα ο πρόεδρος

του συλλόγου Γιώργος

Πατούλης παρενέβη
ζητώντας να αποδοθούν
ποινικές και ηθικές ευθύνες

για αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση
Χαρακτηριστικό είναι

το γεγονός ότι τις δύο
προηγούμενες ημέρες δεκάδες

καρκινοπαθείς έμειναν

χωρίς θεραπεία εξαιτίας

ελλείψεων σε αντιρετροϊκά

φάρμακα Τα
περισσότερα δημόσια νοσοκομεία

αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα που
υποβαθμίζουν δραματικά
τις παρεχόμενες υπηρεσίες

επισημαίνει ο ΙΣΑ και
καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν

τις ελλείψεις
στο ΕΣΥ στην τηλεφωνική
γραμμή 213-0117372 από
τις 10 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι

Το υπουργείο Υγείας
πάντως έσπευσε να

απαντήσει ότι οι ελλείψεις

φαρμάκων είναι προσωρινές

και σύντομα θα
εξομαλυνθεί η κατάσταση

Από την 1η Ιανουαρίου

επανήλθε η χορήγηση
των φαρμάκων υψηλού

κόστους π.χ ογκολογικά
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων

μετά την πρόσφατη

νομοθετική ρύθμιση
που προβλέπει κλειστό

προϋπολογισμό στη νοσο
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κομειακή φαρμακευτική
δαπάνη

Με αυτόν τον τρόπο
μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία

των ασθενών αφού
μέχρι σήμερα αναγκάζονταν

να πηγαίνουν στα νο¬

σοκομεία και με τη διαδικασία

τούς στερείται να
προμηθεύονται τα φάρμα
κά τους από τον ΕΟΠΥΥ
ανέφερε το υπουργείο

Εξαιτίας αυτής της μεταβατικής

περιόδου παρα¬

τηρήθηκαν στα νοσοκομεία

ελλείψεις των συγκεκριμένων

ακριβών φαρμάκων

αλλά τις επόμενες
ημέρες αναμένεται να ομαλοποιηθεί

πλήρως αυτή η
κατάσταση
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Τρόικα Συζητήστεμε
τους επτχειρημαηεβ για

το clawback στα φάρμακα
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ φως έδωσε στους εκπροσώπους του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ ο επικεφαλής

της τρόικας για θέματα φαρμάκου Τζουζέπε Καρό
νε μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα

προκειμένου η φαρμακοβιομηχανία να διαπραγματευτεί
με την ελληνική κυβέρνηση και με την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας σχετικά με το νοσοκομειακό clawback και το φάρμακο

γενικότερα Σημειώνεται ότι το μέτρο του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής χρημάτων λόγω υπέρβασης του πλαφόν

της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία clawback
έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στον κλάδο διότι όπως
εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς του φαρμάκου θα δημιουργήσει

σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς στη δημόσια
υγεία αλλά και στις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Πασχάλη Αποστολίδη

άμεσα θα αποστείλουν ένα σχέδιο μέ όλες τις προτάσεις
τους στον κ Καρόνε το οποίο θα κοινοποιήσουν και στην ελληνική

κυβέρνηση Μεταξύ των προτάσεων που θα καταθέσουν

οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ με τις οποίες συμφωνεί και
η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ είναι μια
σειρά μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να
ξεφύγει ο κλάδος από τη διαρκή οτοχοποίηση Ενδεικτικά
το σχέδιο θα περιλαμβάνει προτάσεις για τους διαγωνισμούς
προμηθειών στα νοσοκομεία τη δημιουργία μητρώων ασθενών

και τη σύνδεση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με
το σύστημα που θα δημιουργηθεί

PÉTO McAfl
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ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συναγερμός για τα φάρμακα
Με παρέμβαση του υπουργείου των Υγειονομικών
Περιφερειών και του ΕΟΠΥΥ έχει περιοριστεί το
πρόβλημα των ελλείψεων Tis επόμενες μέρες θα
αποκατασταθεί η χορήγηση ειδικών φαρμάκων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΠΡΓΟΣ

Προσωρινές

χαρακτηρίζονται
από το υπουργείο Υγείας οι
ελλείψεις σκευασμάτων για

σοβαρές παθήσεις στα νοσοκομεία

Από την 1η Ιανουαρίου τα εν
λόγω σκευάσματα δίνονται στους
ασθενείς μόνον από τα δημόσια
νοσηλευτικό ιδρύματα και όχι από
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ όπως
συνέβαινε έως το τέλος του 201 5

Η αλλαγή έγινε προκειμένου να
μπορεί να λειτουργήσει ο αυτόματος

μηχανισμός επιστροφής χρημάτων

από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

σε περιπτώσεις υπερβάσεων

στους προϋπολογισμούς
clawback

Οπως έγινε χθες γνωστό από το
υπουργείο Υγείας με τη συγκεκριμένη

ρύθμιση μπαίνει τέλος στην
ταλαιπωρία των ασθενών οι οποίοι

αναγκάζονταν να πηγαίνουν
στα νοσοκομεία και με τη διαδικα¬

σία του στερείται να προμηθεύονται
τα φάρμακά τους από τον

ΕΟΠΥΥ
Λόγω αυτής της μεταβατικής

περιόδου σε ορισμένα νοσηλευτικό
ιδρύματα παρατηρήθηκαν προβλήματα

έγκαιρης παραγγελίας και
επάρκειας των συγκεκριμένων
φαρμάκων

Σύμφωνα με την ηγεσία του
υπουργείου οι ελλείψεις οφείλονται

αποκλειστικά στον παραπάνω
λόγο και όχι σε ελλιπή χρηματοδότηση

καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις

των νοσοκομείων είναι διασφαλισμένες

Συντονισμός
Με παρεμβάσεις του υπουργείου
των Υγειονομικών Περιφερειών

ΥΠΕ και του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη αντιμετωπιστεί

σε μεγάλο βαθμό το
πρόβλημα και τις επόμενες μέρες
θα ομαλοποιηθεί πλήρως n χορήγηση

αυτών των ειδικών φαρμάκων
στους ασθενείς

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ από το φαρμακείο
του νοσοκομείου Λάρισας

Το θέμα συζητήθηκε σε χθεσινή
σύσκεψη n οποία πραγματοποιήθηκε

στην Αριστοτέλους υπό την
πολιτική ηγεσία και τη συμμετοχή
διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός έδωσε εντολή να υπάρξει
στενή παρακολούθηση της διαδικασίας

εφοδιασμού των νοσοκομείων

ώστε να μην υπάρξουν νέες
ελλείψεις φαρμάκων

Tis ελλείψεις φαρμάκων για

σοβαρές παθήσεις επισημαίνει το
προεδρείο της Ελληνικής Εταιρείας
Αντιρευματικού Αγώνα ΕΛΕΑΝΑ
Με επιστολή της προς τον κ Ξανθό
κάνει λόγο για αναφορές μη δυνατότητας

ασφαλούς τήρησης της
φαρμακευτικής αγωγής λόγω οικονομικής

αδυναμίας
Στην επιστολή τονίζεται ότι τα

άτομα με ρευματικά νοσήματα εξαιτίας

της φύσης των συγκεκριμένων
νοσημάτων συχνά ταλαιπωρούνται
εξαιρετικά μέχρι ναβρεθεί μια συμβατή

και αποτελεσματική θεραπεία
n οποία να επιτρέπει ικανοποιητική

ποιότητα ζωής
Οταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί

n εξασφαλιση αυτής της θεραπείας
σε τακτική βάση είναι ουσιώδους
σημασίας για την εξέλιξη του νοσήματος

την πρόληψη της αναπηρίας

και τη διευκόλυνση της ψυχο
κοινωνικής τους κατάστασης σε
μια περίοδο εξαιρετικά πιεστική
εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας

Στο μεταξύ το προεδρείο του
Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας
ΙΣΑ ξεκινά τη λειτουργία τηλεφωνικής

γραμμής στην οποία οι πολίτες

θα μπορούν να καταγγέλλουν
τις ελλείψεις στο ΕΣΥ Οι πολίτες
μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο
213.01 17372 από τις 10 το πρωί
έως τις 2 το μεσημέρι
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a Περίπου 40
καρκινοπαθείς
έφυγαν προχθές

άπραγοι
από το Λαϊκό
Νοσοκομείο
καθώς δεν
υπήρχαν τα
φάρμακα
χημειοθεραπείας

τους
σύμφωνα με
καταγγελία
του Συλλόγου

Καρκινοπαθών

Εθελοντών
Φίλων και Ιατρών

Αθηνών
την οποία
κοινοποίησε
ο Ιατρικός
Σύλλογος
Αθηνών

ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 40 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΡΑΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΪΚΟ
W ραγικές διαστάσεις έχει πά

Μ ÊW%Éfc^Wf%\Ê ρει το φαινόμενο ελλείψεων
T^k\M^Î Imfmj W AUJIJ φάρμακων στα δημόσια νο¬

σοκομεία για ασθενείς με χρόνιες

D ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

φάρμακα
και tous
ρευματοπάθεια

► ► ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Σοβαρές συνέπειες σιην υγεία
ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ συνέπειες στην περίπτωση που ένας ασθενής δεν
πάρει τα φάρμακά του στην ώρα του εξηγεί στον Ε.Τ ο καθηγητής
Ιατρικής στη θεσσαλονίκη Δημήτρης Κούβελας Στην περίπτωση
των ρευματοπαθών εάν δεν πάρει για μεγάλο διάστημα τα φάρμακα

του ο ασθενής αρχίζουν οι αρθρώσεις και φλεγμαίνουν με
αποτέλεσμα επιδείνωση της υγείας έως και καθήλωση Αντίστοιχα
είναι πολύ σημαντικό να πιάσεις τα καρκινικά κύτταρα την ημέρα
πολλαπλασιασμού τους Αστό έχει ως αποτέλεσμα και την επιτυχία
της θεραπείας Διαφορετικά εάν καθυστερήσει η χορήγηση φαρμάκου

μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα
Ενας άλλος σημαντικός κίνδυνος από την καθυστέρηση χορήγησης

φαρμάκων είναι ότι με τη διακοπή ενός φαρμάκου ο οργανισμός
παράγει αντισώματα κατά του ίδιου του φαρμάκου Δηλαδή εάν
σταματήσει για λίγο η χορήγηση και ξαναρχίσει μετά από λίγο ενδέχεται

να μην έχει αποτέλεσμα το φάρμακο στον ασθενή

παθήσεις την ώρα που το υπουργείο
Υγείας επιμένει πως βάζει τελος στην
ταλαιπωρία τους

Κάθε τόσο καταγγέλλονται ελλείψεις

Μετά τους οροθετικούς που
είχαν μείνει τρεις εβδομάδες χωρίς

αντιρετροϊκά προχθές περίπου
40 καρκινοπαθείς έφυγαν άπραγοι
από το Λαϊκό Νοσοκομείο καθώς
δεν υπήρχαν τα φάρμακα χημειοθεραπείας

τους Την καταγγελία πραγματοποίησε

ο Σύλλογος Καρκινοπαθών
Εθελοντών Φίλων και Ιατρών

Αθηνών ΚΕΦΙ και κοινοποίησε ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ
0 τελευταίος μάλιστα ξεκίνησε τη
λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής
καταγγελιών για ελλείψεις στα δημόσια

νοσοκομεία
Σαν να μην έφταναν οι ογκολογικοί

ασθενείς χθες σε καταγγελία για ελλείψεις

προχώρησαν και οι πάσχοντες
από ρευματοπάθειες Για παραπάνω
από μία εβδομάδα δεν πήραν τα φάρμακά

τους ορισμένοι ασθενείς μας
αναφέρει στον ET η πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευμστικού
Αγώνα Αθανασία Παππά

Η ίδια παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα
για τους ρευματοπαθείς ξεκίνησε

τώρα μετά την πρόσφατη απόφαση
του υπουργείου Υγείας που υπαγορεύει

ότι η προμήθεια των φαρμάκων

νοσοκομειακής χρήσης θα γίνεται

μόνο μέσω των φαρμακείων των
νοσοκομείων και όχι των φαρμακείων
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΎ

Στη νέα αυτή απόφαση αποδίδει τις
καθυστερήσεις το υπουργείο Υγείας
Με επίσημη ανακοίνωσή του τονίζει
Λόγω αυτής της μεταβατικής περιόδου

σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα

παρατηρήθηκαν προβλήματα
έγκαιρης παραγγελίας και επάρκειας

των συγκεκριμένων φαρμάκων Διευκρινίζεται

ότι οι ελλείψεις αυτές οφείλονταν

αποελειστικά στον παραπάνω
λόγο και όχι σε ελλιπή χρηματοδότηση

καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις των
νοσοκομείων είναι διασφαλισμένες
Το υπουργείο θεωρεί ότι με αυτόν
τον τρόπο όχι μόνο δεν επιβαρύνονται
οι ογκολογικοί ασθενείς αντιθέτως
μπαίνει τελος στην ταλαιπωρία τους
αφού μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να
πηγαίνουν στα νοσοκομεία και με τη
διαδικασία του στερείται να προμηθεύονται

τα φάρμακά τους από τον
ΕΟΠΥΎ

Κίνδυνοι για
tous ασθενεί
από την απόφαση
για απαγόρευση
προμηθέα φαρμάκων
νοσοκομειακά χρήσης
από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει
επίσης ότι με παρεμβάσεις του

υπουργείου των Υγειονομικών Περιφερειών

ΥΠΕ και του ΕΟΠΥΎ έχει
ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό
το πρόβλημα και τις επόμενες μέρες
θα ομαλοποιηθεί πλήρως η χορήγηση
αυτών των ειδικών φαρμάκων στους
ασθενείς Ηδη από χθες το απόγευμα

ξεκίνησε π προμήθεια φαρμάκων
όπως επιβεβαιώνουν στον ET οι
ίδιοι οι σύλλογοι ασθενών Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχούν

Δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο να
το ζούμε αυτό Να κοιμόμαστε και να
ξυπνάμε με το άγχος εάν θα βρούμε
τα φάρμακά μας Κάθε φορά δίνουν

ένα κονδύλι της τάξεως των 2(30.000
ευρώ λύνεται προσωρινά και μετά
ξανά τα ίδια λέει η πρόεδρος του
ΚΕΦΙ Ζωή Γραμματόγλου

Υψηλού κόστους
Τα φάρμακα των χρονίως πασχόντων
αποκαλούνται Υψηλού Κόστους ΦΥΚ
καθώς πρόκειται για ακριβά σκευάσματα

Περίπου οκτώ εκατομμύρια το
χρόνο είναι η δαπάνη για τα φάρμακα
μόνο των καρκινοπαθών Συνολικά για
τα σκευάσματα νοσοκομειακής χρήσης

υπολογίζεται ότι απαιτούνται 200
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο Ενδεικτικά

για τα φάρμακα των οροθετικών
ασθενών του Λαϊκού Νοσοκομείου
απαιτούνται περίπου 500.000 το
μήνα Και όλα αυτά τη στιγμή που το
σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων
της χώρας δεν ελαβε ολόεληρο τον
προϋπολογισμό του 201 5

Εκτός από τα φάρμακα συνεχείς είναι

και οι ελλείψεις αναλώσιμων υλικών

στα δημόσια νοσοκομεία 0 ΙΣΑ
καλεί τους πολίτες να καλούν στην
τηλεφωνική γραμμή 21 3301 1 7322
από τις 1 0 π.μ έως τις 2 μ.μ για να
καταγγέλλουν ελλείψεις στο ΕΣΥ

ΜΕΘ
Εν τω μεταξύ το χεράκι του χρειάστηκε

να βάλει ο ιδιωτικός τομέας
για να αντιμετωπιστούν οι ατελείωτες
λίστες αναμονής του ΕΚΑΒ για κρεβάτι

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
ΜΕΘ Οι ιδιωτικές κλινικές διαθέτουν

άμεσα 40 κλίνες ΜΕΘ σε όλη
την Ελλάδα σύμφωνα με ανακοίνωσή

τους για τις ανάγκες των βαρέως
πασχόντων

Αυτό αποφασίστηκε ύστερα από
συνάντηση που είχαν με τον ΕΟΠΥΥ
Στο παρελθόν είχε υπογραφεί ξανά
ανάλογη συμφωνία για τη διάθεση
του 25 των κλινών εντατικής νοσηλείας

γ θέσης για να λυθεί ίο χρόνιο
πρόβλημα διαχείρισης των βαρέως
πασχόντων
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θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία

Ταλαιπωρούν
καρκινοπαθείς με
τα ακριβά φάρμακα
» Ασθενείς με σοβαρές

παθήσεις δεν λαμβάνουν τη

θεραπεία τους, όπως συνέβη

τη Δευτέρα στο Λαϊκό

το οποίο «ξέμεινε» από

ογκολογικά φάρμακα!

Αλαλούμ 
στα νοσοκομεία

και απίοτευπι ταλαιπωρία
στους ασθενείς, έχει προκαλέσει 

n απόφαση του υπουργείου 
Υγείας για τα φάρμακα υψηλού

κόστους, τα οποία πλέον χορηγούνται 
αποκλειστικά από τα νοσοκομεία. 

Τα νοσοκομεία υποστηρίζουν 
ότι δεν έχουν φάρμακα, καθώς 

δεν έχουν προβλεφθεί οι
σχετικές πιστώσεις, ενώ το υπουργείο 

κάνει λόγο για διασφαλισμένες 
πιστώσεις και αυξημένη χρηματοδότηση. 

Ωστόσο, ασθενείς με
σοβαρές παθήσεις δεν λαμβάνουν
τη θεραπεία τους, όπως
συνέβη τη Δευτέρα στο
Λαϊκό το οποίο «ξέμεινε» 

από ογκολογικά
φάρμακα!

Το υπουργείο Υγείας 
αποδίδει τις ελλείψεις 

φαρμάκων στη...
μεταβατική περίοδο υποστηρίζοντας 

ότι «σε
ορισμένα νοσηλευτικά
ιδρύματα παρατηρήθηκαν 

προβλήματα έγκαιρης 

παραγγελίας και
επάρκειας των συγκεκριμένων
φαρμάκων». Σύμφωνα με ανακοίνωση, 

«έχει ήδη αντιμετωπιστεί
σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και
τις επόμενες μέρες θα ομαλοποιηθεί 

πλήρως η χορήγηση αυτών
των ειδικών φαρμάκων στους ασθενείς». 

Παράλληλα, η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας έχει δώσει
εντολή στους υπηρεσιακούς διοικητές 

- υποδιοικητές των νοσοκομείων 

της χώρας, «να υπάρξει
στενή παρακολούθηση της διαδικασίας 

άμεσου εφοδιασμού των

φαρμακείων των νοσοκομείων
έτσι ώστε κανένας ασθενής να μη
στερηθεί τα φάρμακα που έχει ανάγκη».

Διαφορετική ωστόσο είναι η
εικόνα που παρουσιάζουν οι 

εργαζόμενοι 

στα δημόσια νοσοκομεία. 

Ο πρόεδρος των εργαζομένων 
στο Λαϊκό Νοσοκομείο, κ.

Τάσος Αντωνόπουλος -σε ραδιοφωνική 

του συνέντευξη- ανέφερε
ότι «έστειλαν τους ασθενείς χωρίς
το κόστος φαρμάκων. Δεν έχει
χρήματα το νοσοκομείο γι' αυτή
την νέα κατηγορία που προότιθε-
ται στο νοσοκομείο μας, τους
καρκινοπαθείς όπου μέχρι τώρα
το φάρμακο το εξασφάλιζε ο ΕΟ-
ΠΥΎ». Και συνέχισε, «8 εκατομμύρια 

ευρώ στοιχίζει η θεραπεία
στους ανθρώπους που έρχονται
στο Λαϊκό νοσοκομείο σε ετήσια
βάση. Θέλουμε να εγγράφουν στον
προϋπολογισμό, δεν θέλουμε όλα
τα λεφτά τώρα. Εγγραφή στον

προϋπολογισμό και
τμηματική καταβολή».

Παρέμβαση για τις
ελλείψεις στα δημόσια
νοσοκομεία έκανε χθες
και ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών, ο οποίος
καλεί τους πολίτες να
δηλώνουν ελλείψεις σε
φάρμακα και αναλώσιμα 

υλικά, στην τηλεφωνική 

γραμμή καταγγελιών 
21301 17372.

Τα προβλήματα στα
δημόσια νοσοκομεία συζητήθηκαν
χθες σε σύσκεψη της ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας με τους διοικητές- 

υποδιοικητές και τους διευθυντές 

ιατρικής υπηρεσίας που εκτελούν 

χρέη διοικητή σε όλα τα νοσοκομεία 

της χώρας. Μεταξύ άλλων, 

στη συνάντηση ζητήθηκε από
τους διοικητές η στενή παρακολούθηση 

των καθημερινών λειτουργικών 
προβλημάτων των νοσοκομείων 

και η έγκαιρη παρέμβαση για
την αντιμετώπιση τους.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τη προβλήματα 
στα

δημόσια νοσοκομεία 

συζητήθηκαν

χθες σε σύσκεψη

της ηγεσίας του

υπουργείου Υγείας

με τους διοικητές
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Εισφορές στο ΙΚΑ
■ ■ ■ Εισφορές που μπορούν να
καλύψουν το 91,5% των αναγκών
περίθαλψης των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-
ΕΓΑΜ καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και
άμεσα ασφαλισμένοι στον εν λόγω φορέα,
γεγονός που αποδεικνύει πως τα χρήματα
που παρακρατούνται μπορούν να
στηρίξουν το σύστημα υγείας! Αυτό
προκύπτει από μελέτη η οποία
παρουσιάστηκε στο πρόσφοτο συνέδριο
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
σύμφωνα με την οποία οι εισφορές των
περίπου 2 εκατομμυρίων άμεσα
ασφαλισμένων μπορούν να καλύψουν
σχεδόν το σύνολο των παροχών που
χρειάζονται τα περίπου 5 εκατομμύρια των
ανθρώπων που καλύπτονται από το ταμείο.
Μήπως, λοιπόν, οι ιθύνοντες θα πρέπει να
αναζητήσουν κάποιες άλλες παραμέτραυς
όσον άφορα την κάλυψη των ασθενών του
DCA και να «αφήσουν ήσυχο» το ύψος των
εισφορών, T.1XX.IS1D:9956032}
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Ιδιωτική πλάτη

Πλάτη στο Εθνικό Σύστημα

Υγείας βάζουν οι
ιδιωτικές κλινικές και μέλη

της ΠΕΙΚ υποστηρίζοντας
το σύστημα με 40 κλίνες

ιδιωτικών μονάδων εντατικής

Ειδικότερα σε συ
νάντηση που πραγματοποιήθηκε

στα γραφεία του
ΕΟΠΥΥ μεταξύ της νέας
Διοίκησης του Οργανισμού

και του Δ.Σ της Πανελληνίας

Ενωσης Ιδιωτικών

Κλινικών ΠΕΙΚ ουμ
φωνήθηκε υστέρα από αίτημα

του Οργανισμού οι
ιδιωτικές κλινικές μέλη
της ΠΕΙΚ να διαθέσουν
άμεσα τις επιπλέον κλίνες
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

ΜΕΘ σε όλη την
Ελλάδα για πς ανάγκες
των βαρέως πασχόντων
Παράλληλα π νέα Διοίκηση

του Οργανισμου δεσμεύτηκε

να επανεξετάσει
έως τα τέλη Μαρτίου σε
συνεργασία με την ηγεσία
του υπουργείου Υγείας το
θέμα tou νοσηλίου της
ΜΕΘ Γ Σακ
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