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Ο Κέλλας για τα φάρμακα
Πρώτη επίσημη ως τομεόρχη Υγείας ήταν για
τον Χρήστο Κελλα η παρουσία του υτπν εκδήλωση

της πανελλήνιας ένωσης φαρμακοβιο
μηχανων όπου εκπροσώπησε τον πρόεδρο της
Ν.Δ Κυριάκο Μητσοτάκη Στην ομιλία του ο
κ Κέλλας που στο τελος καταχειροκροτήθηκε
σε αντίθεση με τα στελέχη της κυβέρνησης
αναφέρθηκε και στο θέμα του clawback στα
φάρμακα σημειώνοντας πως δεν θα μειώσει
τη νοσοκομειακή δαπάνη δεν θα αποτελέσει
αντικίνητρο αλλά αντιθέτως το κόστος θα το
πληρώσουν οι φαρμακοβιομηχανίες χωρίς να
υπάρχει όφελος και για το ασφαλιστικό Γ.Ε
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ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

«Ευθύνη της πολιτείας
η λειτουργία του ΕΣΥ»

αςΟ υπουργός Υγείας Ανδρέ(
Ξανθός ξεκαθάρισε όιι «δε1

υπάρχει καμία πρόθεση να
μειακυλήσουμε βάρη και εϋθύνες
σχην Τοπική Αυτοδιοίκηση ι

-      ► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

«Κατοχυρώνουμε
νομικά τις
περιφέρειες ώστε
να μπορούν να
παρέχουν ένα
κοινωνικό πακέτο
στους επικουρικούς
και αγροτικούς
γιατρούς για
να καλυφθούν
θέσεις που είναι
διαχρονικά κενές»
είχε τονίσει
μιλώντας στην
«Εφ.Συν.»
(10/2/2016)
ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός

οργάνωση, η χρηματοδότηση και η λειτουργία 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι

ευθύνη της πολιτείας. Δεν υπάρχει καμία
πρόθεση να μετακυλήσουμε βάρη και ευθύνες 

στην τοπική αυτοδιοίκηση» επισήμανε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας
στην τηλεοπτική εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, 

απαντώντας στην ανάκοίνωση του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της ΚΕΔΕ για
«τροπολογία-ντροπή που μεταφέρει στους

προϋπολογισμούς των δήμων
τις δαπάνες λειτουργίας των
δημόσιων δομών υγείας».

Με τις διατάξεις του σχετικού 

άρθρου του νομοσχεδίου
του υπουργείου Υγείας, όπως
εξηγείται στην σχετική αιτιολογική 

έκθεση, σημείωσε ο
υπουργός, «παρέχεται η δυνατότητα 

στους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης Α'
και Β' βαθμού, καθώς και στα
νομικά πρόσωπα αυτών, της
επιχορήγησης, μέσω κονδυλίων 

του προϋπολογισμού τους,
άμεσων και απαραίτητων λειτουργικών 

αναγκών των δημόσιων 

φορέων υγείας, που
βρίσκονται εντός των διοικητικών 

ορίων τους».
Με την κατάθεση του νομοσχεδίου 

την περασμένη
εβδομάδα ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός είχε εξηγήσει 

μιλώντας στην «Εφ.Συν.»

(10/2/2016) ότι με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων 

«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».

Συμπληρωματικοί πόροι
Επιπλέον, και στην περίπτωση του υπερσύγχρονου 

νοσοκομείου Θήρας, για το οποίο
όπως είχε πει βρέθηκε τρόπος να ξεκινήσει
να λειτουργεί, ανέφερε ότι «βρίσκουμε τρόπο
να προχωρήσουμε στη διαδικασία προσλήψεων 

και να υπάρξει δυνατότητα συμπληρωματικών 

πόρων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

από τους φορείς της περιοχής», οι

οποίοι πρόσθεσε σε άλλο σημείο «έχουν βρει
τρόπους να ενισχύσουν χρηματοδοτικά το
νοσοκομείο (π.χ. σκέφτονται να βάλουν τέλη
σε κάποιες υπηρεσίες, όπως το τελεφερίκ)».

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της ΚΕΔΕ,
όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως «εκφράζει
την έντονη αντίθεσή της στην Ν-τροπολογία
που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία συμπεριλήφθηκε 

στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Υγείας, στην οποία προβλέπεται να επιβαρύνονται 

οι προϋπολογισμοί των δήμων για την
κάλυψη κάθε είδους δαπανών των δημόσιων
δομών Υγείας (νοσοκομεία, Μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Περίθαλψης, Δημόσιες Μονάδες
Ψυχικής Υγείας, κ.λπ.). Η Ν-τροπολογία αυτή
επιχειρείται να περάσει "στα κρυφά" κι ενώ
τα μάτια της κοινής γνώμης είναι στραμμένα
στις κινητοποιήσεις των αγροτών».
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ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Νομοθετική ρύθμιση για την
κάλυψη 2 εκατ ανασφάλιστων

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί

στη Βουλή προς ψήφιση η νομοθετική
ρύθμιση για την καθολική κάλυψη των
2.000.000 ανασφάλιστων πολιτών όπως προανήγγειλε

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου

Οικονομικών για την κύρωση των
από 24.12.2015 και από 30.12.2015 Πράξεων
Νομοθετικού Περιεχομένου για τη ρύθμιση κατεπειγόντων

θεμάτων διαφόρων υπουργείων
Εμείς με αυξημένη επιχορήγηση από τον

κρατικό προϋπολογισμό που έχει γίνει και το
αποδείξαμε στη συζήτηση του προϋπολογισμού

αλλά και με τη συνέργεια των πόρων
της κοινωνικής ασφάλισης που επίσης έχει

αρχίσει ήδη να υλοποιείται και οι μεταβιβάσεις
πόρων και τον Ιανουάριο από τα ασφαλιστικά
ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ το αποδεικνύουν αυτό

θέλουμε να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητα
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα

του δημόσιου συστήματος υγείας αυτήν

την περίοδο υπογράμμισε ο Ανδ Ξανθός
και ανακοίνωσε ότι γι αυτό ακριβώς προχωρούμε

την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε
τη νομοθετική ρύθμιση της καθολικής κάλυψης

των ανασφάλιστων ανθρώπων Θεωρούμε

ότι ήδη από τη συζήτηση που έχει γίνει
στη Βουλή υπάρχει κλίμα ανακούφισης στην
κοινωνία γΓ αυτή την εξέλιξη επισήμανε ο υπουργός

Υγείας
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Ερχονται συγχωνεύσεις νοσοκομείων
Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεϋά
rmela@dimokratiancws.gr

Την
ολοκλήρωση
της αξιολόγησης

για τις
συγχωνεύσεις
νοσοκομείων

τις καταργήσεις τμημάτων
και κλινικών που αποτελούν

άλλωστε δέσμευση
από το πρώτο Μνημόνιο

προωθεί η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας με την
τροπολογία που κατέθεσε

χθες στο σχέδιο νόμου
Μέτρα για την επιτάχυνση

του κυβερνητικού έργου

και άλλες διατάξεις
στη Βουλή

Οπως αναφέρει η αιτιολογική

έκθεση οι υγειονομικές

μονάδες της χώρας

υποχρεούνται να στέλνουν

στην Επιτροπή Διαχείρισης

Ηλεκτρονικών
Αρχείων που εδρεύει στο
υπουργείο Υγείας όλα τα
στοιχεία που αφορούν τη
λειτουργία νοσοκομείων
ΠΕΔΥ κέντρων υγείας
περιφερειακών ιατρειών
κ.λπ για παράδειγμα όλα
τα δεδομένα που αφορούν
τον αριθμό του προσωπικού

νοσηλευτικό ιατρικό
κ.λπ την κίνηση των

εξωτερικών ιατρείων των
χειρουργείων με ταυτόχρονη

θέσπιση της περιώνυμης

λίστας χειρουργείων
και δημιουργία αρχείων

ακόμη και για τα υλικά
που χρησιμοποιούνται

Η ηγεσία του υπ Υγείας κατέθεσε
χθες νομοσχέδιο για να προωθήσει
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

τη συνταγογράφηση ανά
φαρμακευτικό σκεύασμα
τα αναλώσιμα στην αποθήκη

στο φαρμακείο κ.ά
Στόχος του υπουργείου
Υγείας είναι να γνωρίζει
σε πραγματικό χρόνο και
ανά πάσα στιγμή σε ποια
κατάσταση βρίσκεται κάθε
νοσηλευτικό ίδρυμα της
χώρας

Οι ανάγκες
Οπως αναφέρει η τροπολογία

είναι αναγκαίο
να βρίσκονται στη διάθεση

του υπουργείου όλα τα
στοιχεία προκειμένου να
μπορούν να αξιολογηθούν
οι ανάγκες υγείας του γενικού

πληθυσμού καθώς
και ειδικών πληθυσμιακών

ομάδων Η αξιολόγηση
αυτή είναι βασική

προϋπόθεση για μια σειρά
στοχευμένων ενεργειών
και πολιτικών που εμπίπτουν

στην αρμοδιότητα
του υπ Υγείας όπως ενδεικτικά

η σύσταση η
μεταφορά

η κατάργηση η
συγχώνευση νοσοκομείων

ή τμημάτων αυτών καθώς

και θέσεων γιατρών
επιστημονικού και λοιπού
προσωπικού ο προγραμματισμός

για τη δημιουρ¬

γία και ανάπτυξη νοσοκομείων

η μέτρηση και αξιολόγηση

των ανισοτήτων
στην υγεία

Αξίζει να σημειωθεί όη
στο πρώτο Μνημόνιο το
2010 επί υπουργίας Ανδρέα

Λοβέρδου όταν είχε
ανακοινωθεί η συγχώνευση

των νοσοκομείων είχε
ξεσπάσει θύελλα αντιδρά
σεών από τον ιατρικό κόσμο

Μάλιστα για μεγάλο
χρονικό διάστημα οι νοσοκομειακοί

γιατροί έκαναν
απεργίες διαδηλώσεις και
πορείες στον δρόμο για το
λουκέτο που τελικά μπήκε

σε πολλές κλινικές και
τμήματα νοσοκομείων του
ΕΣΥ θυμίζουμε ότι μικρότερα

θεραπευτήρια όπως
το Αμαλία Φλέμινγκ
συγχωνεύτηκαν με μεγαλύτερα

όπως το Σισμα
νόγλειο ή άλλαξαν χαρακτήρα

όπως η Αγία Βαρβάρα

που έγινε Κέντρο
Υγείας Αστικού Τύπου

Σημειώνεται ότι στις
απεργίες τότε πρωτοστατούσε

η σημερινή κυβέρνηση
που υπερασπιζόταν

ένα δημόσιο σύστημα

Υγείας στο οποίο όλοι
οι πολίτες θα είχαν δωρεάν

πρόσβαση
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Πόρισμα Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας διαπίστωσε
αχρείαστες δαπάνες σε χαρτί αλλά και σε εκατοντάδες χιλιάδες κουτιά
ληγμένων αντι-ιικών φαρμάκων στην κεντρική αποθήκη του υπουργείου Υγείας

Σπατάλη εκατομμυρίων
σε αφίσες και φυλλάδια

του Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygeia@gmail com

Μια
ακατανόητη και

προκλητική σπατάλη

δεκάδων εκατομμυρίων

ευ
ρώ σε χιλιάδες

παραπεταμένες και αχρείαστες διαφημιστικές

αφίσες και φυλλάδια
αλλά και σε εκατοντάδες χιλιάδες

κουτιών ληγμένων ήδη από

το 2006 αντι-ιικών φαρμάκων
και κουτιών ναρκωτικών

φαρμάκων τα οποία δεν έχουν ακόμη

καταστραφεί παρά τα όσα
ορίζει η κείμενη νομοθεσία της
χώρας μας διαπιστώνει το πόρισμα

του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας Πρόνοιας ΣΕΥ
ΥΠ στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού

KAY του υπουργείου Υγείας
Το σχετικό πόρισμα του ΣΕΥ

ΥΠ το οποίο φέρνει σήμερα κατ
αποκλειστικότητα στη δημοσιότητα

η Ε φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
ΔΨ/ΕΜΠ.οικ 1367 και ημερομηνία

28 Δεκεμβρίου 2015

Λεφτά για πέταμα
Λεφτά για πέταμα φαίνεται ότι διέθεταν

οι διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες
του υπουργείου Υγείας εξαιρουμένης
της παρούσας πολιτικής ηγεσίας ασφαλώς

καθώς στην KAY του υπουργείου
οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ ανακάλυψαν

και κατέγραψαν μεταξύ
άλλων 107.685 αφίσες με το σύνθημα

Σε 5 λεπτά σώζεις μία ζωή Γίνε
και εσύ εθελοντής αιμοδότης
279.450 φυλλάδια με το διαφημιστικό
σύνθημα Μύθος και αλήθειες για το
κάπνισμα 64.990 αυτοκόλλητα με
το σύνθημα Γιατί πρέπει ν ανεχθώ
τον καπνό σου 272.600 διαφημιστικά

φυλλάδια με το σύνθημα Τι πρέπει
να ξέρεις για το αλκοόλ 151.300
διαφημιστικά φυλλάδια με το σύνθημα

Μάθετε για να μην πάθετε
197.000 διαφημιστικά φυλλάδια με
το σύνθημα Τι πρέπει να γνωρίζει ο
αιμοδότης και άλλες κατηγορίες άχρηστων

και παραπεταμένων φυλλαδίων
και αφισών που ξεπερνούν αριθμητικά

τα 150.000

Σκευάσματα από το 2006
Από το 2006 και το 2010 έχουν λήξει

οι εκατοντάδες χιλιάδες συσκευασίες
των αντι-ιικών φαρμάκων Tamiflu

και Symetrel τα οποία ανακάλυψαν
οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ στην KAY
του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα του
Σώματος λοιπόν από τις 500.000
συσκευασίες του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος

Tamiflu που παραδόθηκαν
στην KAY σε εκτέλεση της από 21

Φεβρουαρίου 2006 σύμβασης μεταξύ
του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ Α.Ε οι 495.450

Με μια
ματιά

2Î9
χιήιάδκ 450 φυλλάδια
με to διαφημιστικό σύνθημα

Mù9os καιαπή
0£ies για ιο κάπνισμα
και 107.685 αφίσκ
με ιο σύνθημα Σε 5
λεπτά σώζε5 μία ζωή
Γίνε και εσύ εθεπΌνυ1
αιμοδότη ανακάλυψαν

οι επιθεωρητή του
ΣΕΥΥΠ

500
xifliäöes συσκευασίε5
του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματα

Tamiflu
και 200.000 συσκευ
aoi£S tou φαρμακευτικού

ιδιοσκευάσμαιοε
Symetrel παρέμειναν
αδιάθετκ και έπηξαν

παρέμειναν αδιάθετες και εξ αυτών οι
195.529 έχουν λήξει από τον έβδομο
μήνα του 201 1 και οι 299.921 από τον
ενδέκατο του 201 1 Τα φάρμακα αυτά
είναι συσκευασμένα σε 3.100 κυτία
συνολικού βάρους 8.500 κιλών

Επίσης σύμφωνα πάντα με το σχετικό

πόρισμα του ΣΕΥΥΠ από τις
200.000 συσκευασίες του φαρμακευτικού

ιδιοσκευάσματος Symetrel που
παραδόθηκαν στην KAY σε εκτέλεση
της από 17 Νοεμβρίου 2005 σύμβασης
μεταξύ του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ Α.Ε οι

123.768 παρέμειναν αδιάθετες και
έχουν λήξει από τον ενδέκατο του
2010 Τα φάρμακα αυτά είναι συσκευασμένα

σε 1.290 κυτία συνολικού
βάρους 6.500 κιλών

Το πόρισμα αναφέρει ακόμα ότι
για την προμήθεια των ιδιοσκευασμάτων

Tamiflu το κόστος ανήλθε στο
χρηματικό ποσό του 1.504.200,00
ευρώ ενώ για την προμήθεια του ιδιοσκευάσματος

Symetrel το κόστος
ανήλθε στο χρηματικό ποσό των
5.295.400,00 ευρώ

Εύλογα ερωτήματα
ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ του ΣΕΥΥΠ σημειώνουν επίσης τα εξής ερωτήματα

Προκύπτει βεβαίως εύλογα το ερώτημα για ποιον λόγο όλο το προηγούμενο

χρονικό διάστημα με δεδομένο ότι υπάρχουν ληγμένα φάρμακα
από τριαχονταπενταετίας σ.σ πρόκειται για τα ναρκωτικά τα οποία εντόπισε

το ΣΕΥΥΠ δεν έχουν γίνει ενέργειες για την καταστροφή τους
και γιατί οι αρμόδιες Διευθύνσεις αλλά και το Υπουργείο συνολικότερα
δεν φαίνεται να έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες Σε επίπεδο προφορικής

ενημέρωσης οι υπάλληλοι της KAY είπαν σχετικά ότι οι ενέργειες αυτές

καταστροφής ληγμένων φαρμάκων/ναρκωτικών απαιτούσαν τη διάθεση

τεράστιου οικονομικού ποσού γεγονός που δυσχέρανε την όποια ενέργεια

παραλαβής και καταστροφής τους δεδομένης της έλλειψης οικο
voμucώv πόρων Οι δύο επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ τέλος καλούν τον ίδιο
τον γενικό επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ Σταύρο Ευαγγελάτο να εξετάσει το
ενδεχόμενο στα πλαίσια της ελεγκτικής δράσης της Υπηρεσίας έκδοσης
εντολής ελέγχου για τα θέματα που τέθηκαν για το ζήτημα της προμήθειας

αλλά και των αδιάθετων ποσοτήτων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
που βρέθηκαν στις αποθήκες της KAY

Το σχετικό

πόρισμα του
ΣΕΥΥΠ to οποίο
φέρνει σήμερα κατ
αποκλειστικότητα
στηδημοσιόιητα η

Ε φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου ΔΨ
ΕΜΠ.οικ 1367
και ημερομηνία 28
Δεκεμβρίου 201 5

Πότε θα
αντιδράσει
η ποήιτική
ηγεσία

To cüs άνω πόρισμα

των δύο επιθεωρητών

του ΣΕΥΥΠ
βρίσκεται από τα
τέλη του περασμένου

Δεκεμβρίου στα
χέρια ms ποπΊιική5
ηγεσία του υπουργείου

Υγεία5 η οποία
είναι η μόνη αρμόδια
να διατάξει εάν
νιώθει την πολιτική
ευαισθησία γι αυτό
τη διενέργεια ελέγχου

στην KAY του
υπουργείου Υγεία5
αλλά Kupicos eras

εμηλεκόμενε5 υπη
ρεσίε και διευθύνσεις

του υπουργείου
Υγείας προκειμένου
να διαπιστωθούν οι
αιτίες για τις cüs άνω
προμήθειε εκατοντάδων

χιλιάδων
συσκευασιών αντι
ιικών φαρμάκων τα
οποία παρέμειναν
τελικακ αδιάθετα
καθακ και για tis
cos άνω προμήθειες
εκατοντάδων χιλιάδων

άχρηστων και
αχρησιμοποίητων
διαφημιστικών φυλλαδίων

και αφισών
Τα ερωτήματα πλανώνται

ευλόγα
στην ατμόσφαιρα σε
μια εποχή κατά την
οποία οι σηαταλΒ
ισοδυναμούν με
κοινωνικό και οικονομικό

έγκλημα
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ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙ
Κοινωνία 61

ΙϋΙΙΙϋ III
Nil llhl

Σύμφωνα με μελέτη της Σχολής Κοινωνικών

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
ένας στους τρεις ογκολογικούς ασθενείς δεν έχει

πρόσβαση σε γιατρό λόγω της καθυστέρησης στο

κλείσιμο του ραντεβού Οι λίστες αναμονής για
ακτινοθεραπεία φτάνουν τους έξι με επτά μήνες

ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΝΑΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Αρρωστα
τα νοσοκομεία
σε κίνδυνο οι ασθενείς
ΓΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το
δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας
μας Καρκινοπαθείς βρίσκονται σε
λίστες αναμονής 6-7 μηνών για μια
ακτινοθεραπεία επείγοντα καρδιοχειρουργικά

περιστατικά καθυστερούν

να χειρουργηθούν λόγω έλλειψης

γιατρών ασθενείς διαοωληνω
μένοι σε απλούς θαλάμους περιμένουν

να αδειάσει κρεβάτι στην Εντατική

φάρμακα και υλικά με ro
σταγονόμετρο ασθενοφόρα φαντάσματα

και γηρασμένος εξοπλισμός

περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξη του ΕΣΥ
Σύμφωνα με μελέτη της Σχολής

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου ένας στους
τρεις ογκολογικούς ασθενείς δεν έχει
πρόσβαση οε γιατρό λόγω της καθυστέρησης

στο κλείσιμο του ραντεβού
Ενδεικτικά οι λίστες αναμονής για
ακτινοθεραπεία φτάνει τους έξι με
επτά μήνες στον Αγτο Σάββα και ακολουθούν

τα άλλα νοσοκομεία

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία

έχουν στερέψει από φάρμακα Από
m μελέτη προέκυψε ότι το 28 των
ογκολογικών ασθενών δεν έχει πρόσβαση

στα φάρμακά του λόγω των
ελλείψεων στα νοσοκομειακά φαρμακεία

Τα μηχανήματα ακτινοθεραπείας
θα έπρεπε να υπάρχουν στο

ΕΣΥ τουλάχιστον 70 είναι μόλις 27
από τα οποία περισσότερα από τα
μισά έχουν περάσει την 12ετία

Τα νοσοκομεία έχουν
στερέψει από φάρμακα

Τα μηχανήματα
ακτινοθεραπείας θα
έπρεπε να υπάρχουν
στο ΕΣΥ τουλάχιστον
70 είναι μόλις 27

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και
για τα καρδιοχειρουργικά περιστα
ττκά Στο Ιπποκράτειο Αθηνών που
μαζί με τον Ευαγγελισμό δέχονται
περιστατικά από όλη την Ελλάδα
καταγράφονται τραγικές ελλείψεις
σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό

με αποτέλεσμα στην εφημερία
να υπάρχει δυνατότητα για ένα

χειρουργείο Για τη δεύτερη χειρουργική
αίθουσα δεν υπάρχει ταυτόχρονη

βάρδια Αυτό σημαίνει ότι εάν στη

διάρκεια του επείγοντος χειρουργείου
προκύψει δεύτερο επείγον περιστατικό

πρέπει να περιμένει να τε

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΠΟΕΔΗΝ

Σε οριακό
σημείο λόγω
έλλειψης
κονδυλίων
Σήμα κινδύνου εκπέμπει και
η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ η
οποία κάνει λόγο για οριακό
σημείολειτουργίαςτου ΕΣΥ
λόγω της υποχρηματοδόχη
οης και της υποστελέχωσης
Από τον προϋπολογισμό του
έτους 2016 προκύπτει ότι
φέτος τα δημόσια νοσοκομεία

θα επιχορηγηθούν με
1,15 δια ευρώ φέτος επιβαρύνονται

και με το κόστος
χορήγησης των ακριβών
φαρμάκων που πέρυσι
χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ τη
στιγμή που οφείλουν στους
προμηθευτές πάνω από 2
δια ευρώ Σύμφωνα με την
ΠΟΕΔΗΝ προσωπικό προσλαμβάνεται

μόνο μέσω
τηλεοράσεως Τα στοιχεία
είναι αποκαλυπτικά αποχώρησαν

20.000 υγειονομικοί
τα έξι τελευταία έτη και δεν
έχει προσληφθεί ούτε ένας
Κενές παραμένουν η μία
στις τρεις οργανικές θέσεις
δηλαδή σε απόλυτο αριθμό
σε 30.000 ανέρχονται οι
κενές οργανικές θέσεις
Αποτέλεσμα των ελλείψεων
σε προσωπικό να αντιστοιχεί

μόλις μία νοσηλεύτρια
τη βάρδια σε κάθε κλινική
των 40 ασθενών Δραματική

είναι η κατάσταση και στο
ΕΚΑΒ Από τα 130 που διαθέτει

του ΕΚΑΒ Αθηνών
σχεδόν το 50 των μάχιμων

οχημάτων βρίσκεται
ακινητοποιημένο λόγω
σοβαρών βλαβών ενώ και
ασθενοφόρα με απλές βλάβες

λόγω έλλειψης ανταλλακτικών

δεν επισκευάζονται

έγκαιρα Η κατάσταση
το τελευταίο διάστημα έχει
ξεφύγει από κάθε έλεγχο
και σήμερα στην Αττική
είναι κλειστοί 27 τομείς
ασθενοφόρων που συνεπάγεται

ότι το βάρος της διακομιδής

ασθενών έχει επιβαρύνει

τα λίγα ασθενοφόρα
που κυκλοφορούν με

επιπλέον καθυστερήσεις
στην ανταπόκριση του
ΕΚΑΒ ακόμα και σε επείγοντα

περιστατικά Ουσιαστικά

μεγάλες περιοχές της
Αττικής δεν καλύπτονται με
κανένα ασθενοφόρο παρά
μόνο με ασθενοφόρα από

διπλανούς τομείς με ό,τι
αυτό συνεπάγεται ως προς
τον χρόνο ανταπόκρισης
του ΕΚΑΒ

λειώσει το πρώτο επείγον Πριν από
λίγες ημέρες ο Συντονιστής Διευθυντής

της Β Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής του Ιπποκράτειου Αθηνών
κ Γιώργος Οικονομόπουλος με επιστολή

του ενημέρωσε ξανά το υπουργείο

Υγείας για ης συνθήκες
που επικρατούν στο νοσοκομείο
Πιστεύω ότι το σύστημα υγείας της

χώρας μας με τους εν λόγω κυρίους
έχει γίνει πλέον επικίνδυνο για τη
Δημόσια Υγεία Επειδή μετά τη δημοσιοποίηση

της επιστολής μου θα
υπάρξουν αντιδράσεις από τους
αρμόδιους τους προλαβαίνω θέτοντας

την παραίτησή μου στην δικαιοδοσία

του Υπουργού αναφέρει
η επιστολή του

Σχεδόν 10 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση

της επιστολής το υπουργείο
Υγείας δεν έχει απαντήσει Και η
λίστα των προβλημάτων διευρύνεται
στο ίδιο νοσοκομείο συχνά σοβαρά
περιστατικά νοσηλεύονται σε ράντζο
λόγω μη διαθέσιμης κλίνης στη μονάδα

Εντατικής ενώ οι ασθενείς στη
μονάδα Εντατικής επιβλέπονται μόνο

από δύο νοσηλευτές κατά τη διάρκεια

της νύχτας ενώ θα έπρεπε
να είναι τουλάχιστον οκτώ

Σημειώνεται ότι καθημερινά στη
λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ βρίσκονται

40-45 ασθενείς ενώ τις τελευταίες

ημέρες λόγω της γρίπης η λίστα
αριθμεί και 70 ασθενείς

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Από την πλευρά του το υπουργείο

Υγείας κάνει λόγο για προσλήψεις

που ολοκληρώνονται
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας
από την πρώτη δέσμη των 985 προλήψεων

σε μόνιμο προσωπικό για
την ενίσχυση του ΕΣΥ αναρτήθηκαν

τις τελευταίες δύο εβδομάδες
από τον ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα

για τις ειδικότητες ΥΕ
101 θέσεις και ΠΕ 125 θέσεις

Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί
η κατανομή και των υπολοίπων 759
θέσεων και στο αμέσως επόμενο
διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί

η δεύτερη δέομη προσλήψεων
2.440 θέσεις

Παράλληλα για ης μονάδες εντατικής

θεραπείας ΜΕΘ είναι στον
αέρα η προκήρυξη για την πρόσληψη

διετείς συμβάσεις 400 νοσηλευτών

και 100 γιατρών Σε ανακοίνωση
της πολιτικής ηγεσίας αναφέρεται
όη στόχος της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας με ης παραπάνω

προσλήψεις είναι να ενισχυθούν

οι κλίνες ΜΕΘ ΜΑΦ ΜΕΝΝ
στα δημόσια νοσοκομεία να ανακτηθούν

κρεβάηα που την προηγούμενη
περίοδο είχαν σταματήσει να λειτουργούν

ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν

νέες κλίνες κυρίως στο Λεκανοπέδιο

της Αττικής όπου το πρόβλημα

είναι mo έντονο
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Οπως προκύπτει από έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας πανάκριβα φάρμακα
εξαφανίζονται από τα φαρμακεία των δημόσιων

νοσοκομείων και επανεμφανίζονται στο εξωτερικό
Η διαδρομή που ακολουθούν αλλά και τα χέρια που

αλλάζουν προς το παρόν παραμένουν άγνωστα

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εξαφανίστηκαν από νοσοκομεία
πανάκριβα φάρμακα για τον καρκίνο

ΓΗ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Φάρμακα υψηλού κόστους όπως
ογκολογικά τα οποία έχουν προμηθευτεί

δημόοια νοσοκομεία της
χώρα μας και έχουν ανάγκη ασθενείς

με σοβαρές παθήσεις καταλήγουν

να κυκλοφορούν στο εξωτερικό

και συγκεκριμένα σε αγορές

της Ευρώπης Πρόκειται για
φάρμακα τα οποία προορίζονται
για ασθενείς που νοσηλεύονται σε
δημόσια νοσοκομεία και έχουν επιβαρύνει

του ψαλιδισμένους
προϋπολογισμούς του ΕΣΥ

Όπως προκύπτει από έλεγχο
του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας και Πρόνοιας πανάκριβα

φάρμακα εξαφανίζονται
από τα ράφια των φαρμακείων
των δημόσιων νοσοκομείων και
επανεμφανίζονται στο εξωτερικό
Η διαδρομή που ακολουθούν αλλά

και τα χέρια που αλλάζουν
μέχρι να επαναπροωθηθούν προς
πώληση προς το παρόν παραμένουν

άγνωστα
Για το θέμα έχει ήδη παρέμβει

το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας Πρόνοιας το οποίο έχει
θέσει στο μικροσκόπιο τη διαχείριση

των φαρμάκων υψηλού
κόστους σε όλα τα νοσοκομεία
Ελεγκτές μάλιστα πραγματοποιούν
έκτακτους επιτόπιους ελέγχους
ενώ ήδη ολοκληρώθηκε ο έλεγχος
για το αντικαρκινικό νοσοκομείο
θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το πόρισμα ελέγχου συντάχθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο και

έχει ήδη κοινοποιηθεί στο υπουργείο

Υγείας στον υπουργό για την
καταπολέμηση της Διαφθοράς στον
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

και οτην αρμόδια υγειονομική
περιφέρεια Μακεδονίας και

Θράκης Πρόκειται για ένα από τα
σημαντικά πορίσματα που εκδίδει
κάθε χρόνο το Σώμα το οποίο προχωρεί

σε ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα
είτε μετά από καταγγελίες
Το ΣΕΥΥΠ υπό τον γενικό επιθεωρητή

κ Σταύρο Ευαγγελάτο έχει
καταφέρει τους τελευταίους μήνες
να παρέμβει ουσιαστικά στη μάχη
για την πάταξη της διαφθοράς Σε
ό,η αφορά το Θεαγένειο οι ελεγκτές
πέρασαν από κόσκινο τόοο το
νοσοκομειακό φαρμακείο του αντικαρκινικού

νοσοκομείου όσο και
τις δύο μονάδες διαχείρισης φαρμάκων

υψηλού κόστους
Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι στο

Διατομεακό Τμήμα Ημερήσιας
Νοσηλείας ΔΤΗΝ το κλειδί του
χώρου όπου ευρίσκεται το ψυγείο
φύλαξης του φαρμάκου υψηλού
κόστους Herceptin inj κρατείται

M

J 1

S3

Ο έλεγχος αποκάλυψε
ότι στο Διατομεακό Τμήμα

Ημερήσιας Νοσηλείας
ΔΤΗΝ το κλειδί του

χώρου όπου ευρίσκεται
το ψυγείο φύλαξης του
φαρμάκου υψηλού
κόστους Herceptin inj
κρατείται ή χρησιμοποιείται

από αριθμό ατόμων
πολλά εκ των οποίων
δεν έχουν την ευθύνη
διαχείρισης φαρμάκων

ή χρησιμοποιείται από αριθμό ατόμων

πολλά εκ των οποίων δεν
έχουν ευθύνη διαχείρισης φαρμάκων

εκ του λόγου ότι ο χώρος
αυτός αποτελεί χώρο πολλαπλών
χρήσεων

Σύμφωνα με τους ελεγκτές η
διαχείριση του φαρμάκου από το
ΔΤΗΝ ήταν πλημμελής Για τη
δεύτερη μονάδα διαχείρισης φαρμάκων

υψηλού κόστους Νοιάζομαι

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

που δέχεται δωρεές
φαρμάκων ή περισσεύματα χρήσης

φαρμάκων και τα επαναπρο
ωθεί στα Νοσηλευτικά Τμήματα
και στο ΔΤΗΝ για τους ανασφάλιστους

και απόρους ασθενείς ο
έλεγχος κατέδειξε

Το κλειδί του χώρου όπου
φυλάσσονταν τα φάρμακα υψηλού
κόστους κρατείται ή χρησιμοποιείται

από τέσσερα άτομα δύο εκ

των οποίων δεν έχουν ευθύνη διαχείρισης

φαρμάκων η Τομεάρ
χης Παθολογικού Τομέα και ο
φύλακας κατά τις ώρες μη λειτουργίας

του ΤμήματοςI Η διαχείριση των ελεγχομένων
φαρμάκων υψηλού κόστους

από τη δομή Νοιάζομαι ήταν
ακόμα ελλιπής

Ειδικά για τα ευρεθέντα στις
αγορές της Ε Ε φάρμακα υψηλού
κόστους οι ελεγκτές αναφέρουν
στο πόρισμα ότι εξ αιτίας της ελλειπτικής

διαχείρισής τους στο
Διατομεακό Τμήμα Ημερήσιας
Νοσηλείας ΔΤΗΝ και στη δομή
Νοιάζομαι ήταν δυνατόν να

διαφεύγουν φάρμακα είναι όμως
αδύνατον ακριβώς λόγω της ελλειπτικής

διαχείρισής τους να
ελεγχθεί αν ποτέ έγινε πως και
από ποιον

Όπως αναφέρουν έχουμε τη

γνώμη ότι επειδή η ελλειπτική
διαχείριση αυτών των φαρμάκων
εμφανίστηκε και στα δύο αυτά
τμήματα εξαιτίας του ότι την ανέλαβαν

κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας

του Δ Σ κάτω από τη
έκτακτη πίεση των αλλαγών στο
κόστος αυτών των φαρμάκων και
της έγκαιρης προμήθειας και διάθεσης

τους στους ασθενείς χωρίς

να έχουν πλήρη γνώση του
τυπικού της ορθής διαχείρισης
και χωρίς να τους έχει διατεθεί
επίσημο βιβλίο διαχείρισης και
κανονισμός λειτουργίας

Γι αυτούς ιους λόγους η γνώμη
μας είναι ότι δεν προκύπτει

υπαιτιότητα των υπευθύνων αυτών

των Τμημάτων για το γεγονός
της ελλειπτικής διαχείρισης που
εμφάνιζαν οτη διαχείριση των
ελεγχομένων φαρμάκων υψηλού
κόστους

Πάνω από 200 εκατ το ετήσιο κόστος
Από την 1η Ιανουαρίου δεν χορηγούνται τα σκευάσματα

υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας

Από 1-1-2016 επανήλθε η χορήγηση των
φαρμάκων υψηλού κόστους π χ ογκολογικά

από τα φαρμακεία των νοσοκομείων
μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που
προβλέπει κλεισιό προϋπολογισμό και επιβολή

claw back στη νοσοκομειακή φαρμακευτική

δαπάνη
Είναι φάρμακα ν3816/10 για σοβαρές

παθήσεις νοσοκομειακής χρήσης και χορηγούνταν

παλαιότερα από τα δημόσια
νοσοκομεία σε εξωτερικούς ασθενείς Με
την κρίση ωστόσο μειώθηκε η κρατική
χρηματοδότηση και τα νοσηλευτικά ιδρύματα

δεν ήταν πλέον σε θέση να τα δώσουν

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί αναγκάζονταν

τότε να αναγράψουν στερείται στη
συνταγή του ΕΟΠΎΥ και να παραπέμψουν
τους ασθενείς σε άλλο νοσοκομείο

Με εγκύκλιο του ο υπουργός Υγείας
επανέφερε το παλαιό καθεστώς Έτσι οι
ασθενείς δεν παραπέμπονται στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη στερείται
επί των συνταγών Μάλιστα η πολιτική

ηγεσία έχει δώσει εντολή στους διοικητές

και τους υπηρεσιακούς διοικητές
υποδιαικητές των νοσοκομείων της χώρας
να υπάρξει στενή παρακολούθηση της διαδικασίας

άμεσου εφοδιασμού των φαρ¬

μακείων των νοσοκομείων έτσι ώστε
κανένας ασθενής να μη στερηθεί τα φάρμακα

που έχει ανάγκη
Σημειώνεται ότι το ετήσιο κόστος των

φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις είναι
υψηλό Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χορήγησαν

το 2014 φάρμακα υψηλού κόστους
συνολικής αξίας 841,8 εκατ ευρώ από τα
οποία τα 206,4 εκατ αφορούσαν σκευάσματα

νοσοκομειακής χρήσης Για το πρώτο

εξάμηνο του 20 1 5 χορήγησαν φάρμακα
της ίδιας κατηγορίας με αξία 492,8 εκατ
εκ των οποίων τα 129,2 εκατ αφορούσαν
νοσοκομειακά σκευάσματα
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ΑΣΦΥΙΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕ
Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χαρακτηρίσει το μέτρο
άδικο και πρόχειρο το οποίο διαλύει τον κλάδο και τις επενδύσεις σε μια
δύσκολη οικονομική περίοδο ενώ την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και οι
οικονομολόγοι Υγείας τονίζοντας ότι το clawback δημιουργεί στρεβλώσεις
και αλλοιώσεις στην αγορά
Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν χαρακτηρίσει το μέτρο
άδικο και πρόχειρο το οποίο διαλύει τον κλάδο και τις επενδύσεις σε μια
δύσκολη οικονομικά περίοδο ενώ την ίδια άποψη έχουν εκφράσει και οι
οικονομολόγοι Υγείας τονίζοντας ότι το clawback δημιουργεί στρεβλώσεις
και αλλοιώσεις στην αγορά
Το ποσό που καλούνται να καταβάλλουν για το 2015 οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις αναμένεται να αγγίξει τα 7θθ εκατ ευρώ ενώ οι οφειλές προς
τις εταιρίες έχουν αγγίζει το 1,350 δισ ευρώ
Οι συνέπειες της απόφασης για επιβολή clawback στη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη φάνηκαν με τον πιο δραματικό τρόπο για δεκάδες
ασθενείς σοβαρών χρόνιων παθήσεων τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους
Πολλά δημόσια νοσοκομεία στέγνωσαν από φάρμακα όπως ογκολογικά
αντιρετροϊκά για ρευματικά νοσήματα κλπ
Σάλος δημιουργήθηκε όταν δεκάδες καρκινοπαθείς έχασαν τις προγραμ¬

ματισμένες χημειοθεραπείες τους λόγω έλλειψης των συγκεκριμένων
φαρμάκων
Οι υπερβάσεις επιβαρύνουν σημαντικά τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις οι
οποίες απέστειλαν σχετική πρόταση για εξορθολογισμό προς τον υπουργό
Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Η πρόταση στοχεύει στη διασφάλιση της κανονικότητας στη χορήγηση
των φαρμάκων προς τους ασθενείς χωρίς όμως να υπάρχουν σημαντικές
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου
Το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
ΣΦΕΕ προτείνει μεταξύ άλλων τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης

της δαπάνης στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρμοδίων
φορέων υπουργείο ΕΟΠΥΥ ΣΦΕΕ ΠΕΦ ΕΟΦ ενώ ζητάει η αξιολόγηση

της δαπάνης με βάση το είδος των χορηγούμενων φαρμάκων και των
ποσοτήτων τους δοσολογία συσκευασία
Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας συντηρεί μία σχέση αντιπαράθεσης με τις
φαρμακευτικές δίχνοντας τους ην πόρτα της εξόδου τόσο από το ΕΟΠΥΥ
όσο και από τα νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν καταβάλλουν τις οφειλές
που προκύπτουν από το μηχανισμό του claw back δηλαδή την αναγκαστική
επιστροφή της υπερβάλλουσας δαπάνης για το φάρμακα
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Προς κεντρικό e-αρχείο
στις υπηρεσίες υγείας
Κεντρικό ηλεκτρονικό αρχείο για όλο το φάσμα των υπηρεσιών

υγείας που παρέχονται στη χώρα μας επιχειρεί
να δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας για την καλύτερη
παρακολούθηση του συστήματος υγείας Πρόκειται ουσιαστικά

για μία συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
όλων των δεδομένων που έχουν οι εποπτευόμενοι φορείς
Σημειώνεται ότι από το 201 1 το αρμόδιο υπουργείο συγκεντρώνει

μέσω του ESY.net λειτουργικούς και οικονομικούς

δείκτες των νοσοκομείων ΕΣΥ Με τη νέα παρέμβαση

επιχειρείται η συγκέντρωση και άλλων στοιχείων
όπως αποθέματα και διάθεση εμβολίων διαγνώσεις τοκετοί

θάνατοι συνταγογράφηση φαρμάκων καταγραφή
του προσωπικού όλων των μονάδων υγείας σκευάσματα
υποκατάστασης ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται
από τον ΟΚΑΝΑ επισκέψεις σε οικογενειακό γιατρό
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ιατρικές πράξεις
και έκβαση νοσηλειών κ.ά Η δημιουργία-τήρηση κωδικοποιημένου

ηλεκτρονικού αρχείου υπηρεσιών υγείας
στο υπουργείο Υγείας προβλέπεται σε τροπολογία που
κατατέθηκε επί του σχεδίου νόμου για το παράλληλο
πρόγραμμα και όπως αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση που τη συνοδεύει στόχος είναι μεταξύ αλλων η
μέτρηση απόδοσης του ΕΣΥ ο σχεδιασμός στοχευμένων
σχεδίων δράσης για την πρόληψη ασθενειών και πολιτικών
όπως ενδεικτικά η σύσταση μεταφορά κατάργηση
συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών

Εν τω μεταξύ οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων και
απορριμματοφόρων προσωπικό ΟΤΑ κατόπιν ταχύρ
ρυθμης εκπαίδευσης σε βασικές γνώσεις παροχής
πρώτων βοηθειών θα μπορούν με τη βούλα του νόμου
να οδηγούν ασθενοφόρα Κέντρων Υγείας όπου δεν
επαρκεί το σχετικό προσωπικό σύμφωνα με τροπολογία
του υπουργείου Εσωτερικών

Π ΜΠ
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Εως και ένα χρόνο στη λίστα
αναμονής των χειρουργείων
Ο χρόνος αναμονής ποικίλλει ανάλογα με το νοσοκομείο και την ειδικότητα

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σχην ιστοσελίδα χειρουργικής κλινικής

του γενικού νοσοκομείου
Παπαγεωργιου Θεσσαλονικιά

οι υπεύθυνοι προειδοποιούν για
περιστατικά με νόσους χωρίς ή με
ήπια συμπτώματα όπως απλές κή
λες χολοκυστολιθιάσεις κιρσοί
κ.ά το χειρουργείο προγραμματίζεται

το πολύ σε ορίζοντα τριών
έως έξι μηνών Περιστατικά με συνεχή

ενοχλητική συμπτωματολογία
μπορεί να περιμένουν έως και δύο
μήνες ενώ η αναμονή για χειρουργείο

σε όγκους και καταστάσεις με
βαριά συμπτωματολογία κυμαίνεται
από μία έως δύο εβδομάδες

Ο χρόνος αναμονής για ένα τακτικό

χειρουργείο ποικίλλει ανάλογα

με το νοσοκομείο την κλινική
και την ειδικότητα Ετσι σε περιστατικά

αφαίρεσης όγκου η αναμονή

είναι 1-2 εβδομάδες ενώ σε
σύνθετα περιστατικά πλαστικής
χειρουργικής φτάνει ακόμα και
τους 12 μήνες Και είναι θέμα τύχης
μέσα στην αγωνία του ασθενή πότε
θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί Η
κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία

χρόνια ως αποτέλεσμα της
μετατόπισης ασθενών από τον

ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας
και της αποψίλωσης των νοσοκομείων

κυρίως χειρουργείων και
ΜΕΘ από προσωπικό Εκτιμάται
ότι τα μεγάλα νοσοκομεία λειτουργούν

το 60 έως 85 των αιθουσών

τους
Στα καρδιοχειρουργικά περιστατικά

όπως βαλβιδοπάθειες και κάποια

bypass η αναμονή πανελλαδικά

κυμαίνεται από δύο έως τέσ¬

σερις μήνες και κατα περίπτωση
φτάνει ή ξεπερνά τους έξι μήνες
Κατά τον καρδιολόγο πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων στον
Ευαγγελισμό Ηλία Σιώρα η αποδυνάμωση

των περιφερειακών νοσοκομείων

έχει επιβαρύνει τις
καρδιοχειρουργικές

κλινικές του κέντρου

ενώ όπως αναφέρει ο καρ
διοχειρουργός Παναγιώτης Δεδε
ηλίας στα Πανεπιστημιακά Ρίου
και Ηρακλείου γίνονται λιγότερα
από εκατό χειρουργεία καρδιάς το
έτος όταν στη μία καρδιοχειρουργική

αίθουσα του Ευαγγελισμού
γίνονται 700

Δύο έως τέσσερις μήνες μπορεί
να φτάσει η αναμονή για τα ψυχρά

ορθοπεδικά χειρουργικά περιστατικά

στο Κρατικό Νίκαιας

Στη γενική χειρουργική π χ μία
χολοκυστεκτομή η αναμονή φτάνει
και τους τρεις μήνες Σε περιπτώσεις
με νεοπλασίες εγκεφάλου στις οποίες

όπως τονίζει στην Κ ο νευροχειρουργός

Πάνος Παπανικολάου
δεν θα έπρεπε να υπάρχει αναμονή
ο ασθενής μπορεί να περιμένει έως
και 20 ημέρες κυρίως λόγω έλλειψης
ΜΕΘ ενώ σε καλοήθεις παθήσεις
της σπονδυλικής στήλης η αναμονή
μπορεί να είναι από 1 έως 1,5 μήνα
Για άλλη μία φορά έγινε εξαγγελία

ότι θα καλυφθούν οι κενές θέσεις
σε ΜΕΘ με μπλοκάκι μέσω ΚΕΕΛ
ΠΝΟ Είναι εμβαλωματική λύση
που δεν βοηθάει Μόνη λύση είναι
οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

σημειώνει ο κ Παπανικολάου
Στο ΚΑΤ η αναμονή για χειρουργείο

Ρυθμίσεις κατά του γρηγορόσημου
Για κάποιους γιατρούς ο μεγάλος χρόνος αναμονής για χειρουργείο είναι
και ένας μηχανισμός άντλησης γρηγορόσημου φακελάκι κάτι που είναι

γνωστό σε αρκετούς χρήστες υπηρεσιών υγείας Οπως ανέφερε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός κατά χη συζήτηση του νομοσχεδίου
για το παράλληλο πρόγραμμα στη Βουλή ο προγραμματισμός των μη
επειγόντων χειρουργείων έχει γίνει ενας μηχανισμός εκμετάλλευσης
των αρρώστων και συναλλαγής με ορισμένους γιατρούς ενώ προανήγγειλε

την αλλαγή ίου συστήματος με την καθιέρωση Λίστας Χειρουργείου
σε δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία Σύμφωνα με τη σχετική

διάταξη που περιλαμβάνεται στο σ/ν βασικοί όροι για την κατάρτιση της
λίστας είναι η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας

της νόσου και της δυνατότητας του χρόνου αναμονής με ασφάλεια
για την υγεία του ασθενή από ειδικευμένους γιατρούς των Τμημάτων
Επειγόντων περιστατικών των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των νοσηλευτικών

τμημάτων καθώς και των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης
Με την κατάρτιση της λίστας ενημερώνεται πάραυτα ο ασθενής για την
ημερομηνία επέμβασης και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλανήςτης ημερομηνίας

παρά μόνο πάλι βάσει ιατρικής τεκμηρίωσης

στα τακτικά ορθοπεδικά περιστατικά
δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο

τις 30-40 ημέρες και όπως ανέφερε
στην Κ ο διευθυντής ορθοπεδικής
κλινικής στο ΚΑΤ Μιχάλης Κούρ
της θα μπορούσε να είναι μικρότερη

εάν υπήρχαν περισσότερες
χειρουργικές αίθουσες Από τις
οκτώ χειρουργικές αίθουσες της
γενικής ορθοπεδικής του ΚΑΤ οι
τέσσερις διεκπεραιώνουν τακτικά
περιστατικά

Στο Γενικό Κρατικό Αθηνών
σύνθετα περιστατικά πλαστικής
χειρουργικής περιμένουν από έξι
μήνες έως και ένα χρόνο Στα απλά
περιστατικά η αναμονή φτάνει τον
μήνα Στη νευροχειρουργική για
επιθετικούς όγκους οι εγχειρήσεις
προγραμματίζονται στις 15 ημέρες
και για καλοήθεις περίπου στους
δύο μήνες Για τη γενική χειρουργική

επείγον περιστατικό νοσηλευόμενου

διεκπεραιώνεται σε διάστημα

μιας εβδομάδας Για εξωτερικούς

ασθενείς εξαρτάται από
το είδος του χειρουργείου αλλά
και εκεί είναι κάποιοι μήνες ανέφερε

στην Κ η πρόεδρος της Ενωσης

Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών
Πειραιώς Ματίνα Παγώνη

Τέλος του 2015 η αναμονή σε
εγχειρήσεις οφθαλμολογικές είχε
φτάσει τους 4-5 μήνες λόγω εμπλοκής

σε κεντρικό επίπεδο στις
προμήθειες ενδοφακών Τώρα κάπως

λύθηκε το πρόβλημα και η
αναμονή είναι 2-3 μήνες Τίποτα
δεν προδικάζει ότι δεν θα αυξηθεί
ξανά σε ένα μήνα σημειώνει στην
Κ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδος Δημήτρης Βαρνάβας

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς στα μεγάλα νοσοκομεία λειτουργεί το 60 έως 85 των χειρουργείων
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Σάββατο 1 3 Φεβρουαρίου 2016

Κεφάλαιο

Επιχειρήσεις

Μ ε καταρ
ρεύση
απειλείται

η αγορά ίου φαρμάκου που
έπειτα από τέσσερα χρόνια συνεχών

περικοπών στον προϋπολογισμό

του ΕοΠΥΥ για
την εξωνοσοκομειακή δαπάνη

βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη
και με σαρωτικέ μειώσεις

ans τιμές των φαρμάκων
Παράγοντες ins φαρμακοβιομηχανίας

κάνουν πλέον λόγο
για μειωμένες αντοχές λειτουργίας

και βιωσιμότητας
με την παραγωγή σκευασμάτων

σε πολλές περιπτώσεις να
είναι ακόμα και κάτω ίου κόστους

γεγονός που πολύ σύντομα

θα καταστήσει εμπορικά
ασύμφορη τη διακίνηση

τους στην ελληνική αγορά
Το κλίμα στους κόλπους της

βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα
τεταμένο από τη μια π μείωση

του τζίρου τους ως συνέπεια

της νέας τιμολογιακής
πολιτικής του υπουργείου
Υγείας με τη σύμφωνη γνώμη

των δανειστών για τη συγκράτηση

των δαπανών στο

φάρμακο και την αύξηση ms
διείσδυσης των γενοσήμων
στην ελληνική αγορά από την
άλλη τα συσσωρευμένα και
διαρκώς διογκούμενα χρέη
του ΕοΠΥΥ προς τις εταιρείες

που πλέον ξεπερνούν τα
1,35 δια ευρώ

Οι εταιρείες αναζητούν διέξοδο

από το πιεστικό περιβάλλον

της αγοράς φαρμάκου
στοχεύοντας αφενός σε

ουνεργασίες μεταξύ του κλάδου

για την από κοινού προώθηση

φαρμάκων αφετέρου
στην ενίσχυση της εξαγωγικής

τους δραστηριότητας
ως αντίβαρο στις εσωτερικές
απώλειες

• ορείς της φαρμακο
I βιομηχανίας μιλούν

για πολιτική χωρίς

αύριο στον τομέα του
φαρμάκου και για αποφάσεις
στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης

της δαπάνης που θα
έχουν ακριβώς τα αντίθετα
από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Κι αυτό γιατί μέχρι
τώρα δεν έχει καταστεί εφικτό
να ελεγχθεί η συνταγογράφη
οη φαρμάκων από tous γιατρούς

με αποτέλεσμα ο ôykos
των συνταγών να μένει ο iftios
και άρα οι δαπάνες να παραμένουν

υψηλές
Δεν είναι όμως μόνο αυτό

Η επίθεση στις τιμές των γε
νόσημων φαρμάκων και των
σκευασμάτων που έχουν χάσει

την πατέντα προστασίας
τους off-patent έχει οδηγήσει
στην υποκατάσταση φθηνότερων

θεραπειών από
άλλες ακριβότερες άρα
και στη διατήρηση των δαπανών

για το φάρμακο σταθερά

πάνω από τα 2 δισ ευρώ
Χωρίς διαρθρωτικά μέτρα για
τον έλεγχο της κατανάλωσης
συνταγογραφικές οδηγίες και

Κάτω του κόστους η παραγωγή

Σφίγγει ο κλοιόςγια τις
βιομηχανίες φαρμάκου
ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ TH ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vicky.kourlibtni@capital.gr

Το κλίμα στους
κόλπους της
βιομηχανίας
είναι τεταμένο
από τη μια η νέα
τιμολογιακή
πολιτική τον
υπουργείου Υγείας
από την άλλη
τα διογκούμενα
χρέη τον ΕΟΠΥΥ
προς τις εταιρείες
που ξεπερνούν
τα 1,3 δισ ευρώ

θεραπευτικά πρωτόκολλα το
ίδιο αναμένεται πως θα επαναληφθεί

και τη φετινή χρονιά

Συμπληρώνουν στο ίδιο
πλαίσιο πως η επιμονή σε
μέτρα φοροεισπρακτικοι
χαρακτήρα έχει δημιουργήσει

ασφυξία στη φαρμακοβιομηχανία

Σε περίπτωση μάλιστα που

δεν υπάρξει φως στην πολιτική

του υπουργού Υγείας
Ανδρέα Ξανθού τότε η μείωση

της απασχόλησης και
η απώλεια θέσεων εργασίας

θεωρείται από πολλές βιομηχανίες

μονόδρομος

Πολιορκούν
τα χρέη

Το ύψος των οφειλών ίου
ΕΟΠΥΥ npos τις εταιρείες
φαρμάκου προκαλεί ίλιγγο

Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

τα χρέη του Δημοσί¬

ου έχουν αυτήν τη στιγμή φτάσει

στα 1 350 δια ευρώ 500
εκατ περισσότερα μέσα σε
μόλις έναν χρόνο Οι φαρμακευτικές

εταιρείες εξάλλου
είναι οι μόνες που δεν έχουν
πληρωθεί τον τελευταίο χρόνο

από τον ΕΟΠΥΥ σε σύγκριση

με τις υπόλοιπες επιχει

ρήοεις της υγείας διαγνωστικά
κέντρα ιδιωτικές κλινικές

τα φαρμακεία και τους συμβεβλημένους

γιατρούς Επιστροφή

φαίνεται πως δεν υπάρχει
καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν

μήνα με τον μήνα

ην ίδια ώρα εντούτοις
και όσο το υπουργείο
Υγείας αδυνατεί να

ελέγξει τα κονδύλια για το φάρμακο

οι απαιτήσεις για επιστροφές

clawback και rebate

μεγαλώνουν Μόνο για τη χρονιά

που πέρασε οι εταιρείες
του φαρμάκου θα πληρώσουν

από την τσέπη τους

περίπου 700 εκατ ευρώ για
clawback και rebate δηλαδή

200 εκατ περισσότερα σε

σύγκριση με το 2014 όπου και
πάλι οι δαπάνες είχαν ξεφύγει

Πέρσι η χρονιά έκλεισε
με έλλειμμα στο κονδύλι του
ΕΟΠΥΥ κατά 340 εκατ ευρώ
ποσό που θα πρέπει να καλύψουν

τώρα οι εταιρείες
Ακόμα πιο τσουχτερός αναμένεται

όμως να είναι τη q>e

τινή χρονιά ο λογαριασμός
από τον εκτροχιασμό των δαπανών

του ΕΟΠΥΥ με τις εκτιμήσεις

της αγοράς του φαρμάκου

να λένε πως για το σύνολο

του 2016 οι εταιρείες θα
κληθούν συνολικά να καταβά
λουν περισσότερα από 800
εκατ ευρώ

Στελέχη των φαρμακευτικών
εκφράζουν μεγάλη δυσφορία

για το γεγονός πως η

ηγεσία του υπουργείου Υγείας

γυρνά ουσιαστικά την πλάτη

σε κάθε προσπάθεια να τε¬

θούν επί τάπητος επενδυτικά
σχέδια φορολογικές προτάσεις

όπως επίσης και προτάσεις

για τον εξορθολογισμό της

φαρμακευτικής δαπάνης

Τα νέα χαράτσια
Από φέτος ήδη μετά και τη

συμφωνία με τους θεσμούς
καθιερώνεται μηχανισμός
αυτόματης επιστροφής
clawback στην ενδονοσο

κομειακή φαρμακευτική δαπάνη

για την επόμενη τριετία
ενώ μέχρι σήμερα ο μηχανισμός

ίσχυε μόνο για τα φάρμακα
που δίνονταν από τα φαρμακεία

και αποζημιώνονταν
από τον ΕΟΠΥΥ

Έτσι το όριο των δαπανών
των δημόσιων νοσοκομείων
πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται

clawback θα είναι
570 εκατ ευρώ για το έτος
2016 550 εκατ ευρώ για το
έτος 2017 και 530 εκατ ευρώ
για το έτος 20 1 8 συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ Αν σημειωθεί

υπέρβαση τότε αυτή θα
πρέπει να καλύπτεται από τις

φαρμακευτικές εταιρείες

Επίσης
με τη νέα ανακοστολόγηση

που βρί
σκεται σε εξέλιξη και

υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί

σε περίπου έναν
μήνα από τώρα το ψαλίδΊ
σμα στις τιμές των πρωτοτύπων

θα φτάσει μέχρι το
5 στα off-patent από 5
έως 10 ενώ στα γενόση
μα από 10 έως 40 Το
εξάμηνο αυτό μπαίνει τέλος
οε εφαρμογή η κατάργηση των

προστατευτικών ορίων στις τιμές

των σκευασμάτων
Αυτό σημαίνει σε πρώτη

φάση πως η ανατιμσλό
γηση θα αφορά όλα τα offpatent

με τιμή άνω των 9
ευρώ και όλα τα γενόσημα
με τιμή άνω των 5,5 ευρώ
από 12 και 7,8 ευρώ αντίστοιχα

που ήταν πριν από τη

διαπραγμάτευση του Οκτωβρίου

του υπουργείου Υγείας

με τους δανειστές Παρομοίως

στο δελτίο τιμών του
δεύτερου εξαμήνου του 2016
το όριο προστασίας θα είναι
7 ευρώ για τα off-patent και
4 ευρώ για τα γενόσημα Στο
δελτίο τιμών του πρώτου εξαμήνου

του 20 1 7 το όριο προστασίας

θα είναι 4,5 ευρώ για
τα off-patent και 3 ευρώ για τα

γενόσημα Στην τιμολόγηση
τέλος του δεύτερου εξαμήνου
του 2017 το όριο προστασίας
θα είναι 1 ευρώ για off-patent
και γενόσημα

Ξεφεύγουν οι δαπάνες απ ευρώ

Δημόσια δαπάνη ΕΟΠΥΥ 2012 2013 Μεταβολή 2014 Μεταβολή 2015 Μεταβολή 2016-2018

Δαπάνη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
χωρίς ta νοσοκομειακά φάρμακα

527 595 13 636 7 720 13

Δαπάνη ιδιωτικών φαρμακείων 2.580 2.150 17 1.826 15

Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ 2.800 2.371 2.000 2.000 1.945

Rebates και clawback 272 329 21 428 30 700 εκτίμηση 28
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Ανίατο
Ολο και κάποια παρατυπία

θα γίνεται c πό το
υπουργείο Υγείας όσον
αφορά την πολιτική για
το φάρμακο κάτι που
κάνει τη φαρμακοβιομηχανία

να μην πλήττει

Η τελευταία αφορά
την τιμολόγηση νέων
φαρμάκων που αιτήθηκαν

τιμών μετά την 1η
Αυγούστου και τα
οποία με βάση και m
σχετική απόφαση του
Νοεμβρίου μέσα σε 30
90 μέρες από την επικείμενη

ανατιμολόγηση
θα πρέπει va εγκριθούν
και να κυκλοφορήσει
δελτίο τιμών Λέγεται
ότι και αυτά τα σκευάσματα

θα σημπεριλη
φθούν στη γενική ανατιμολόγηση

η οποία αναμένεται

να ολοκληρωθεί
μέχρι τα μέσα του επόμενου

μήνα Γ Σακ
SID 10030364
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φ
AnôvTes
οι υπουργοί
Υγείαβ
Στα δύσκολα λάμπουν διά ms
anouoias tous. Αυτή φαίνεται
να είναι η τακτική που έχουν
συναποφασίσει ο υπουργόβ
και ο αναπληρωτήβ unoupyôs
Υγείαβ, φροντίζονταβ να αρνούνται 

προσκλήσειβ σε δημόσια 

καλέσματα.
Παράδειγμα 1ον. Ins 28
Ιανουαρίου ο Σύνδεσμοβ
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδαβ (ΣΦΕΕ) διοργάνωσε 

εκδήλωση για την κοπή
Tns πρωτοχρονιάτικηβ πίταβ.
Την επομένη, η διοίκηση του
Συνδέσμου εξέδωσε δελτίο
Τύπου επισημαίνονταβ ότι την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

tous ο αντιπρόεδροβ
Tns ΝΔ Αδωνιε Γεωργιαδη5,
η εκπρόσωποβ από Το Ποτάμι
Αθηνά Δρέττα, η Βουλευτήβ
Tns Δημοκρατικήε Συμπαράταξη^ 

Εύη Χριστοφιλοηούλου...
Ποιοι έλειπαν από τη μακρά
λίστα των προσκεκλημένων:
οι καθ' ύλην αρμόδιοι για το
φάρμακο και τη φαρμακευτική
πολιτική, οι υπουργοί Ανδρέαε
Ξανθόε και Παύλοε Πολάκηε.
Παράδειγμα Σον. Για την περασμένη 

Τρίτη είχε προγραμματιστεί 

και η εκδήλωση Tns
κοπήβ Tns nrras Tns Πανελλή-
vias Ενωσηε ΦαρμακοΒιομη-
xavias (ΠΕΦ). Η αίθουσα του
κεντρικού ξενοδοχείου ήταν
μεν κατάμεστη, αλλά κάποιοι
έλειπαν. Ποιοι; Οι συνήθειε...
Παράδειγμα 3ον. Η πρόσφατη 

εκπομπή του Γιάννη
Πρετεντέρη «Ανατροπή» ήταν
αφιερωμένη στα προβλήματα
που ταλανίζουν τον χώρο Tns
Υγείαβ. noios εκπροσώπησε
την ηγεσία του υπουργείου
Υγείαβ; Για tous υπουργούβ
ούτε λόγοε. Στο τραπέζι Tns
συζήτησηε δεν δέχτηκαν να
καθήσουν ούτε καν οι γενικοί
γραμματείε.
Kàncos έτσι, ο κλήροε έπεσε
στον πρόεδρο του Εθνικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείαε
(ΕΚΕΠΥ) Νίκο Παπαευσταθί-
ου. Το παράδοξο είναι ότι ένα
στέλεχοε που προέρχεται από
τη γαλάζια παράταξη ανέλαβε
να βγάλει τα κάστανα από τη
φωτιά.
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A324 ΤΟ ΒΗΜΑ Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2θΐ6

Κοινωνία

Διασωλπνωμένοι
ασθενεί
σε διαδρόμου
Σοβαρά περιστατικά τρώνε πόρτα σε
νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να βρεθεί κρεβάτι
σε ΜΕΘ Πολλές κλίνες Εντατικής έχουν κλείσει
λόγω έλλειψης προσωπικού

BE
ΓΥΝΑΓΤΡΜΟ

Η κατάσταση
είναι δραματική
λόγω της γρίπης
Η χειρότερη ημέρα

ως τώρα ήταν
ηιη Φεβρουαρίου

με 73 άτομα
στη λίστα αναμονής

και η καλύτερη

η περασμένη

Πέμπτη
καθώς στις 14.30
οι ασθενείς εν
αναμονή ήταν 39

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΜΤΑΝ1Δ0Υ

Αν είχε συμβεί στην Ελλάδα
δυστύχημα αντίστοιχο με αυτό

που συνέβη την Τρίτη στη
Γΐρμανία όπου συγκρούστηκαν

δύο τρένα δεν θα είχαμε
κλίνες εντατικής για να νοσηλεύσουμε

τους τραυματίες Η
διαπίστωση του διευθυντή της
Μονάδας Ενιατικής θεραπείας
ΜΕΘ κ Απόστολου Αρμαγα

νίδη ο οποίος αναφέρεται ειδικά

στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο που οι μονάδες έχουν
καταληφθεί από περιστατικά

γρίπης επιβεβαιώθηκε εν
μέρει μία ημέρα μετά

Ενας άνδρας τραυματίστηκε
σοβαρά σε τροχαίο στην Κεφαλλονιά

και έπρεπε να νοσηλευθεί

στην Εντατική
Οι αρμόδιοι του ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν

αμέσως και κανόνισαν

να γίνει η μεταφορά του
πολυτραυματία με αεροσκάφος

της Πολεμικής Αεροπορίας

Παράλληλα έψαχναν να
βρουν διαθέσιμη κλίνη Εντατικής

Στα νοσοκομεία της Αθήνας

έφαγαν πόρτα αφού
όλες οι κλίνες ήταν γεμάτες

Το ίδιο και στην υπόλοιπη
χώρα Υστερα από πολλές προσπάθειες

βρέθηκε μία κλίνη
Εντατικής στο Νοσοκομείο Χα
τζηκώστα στα Ιωάννινα Ωστόσο

λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών η προσγείωση του
αεροσκάφους δεν ήταν δυνατή

Αποτέλεσμα

Κλειστόν
λόγω ελλείψεων
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά

στο ΚΑΤ προκειμένου να
εκτιμηθεί η κατάσταση του και
στη συνέχεια στην Εντατική του

Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Αγιος Σάββας

Το παραπάνω περιστατικό
έγινε γνωστό από τον επιμελητή

Α Νευροχειρουργικής και
εκπρόσωπο των γιατρών στο
Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας

κ Πάνο Παπανικολάου
αφού το νοσοκομείο του είναι
ένα από τα πρώτα που δέχθηκε

κλήση από τους αρμοδίους
του ΕΚΑΒ Καθώς το Κρατικό
Νοσοκομείο ιης Νίκαιας εφημέρευε

την Τετάρτη δεν ήταν
ελεύθερο ούτε ένα κρεβάτι Η
ΜΕΘ λειτουργείμε 11 κλίνες
τη στιγμή που το νοσοκομείο
διαθέτει 1 7 κρεβάτια Εξι κρεβάτια

είναι κλειστά ελλείψει
προσωπικού δηλώνει σιο Βήμα

ο κ Παπανικολάου
Ανάλογη είναι η εικόνα και

στα υπόλοιπα νοσοκομεία Στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αττικόν είναι οε λειτουργία 16

κλίνες εντατικής θεραπείας και
άλλες 11 είναι κλειστές Κάποια

στιγμή πριν από περίπου
έναν-ενάμιση χρόνο είχαμε
φθάσει στο σημείο να έχουμε
μόνο δύο κ&ιστές Τον τελευταίο

χρόνο άρχισε να φεύγει
κόσμος και αναγκαζόμασταν
σταδιακά να κλείνουμε κρεβάτια

εξηγεί ο κ Αρμαγανίδης
Στο Αττικόν όπως και σε

όλα τα νοσοκομεία αυτή την
περίοδο πολλοί ασθενείς νοσηλεύονται

διασωληνωμένοι
εκτός ΜΕΘ κάποιοι σε κοινούς
θαλάμους άλλοι και στον διάδρομο

όπου υπάρχει θέση
Σύμφωνα με συναδέλφους του
από την Παθολογική Κλινική οι
περισσότεροι ασθενείς που κάνουν

εισαγωγή σιο νοσοκομείο
αυτή την περίοδο έχουν προσβληθεί

από τον ιό της γρίπης
Είναι μέσης και μεγάλης ηλικίας

ta κρεβάτια στις ΜΕΘ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Κλειστά

141
40-50

ασθενείς
στην αναμονή

καθημερινά

Λειτουργούν
440

και δεν έχουν κάνει αντιγριπικό
εμβόλιο

Την περασμένη Δευτέρα στην
εφημερία του νοσοκομείου εισήχθησαν

στην Παθολογική Κλινική

88 ασθενείς εκ των οποίων
πολλοί με επιδείνωση χρονίων
προβλημάτων λόγω λοίμωξης
του αναπνευστικού Την ίδια
ημέρα το νοσοκομείο δέχθηκε

τηλεφώνημα από την Πάρο
προκειμένου να νοσηλευθεί στη
ΜΕΘ ασθενής με γρίπη Ενημέρωσαν

ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη

κλίνη Οι συνάδελφοι
τους στην Πάρο έψαξαν και σε
άλλα νοσοκομεία δεν βρήκαν
πουθενά κρεβάτι Ενιατικής και
αναγκάστηκαν να στείλουν τον
ασθενή στο Αττικόν όπου νοσηλεύθηκε

διασωληνωμένος σε
κοινό τετράκλινο θάλαμο

Καθημερινά 40-50 άτομα
στην αναμονή

Δύσκολη είναι η κατάσταση και
στον Ευαγγελισμό όπου παραμένουν

κλειστές 10 κλίνες εντατικής

θεραπείας Στη γενική
εφημερία της Δευτέρας είχαμε

επτά ή οκτώ ράντζα στην
Καρδιολογική Κλινική Αυτή
τη φορά δεν κατάφεραν να
απορροφηθούν όλα Εμειναν

τέσσερα ή πέντε ράντζα την
επομένη της εφημερίας αναφέρει

ο διευθυντής της Καρδιολογικής

Κλινικής και πρόεδρος
του συλλόγου εργαζομένων κ
Ηλίας Σιώρας

Από 40 ως 50 άτομα βρίσκονται

καθημερινά στην αναμονή
για μία κλίνη ΜΕΘ Η χειρότερη

ημέρα ως τώρα ήταν η 1η
Φεβρουαρίου με 73 άτομα στη
λίσια αναμονής και η καλύτερη
η περασμένη Πέμπτη στις 14.30
οι ασθενείς που περίμεναν ήταν
λιγότεροι από 40 για την ακρίβεια

39
Η κατάσταση είναι πιεσμένη
λόγω της γρίπης αλλά προσπαθούμε

από την αρχή να
οργανώσουμε

το σύστημα κατά
τον καλύτερο τρόπο και πάντα

προς όφελος των ασθενών
Εχουμε συνεχή ενημέρωση από
όλα τα νοσοκομεία της χώρας
τουλάχιστον τρεις φορές ημερησίως

σημειώνει ο διοικητής
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων

Υγείας ΕΚΕΠΥ κ Νίκος
Παπαευσταθίου

Μάρτιο ανοίγουν
κρεβάτια ΜΕθ
Την περασμένη Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

αναρτήθηκε στην

Λειτουργούν
175

ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου

και Πρόληψης Νοσημάτων
ΚΕΕΛΠΝΟ η προκήρυξη για

την πρόσληψη 400 νοσηλευτών
και 100 γιατρών που θα στελεχώσουν

τις ΜΕΘ των δημόσιων
νοσοκομείων της χώρας με διετείς

συμβάσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες οι
θέσεις αναμένεται να καλυφθούν

στις αρχές Μαρτίου προκειμένου

να τεθεί σε λειτουργία
το σύνολο των κλειστών κλινών
ΜΕΘ Εκείνο το διάστημα όμως
βάσει των εκτιμήσεων των ειδικών

η γρίπη δεν θα βρίσκεται
σε έξαρση Σε κάθε περίπτωση
πάντως πρόκειται για θετική
εξέλιξη

Βέβαια οι γιατροί δεν είναι
απόλυτα ικανοποιημένοι με τη
λύση που δόθηκε και θυμούνται

τους σημερινούς υπουργούς

Υγείας να κατακρίνουν
από θέση αντιπολίτευσης ανάλογες

τακτικές των προκατόχων
τους Πρόκειται για διετείς
δηλαδή προσωρινές συμβάσεις

ελαστικής εργασίας Η
τακτική αυτή δεν λύνει το πρόβλημα

Επίσης είναι απαράδεκτο
το γεγονός ότι οι γιατροί

πληρώνονται με μπλοκάκι
σχολιάζει ο κ Παπανικολάου

ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

Η γρίπη φρακάρει ΜΕΘ χειρουργεία αναβάλλονται
Η έλλειψη διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ
προκαλεί αυτή την περίοδο και την
αναβολή χειρουργείων Δεν υπάρχει
πρόβλημα μόνο με τους βαρέως πάσχοντες

και τους διασωληνωμένους
αλλά και με άλλα σοβαρά περιστατικά

τα οποία χρήζουν χειρουργικής
επέμβασης Επειδή όμως δεν υπάρχει

ελεύθερη κλίνη καθυστερούν τα
χειρουργεία Αυτές τις ημέρες στο

Κρατικό της Νίκαιας περιμένουν δύο
ασθενείς με όγκο στον εγκέφαλο να
αδειάσει κρεβάτι στην Εντατική για
να κανονίσουμε το χειρουργείο επισημαίνει

ο νευροχειρουργός κ Πάνος
Παπανικολάου

Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και
στον Αγιο Σάββα Παρότι είναι αντικαρκινικό

νοσοκομείο εντούτοις υποχρεούται

να διαθέτει τις κλίνες ΜΕΘ

στο ΕΚΑΒ προκειμένου να νοσηλεύεται
καθένας που έχει ανάγκη Το μόνο

παράλογο το οποίο προβληματίζει
και τους ίδιους τους γιατρούς είναι
ότι στην ίδια ΜΕΘ που νοσηλεύονται
άνθρωποι με σοβαρά ογκολογικά προβλήματα

εισάγονται αυτές τις ημέρες
και ασθενείς με γρίπη

Μάλιστα τελευταίως ασθενείς με
χειρουργήσιμους όγκους μπορεί να κα¬

θυστερήσουν να υποβληθούν σε επέμβαση

διότι δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη
στη ΜΕΘ Για τα δικά μας περιστατικά

περιμένουμε να αδειάσει κρεβάτι
λένε οι γιατροί

Η δε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
η οποία θα μπορούσε να συμβάλει

στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου
παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης

προσωπικού
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ΝΕΟ ΜΑΧΑΙΡΙ
ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ

Άνθρακας αποδεικνύεται το περιβόητο παράλληλο πρόγραμμα

της κυβέρνησης στην Υγεία που επανήλθε την Τετάρτη

στη Βουπη Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως κρίσεις
προσλήψεις ανέλιξη και μετακινήσεις γιατρών ενώ όσον
αφορά τους ανασφάλιστους προβλέπεται μεν η κάλυψη
τους αλλά με την ίδια συμμετοχή με τους ασφαλισμένους

του Αιμίλιου Νεγκιί
anegis@me.com

θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο είχε κατατεθεί στις
1 5/12/201 5 αλλά είχε αποσυρθεί άρον άρον μετά την αντίδραση

των θεσμών Έκτοτε ορισμένες επείγουσες ρυθμίσεις στην
Υγεία όπως η παράταση των συμβάσεων για 6 μήνες με τους πα

ρόχους του ΕΟΠΥΥ ενσωματώθηκαν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

η οποία πέρασε στις 3 1/12/201 5

Το νομοσχέδιο τέθηκε εκ νέου την Τετάρτη στη Βουλή και θα
ψηφιστεί έως το τέλος της άλλης εβδομάδας Μεταξύ των άλλων
προβλέπεται ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων

θα γίνεται με τους ίδιους όρους με τους ασφαλισμένους Δηλαδή

και με την ίδια υψηλή συμμετοχή Οι ακριβείς όροι και
προϋποθέσεις

όπως και η επιβολή τυχόν εισοδηματικών κριτηρίων
θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση

Προφανώς η ρύθμιση είναι κατώτερη των κοινωνικών αναγκών

Καθημερινά έρχονται στο φως καταγγελίες και αποτελέσματα
ερευνών που δείχνουν ότι πολλοί ασφαλισμένοι διακόπτουν τη
θεραπεία τους γιατί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος

της συμμετοχής στα φάρμακα Πώς είναι δυνατόν να αντέξουν

το κόστος οι ανασφάλιστοι

Οι επίσημες αναλύσεις δείχνουν πως παρ ότι οι τιμές των
φαρμάκων έχουν μειωθεί σημαντικά η επιβάρυνση των ασθενών
έχει αυξηθεί κατακόρυφα Αυτό οφείλεται στο ότι υπερτριπλασιά
στηκε το μέσο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών με την εφαρμογή

της λεγόμενης θετικής λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Από περίπου 9 το 2009 η μέση συμμετοχή εκτοξεύτηκε στο

30 το 2014
Όσον αφορά το κόστος για την κάλυψη των ανασφάλιστων

αυτό προβλέπεται ότι θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
ΕΟΠΥΥ και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό Γεγονός που
προκαλεί εύλογη ανησυχία για την οικονομική βιωσιμότητα του
μέτρου την ώρα που ο ΕΟΠΥΥ είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει οικονομική

στενότητα λόγω της ύφεσης και της ανεργίας
Η εισηγητική έκθεση που είχε παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο

ανέφερε ότι το κόστος για την κάλυψη ανασφάλιστων μεταναστών

και άλλων ευπαθών ομάδων θα ανέλθει σε 1 00 εκατ ευρώ Ωστόσο

πρόσφατα ο υπουργός Υγείας Α Ξανθός σε δηλώσεις του
ανέφερε πως έχουν προβλεφθεί περίπου 150 εκατ ευρώ

θυμίζουμε ότι η πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων

μαζί με την κατάργηση του 5ευρου στα νοσοκομεία
και του χαρατσιού ενός ευρώ ανά συνταγή φαρμάκων ήταν βασικές

δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του Ιανουαρίου του
2015 οι οποίες όμως πρακτικά έχουν μείνει κενό γράμμα έπειτα
από έναν ολόκληρο χρόνο διακυβέρνησης

Είναι άξιο αναφοράς ότι τόσο καιρό η περίθαλψη των ανασφάλιστων

γίνεται με ρύθμιση που είχε περάσει την άνοιξη του
2014 ο Αδωνις Γεωργιάδης Η αλήθεια βέβαια είναι ότι υποχρεώθηκε

να το πράξει έπειτα από αφόρητη πίεση της τρόικας η οποία
έθεσε το ζήτημα ως προαπαιτούμενο για να προχωρήσει τότε η
αξιολόγηση
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