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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αλλαγές στις
επιτροπές ΕΟΠΥΥ
για τα φάρμακα

Σε τροποποιήσεις στη συγκρότηση
επιτροπών στον ΕΟΠΥΥ για φάρμακα που
δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για
φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

προχωρά το υπουργείο Υγείας με υπουργική

απόφαση
Ειδικότερα η σύσταση των επιτροπών

του ΕΟΠΥΥ αλλάζει με νέα πρόσωπα και αντικαταστάσεις

με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό να ορίζει μέλη στις σχετικές

επιτροπές σε Πάτρα Αλεξανδρούπολη
Λάρισα και Αθήνα με στόχο την αποφυγή

της ταλαιπωρίας ασθενών
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της

επιτροπής ΦΥΚ και Εξωτερικού Πατρών
η τοποθέτηση του επίκουρου καθηγητή
Παθολογίας Ογκολογίας του Πανεπιστημίου

Πατρών Αγγ Κούτρα που υπηρετεί
στο Ογκολογικό Τμήμα της Παθολογικής
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου

Πατρών επιτρέπει εφεξής τα ογκολογικά

περιστατικά να εξετάζονται από

την οικεία επιτροπή

Φονική η επέλαση της γρίπης
Μέρα με τη μέρα αυξάνεται ο αριθμός

των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους από

τον ιό της γρίπης ενώ τραγική κατάληξη

βρήκε και το 9 μηνών βρέφος που
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο παίδων Η

Αγία Σοφία
Πέντε άνθρωποι κατέληξαν το τελευταίο

24ωρο και ο συνολικός αριθμός των
νεκρών έχει ανέλθει στους 65

Μ.ΚΑΛ



2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .10/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .10/02/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 23

I

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήρης νοσοκομειακή και φαρμακευτική
κάλυψη για τους ανασφάλιστους

Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί
η ρύθμιση για την υγειονομική

κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών

στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

της Βουλής προκειμένου
σύμφωνα με πληροφορίες να

ψηφιστεί στα μέσα του επόμενου
μήνα

Η ρύθμιση έχει κατατεθεί και πάλι
στη Βουλή και έχει ενταχθεί στο

παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης

και προβλέπει την άμεση
δωρεάν και πλήρη υγειονομική νοσοκομειακή

και φαρμακευτική κάλυψη

όλων των ανασφαλίστων μόνο
με τον ΑΜΚΑ

Σε δηλώσεις του στον ρ/σ Στο
Κόκκινο ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι

η πολιτική ηγεσία αναλαμβάνει
άμεσα μέτρα για τη στελέχωση και
την άμεση λειτουργία 1 50 κλινών σε
Μονάδες Εντατικής θεραπείας καθώς

και για τη στελέχωση των απομακρυσμένων

και παραμεθόριων αγροτικών

ιατρείων κέντρων υγείας
και νοσοκομείων με την καθιέρωση
τόσο οικονομικών κινήτρων όσο
και με εξασφάλιση ενισχυμένης μο

ριοδότησης ως προς την υπηρεσιακή
ανέλιξη όσων γιατρών και υγειονομικών

υπηρετήσουν σε αυτά
Επίσης για την εξομοίωση των

μισθών των υπηρετούντων πλήρους

και αποκλειστικής απασχόλησης
στον ΕΟΠΥΥ με τους γιατρούς

του ΕΣΥ και τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας

επιστροφής με τους όρους

αυτούς των γιατρών που απομακρύνθηκαν

επί των ημερών Γε
ωργιάδη Επιπλέον ο Π Πολάκης υπογράμμισε

ότι άμεσα θα προκηρυχθούν

νέες θέσεις γιατρών υγειο¬

νομικών και λοιπού προσωπικού ενώ

η Αριστοτέλους προχωρά και
στην επίλυση όλων των γραφειοκρατικών

προβλημάτων για την άμεση

έναρξη της λειτουργίας του
Νοσοκομείου θήρας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒίηΤΟΥ
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ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΕΝΩ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΟΥΣ 65

Εξαφανίζεται το Tamiflu

Χθες παρατηρήθηκε για πρώτη φορά έλλειψη του φαρμάκου Tamiflu σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστα Λουράντο

Ενα
ιδιότυπο μπέρδεμα

επικρατεί στα ιδιωτικό
φαρμακεία σχετικά με τη

χορήγηση των αντι-ιικών φαρμάκων

καθώς παρότι υπάρχει οδηγία

από το υπουργείο Υγείας για
δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων

για τη γρίπη στα φαρμακεία
φτάνουν συνταγές με συμμετοχή
25 Παράλληλα οι φαρμακοποιοί

χτυπούν τον πρώτο συναγερμό
για έλλειψη του Tamiflu λόγω της
αυξημένης ζήτησης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

ΠΦΣ Κώστα Λουράντο
χθες παρατηρήθηκε για πρώτη
φορά έλλειψη του συγκεκριμένου
φαρμάκου

Ωστόσο οι φαρμακοποιοί κρατούν

στάση αναμονής καθώς
μπορεί να πρόκειται για ένα πρόσκαιρο

γεγονός το οποίο μπορεί
να λυθεί άμεσα χωρίς να δημιουργηθεί

πρόβλημα στην ομαλή
χορήγηση του φαρμάκου

Παρατηρήσαμε μια δυσκολία
στο να αγοράσουμε το συγκεκριμένο

φάρμακο Είναι βέβαια λογικό

λόγω της πολύ αυξημένης
ζήτησης Ενημερώσαμε τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων και περιμένουμε

αναφέρει στον Ε.Τ ο κ

Λουράντος

Μπάχαλο
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ καταγγέλλει
επίσης ότι τουλάχιστον στο δικό
του φαρμακείο οι μισές συνταγές
για τα αντι-ιικά φάρμακα Tamiflu
και Relenza έρχονται με συμμετοχή

25 Δεν γνωρίζω πώς
δημιουργείται αυτό το μπάχαλο
Πάντως εμείς εφαρμόζουμε ό,τι
γράφει o γιατρός Εάν o γιατρός
γράφει με 0 συμμετοχή τότε
οι ασθενείς δεν πληρώνουν εάν
όμως γράφει τη συμμετοχή τότε
την πληρώνουν λέει εκτιμώντας
πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία

του υπουργείου Το κόστος για
το φάρμακο Tamiflu ανέρχεται σε
1 7,65 ευρώ και η συμμετοχή του
ασθενούς όταν το πληρώνει εί

D ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

ναι 4,40 ευρώ συν ένα ευρώ για
τη συνταγή άρα 5,40 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι με εγκύκλιο
του υπουργού Υγείας Ανδρέα
Ξανθού παρατείνεται η ισχύς παλαιότερης

απόφασης του 2014
σύμφωνα με την οποία η χορήγηση

των εν λόγω σκευασμάτων
γίνεται δωρεάν με απλή ιατρική
συνταγή

Αξίζει να σημειωθεί πάντως
ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν
προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες
αντι-ιικών φαρμάκων τα οποία
χορηγούνται σε ανθρώπους που
έχουν προσβληθεί ή εκτιμάται
ότι έχουν προσβληθεί από γρίπη
και ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου

Στην απόλυτη κορύφωσή της
βρίσκεται η γρίπη Μέσα σε ένα
24ωρο κατέληξαν ακόμη πέντε
ασθενείς ανεβάζοντας το συ

Αλαλούμ
στα φαρμακεία
για us δωρεάν
συνταγές με 25
συμμετοχή

Γ

νολικό αριθμό των θυμάτων σε
65 Επίσης όπως έγραψε χθες ο

Ε.Τ έχουν καταλήξει τέσσερα
μικρά παιδιά ενώ το στέλεχος
H1N1 είναι ιδιαιτέρως επιθετικό

προσβάλλοντας και υγιή
πληθυσμό χωρίς υποκείμενα
νοσήματα

Εκτός ΜΕΘ
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους
πέντε θανάτους που σημειώθηκαν
μέχρι τις 3 χθες το μεσημέρι οι
δύο αφορούσαν σε ασθενείς που
ήταν εκτός Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας ΜΕΘ

Περίεργο είναι το γεγονός που
δείχνει κακή συνεννόηση μεταξύ
των εμπλεκόμενων φορέων ότι
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε την
πληροφορία ότι o ένας εκ των δύο
που περίμεναν κρεβάτι ΜΕΘ νοσηλευόταν

στο Σωτηρία με τη
διοίκηση του ίδιου του νοσοκομείου

ωστόσο να το διαψεύδει
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Ηχηρές απουσίες
Ελαμψε προχθές διό της απουσίας της η ηγεσία

του υπουργείου Υγείας στην εκδήλωση
της ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
για την κοπή της πίτας του νέου έτους Οι
ηχηρές απουσίες του κ Ξανθού και του κ
Πολόκη ήταν βέβαια αναμενόμενες αφού
αμφότεροι ο υπουργός και o αναπληρωτής
υπουργός Υγείας δεν είχαν παραβρεθεί ούτε
στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας ΣΦΕΕ που
αποτελεί το θεσμικό όργανο το πολυεθνικών
φαρμακοβιομηχανιών Στην προχθεσινή εκδήλωση

η ΠΕΦ διό στόματος του προέδρου της
κ Τρύφων ζήτησε από την Πολιτεία σταθερό
οικονομικό περιβάλλον με ορίζοντα 3ετίας
προκειμένου να μην πληγούν οι επιχειρήσεις
ενώ βρήκε συμπαραστάτη στο πρόσωπο της
κ Θεοδώρας Τζάκρη Η υφυπουργός Οικονομίας

Ανάπτυξης και Τουρισμού συνεχάρη
τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που σε
πείσμα της κρίσης δεν έχουν προβεί σε απολύσεις

ούτε σε συρρίκνωση των επενδύσεών
τους και παραδέχτηκε πως τα αιτήματα της
ΠΕΦ είναι δίκαια και οφείλουν να βρουν
ανταπόκριση Α.Σ
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32 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TON ZYNTAKTIM Τετάρτη 1 0 Φεβρουαρίου 201 6

Ανάνηψη του παράλληλου προγρά
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙΥγειονομική

κάλυψη για
ανασφάλιστους
και ευπαθείς
ομάδες μόνο με
την επίδειξη του
ΑΜΚΑ λίστα
χειρουργείου
για να χτυπηθεί
το φακελάκι
επιτροπή
δικαιωμάτων
ασθενών
διευκόλυνση
προσλήψεων
σε ακριτικές
περιοχές αλλά και
ειδικευόμενων
ορισμένες από
τις ρυθμίσεις στο
νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας

ίΐΚΗΧΑΛΛΚ

Ί ίΐ
► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

παναφέρει το νομοσχέδιο για την καθολική
υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών και των ευπαθών ομάδων την ενίσχυση

της δημόσιας περίθαλψης και την
αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας Πρόκειται

για δέσμη μέτρων η οποία αρχικά είχε
συμπεριληφθεί στο παράλληλο πρόγραμμα
που είχε κατατεθεί στη Βουλή τον περασμένο
Δεκέμβριο και είχε αποσυρθεί προκειμένου
να αξιολογηθεί από τους δανειστές

Με το νομοσχέδιο θα επιχειρηθεί η κάλυψη

των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και
ευπαθών ομάδων όπως έγκυοι παιδιά χρόνιοι

πάσχοντες ψυχικά ασθενείς και τοξι
κοεξαρτημένοι ανεξαρτήτως του νομικού
καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της
κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής

στη χώρα Η νομοθετική διάταξη
σημειώνει ο υπουργός Υγείας στοχεύει να

διασφαλίσει την πλήρη και ελεύθερη πρό
σβασπ σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους
προϋπόθεση για την οποία είναι η ενίσχυση
του συστήματος με πόρους και ανθρώπινο
δυναμικό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί
στην αυξημένη ζήτηση που θα προκαλέσει
η υγειονομική κάλυψη των συμπολιτών μας
χωρίς ασφαλιστική ικανότητα

Πλήρης κάλυψη
Η πρόσβαση των ανασφάλιστων και η

πλήρης νοσηλευτική διαγνωστική και φαρμακευτική

κάλυψή τους θα εξασφαλίζονται
με τον ΑΜΚΑ ενώ για τις κατηγορίες των

ανθρώπων χωρίς χαρτιά γίνεται επεξεργασία
τρόπων εισαγωγής στο σύστημα μέσω ειδικών

βεβαιώσεων ή προσωρινού ΑΜΚΑ Ηδη
σύμφωνα με τον υπουργό Αν Ξανθό έχουν
αρχίσει να προετοιμάζονται τα διοικητικά
και ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΟΓΓΥΥ της
ΗΔΙΚΑ των ΚΕΠ και των Υπηρεσιών Πρόνοιας

για την εφαρμογή του νέου συστήματος

Παράλληλα στο πλαίσιο της αναβάθμισης
της λειτουργίας του δημόσιου συστήματος
υγείας το υπουργείο Υγείας νομοθετεί λίστα
χειρουργείου Με αυτήν η ημερομηνία της
επέμβασης του κάθε ασθενούς παύει να αποτελεί

αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ αυτού
και του εκάστοτε θεράποντος ιατρού όπως
αναφέρεται στο νομοσχέδιο Η ημερομηνία
επέμβασης καθορίζεται με βάση συγκεκριμένη

ιατρική τεκμηρίωση αξιολόγηση της
σοβαρότητας της νόσου και του επείγοντος
ή όχι της χειρουργικής αντιμετώπισης και
γνωστοποιείται στον ασθενή άμεσα Η λίστα
επισημαίνει ο υπουργός Υγείας έχει στόχο

την ίση διαφανή έγκαιρη ασφαλή και χωρίς
συναλλαγή σ.σ φακελάκι εξυπηρέτηση των
πολιτών

Σε κάθε νοσοκομείο
Με το ίδιο σκεπτικό δημιουργείται Ειδική

Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων

των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο
υπουργείο Υγείας καθώς και Γραφείο Προστασίας

Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας σε κάθε νοσοκομείο αρμόδιο για την
υποδοχή ενημέρωση παρακολούθηση διακίνησης

διοικητική υποστήριξη συλλογή και

διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων
και την εν γένει προάσπισπ των δικαιωμάτων

των χρηστών υπηρεσιών υγείας όπως
εξηγείται στο νομοσχέδιο

Ακόμα το νομοσχέδιο προβλέπει τη διευκόλυνση

των προσλήψεων και κίνητρα
για τη στελέχωση των νοσοκομείων και
των κέντρων υγείας των άγονων περιοχών
της χώρας Τα κίνητρα θα έχουν τη μορφή
επιδοτήσεων από τις περιφέρειες και τους
δήμους σε είδος πχ διατροφή διαμονή ή
και σε χρήμα στους γιατρούς που κάνουν το
αγροτικό τους ώστε να καλυφθούν οι κενές
θέσεις της περιφέρειάς τους

Επιπλέον το σχέδιο νόμου αίρει τα εμπόδια

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη

θέσεων στα νοσοκομεία για τους ειδικευόμενους

αλλάζοντας το ισχύον καθεστώς
βάσει του οποίου π υποχρέωση εκπλήρωσης
της υπηρεσίας υπαίθρου αποτελούσε προϋπόθεση

για την έναρξη της ειδικότητας Σύμφωνα

με την πρόταση νόμου η υποχρέωση
αυτή θα ισχύει για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας

διευκολύνοντας έτσι τη στελέχωση
των αγροτικών ιατρείων από γιατρούς που
έχουν νοσοκομειακή εμπειρία

Επιτάχυνση
Το νομοσχέδιο διευκολύνει τις χρονοβόρες

κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ από τις
οποίες εξαρτώνται οι προσλήψεις Αναλυτικότερα

συγκροτεί Συμβούλια Προσλήψε
ων-Κρίσεων γιατρών ΕΣΥ ανά ειδικότητα
σε κάθε υγειονομική περιφέρεια με σκοπό
την επιτάχυνση των διαδικασιών Επίσης
διευκολύνει τη διαδικασία μετατάξεων-με

ταθέσεων των γιατρών και του προσωπικού
εντός του συστήματος υγείας για να αντιμετωπίσει

τη μη ορθολογική αξιοποίηση του
υπάρχοντος προσωπικού να υπερβεί τα
εμπόδια της γραφειοκρατικής διαδικασίας
και τις χρονοβόρες διαδικασίες μετακίνησης

Οσον αφορά τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους

που μετατάχθηκαν από τα νοσοκομεία

του ΙΚΑ ή τα ιατρεία του ΕΟΓΓΥΥ
νυν ΠΕΔΥ ο χρόνος εργασίας τους στις εν

λόγω δομές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία
στο ΕΣΥ αίροντας τη διάκριση για τον χρόνο
επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατ επέκταση

και τη μισθολογική διαφορά μεταξύ
του προσωπικού αυτού και των ειδικευμένων

γιατρών του ΕΣΥ

Ακόμα ρυθμίζει τις εφημερίες των γιατρών

και του επιστημονικού προσωπικού
για να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια
οι εφημερίες των νοσοκομείων και αναδιοργανώνει

τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συμβούλια γιατρών ΕΣΥ για την ταχύτερη
διερεύνηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων

χρηματισμός διαφθορά κτλ
Το νομοσχέδιο ρυθμίζει και θέματα του

προσωπικού του ΕΚΑΒ όσον αφορά την επα
ναχορήγηση της ειδικής αποζημίωσης για το
προσωπικό που εκτελεί αερομεταφορές την
κάλυψη των εκτός έδρας δαπανών την καταβολή

επιδόματος στολής και την ασφάλιση
του προσωπικού Τέλος ιδρύει το πολύπαθο
Νοσοκομείο Θήρας Δημοσίου Χαρακτήρα
και ενταγμένο στο ΕΣΥ μέσω ΑΕΜΥ ΑΕ
και καθορίζει πλαίσιο λειτουργίας του τη
στελέχωσή του τη χρηματοδότηση τα

περιουσιακά

του στοιχεία κΛ
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μματος» στην Υγεία
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

«Αρση τον θεσμικού αποκλεισμού
των ανασφάλιστων πολιτών»
Για το νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες εκ νέου -θα συζητηθεί σήμερα
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και αναμένεται να ψηφιστεί
στα μέσα του μήνα- μιλά αναλυτικά στην «Εφ.Συν.» ο υπουργός Υγείας
► Συνέντευξη στην ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

•	Τι είναι τελικά αυτό το νομοσχέδιο, 

για το οποίο έθεσαν θέμα
οι θεσμοί -κατατέθηκε πέρυσι,
κρατήθηκε στην άκρη από τους
δανειστές- και επαναφέρετε σήμερα;

Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία, 
η οποία εμπεριέχει ρυθμίσεις που

είναι πέραν των συμφωνιών με τους
δανειστές και προωθεί παρεμβάσεις
που έχουν ένα αδιαμφισβήτητο θετικό
κοινωνικό πρόσημο και λειτουργούν
αντισταθμιστικά στις επιβαρύνσεις της
συμφωνίας, που παραμένουν.
•	Τι προβλέπει;

Κατ' αρχάς αντιμετωπίζεται νομοθετικά 

ένα τεράστιο έλλειμμα, το οποίο

αφορούσε την υγειονομική περίθαλψη
των ανασφάλιστων ανθρώπων, άρα
έχουμε μια άρση του θεσμικού αποκλεισμού 

αυτών των ανθρώπων από
τις υπηρεσίες υγείας στη λογική της
καθολικής κάλυψης των πολιτών σε

θέματα υγείας. Είναι μια παρέμβαση
που αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες 

που είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία 

χρόνια λόγω της απασφάλισης
και της εκκρεμότητας αυτής. Είναι μια
σημαντική παρέμβαση διότι προφανώς
δεν μπορούν να είναι ανεκτές τέτοιου
τύπου ανισότητες και αποκλεισμοί
στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, που

πρέπει να διέπεται από τη λογική του
κοινωνικού αγαθού.
•	Αντέχει το σύστημα υγείας,
που άγγιξε τα όρια της κατάρρευσης 

με τις πολιτικές των περικοπών 

των τελευταίων ετών,
μια νέα επιβάρυνση όπως αυτή
της περίθαλψης 2,5 εκατομμυρίων 

ανασφάλιστων; Με ποιους
τρόπους θα το ενισχύσετε;

Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δηλαδή 

για να καταστεί αυτή η ρύθμιση
λειτουργική πρέπει παράλληλα να
συνοδευτεί με ενίσχυση του δημόσιου 

συστήματος υγείας. Τα υπόλοιπα
άρθρα του νομοσχεδίου, τα περισσότερα, 

έχουν ακριβώς αυτή τη λογική.
Μια λογική δηλαδή αναβάθμισης και
της λειτουργίας και της στελέχωσης
και της οργάνωσης του δημόσιου
συστήματος υγείας. Θέλουμε να μην
αποκαταστήσουμε μόνο ή να ξεπεράσουμε 

τον θεσμικό αποκλεισμό, αλλά
να καταστήσουμε ικανό το σύστημα

να καλύψει τις ανάγκες αυτών των
ανθρώπων.

Υπάρχει προσπάθεια αναπροσανατολισμού 

δημόσιων πόρων προς τις
δημόσιες δομές. Στην περίπτωση αυτή,
αυτό γίνεται μέσω της πρόβλεψης για
τη χρηματοδότηση της κάλυψης των
ανασφάλιστων από τον ΕΟΠΥΥ με 1 00
εκατ. ευρώ, που είναι το αναμενόμενο
προϋπολογιζόμενο κόστος. Στόχος μας
είναι να διασφαλίζουμε ότι δημόσιοι
πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
θα κατευθύνονται στο σύστημα υγείας.
•	Ο αντίλογος είναι ότι είναι
ρυθμίσεις κατά κάποιον τρόπο
διαδικαστικού- διαχειριστικού
χαρακτήρα. Τι απαντάτε;

Είναι παρεμβάσεις με σαφέστατο
πολιτικό στίγμα, που είναι η καθολική
κάλυψη και η αντιμετώπιση της υγειονομικής 

φτώχειας και μια παρέμβαση
που αναιρεί οριακά αυτό το νεοφιλελεύθερο 

σχέδιο που προέβλεπε τη
διαρκή συρρίκνωση της δημόσιας περίθαλψης 

και του κοινωνικού κράτους.
•	Αναιρείται, επομένως, σταδιακά 

το νεοφιλελεύθερο σχέδιο;
Σε έναν βαθμό αναιρείται. Οριακά,

όχι πλήρως. Παραμένουν τα μέτρα λιτότητας 

και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, 

ωστόσο υπάρχει μια σταδιακή
υποχώρηση της γραμμής των συνεχών
περικοπών της υποχρηματοδότησης
και της υποοτελέχωσης. Μπαίνει ένας
πάτος και σταδιακά προχωράμε προς
την αναβάθμιση και την ενίσχυση.
•	Η στελέχωση του συστήματος
ειδικότερα της περιφέρειας και

Παρεμβάσεις με σαφέστατο
πολιτικό στίγμα, που
είναι η καθολική κάλυψη
και η αντιμετώπιση της
υγειονομικής φτώχειας,
και μια παρέμβαση που
αναιρεί οριακά αυτό το
νεοφιλελεύθερο σχέδιο
που προέβλεπε τη διαρκή
συρρίκνωση της δημόσιας
περίθαλψης και του
κοινωνικού κράτους

των άγονων γραμμών με ποιους
τρόπους θα επιτευχθεί;

Ενισχύουμε την προσπάθεια στήριξης 

των άγονων γραμμών με επιπλέον
κίνητρα, κατοχυρώνοντας νομικά τις
περιφέρειες ώστε να μπορούν να παρέχουν 

ένα κοινωνικό πακέτο στους
επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς
για να καλυφθούν θέσεις που είναι διαχρονικά 

κενές. Διευκολύνουμε την
προσέλευση των ειδικευομένων στο
σύστημα, που αντιμετωπίζει το μεγάλο
πρόβλημα της ιατρικής μετανάστευσης
και αποτέλεσμα έχει το άδειασμα των
περιφερειακών ιατρείων, καταργώντας
την υποχρεωτικότητα του αγροτικού
για την έναρξη της ειδικότητας. Σήμερα 

οι θέσεις για την ειδικότητα αδειάζουν 

πιο γρήγορα και η υποχρέωση
της υπηρεσίας υπαίθρου πριν από την
ειδικότητα δημιουργεί μια επιπλέον
δυσκολία στους νέους γιατρούς και
τους κάνει να φεύγουν μια και καλή
στο εξωτερικό.
• Στο νομοσχέδιο ιδρύεται το
Νοσοκομείο θήρας, ένα πλήρως 

εξοπλισμένο νοσηλευτικό
ίδρυμα που κόστισε περί τα 15
εκατ. ευρώ και παραμένει κλειστό 

από το 201 1 . θα ενταχθεί
στο ΕΣΥ και θα ανοίξει τις πύλες
του στους πολίτες σύντομα;

Γίνεται μια παρέμβαση ανάπτυξης
του συστήματος που αφορά το Νοσοκομείο 

θήρας. Βρήκαμε τρόπο να
ξεκινήσει τη λειτουργία του. Διαθέτει
σημαντική υποδομή που έχει τελειώσει
εδώ και χρόνια και βρίσκουμε τρόπο
να προχωρήσουμε στη διαδικασία 

προσλήψεων 

και να υπάρξει δυνατότητα
συμπληρωματικών πόρων από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, από τους φορείς
της περιοχής.

Εχουν βρει τρόπους να ενισχύσουν 

χρηματοδοτικά το νοσοκομείο
(η.χ. σκέφτονται να βάλουν τέλη σε
κάποιες υπηρεσίες, όπως το τελεφερίκ), 

το οποίο θα είναι και επένδυση
για τον ιατρικό τουρισμό. Το νοσοκομείο 

θα λειτουργεί με τους όρους του
ΕΣΥ, η μόνη διαφορά είναι ότι ανήκει
-απ' αρχής του ανήκε- στην ΑΕΜΥ. Η
εταιρεία υπολειτουργούσε και τώρα
αξιοποιούμε τη δυνατότητα που μας
δίνει για να προσλάβουμε με γρήγορο
τρόπο προσωπικό και να μεταφέρουμε
προσωπικό από το κέντρο υγείας.
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ DEALS
ΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΐ3

ΠΕΦ Αλλαγές στον χάρτη του κλάδου λόγω χαμηλών τιμών στα φάρμακα συρρίκνωσης της ζήτησης και έντονης εξωστρέφειας

Ερχονται deals στη ραρμακσβιομηχανια
Του Γιώργου Σακκά
gsakkasüina temponki gr

Η διαρκώς συρρικνούμε
νη ελληνική αγορά φορ
μάκου η δραματική μείωση

των τιμών αλλά και n αναγκαστική

προσαρμογή στο νέο
περιβάλλον μέσω κινήσεων
σηγκέντρωσπς αποτελούν τις
βασικές διαπιστώσεις των στελεχών

της ελληνικής φορμακο
βιομηχανίας Το 201 6 αναμένεται

να είναι μια χρονιά που n
φαρμακευτική αγορά θα μειωθεί

περαιτέρω θα σημειωθούν
τουλάχιστον 3 νέες εξαγορές
ενώ n εξωστρέφεια του κλάδου
θα φιάσει σε επίπεδα ρεκόρ
προκειμένου οι εταιρείες να εξασφαλίσουν

τη βιωσιμότητά τους
Αυτή είναι n νέα πραγματικότητα

n οποία αποτυπώθηκε
στις εκτός πρωτοκόλλου δηλώσεις

κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίιας της Πανελλήνιας

Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
στην οποία σημειωτέον

παραβρέθηκαν τρεις
πρώην υπουργοί ένας πρώην
αναπληρωτής και ένας πρώην
υφυπουργός υγείας αλλά κανείς

από τη σημερινή πολιτική
ηγεσία της Αριστοτέλους η
οποία εκπροσωπήθηκε από τον
γενικό γραμματέα του υπουργείου

Πέτρο Γιαννουλάτο
Στην ομιλία του ο πρόεδρος

της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων

επέκρινε για μια ακόμη φορα
την κυβέρνηση για την παντελή

απουσία σχεδιασμού και πλάνου

για την πολιτική του φαρμάκου

κατά τα επόμενα χρόνια
την έλλειψη επενδυτικών κινήτρων

τις πρόσθετες επιβαρύνσεις
και κυρίως τις συνεχείς μειώσεις

των τιμών στα φάρμακα
και ειδικά στα φάρμακα με χα

τερικό χρειάζεται να έχουμε ένα
βιώσιμο μοντέλο για την εγχώρια

αγορά φορμάκου
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος

του υπουργείου κ
Γιαννουλάτος ανέφερε ότι στα μέσα

Μαρτίου το υπουργείο Υγείας
θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο

μελέτη σχετικά με πρωτοβουλίες

για την πολιτική φορμάκου

μηλές τιμές Την ίδια στιγμή σημείωσε

ότι παρά τις δύσκολες
συγκυρίες οι βιομηχανίες έχουν
διατηρήσει τις θέσεις εργασίας
Η φαρμακευτική βιομηχανία
έχει δυνατότητες ανάπτυξης και
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
περίθαλψης του πληθυσμού
Για να πάνε όμως τα πράγματα
μπροστά και να σταματήσει η
φυγή των επιχειρήσεων στο εξω

που θα αφορά τραο το μέρος της
κατανάλωσης όσο και την παραγωγή

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

σε όποια αγορά
έχει μπει διατηρεί υψηλό επίπεδο

ποιότητας και είναι ανταγωνιστική

ανέφερε

Επχαρηματκές
εξελίξεις
Στο περιθώριο των επίσημων

ομιλιών αυτό το οποίο αποτέλεσε

σημαντικό σημείο αναφοράς

στις σηζητιίσεις των στελεχών

είναι οι επιχειρηματικές εξελίξεις

οι οποίες θα μπορούσαν
να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα

των ελληνικών μονάδων
Οπως επεσήμαναν εκηρραωποι
του χώρου κάποιες παραγωγικές

μονάδες ειδικά μικρής δυ

Ο πρόεδρος
της ΠΕΦ

Θεόδωρος Τρύφων
επέκρινε
για μια ακόμη φορά
την κυβέρνηση
για την παντελή
απουσία σχεδιασμού
και πλάνου
για την πολιτική
του φαρμάκου κατά
τα επόμενα χρόνια

ναμικότητας δεν θα μπορέσουν
να αντέξουν τις νέες τιμές για τα
γενόσημα οι οποίες θα προκύψουν

από τα επόμενα δελτία τιμών

του 2016-2017
Μάλιστα ήδη έχει προχωρήσει

n εξαγορά ενός εργοστασίου
από μία επιχείρηση η οποία

πριν από περίπου έναν χρόνο
ολοκλήρωσε επίσης μια σημαντική

επένδυση στο χώρο

ενω ειαιρραωπος απο τον τομεα
του χονδρεμπορίου ανέφερε πως
έχει γίνει δέκτης προτάσεων εξαγοράς

δύο παραγωγικών μονάδων

Εν αναμονή των εξελίξεων
στηΦαμαρ
Την ίδια στιγμή η αγορά φορμάκου

αναμένει ή μπορεί να
ουμμετέχει κιόλας τις εξελίξεις
στον όμιλο της Φαμάρ ο οποίος

σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις

της διοίκησης αναζητά
στρατηγικό επενδυτή προκειμένου

να αναπτυχθεί περαιτέρω
Για συγκεκριμένους Ελληνες

παίκτες της αγοράς φορμάκου

οι ελληνικές εγκαταστάσεις
της Φαμάρ είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρουσες

καθώς η εταιρεία
διαθέτει εξελιγμένες υπηρεσίες
logistics Από την άλλη μεριά
για εταιρείες που στοχεύουν στην
περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας

στο εξωτερικό τα εργοστάσια

της Φαμάρ σε Ολλανδία
Ισπανία Ιταλία και Γαλλία θα
μπορούσαν να θεωρηθούν ευκαιρία

Πάντως και αυτό το àeal
του ομίλου αναμένεται να ολοκληρωθεί

άμεσα
Εξελίξεις αναμένονται και

από την Pharmathen n οποία
πριν από το τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2016 θα ανακοινώσει

μια σημαντική κίνηση στο
εξωτερικό

SID 100279791

W Εκπρόσωποι
του χώρου

επισημαίνουν
πως κάποιες
παραγωγικές
μονάδες
ειδικά μικρής
δυναμικότητας
δεν θα μπορέσουν
να αντέξουν
τις νέες τιμές
για τα γενόσημα
οι οποίες
θα προκύψουν
από τα επόμενα
δελτία τιμών
του 2016-2017
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