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TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ δωρεάν περίθαλψης σε ανασφάλιστους αφορά και πολίτες άλλων κρατών που διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα
παραμονής στην Ελλάδα καθώς και συζύγους και παιδιά φωτογραφία αρχείου

ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Δωρεάν περίθαλψη για
tous ανασφάλιστους
Η διάταξη ψηφίστηκε το Σάββατο στο νομοσχέδιο για
το παράλληλο πρόγραμμα Θα αφορά και κρατούμενους

όπως και ασθενείς σε δομές Πρόνοιας και Ψυχικής

Υγείας Με 100 εκατ € θα επιχορηγηθεί ο ΕΟΠΥΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Δωρεάν
περίθαλψη δικαιούνται στο

εξής όσοι έμειναν ανασφαλιστοι
εξαιτίας οφειλών τους npos τα ασφα

λιστικά ταμεία Αυτό προβλέπει σχετική
διάταξα που προυτέθπκε υτο νομοσχέδιο
για το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο
ψηφίστηκε το Σάββατο υτη Βουλή Στην
ίδια διάταξα αναφέρεται ότι εκτός των
ιδίων δωρεάν περίθαλψη δικαιούνται και
τα μέλη των οικογενειών τους δηλαδή
σύζυγοι και ανήλικα ή προστατευόμενα
παιδιά Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο δικαίωμα

δωρεάν περίθαλψης έχουν οι
ανασφαλιστοι Ελληνες πολίτες ή ελληνικής

καταγωγής ομογενείς και οι πολίτες
άλλων κρατών οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά

έγγραφα παραμονής υτην
Ελλάδα οι σύζυγοι και τα παιδιά τους

Καλύπτονται επίσης άτομα με αναπηρία
τα οποία φιλοξενούνται σε δομές Πρόνοιας

όσοι φιλοξενούνται σε μονάδες Ψυχικής

Υγείας οι κρατούμενοι σε φυλακές
οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα ανηλίκων
και άτομα με αναπηρία 67 και πάνω

Οι υπηρεσίες θα τους παρέχονται από
τις δημόσιες δομές Υγείας δηλαδή νοσοκομεία

μονάδες Ψυχικής Υγείας Κέντρα
Υγείας και πολυϊατρεία του Πρωτοβάθμι¬

ου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ Η
φαρμακευτική τους περίθαλψη θα παρέχεται

από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ
ιδιωτικά φαρμακεία ενώ τα ακριβά φαρ
μακα θα παρέχονται από τα φαρμακεία
των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ

Κόστος
Για την παροχή των υπηρεσιών απαιτείται

από τους δικαιούχους κατοχή Αριθμού

Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλισης
ΑΜΚΑ με εξαίρεση όσους έχουν απολέσει

την ασφαλιστική τους καλυψη λόγω
χρεών Το κόστος δε της ρύθμισης αναμένεται

να καλυφθεί από τον ΕΟΠΥΥ ο
οποίος επιχορηγείται με επιπλέον 100
εκατομμύρια ευρώ

Τα ακριβά σκευάσματα
θα παρέχονται από τα

φαρμακεία των νοσοκομείων

και του ΕΟΠΥΥ

Η συξατηση του νομοσχεδίου ήταν
επεισοδιακή καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Κυρ Μητσοτάκης
αμφισβήτησε έγγραφο που κατέθεσε ο
Αλ Τσίπρας προερχόμενο από το Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Ηρακλείου Πρόκειται

για μία φόρμα-δήλωση αποδοχής
χρέους γιατη νοσηλεία την οποία καλούνταν

να υπογράψουν όσοι ανασφαλιστοι
επρόκειτο να εισαχθούν σε νοσοκομείο

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι το
έγγραφο είναι ακόμη αναρτημένο στις
ιστοσελίδες των νοσοκομείων Πρόκειται
για το έντυπο τύπου Δ2 το οποίο φέρει
τίτλο Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής χρέους

και αναφέρει τα εξας
Δαλώνω προς ίο νοσοκομείο ότι εντός

1 0 ημερών θα προσκομίσω το ασφαλιστικό
βιβλιάριο ή κάποιο δικαιολογητικό

απαλλαγής μου από νοσοκομειακές δαπάνες

ή διαφορετικά αναλαμβάνω ο ίδιος
τη δαπάνη των ευρώ που προκύπτει από
εργαστηριακές εξετάσεις ή από τη νοσηλεία

μου Σε περίπτιοση μη συμμόρφωσης
τα οφειλόμενα ποσά θα βεβαιωθούν στο
δημόσιο ταμείο της περιφέρειάς μου και
θα εισηρσχθούν σύμφωνα με τον νόμο
περί είσπραξας δημοσίων εσόδων

Μιλώντας στη Βουλή ο υπουργός Υγείας
Α Ξανθός χαρακτήρισε αναγκαία την

παρέμβαση καθώς οι παρεμβάσεις των
προηγούμενων κυβερνήσεων για τους
ανασφαλίστους προσέκρουαν σε δύο

μηχανισμούς

την τριμελή επιτροπή η οποία
έπρεπε να προεγκρίνει την εισαγωγή ενός
ανασφαλίστου στο νοσοκομείο και η δήλωση

αποδοχής χρέους από την πλευρά
του ανασφαλίστου ασθενούς
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16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΝΑΪΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

WH φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα μπορεί από τη μια μεριά να
θεωρείται ότι είναι αρκετά συγκεντρωμένη σε κάποιους μεγάλους

παίκτες, όμως σε αυτή δραστηριοποιούνται εκατοντάδες εταιρείες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της IMS, στην αγορά φαρμακείου,
δηλαδή στα εξωνοσοκομειακά σκευάσματα, υπάρχει μία λίστα
προμηθευτών που φτάνουν τους 507.

[2009-201 5] Χάθηκε το 40% της εξωνοσοκομειακής αγοράς - Αλλαγές στην κορυφή του κλάδου - Τι συμβαίνει στην ου ρά της φαρμακοβιομηχανίας

Ανατροπές οτο φάρμακο από την κρίση
Συρμετοχή rraipowv σσι φαρμακαπκή
αγορά 2015 (αξίες)

20,8% unotai«;    31,2% inning 5

Πηγή Στοιχεία IIIS · Εκιωίοκ Avococ

Κιιτανομπ μεριδίων φαρμακευτικής
αγοράς 201 5 •γκος)

21,8% υπόλοιπες   32% npro; 5

Του Γιώργου Σακκά
gsakkas(0>naftemporiki gr

Η συρρίκνωση της εξωνο-
σοκομειακής φαρμακευτικής 

αγοράς κατά
40% την τελευταία 6ετία όπως
είναι λογικό έχει αλλάξει πς ισορροπίες 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
του κλάδου. Παρά τη σημαντική 

όμως πτώση ίων πωλήσεων, 

αυτό που διατηρείται
σταθερό είναι η συγκέντρωση
της αγοράς φαρμάκων στα χέρια 

μιας μικρής μερίδας εταιρειών 

καθώς, όπως αποδεικνύουν 

ια στοιχεία των πωλήσεων, 

τόσο το 2009 όσο και το
2015 οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες 

ελέγχουν σταθερά το 68%
της αγοράς.

Την ίδια στιγμή τα στοιχεία
δείχνουν πως η κορυφή δεν ανήκει 

πια στην ίδια εταιρεία, όμως
και πάλι το τοπ 3 παραμένει σταθερό, 

έχοντας βέβαια απολέσει
περί τις 6 ποσοστιαίες μονάδες
σε μερίδιο.

Αυτό φυσικά είναι λογτκό καθώς 

μέσα στην πενταετία σημαντικά 

φάρμακα που ήταν bestseller 

έχασαν την πατέντα τους
και σταδιακά περιορίζονταν οι
πωλήσεις σε όγκο και σε αξία,
ενώ παράλληλα ας μην ξεχνάμε
και τη δραστική μείωση τιμών.

Κεαδ€δομενα
Σήμερα οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο κάνουν λόγο

για περαιτέρω δραματική αλλαγή 

στο τοπίο της ελληνικής
εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 

αγοράς, καθώς η επικείμενη 

ανατιμολόγηση αναμένεται
να δημιουργήσει νέα δεδομένα,
τα οποία και θα επηρεάσουν mv
επιχειρηματική στρατηγική.

Οι νέες τιμές των παλαιών
φαρμάκων αναμένεται να καταρρεύσουν 

και με δεδομένο το
γεγονός ότι αυτά αποτελούν σχεδόν 

το 70% της δράστη ριόιητας
των επιχειρήσεων, είναι λογικό
και ο κύκλος εργασιών να 

συρρικνωθεί, 

ενώ δεν αποκλείονται
και αθρόες αποσύρσεις σκευασμάτων, 

με ό,τι μπορεί αυιό να
συνεπάγεται.

Κι αυτό γιατί οι επικείμενες
ανατιμολογήσεις επηρεάζουν
κυρίως φάρμακα με ιιμή κάτω
από 12 ευρώ, που σε πολλές περιπτώσεις 

η παραγωγή και δια-
κίνηοή τους εντός Ελλάδας δεν
θα είναι συμφέρουσα.

Ετσι, στελέχη εταιρειών, μιλώντας 

στη «Ν», εκτιμούν ότι πέ-

«Παρά τα όσα
μέτρα έχουν

ληφθεί, η αγορά
των φαρμάκων
που συνταγο-
γραφούνται
κρατείται σε
υψηλά επίπεδα.
Ετσι, από το 2010
έως και το 2015
από πλευράς
τεμαχίων έχει
σημειωθεί μείωση
μόνο 6,7%.

ρα από ιις επιχειρήσεις θα επιδεινωθεί 

και η κάλυψη των ασθενών. 

Εάν η κυκλοφορία φτηνών
και αξιόπιστων φαρμάκων σταματήσει 

λόγω του υψηλού κόστους 

παραγωγής και διακίνησης, 

όπως είναι τα ελληνικά γε-
νόσημα, ιότε ο δρόμος για «μη
αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις»
θα είναι ανοικτός.

Διάρθρωση αγοράς
Εξάλλου, η «ιστορία» αυτή έχει
επαναληφθεί και στο παρελθόν
όταν εταιρείες-φαντάσματα εμφανίστηκαν 

στην ελληνική αγορά 

αμέσως μόλις έληγαν οι πατέντες 

κάποιων δημοφτλών φαρμάκων 

που είχαν σημαντική θέση 

στην αγορά.
Δεν εξηγείται εξάλλου δια-

φορειικά ιο γεγονός ότι στη χώρα 

φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία 

του ΕΟΦ να δρασιηριο-
ποιούνιαι πάνω από 420 εταιρείες, 

εκ των οποίων όμως ποσοστό 

μεγαλύτερο του 70% αυτών, 

δεν έχοτιν συνολιχά μερίδιο 

μεγαλύτερο του 5%.
Η φαρμακευτική αγορά στην

Ελλάδα μπορεί λοιπόν από τη
μια μεριά να θεωρείται ότι είναι
αρκετά συγκεντρωμένη σε κάποιους 

μεγάλους παίκτες, όμως
σε αυτή δραστηριοποιούνται
εκατοντάδες εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με
βάση τα στοτχεία της IMS, στην
αγορά φαρμακείου, δηλαδή στα
εξωνοσοκομειακά σκευάσματα,
υπάρχει μία λίστα προμηθευτών 

που φτάνουν τους 507! Βέβαια 

κάποιες από αυτές δεν 
δραστηριοποιούνται 

στα αποζημι-
ούμενα φάρμακα.

WEàv 
η κυκλοφορία 
φτηνών

και αξιόπιστων
φαρμάκων σταματήσει
λόγω του υψηλού
κόστους παραγωγής
και διακίνησης, όπως
είναι τα ελληνικά
γενόσημα, τότε
ο δρόμος για
«μη αξιόπιστες
εναλλακτικές λύσεις»
θα είναι ανοικτός.
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Από το σύνολο των εταιρειών 
αυτών, οι οποίες να επισημάνουμε 

ότι δεν έχουν φυσικά
όλες έδρα στην Ελλάδα και τα
σκευάσματά τους έρχονται στη
χώρα μέσω αντιπροσώπων, το
201 5 δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις 

οι 155!
Επίσης, από τις 1 55 κάποιες

πραγματοποίησαν απλά περιορισμένες 

πωλήσεις μερικών χιλιάδων 

συσκευασιών κυ ρίως το
2009, όταν σημειώθηκε και το ρεκόρ 

της φαρμακευτικής δαπάνης.

Μάλιστα, 70 εταιρείες που
εμφανίζουν πωλήσεις το 2009
είναι «άφαντες» τη διετία 2014-
15. Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε 

ότι το σύνολο ίων εταιρειών 

αυτών σε απόλυτο νούμερο 

είχαν πολύ μικρό μερίδιο
από πλευράς όγκου, ιο οποίο
ήταν λίγο χαμηλότερο του 1%
ιων συνολικών συσκευασιών
που διακινήθηκαν στην αγορά
φαρμακείου, ενώ ο συνολικός
τους τζίρος έφιανε στα μόλις 7,7
εκαι. ευρώ.

(SID:100S4470]

Ανοδικά
το 201 5
▼ Σύμφωνα με την πορεία της
φαρμακευτικής αγοράς πέρυσι,
οι πωλήσεις των φαρμακείων κινήθηκαν 

ανοδικά με ρυθμό της
τάξης του 7%, από πλευράς όγκου 

αλλά και αξίας, περιέχοντας
όμως και μη φαρμακευτικά
σκευάσματα. Τα φάρμακα μόνο
εκτιμάται ότι κινήθηκαν στο 5%-
6%. Οπως αναφέραμε και στην
αρχή, τα στοιχεία αποδεικνύουν
για ακόμη μία φορά τη σχεδόν
απόλυτη κυριαρχία των ξένων
εταιρειών Το τοπ 20 σύμφωνα με
στοιχεία βασισμένα σε μετρήσεις 

της IMS Health αποτελείται
από πλευρά τζίρου από τις Novartis, 

Pfizer, Sanofi, AstraZe-
neca, GSK, ELPEN, MSD, Phar-
maserve Lilly, Β1ΑΝΕΞ, Boetiringer, 

Bayer, Menarini, Lund-
beck, Nono Nordisk, Janssen,
Winmedica, Servier, BGP, Gale-
nica και Specifar.
Oi 5 πρώτες εταιρείες κατείχαν
πέρυσι από πλευράς όγκου σχεδόν 

το 1/3 της ελληνικής αγοράς,
όπως δηλαδή και το 2009, και
από πλευ ράς πωλήσεων σε αξίες
το μερίδιό τους από περίπου
39% έχει υποχωρήσει στο 32%.
Επίσης όσον αφορά τις πωλήσεις 

των εταιρειών με βάση την
αξία τους, ανάμεσα στις 20 πρώτες 

εταιρείες εντοπίζουμε και 4
ελληνικών συμφερόντων, τις ELPEN, 

ΒΙΑΝΕΞ, Winmedica και
Galenica.
Για τη συνταγογράφηστι θα πρέπει 

να επισημάνουμε ακόμη ότι,
παρά τα όσα μέτρα έχουν ληφθεί, 

η αγορά των φαρμάκων
που συνταγογραφοΰνται κρατείται 

σε υψηλά επίπεδα. Ετσι,
από το 2010 έως και το 201 5 από
πλευράς τεμαχίων έχει σημειωθεί 

μείωση μόνο 6,7%. μία μείωση 

η οποία σε έναν βαθμό αποδίδεται 

και στη μεταφορά σκευασμάτων 

στην αρνητική λίστα,
όπου παρατηρήθηκε στην πενταετία 

αύξηση 7.9% (ΜΗΣΎΦΑ
με κουπόνι). Βέβαια, όσον αφορά 

την αξία, δηλαδή τις πωλήσεις 

των φαρμακείων (τιμές χονδρικής), 

η μείωση είναι της τάξης 

του 32,4%. Από τη διαφορά
ιων ποσοστών μείωσης σε όγκο
και αξία συμπεραίνει κανείς ότι
η μείωση αποδίδεται στην πτώση 

των τιμών των σκευασμάτων.
Σύμφωνα με την IMS Health, η
μέση μείωση της τιμής ανά τεμάχιο 

συνταγογραφοϋμενου
φαρμάκου ήταν 21,1%.
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Τροπολογία Χ 6
S Με 6 τροπολογίες που
αφορούν τον χώρο της υγείας

ψηφίστηκε το λεγόμενο
παράλληλο πρόγραμμα Οι

τροπολογίες αφορούν σε Θέματα

συνέχισης πληρωμών
προς τον ΕΟΠΥΥ Ατομικές
συμβάσεις καθαριότητας σίτισης

και φύλαξης των υπηρεσιών

του υπουργείου Υγείας
το Παρατηρητήριο τιμών

Επιτροπής προμηθειών
υγείας τη Δυνατότητα συντήρησης

και επισκευών των

ασθενοφόρων των μονάδων
υγείας πλην νοσοκομείων
στα νησιά την Καταβολή
αποζημίωσης εφημεριών
υπερωριών εξαιρέσεων και
νυκτερινών έτους 201 5 ή
και τη νομιμοποίηση Μετακινήσεων

πάσης φύσεως
προσωπικού των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
που πραγματοποιήθηκαν με
αποφάσεις διοικητών Υγειονομικών

Περιφερειών και
Την τοποθέτηση επικουρικών

ιατρών στο ΕΣΥ και το
ΕΚΑΒ Μέσα σε όλα αυτά σημειώνεται

η δυνατότητα των

παροχών υγείας να πληρώνουν

clawback και rebate
από το 2012 μέχρι το πρώτο
εξάμηνο του 2015 σε 4 δόσεις

και συγκεκριμένα η
πρώτη στις 15/3 και οι υπόλοιπες

ανά δίμηνο Γ Σακ
S1D:10054678
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Ετρεχανστο παράένα
Απίστευτο

κι όμως πραγματικό
Ετις 26 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο

και δη μετά τα Χριστούγεννα
στέλεχος εταιρείας η οποία ανήκει
στον ευρύτερα κλάδο των προμηθευτών

νοσοκομείων έλαβε τηλεφώνημα
ώστε μέχρι τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου
να έχει παραδώσει εξοπλισμό σε νο¬

σηλευτικό ίδρυμα Το κατεπείγον της
υπόθεσης αφοραυ σε φυσικά στις καταληκτικές

ημερομηνίες για την ένταξη

στο ΕΣΠΑ που έληξε έργωνγια
την αναβάθμιση το>ν δημόσιων νοσοκομείων

Φυσικά χωρίς παρατυπίες
και μάλιστα εξόφθαλμες δεν ήταν
εφικτή η παράδοση Π παράδοση έγι¬

νε νόμιμα αργότερα και κανείς δεν
γνωρίζει τελικά τι θα γίνει Η παραπάνω

περίπτωση δεν είναι μοναδική
και μάλιστα στελέχη της αγοράς μιλούν

για δεκάδες εκατομμύρια που
χάθηκαν ή είναι στον αέρα από το
ΕΣΠΑ που έληξε Γ Σακ

SID 10054804
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ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΦΥ

Νέος αναπληρωτής
γ.γ. του υπουργείου
Υγείας ο Στ. Βαρδαρός
» Με στόχο την υλοποίηση της μεταρρύθμισης
για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

ενεργοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας η θέση
του αναπληρωτή γ.γ. με ειδική αρμοδιότητα την
ΠΦΥ.

Από χθες την παραπάνω θέση έχει ο πολιτικός επιστήμονας 

Σταμάτης Βαρδαρός, ο οποίος θα έχει
τον ρόλο υλοποίησης και συντονισμού των δράσεων 

για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ενώ παράλληλα σε
συνεργασία με τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών 

(ΥΠΕ) θα προχωρά σε δράσεις για την
καλύτερη αξιοποίηση των δομών αλλά και του ανθρώπινου 

δυναμικού.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 201 6 το υπουργείο

Υγείας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και θα
προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο 

το οποίο θα έχει ως βάση το σχέδιο που εκπόνησε 

η Ομάδα Εργασίας για την ΠΦΥ με επικεφαλής 

τον καθηγητή Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής 
& Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ

Αλέξη Μπένο.
Πυρήνας του παραπάνω σχεδίου είναι το αποκεντρωμένο 

«ιατρείο γειτονιάς», όπου ο οικογενειακός
γιατρός και η διεπαγγελματική ομάδα υγείας θα έχουν 

υπό την ευθύνη τους ένα συγκεκριμένο πληθυσμό 

και η πρώτη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει
πιλοτική εφαρμογή σε αστικές περιοχές της Αθήνας, 

της θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου 

Κρήτης.
Μ.ΚΑΛ.
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ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόσβαση στην Υγεία
για 2,5 εκατ ανασφάλιστοι
Πλήρης και χωρίς προϋποθέσεις ασφαλιστική κάλυψπ για χους πολίτες που π

κρίση και π πολιτική των προπγούμενων κυβερνήσεων άφπσαν χωρίς
νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψπ Αύξηση χρηματοδότησης
των νοσοκομείων κατά 300 εκατ ευρώ και του ΕΟΠΥΥ κατά 700 εκατ

Μ to νομοσχέδιο καθιερώνεται προκήρυξη νέων θέσεων γιατρών και SES ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ

Μπορούμε να χαράξουμε έναν διαφορετικό

δρόμο παρά το ασφυκτικό πλαίσιο
της διαπραγμάτευσης Όπως προαναγγέλλει

ο υφ Υγείας στην εφ όλης της ύλης
συνέντευξη του το επόμενο Βήμα της κυβέρνησης

είναι η αναδιοργάνωση της Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας

η πλήρης δωρεάν νοσοκομειακή και
φαρμακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων

ρυθμίζονται θέματα για
τη στελέχωση των ΜΕΘ και των απομακρυσμένων

και παραμεθόριων αγροτικών

ιατρείων κέντρων υγείας και
νοσοκομείων Λαμβάνονται μέτρα για
την πρόσληψη προσωπικού με την

υγειονομικών Την ίδια ωρα το υπουργείο

καθώς και ιατρικοί και
φαρμακευτικοί

σύλλογοι της χώρας απο
δομούν με αποστομωτικά στοιχεία τη
Μαύρη Βίβλο της Ν.Δ που όπως

χαρακτηριστικά αναφέρουν ευθύνεται

για περικοπές άνω του 40 στις
δαπάνες του ΕΣΥ ΣΕΛ 14 15
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Μπορούμε να χαράξουμε έναν διαφορετικό δρόμο
παρά το ασφυκτικό πλαίσιο τπς διαπραγμάτευσπς
Κ Εν μέσω πολιτικών λιτότηταςΒ που επιβάλλουν οι θεσμοί
μπαίνει σήμερα στη Βουλή το παράλληλο

πρόγραμμα της κυβέρνησης
Τι σημαίνει αυτό για τον στρατηγικό

στόχο της κυβέρνησης και
του υπουργείου Υγείας

Είναι μια απόδειξη ότι παρά
το ασφυκτικό πλαίσιο της διαπραγμάτευσης

της αξιολόγησης της
ανάγκης για την κουβέντα περί μείωσης

του χρέους τις εξελίξεις με το
προσφυγικό τις κινητοποιήσεις κοινωνικών

ομάδων που αντιδρούν σε
μέτρα που ετοιμάζονται να ψηφιστούν

η κυβέρνησή μας έχει την ικανότητα

να υλοποιεί πολιτικές που
ανακουφίζουν τους αδύναμους Να
χαράζει έναν διαφορετικό δρόμο για
την ελληνική κοινωνία ο οποίος θα
γίνει πιο πλατύς όταν κλείσει η αξιολόγηση

και αρχίσουμε να βγαίνουμε
από την επιτροπεία

η Ποιοι είναι οι βασικοί άξονεςΚ του νομοσχεδίου που αφορούν

τον τομέα της Υγείας
Πρώτον καλύπτουμε πλήρως

J και χωρίς προϋποθέσεις τους
ανασφάλιστους συμπολίτες μας που
βρέθηκαν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης

λόγω της κρίσης που δημιούργησαν
τα μνημονιακά μέτρα Επεκτείνουμε

αυτήν την κάλυψη και
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες

που υπάρχουν στη χώρα μας
και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Καταργούμε μια σειρά γραφειοκρατικές

διαδικασίες που υπήρχαν
Για να πάρει κάποιος νοσοκομειακή
περίθαλψη συνεδρίαζε τριμερής επιτροπή

έπρεπε να έχει επείγον πρόβλημα

και βέβαια στην πλειονότητα
των νοσοκομείων η κάλυψη χρεωνόταν

στον λογαριασμό της εφορίας Δίνουμε

τη δυνατότητα σε δύο-δυόμι
σι εκατομμύρια συμπολίτες μας που
είναι ανασφάλιστοι να έχουν υπηρεσίες

περίθαλψης ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης και εργαστηριακών εξετάσεων

στις δημόσιες δομές Υγείας
Το δεύτερο είναι ότι παίρνουμε μια

σειρά από μέτρα τα οποία ενισχύουν
τις δημόσιες δομές και το ΕΣΥ Τα μέτρα

αυτά είναι το σαφές σήμα προς
τους γιατρούς που επέλεξαν την πλήρη

και αποκλειστική απασχόληση
και ανήκαν στα ιατρεία του ΙΚΑ και
του ΕΟΠΥΥ που εξομοιώνονται βαθμολογικά

και μισθολογικά με τους
γιατρούς του ΕΣΥ

Το τρίτο είναι μια σειρά από μέτρα
τα οποία απλοποιούν διαδικασίες
και δίνουν κίνητρα για να μπορέσουν

να καλυφθούν θέσεις σε άγονες

και νησιωτικές περιοχές Πρακτικά

επαναφέρουμε το επίδομα ίου
αγόνου δίνουμε παραπάνω μόρια
στους γιατρούς που θα επιλέξουν να

Σε μια συνέντευξη εφ όλης της
ύλης ο αναπληρωτής υπουργός

Υγείας μιλά στην Αυγή
για to παράλληλο πρόγραμμα
τις αλλαγές στη δημόσια Υγεία
την επερχόμενη θεσμική επανάσταση

αλλά και τους στρατηγικούς

στόχους της πολιτικής

ηγεσίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

κάνουν το αγροτικό τους σε τέτοια απομακρυσμένα

μέρη για να καταλάβουν

μελλοντικά θέσεις στο ΕΣΥ Δίνουμε

παράταση στις θητείες των ειδικευόμενων

που τελειώνουν την ει
δικότητά τους για έως και τέσσερα
εξάμηνα προκειμένου να κρατήσουμε

κόσμο μέσα στα νοσοκομεία

Σπάει ο ρουσφετολογικός
μηχανισμός

Κάνουμε μια μεγάλη θεσμική τομή

η οποία είναι η κατάργηση των υπουργικών

υπογραφών Υγείας Διοικητικής

Ανασυγκρότησης και Οικονομικών

για να γίνουν οι μετακινήσεις
μετατάξεις και αποσπάσεις

Μια διαδικασία τρομερά αργόσυρτη
που ξεκινούσε από την απόφαση των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των
διοικητών των νοσοκομείων και των
εμπλεκόμενων ΥΠΕ-αρχών

Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία
έπρεπε να υπογράψουν και οι τρεις εμπλεκόμενοι

υπουργοί Και για αυτές

τις τελευταίες υπογραφές μπορούσε

να περάσει και ένας ενάμισης

χρόνος Ακριβώς για να χτίσουν
έναν μηχανισμό ρουσφετολογικής
και πελατειακής εξυπηρέτησης Αυτό

το σταματάμε καθώς η διαδικασία
θα τελειώνει με την απόφαση της

τωνΥΠΕ
Υπάρχει το μεγάλο κομμάτι που αφορά

τη λειτουργία του νοσοκομείου
Σαντορίνης που είναι έτοιμο εδώ

και 8-10 χρόνια το οποίο προσπάθησαν

να δώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες

κι εμείς το ανοίγουμε με δημόσιο

τρόπο μέσω της ΑΕΜΥ
Επίσης υπάρχουν διατάξεις που

δεν υποχρεώνουν αλλά επιτρέπουν
σε ΟΤΑ να ενισχύουν τις δημόσιες
δομές της περιοχής τους στον βαθμό

που το επιθυμούν και στον βαθμό
που μπορούν χωρίς νομικά κωλύματα

που υπήρχαν μέχρι τώρα Και
είναι προκλητική η στάση του προέδρου

της ΚΕΔΕ κ Πατούλη που
προσπαθώντας

να αποδομήσει σε διατεταγμένη

υπηρεσία το παράλληλο
πρόγραμμα έχει σηκώσει μεγάλο
ντόρο

Επίσης υπάρχουν άρθρα που αφορούν

την αναδιοργάνωση του Ε¬

ΟΠΥΥ και δίνουν τη δυνατότητα να
υπάρξει ένας νέος ελεγκτικός μηχανισμός

για να μπορέσουμε πραγματικά
να περικόψουμε την παρανομία

που γίνεται είτε τις υπερχρεώσεις
είτε τις υπερτιμολογήσεις υλικών
που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν
να είναι τεράστιες Επίσης λύνουμε
προβλήματα που αφορούσαν το Ε
ΚΑΒ όπως το επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας η υπερωριακή απασχόληση

τα Σαββατοκύριακα τα εκτός έδρας

επαναφορά του επιδόματος
στολής το πτητικό επίδομα

Μαζικές προσλήψεις
και αύξηση δαπανών
νια την Υγεία

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την
για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια
αύξηση των δαπανών για την Υγεία
κατά 300 εκατ ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία

κατά 700 εκατ στον
προϋπολογισμό

του ΕΟΠΥΥ Και ο
Οργανισμός

με τη σειρά του δεν θα δίνει

χρήματα μόνο στους ιδιώτες πα

ρόχους ή μόνο στο φάρμακο αλλά θα
δώσει για πρώτη φορά μετά από πολλά

χρόνια ένα μεγάλο ποσό για την
ενίσχυση της λειτουργίας του δημόσιου

συστήματος Υγείας
Επίσης υπάρχει η όλη διαδικασία

των προσλήψεων σε εξέλιξη Οι 470
επικουρικοί γιατροί που προσλήφθηκαν

το τελευταίο τετράμηνο η
προκήρυξη των 985 λοιπού προσωπικού

των νοσοκομείων η οποία ολοκληρώθηκε

Οι 187 διασώστεςτου
ΕΚΑΒ οι οποίοι διορίστηκαν πριν από

λίγες μέρες η προκήρυξη των 500
ατόμων από το ΚΕΕΛΠΝΟ 400 νοσηλευτές

και 100 γιατροί για να ανοίξουμε

περίπου 1 20 1 30 κρεβάτια
ΜΕΘ η προκήρυξη των 585 ατόμων
λοιπού επικουρικού προσωπικού
που θα βγει μες στο επόμενο δεκαήμερο

Επίσης η προκήρυξη των 1.800

► Καλύπτουμε
πλήρως

και χωρίς προϋποθέσεις
τους ανασφάλιστους
συμπολίτες μας που
βρέθπκαν εκτός
ασφαλιστικής κάλυψης
λόγω της κρίσης που
δημιούργησαν τα
μνημονιακά μέτρα

► Κάνουμε μια
μεγάλη θεσμική

τομή η οποία είναι
η κατάργηση των
υπουργικών υπογραφών
Υγείας Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
και Οικονομικών
για να γίνουν
οι μετακινήσεις
μετατάξεις και
αποσπάσεις

ατόμων λοιπού προσωπικού ανάμε
σά τους 100 διασώστες του ΕΚΑΒ
και 690 γιατροί η οποία θα βγει μετά

την ψήφιση του νομοσχεδίου Έχουν

διοριστεί από την αρχή της
χρονιάς και περίπου 200 γιατροί από
παλιές προκηρύξεις

Κ Προ των πυλών βρίσκεταιΒ ί και η μεγάλη θεσμική επανάσταση

όπως την έχετε χαρακτηρίσει

και αφορά το σύστημα
προμηθειών

Είμαστε στο τελικό στάδιο προ
S ετοιμασίας μιας νομοθετικής

αλλαγής η οποία πρακτικά θα αλλάξει

τον χάρτη στον χώρο των προμη¬

θειών Έναν χάρτη πολυπλόκαμο
γραφειοκρατικό στημένο για να μην
λειτουργεί για να μας κάνει η αγορά
ό,τι θέλει και να ξοδεύουμε πάρα
πολλά χρήματα σε υλικά που είναι υ
περτιμολογημένα που πολλές φορές
δεν είναι ποιοτικά Το παρατηρητήριο

τιμών της Επιτροπής Προμηθειών
Υγείας θεωρητικά θα λειτουργούσε
ως τρόπος ελέγχου των τιμών αλλά

πρακτικά το εξουδετερώνουν διάφοροι

παραμηχανισμοί με τον εξής απλό

τρόπο
Βάζουν κάποιον και δίνει μια πάρα

πολύ χαμηλή προσφορά για κάποιο

είδος και βγαίνει μια αντίστοιχη

τιμή στο Παρατηρητήριο Ως αποτέλεσμα

οι υπόλοιποι προμηθευτές
δεν προμηθεύουν τα νοσοκομεία σε
αυτήν την τιμή και το σύστημα μπλοκάρει

Προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες αναγκάζεται το σύστημα να
αγοράζει εξωσυμβατικά σε τιμές μεγαλύτερες

ακόμη και από αυτές που
είχε προηγουμένως η σύμβαση

Αυτό θα αλλάξει μέσα από την αναδιοργάνωση

των Επιτροπών Προμηθειών

Υγείας και του ΕΚΑΠΤΥ που
θα ενοποιηθούν σε έναν οργανισμό
ο οποίος θα έχει την υποχρέωση α
Να φτιάξει τον πλήρη κατάλογο των
υλικών που χρησιμοποιούνταν μέχρι

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε
όλες τις δομές Υγείας β να βγάλει τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχουν και γ να διαμορφώνει ένα
εύρος τιμών που θα είναι αντίστοιχο

με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και όχι

με βάση της υπερτιμολογήσεις
Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση

μαζί και με τη μεταρρύθμιση
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας η οποία θα εξασφαλίσει και
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

j Μετά τι
Προς το παρόν δεν έχουμε α

ki σχοληθεί επειδή δεν έχουμε
προλάβει με τον τρόπο που θα θέλαμε

με την πρόληψη Όλα τα μέτρα
που έχουμε πάρει αυτό το διάστημα
είναι για να ισορροπήσουμε το σύστημα

και να επανέλθει μια στοιχειώδης

κανονικότητα στη λειτουργία
του θέλει να ενισχυθεί σε χρήμα και
προσωπικό που το κάνουμε Πρέπει
να οργανωθεί η πρωτοβάθμια να αλλάξει

ο τρόπος προμηθειών να διοικηθεί

το σύστημα και αφού γίνουν
αυτά τότε πρέπει να οργανωθούν
και όλα τα προγράμματα της πρόληψης

Πρέπει επίσης να δούμε και την
αποκέντρωση λειτουργιών καθώς το
σύστημα αυτή τη στιγμή είναι υ
πουργοκεντρικό τα πάντα φτάνουν εδώ

προκαλώντας μια απερίγραπτη
γραφειοκρατία και δημιουργώντας
μια τεράστια χρονοκαθυστέρηση
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ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Νυστέρι από τον ΕΟΠΥΥ
στις πλασματικές χρεώσεις

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
2015 εξάμηνο2014

t
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

σε εκατ

11,71

5,63

σε εκατ ευρώ

56#39

σε εκατ

56,8

127,6

117,1

Καμπανάκι θα χτυπά στο ηλεκτρονικό σύστημα

του Οργανισμού στην περίπτωση που ο
ίδιος ασθενής πραγματοποιήσει πάνω από δύο
επισκέψεις στον ίδιο γιατρό μέσα σε έναν μήνα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Στενή
παρακολούθηση σε κάθε

συμβεβλημένο γιατρό αναμένεται

να ξεκινήσει η διοίκηση
του ΕΟΠΥΎ.Με στόχο την αποφυγή
των αλααματικών χρεώσεων θα υπάρχει

καμπανάκι στο ηλεκτρονικό
σύστημα το οποίο θα ειδοποιεί τις
υπηρεσίες του Οργανισμού όταν
κάπ φαίνεται ύποπτο Στην περίπτωση

δηλαδή που ο ίδιος ο ασθενής
πραγματοποιήσει πάνω από δύο επισκέψεις

στον ίδιο γιατρό τον ίδιο
μήνα θα ανάβει κόκκινο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής

δεν θα αντιλαμβάνεται τίποτε και
δεν θα έχει κανέναν περιορισμό στον
αριθμό των επισκέψεων που μπορεί
να πραγματοποιεί με συμβεβλημένους

με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς Εκείνο
που θα συμβαίνει θα είναι να ακολουθεί

έλεγχος στον γιατρό ο οποί¬

ος θα καλείται να δίνει εξηγήσεις για
το εάν ήταν δικαιολογημένος ο αριθμός

των επισκέψεων
Στόχος της διοίκησης του Οργανισμού

είναι να περιορίσει τις πλα
αματικές χρεώσεις περιορίζοντας
έτσι τη σχετική δαπάνη το συγκεκριμένο

μέτρο αναμένεται να περιληφθεί
σε ένα πακέτο άλλων παρεμβάσεων

οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο
της δαπάνης
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας έχει διαμηνύσει στον ΕΟΠΥΥ
πως οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και
θα πρέπει με αυτούς να παρέχονται
οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους
ασφαλισμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Οργανισμού

το 20 1 4 πραγματοποιήθηκαν
11,7 εκατομμύρια επισκέψεις σε

συμβεβλημένους γιατρούς από τους
ασφαλισμένους και πληρώθηκαν
117,1 εκατομμύρια ευρώ Στα ίδια

περίπου επίπεδα κυμάνθηκαν και το
201 5 καθώς στο πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν

5,6 εκατομμύρια επισκέψεις

αξίας 56,4 εκατομμυρίων
ευρώ

Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ θα
είναι σφιχτός έως και το 2018 με
τις δαπάνες να παραμένουν στο ίδιο
επίπεδο με τις αντίστοιχες του 2015
Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο όριο δαπάνης

για καρδιολόγους γαστρεντερολόγους

νευρολόγους γαναικο
λόγους και φυσίατρους θα παραμείνει

στα 18 εκατομμύρια ευρώ 1,5
εκατομμύριο ευρώ τον μήνα

Πα τους γιατρούς των λοιπών ειδικοτήτων

ο ΕΟΠΥΥ δεν θα αληρώνει
ετησίως περισσότερα από 8,1 εκατομμύρια

ευρώ ή 675.000 ευρώ τον

66
Πακέτο παρεμβάσεων

από τη διοίκηση
με στόχο τον έλεγχο

των δαπανών

μήνα Στο πλαίσιο του κλειστού
αυτού προϋπολογισμού θα κινηθούν
οι επόμενες ενέργειες της διοίκησης
του Οργανισμού

Χωρίς επιαλέον πόρους αναμένονται
ανσκουφιστικά μέτρα όπως ο

περιορισμός του φαινομένου να
κλείνει από τις πρώτες μέρες του

μήνα το πλαφόν των 300 εξετάσεων

χωρίς χρέωση που μπορεί να
πραγματοποιήσει κάθε συμβεβλημένος

γιατρός σε ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ

Πα την επίτευξα του στόχου βελτίωσης

των παρεχόμενων υπηρεσιών
χωρίς επιπλέον κόστος αξιοποιούνται
όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που
έχουν λειτουργήσει τατελευταία χρόνια

στον Οργανισμό Ενδεικτικό είναι
ότι μέσω της ηλεκτρονικής συντα
γογράφησης μπορεί να παρσκολου
θείται σε πραγματικό χρόνο η συντα
γογραφική συμπεριφορά κάθε γιατρού

ο οποίος είναι συνδεδεμένος
στο σύστημα

Με τον φάκελο ασφαλισης Υγείας

καταγράφονται όλα τα στοιχεία
για οποιαδήποτε υπηρεσία Υγείας
που έχει καλύψει ο ΕΟΠΥΥ για τον
ασφαλισμένο όπως νοσηλεία ιατρική

επίσκεψη διαγνωατικές εξετάσεις
και φάρμακα
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΣA

Εξίσωση
εισφορών
για το TAN
ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ εισφορών
παροχών ανάμεσα σε παλαιούς

πρωτοασφαλιομένοι
πριν την 1/1/1993 και νέ
ους ασφαλισμένους με μια
μεταβατική περίοδο προτείνουν

οι δικηγόροι για την εξασφάλιση

της μακροχρόνιας βιωσιμότητας

του ταμείου
Ασφάλισης Νομικών Σήμερα
οι παλαιοί πληρώνουν μικρότερες

εισφορές από τους νέους

Σύμφωνα με αναλογιστική
μελέτη που εκπονήθηκε

με πρωτοβουλία του δικηγορικού

σώμστος και παρουσιάστηκε

από τον πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθη Ι

νών Β Αλεξανδρή με την παρέμβαση

αστή το TAN αποκτά
βιωσιμότητα για 21-23 χρόνια
ακόμη με την προϋπόθεση
πως το κράτος θα αναλάβει εξ
ολοκλήρου την ευθύνη για
την πληρωμή της Εθνικής Σύνταξης

Αντίθετα το προτεινόμενο
από την κυβέρνηση σχέδιο

νόμου για την ασφαλιστική
μεταρρύθμιση εξασφαλίζει
σύμφωνα πάντα με τη μελέτη

βιωσιμότητα για 13-15

χρόνια δεδομένου ότι το κρά
j

tos θα πληρώνει εξ ολοκλήρου

την Εθνική Σύνταξη

Η μελέτη
Η ίδια αναλογιστική μελέτη
καταλήγει στα εξής συμπεράσματα

το σημερινό καθεστώς του
TAN χωρίς παρεμβάσεις έχει
βιωσιμότητα μόλις 3-5 έτη
Το προσχέδιο νόμου που έχει
παρουσιάσει το υπουργείο
Εργασίας δεν αποτελεί μόνιμη

βιώσιμη λύση εξυπηρετεί
μόνο το όποιο ταμειακό έλλειμμα

για τα επόμενα 2-5
έτη και δημιουργεί αναλογιστικές

ανισορροπίες σε βάθος
χρόνου που μπορούν να απο

δομήσουν τη συνεκτικότητα
και την ομαλή σχέση εισφο
ρών-παροχών αλλά και να
απομειώσουν περαιτέρω την
ειοπραξιμότητα η οποία βρίσκεται

ήδη σε χαμηλά επίπεδα

λόγω κρίσης
Ειδικότερα η ειοπραξιμότητα
του ταμείου των Νομικών μειώθηκε

από 89 το 2011 σε
59 το 2015 καθώς από τα
131,6 εκστομμύρια που έπρεπε

να εισπραχθούν πέρυσι
μπήκαν τελικά στα ταμεία του
TAN μόνο 78,2 εκστομμύρια
Ενδεικτικό είναι πως από το
2013 οι διαγμαφές εκτός συνταξιοδότησης

πολλαπλασιάστηκαν

αγγίζοντας τις 1204
το 2013 από 554 το 2012
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΩΤΩΝ - ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι noAÎT£S εμπιστεύονται περισσότερο
ιδιωτικέε επιχειρήσει παρά το κράτοε

■ Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας-βαρόμετρο που πραγματοποιήθηκε σε σύνολο 33.000 ατόμων από 28 χώρες,

η εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις έχει εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ! ΚΟΣΜΑ

Επιχειρηματίες 

εναντίον πολιτικών 

σημειώσατε. .. ένα. Αυτό
τουλάχιστον προκύπτει από το

νέο Trust Barometer της διεθνούς
εταιρείας μάρκετινγκ Edelman που

καταγράφει μεγάλο χάσμα στον βαθμό 

εμπιστοσύνης που δείχνουν οι
πολίτες στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στη χώρα τους και σης
κυβερνήσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας-βαρόμετρο που πραγματοποιήθηκε 

σε σύνολο 33.000 ατόμων
από 28 χώρες, η εμπιστοσύνη προς
τις επιχειρήσεις έχει εκτιναχθεί στα
υψηλότερα επίπεδα από την εποχή
της Μεγάλης Ύφεσης, καθώς οι καταναλωτές 

«ποντάρουν» σε αυτές για
την τόνωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Ειδικότερα το 80% των ερωτώμενων 
-έναντι 74% το 2015- εκτιμούν

ότι μία εταιρεία μπορεί να λάβει συγκεκριμένες 

δράσεις και πρωτοβουλίες 

με στόχο αφενός την αύξηση της
κερδοφορίας της, αφετέρου m βελτίωση 

των οικονομιών και κοινωνικών 

συνθηκών της κοινωνίας μέοα
στην οποία δραστηριοποιείται και
αναπτύσσεται.

Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο 

και συγκεκριμένα σε ποσοστό
74% τους τεχνολογικούς ομίλους,
ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων
και ποτών με 64% κι έπονται οι εταιρείες 

καταναλωπκών αγαθών (6 1 %),
οι τηλεπικοινωνίες (60%), οι αυτοκινητοβιομηχανίες 

(60%), ο ενεργειακός 
κλάδος (58%), οι φαρμακοβιομηχανίες 

(53%) και τέλος οι χρηματοοι-
κονομυχές υπηρεσίες (51%).

Ρυθμίσεις
Σε όλους τους κλάδους, πάντως,

οι καταναλωτές επιθυμούν την επιβολή 

αυστηρότερων ρυθμίσεων σης
επιχειρήσεις, αλλά δεν εμπιστεύονται
τους κυβερνώντες και δεν ελπίζουν
πως αυτοί θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν 

τους κατάλληλους κανόνες. 

Είναι, λουιόν, σαφές όη υπάρχει
παγκόσμια δυσαρέσκεια σχετικά με
την ικανότητα των κυβερνήσεων να
χαράξουν πολιηχές που να εξυπηρετούν 

τα συμφέροντα των πολιτών και
όχι των ελίτ. Γεγονός που συνδέεται
αναμφίβολα με την πρόσφατη κρίση.
Πιο αξιόπιστες, σε παγχόσμιο επίπεδο, 

θεωρούνται από το 66% οι ουχο-

γενειακές επιχειρήσεις οι οποίες
στηρίζονται αποκλειστικά στην καλή
φήμη για την επτβίωσή τους, ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά για ης εισηγμέ-
νες στο χρηματιστήριο και ης κραη-
κές επιχειρήσεις διαμορφώνονται
αντίστοιχα σε 42% και 46%.

Ως οι mo γνωστοί επιχειρηματίες

Σε τι βαθμό εμπιστεύονται το 2016 οι πολίτες 28 χωρών
τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση τους

■ Επιχειρήσεις   ■ Κυβερνήσεις

^%     70%      69*65% Μ%
58%     57% 56%γ

76%

Ποιες επιχειρήσεις εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες
2016

Εισηνμένες ■ Οικογενειακές ■Κρατικές

72%

Β. Αμερική Λσχ Αμερική Ευρώπη

Οι επιχειρηματικοί κλαοοι nun εμπνέουν πι
μι γπλιιιι (>ΐ| f |ΐ[ΐιοιοούνΐ|, ιΐ(Ίγ"κοο|ΐί<ι>ς ιο 2016

(%)

2014 2015 2016

Τεχνολογία 75 73 74

Τρόφιμα και ποτά 64 63 64
Καταναλωτικά αγαθά 61 60 61

Τηλεπικοινωνίες 61 59 60
Αυτοκινητοβιομηχανία 69 66 60
Ενέργεια 57 56 58

Φαρμακοβιομηχανία 55 54 53

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 48 48 51

αναφέρθηκαν ο Μαρκ Ζουκερμπεργκ,
ο Μητλ Γκέιτς, ο Στιβ Τζομπς, ο Τιμ
Κουκ, ο Κάρλος Σλιμ και ο Τζακ
Μα.

Βάσει των στοιχείων της Edelman,
ης εταιρείες της χώρας τους εμπιστεύονται 

περισσότερο οι Μεξικάνοι: συ¬

γκεκριμένα το 76% δίνει «ψήφο εμπιστοσύνης» 

σης επιχειρήσεις, ενώ το
ποσοστό γτα την κυβέρνηση της χώρας 

είναι μόλις 32%! Η έντονη δυσπιστία 

που υπάρχει απένανη στις κρατικές 

αρχές δικαιολογείται κατά τους
ειδικούς απόλυτα από τα υψηλά πο-

Ασία/Ειρηνικός

σοστά βίας που εκδηλώνεται στη
χώρα και σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται
με τη διακίνηση ναρκωτικών, τα
σκάνδαλα διαφθοράς και τα δυσθεώρητα 

επίπεδα φτώχειας.
Εξίσου μεγάλη είναι η «ψαλίδα»

στη Βραζιλία όπου το 64% εμπιστεύεται 

ης επιχειρήσεις και μόλις το 2 1 %
τπν κυβέρνηση της Ντίλμα Ρούσεφ,
αλλά περιορίζεται σημαντικά στην
Ινδία όπου ο επιχειρηματικός κόσμος
υπερτερεί του πολιτικού ένανη λίγων
μονάδων (69% και 65% αντίστοιχα).

Αλλά και σης μεγάλες δυτικές
οικονομίες, (στους Αγγλοσάξονες,
δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία και τη
Γερμανία) οι πολίτες έχουν επίσης
μεγαλύτερη εμπτοτοσύνη στον επιχειρηματικό 

τομέα απ' ό,η σης κυβερνήσεις. 

Είναι ενδεικτικό πως στις
ΗΠΑ η διαφορά είναι της τάξης των
12 μονάδων και στο Ηνωμένο Βασίλειο 

των δέκα μονάδων.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης όη

μόνο οε μια μυφή ομάδα χωρών, η
κυβέρνηση προηγείται των εταιρειών
στην εμπιστοσύνη. Ειδικότερα, πρό¬

κειται για την Κίνα, τη Ρακήα και τη
Νόηα Κορέα όπου οι πολίτες είναι
απόλυτα προσηλωμένοι στους πολιτικούς 

αρχηγούς και ηγέτες.
Ειδικά για την Κίνα αξίζει να αναφερθεί 

όη το ποσοστό εμτηοτοού-
νης στην κυβέρνηση διαμορφώνεται
στο 79%, τέσσερις μονάδες υψηλότερα 

ένανη του 2015. Εξίσου, όμως, ανοδικά 

έχει κινηθεί το ποσοστό εμτη-
σιοσύνης και σης επιχειρήσεις (στο
70% με άνοδο 12 μονάδων) και αυτό
παρά ης έντονες διακυμάνσεις των
χρημαηστηριακών δεικτών που από
το καλοκαίρι του περασμένου έτους
προκάλεσαν αλλεπάλληλες φορές
πανικό σης αγορές του πλανήτη.

Διαφθορά
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά

τους αναλυτές στο γεγονός όη έχουν
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς οι
προσπάθειες του Πεκίνου για την
πάταξη της διαφθοράς.

Σε γενυτές πάντως γραμμές η εμπιστοσύνη 

στους θεσμούς σημειώνει
φέτος το μεγαλύτερο άλμα που έχει
καταγραφεί ποτέ σία 16 χρόνια διεξαγωγής 

της έρευνας. Ενώ όμως ο
βαθμός εμmσIoσύvnς των ενημερωμένων 

ομάδων κοινού βρίσκεται στα
υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί 

ποτέ, είναι κάτω από 50% για
τον γενικό πληθυσμό.

Οι εισοδηματικές ανισότητες και
οι αποκλίνουσες προσδοκίες για το
μέλλον αποτελούν τη βάση διεύρυνσης 

του χάσματος, με ενδεχόμενες
συνέπειες την άνοδο του λαϊκισμού
στην πολιτική, την παρεμπόδιση της
καινοτομίας και την ενίσχυση του
προστατευτισμού και "εθνικισμού"
στο εμπόριο, επισημαίνει ο διευθύνων
σύμβουλος (CEO) της Edelman, Ρί-
τσαρντ Έντελμαν.

Ο ίδιος επισημαίνει πως η έρευνα
αναδεικνύει επίσης τον ρόλο γεφύρωσης 

αυτού του χάσματος που μπορούν 

να παίξουν οι επιχειρήσεις,
καθώς, ενώ ο γενικός πληθυσμός εξακολουθεί 

να βλέπει με σκεπτικισμό
την επιχειρηματικότητα, ωστόσο για
το 61% των ερωτηθέντων αποτελεί
τον mo uravô θεσμό για να ανταποκριθεί 

σης ραγδαίες αλλαγές, σε αντίθεση 

με 41% για ης κυβερνήσεις
και 55% για τους Μη Κυβερνητικούς
Οργανισμούς.

«Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό μέρος της
λύσης, καθώς δεν συνδέονται με την
πολιτική, λειτουργούν γρήγορα και
καταγράφουν την πρόοδο τους. Το
νέο μοντέλο απαιτεί από τους CEOs
να δρουν ανταποκρινόμενοι στα ζητήματα 

της εποχής και να δείχνουν
προσωπικό ενδιαφέρον για την ευημερία 

της κοινωνίας», επισημαίνουν
στελέχη της Edelman.
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ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μεγάλος Αδελφός
στην αγορά
των φαρμάκων
Το υπουργείο Υγείας βάζει ηλεκτρονικό

μάτι σε νοσοκομεία φαρμακεία και

αποθήκες για να παρακολουθεί σε real
time όλες τις συναλλαγές που γίνονται

θα συγκρίνονται οι καταναλώσεις

στα νοσοκομεία και θα

κόβονται οι περιττές παραγγελίες

ΣΕΛ 56 ί

56
ΦΑΡΜΑΚΑ
Ηλεκτρονικό μάτι θα παρακολουθεί

την κατανάλωση φαρμάκων
τις παραγγελίες και τη δαπάνη

σε νοσοκομεία φαρμακεία
φαρμακαποθήκες
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56 Κοινωνία ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
20-21.2.2016

Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ θα ελέγχουν

τη διακίνηση φαρμάκων από την παραγγελία

το είδος δηλαδή της παραγγελίας μέχρι

και την έκδοση τιμολογίου από τη φαρμακευτική

εταιρεία και θα παρεμβαίνουν άμεσα
σε περίπτωση εκτροχιασμού της δαπάνης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Μεγάλος
Αδελφός στην
αγορά φαρμάκου

I M ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ηλεκτρονικό μάτι θα παρακολουθεί

σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση

φαρμάκων τις παραγγελίες
και τη δαπάνη σε νοσοκομεία

φαρμακεία και φαρμακαποθήκες Συγκεκριμένα

το υπουργείο Υγείας και
ο ΕΟΦ θα ελέγχουν τη διακίνηση φαρμάκων

από την παραγγελία το είδος
δηλαδή της παραγγελίας μέχρι και
την έκδοοη τιμολογίου από τη φαρμα
κευττκή εταιρεία και θα παρεμβαίνουν
άμεσα σε περίπτωση εκτροχιασμού της
δαπάνης Παράλληλα θα συγκρίνονται
οι καταναλώσεις μεταξύ νοσοκομείων
και θα κόβονται οι περιττές αγορές
ενώ για τις ύποπτες εκείνες δηλαδή
που δεν δικαιολογούνται για παράδειγμα

από τον αριθμό των ασθενών
ή το μέγεθος του νοσοκομείου θα ζητούνται

εξηγήσεις Στην περίπτωση
που οι εξηγήσεις δεν είναι επαρκείς
η προμήθεια δεν θα ολοκληρώνεται
ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν
ακόμη και κυρώσεις για τους υπεύθυνους

Στελέχη του υπουργείου Υγείας
ανέφεραν ότι με τον τρόπο αυτό θα
ελέγχεται η φαρμακευτική δαπάνη
χωρίς να στερηθούν φάρμακα οι ασφαλισμένοι

ενώ και οι φαρμακευτικές
εταιρίες θα γνωρίζουν εγκαίρως

το ύψος του claw back ώστε να μην
υπάρχει αιφνιδιασμός

Το νέο σύστημα ελέγχου ι ης φαρ
μακευττκής δαπάνης ενεργοποιείται
άμεσα και ήδη έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική

διασύνδεση των εμπλεκόμενων
φορέων δηλαδή υπουργείου Υγείας

ΕΟΦ δημόσιων νοσοκομείων
φαρμακαποθηκών φαρμακείων και
φαρμακευτικών εταιρειών Το νέο
σύστημα εντάσσεται στα μέτρα που
λαμβάνει το υπουργείο Υγείας προ¬

κειμένου να τιθασεύσει τη φαρμακευτική

δαπάνη η οποία παρουσιάζει
ανοδική ταοη Ενδεικτικό είναι όττ η

υπέρβαση της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης για το 2015 που θα επιστρέψουν

οι φαρμακευτικές εταιρείες
μέοω claw back ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια

ευρώ Αντίστοιχα τα
προηγούμενα χρόνια η υπέρβαση

δεν ξεπέρασε τα 220 εκατ ευρώ
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η

συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

tou ΕΟΠΥΥ Σκοπός της
Επιτροπής είναι να διαπραγματεύεται
άμεοα με ης φαρμακευτικές εταιρείες
τις ττμές των σκευασμάτων πρόκειται
κατά κύριο λόγο για ακριβά και εξειδικευμένα

φάρμακα και να επιτυγχάνει
σημαντικές εκπτώσεις Αντικείμενο
της Επιιροπής είναι αποκλειστικά

η διαιιραγμάτευση των τιμών των
σκευασμάτων για τα οποία θα έχει
ήδη ληφθεί η απόφαση να ενταχθούν
στη θετική λίστα Πρόεδρος της Επιτροπής

είναι ο κ Δημήτριος Γεωργα
κέλος καθηγητής Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο

Πειραιά Την Επιτροπή απαρτίζουν

Οικονομολόγοι στελέχη του
ΕΟΠΥΥ του ΕΟΦ και του 1ΦΕΤ Φαρμακοποιοί

και Γιατροί

ΚΛΕΙΔΟΙΕ ΙΤΟ 1,945 ΔΙΣ
Σημειώνεται ότι η δημόοια φαρμακευτική

δαπάνη για φέτος είναι κλειδωμένη

οτο 1,945 διο ευρώ όπως
και το 20 1 5 και για τα νοσοκομειακά
φάρμακα ιο όριο δαπανών ανέρχεται
στα 600 εκατ ευρώ έναντι 456 εκατ
ευρώ ιο 2015 Προβλέπεται μάλιστα
για τα νοσοκομεία κλειστός προϋπολογισμός

claw back στα 570 εκατ
ευρώ ήταν και ένα από τα προαπαιτούμενα

για την εκταμίευση της 1ης
uno-δόοης των 2 δισ ευρώ

Πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν και
στον ΕΟΠΠΥ όπως νέα θεραπευτικά
πρωτόκολλα για περισσότερες θεραπευτικές

κατηγορίες ενώ και ο Επίτροπος

Υγείας Vytenis Andriukaitis
σε συνάντηση που είχε τη Τετάρτη με

τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
στις Βρυξέλλες στο θέμα της τιμολόγησης

κ ιηηημπκων ενθάρρυνε τον
υπουργό σι ην άντληση εμπειριών και
συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για
την επίτευξη καλύτερων τιμών μέσω
αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων
μέοω κοινής διαπραγμάτευσης με τη
φαρμακοβιομηχανία

Σύγχυση με νέα λίστα φαρμάκων
που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ

Η θετική λίστα βγήκε την Τρίτη προκαλώντας αλαλούμ στην αγορά

καθώς οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων

Θα ελέγχονται σε real time παραγγελίες κατανάλωση
δαπάνη σε κάθε νοσοκομείο φαρμακείο ή αποθήκη

Νέα θετική λίστα φαρμάκων που
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ προβλέπει

υπουργική απόφαση ιου Ανδρέα
Ξανθού Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας

δεδομένης της μείωσης της τιμής

των γενοοήμων φαρμάκων οι
πολίτες έχουν τη δυνατότητα σε συνεννόηση

με τον ιατρό τους να έχουν αισθητά

μειωμένη συμμετοχή στη δαπάνη
επιλέγοντας αξιόπισιο γενόσημο του
οποίου το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι

ίδιο με το πρωτότυπο
Σημειώνεται ωστόσο ότι στην υπουργική

απόφαση ο εξορθολογισμός
ιου τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών

τιμών σε ορισμένα πρωτότυπα
και off patent φάρμακα οδήγησε οε οριακή

αύξηση του ποσού που πληρώνουν
οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής

τους διαφορά ασφαλιστικής τιμής λιανικής

τιμής αναφέρεται σε ανακοίνωση

του υπουργείου
Και σημειώνει Προκειμένου να

ανττμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα
και ύστερα από μελέτη του ΕΟΠΥΥ

μαζί με τη θετική λίστα υπογράφηκε
τροποποίηση παλαιότερης Υπουργικής
Απόφασης στην οποία αναφέρεται ότι
το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέραν

της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50
ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα Με
την τροποποίηση της ΥΑ το παραπάνω
ποσό μειώνεται στα 20 ευρώ Την πρόσθετη

δαπάνη που προκύπτει από την
ελάφρυνση των ασφαλισμένων θα καλύπτει

ο ΕΟΠΥΥ Με την παρέμβαση
αυτή καταλήγει το υπουργείο Υγείας
διασφαλίζεται ότι για πρώτη φορά η

μεσοσταθμική μείωση της τιμής των
φαρμάκων με τη νέα τιμολόγηση συνε

πάγειαι και μείωση της επιβάρυνσης
των ασφαλισμένων

Η θετική λίστα βγήκε την Τρίτη
προκαλώντας αλαλούμ στην αγορά καθώς

οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής
ιων ασφαλισμένων

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Από στοιχεία που έδωοε στη δημοσιότητα

ο αντιπρόεδρος ιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Πέλλας κ Πάνος Ζα
ρογουλίδης η αξία των συμμετοχών
των ασφαλισμένων εκτοξεύθηκε ακόμα
και πάνω από 100 από τις τιμές που
πλήρωναν Όπως αναφέρει χαρακτη
ρισιικά ενώ οι τιμές των φαρμάκων σε
επίπεδο λιανικών τιμών έπεσαν ακόμα
και οτο μιοό οι ασφαλισμένοι πληρώνουν

περισσότερα χρήματα ως συμμετοχή

Ενδεικτικά για το σκεύασμα
Torvachol Tab 20mg/tab Btx30 η αύξηση

στην συμμετοχή έφθασε στο
251.43 οε οχέοη με την ουμμετοχή
πριν τις μειώσεις τιμών για ιο Lipitor
Tab 40mg/Tab ΒΤχ 14 3.68 για το
Eliquis TAB 5MG/TAB ΒΤΧ 60 Tabs

Blister 96.44 γτα το Ebixa TAB
10MG/TAB BTX30 1348 κλπ

Αμεση ήταν η αντίδραση ίου υπουργείου

Υγείας το οποίο προχώρησε σε
διόρθωση της θετικής λίστας άλλαξαν
οι τιμές αναφοράς των φαρμάκων του
τελευταίου δελτίου τιμών Σύμφωνα με
τις διορθώσεις αυτέςισε 1003 φάρμακα
οι τιμές αναφοράς μειώθηκαν και άρα
αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων

σε 1353 φάρμακα οι τιμές αναφοράς

σημείωσαν αύξηση μειώνεται η
συμμετοχή των σφαλισμένων και σε
3570 φάρμακα οι τιμές αναφοράς παρέμειναν

σταθερές
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Αυξάνεστε
και πληθύνεστε
© Νέο αναπληρωτή γενικό γραμματέα

απέκτηοε ξαφνικά το υπουργείο

Υγείας Συγκεκριμένα στη θέση

του μετακλητού πλεονασμός
μάλλον αφού όλοι οι γ.γ είναι

μετακλητοί

αναπληρωτή γενικού
γραμματέα τοποθετήθηκε ο Σταμάτης

Βαρδαρός ο οποίος σύμφωνα
με το βιογραφικό του είναι στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρεται
ως υπεύθυνος του Τομέα Απασχόλησης

και Κοινωνικής Πολιτικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με εμπειρία στον χώρο

της κοινωνικής ασφάλισης και
πολιτικής Έχει επίσης διατελέσει
μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ εκπροσωπώντας

τις εργοδοτικές οργανώσεις

ΣΕΒ ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ
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Το υπουργείο Υγείας
αναζητεί πόρους
για τον ΕΟΠΥΥ
Τικ ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε αναζήτηση νέων πόρων για τον
ΕΟΠΥΥ πέραν της κρατικής χρηματοδότησης

και των ασφαλιστικών
εισφορών είναι το υπουργείο

Υγείας Τροπολογία επί του σχεδίου

νόμου για το παράλληλο πρόγραμμα

δίνει στον ΕΟΠΥΥ τη δυνατότητα

να αξιοποιήσει δεδομένα

της ηλεκτρονικής συνταγο
γράφησης που τηρεί γι αυτόν η
ΗΔΙΚΑ τα οποία και θα διαθέτει
npos τρίτους πανεπιστημιακά
ιδρύματα εξωτερικού εταιρείε5
ερευνών κ ά έναντι αντιτίμου
να αξιοποιεί ηλεκτρονικές εφαρμογές

σχετικές με την υγεία που
αναπτύσσει για τον ιστότοπό του
ακόμη και να έχει έσοδα από διαφημίσεις

στην ιστοσελίδα ή σε
έντυπά του

Ειδικότερα με την τροπολογία
προστίθεται στον ιδρυτικό του
ΕΟΠΥΥ νόμο napâYpacpos σύμφωνα

με την οποία πόροι του
Οργανισμού

είναι και έσοδα από την
αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών

Πόρων της περιουσίας
του Οργανισμού των δεδομένων
του Οργανισμού και των δεδομένων

που τηρεί γι αυτόν η ΗΔΙΚΑ
ή άλλοι φορείς εφαρμογών σχετικών

με την υγεία οι οποίες θα
αναπτυχθούν στον ιστότοπο του
οργανισμού ή σε διασττνδεόμενους
ιστοτόπους του σήματος του Οργανισμού

τη μεταφορά τεχνογνωσίας

ανάπτυξης προδιαγραφών
και ποιοτικών δεικτών παροχών

υγείας τη μεταφορά τεχνογνωσίας

σε ελέγχους δαπανών
υγείας την αξιοποίηση διαφημίσεων

στους χώρους ή στον ιστότοπο

ή σε έντυπα και άλλα υλικά
του οργανισμού κ ά

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται
επίσης ότι μέρος των εσόδων

του ΕΟΠΥΥ από τους ελέγχους

θα διατίθεται στους εργαζόμενους

ως μπόνους και σε
προγράμματα ενημέρωσης προς
τους ασφαλισμένους Ειδικότερα
προβλέπεται ότι τα ποσά που προκύπτουν

από ποινές ή εκπτώσεις

επί της δαπάνης βάσει των ελέγχων

κατανέμονται σε ειδικό κωδικό

ο οποίος με απόφαση Δ Σ
δύναται να διανεμηθεί ως εξής
• Ποσοστό 2 διανέμεται στο
προσωπικό του Οργανισμού ανάλογα

με τη θέση τον βαθμό του
και τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό

των ελέγχων και τη διενέργεια

τους
• Ενα 4 αξιοποιείται σε προγράμματα

ενημέρωσης των ασφαλισμένων

του Οργανισμού αναφορικά

με τους σκοπούς και τους
στόχους του
• Ενα 4 χρησιμοποιείται για
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

Σχεδιάζει να αξιοποιήσει

ηλεκτρονικά δεδομένα

και να αναπτύξει
ηλεκτρονικές εφαρμογές

που μπορεί να προσελκύσουν

διαφημίσεις

που σχετίζονται με τον έλεγχο
των δαπανών
• Το 50 καλύπτει τις υποχρεώσεις

του ΕΟΠΥΥ προς το ΠΕΔΥ
• Το 40 καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις

του Οργανισμού

Επίθεση σε ΚΕΔΕ ΙΣΑ
Εν τω μεταξύ στην αντεπίθεση

περνάει η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας μετά τις διαδοχικές μομφές
της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ που έχουν
ζητήσει την παραίτηση του
υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού
στον οποίο καταλογίζουν και ευθύνες

για τη μη προετοιμασία του
συστήματος υγείας για την επιδημία

της γρίπης Σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Υγείας κατηγορεί

τον πρόεδρο του ΙΣΑ και της
ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη για υστερική

αντικυβερνητική ρητορεία
Οπως αναφέρεται ο κ Πατούλης
εκμεταλλευόμενος τις πολλαπλές
ιδιότητες και ρόλους ψεύδεται
χυδαιολογεί και προκαλεί

m

Τροπολογία δίνει στον ΕΟΠΥΥ τη δυνατότητα να αξιοποιήσει δεδομένα
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που τηρεί γι αυτόν η ΗΔΙΚΑ τα
οποία θα διαθέτει προς τρίτους έναντι αντιτίμου
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ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Νέος αναπληρωτής γ.γ
Στην ενεργοποίηση της θέσης του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα που θα έχει ειδική αρμοδιότητα την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Τη θέση ανέλαβε από χθες ο πολιτικός επιστήμονας Σταμάτης

Βαρδαρός ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης
και συντονισμού των δράσεων για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2016 θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα προωθηθεί

προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που θα έχει ως πυρήνα

το αποκεντρωμένο ιατρείο γειτονιάς όπου ο οικογενειακός

γιατρός και η διεπαγγελματική ομάδα υγείας θα
έχουν υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο πληθυσμό Η πρώτη

φάση του σχεδίου περιλαμβάνει πιλοτική εφαρμογή σε
αστικές περιοχές της Αθήνας της Θεσσαλονίκης της Πάτρας
και του Ηρακλείου Κρήτης
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Συνάντηση Γεωργιάδη Βλασταράκου για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία
Μια συνάντηση δύο παλαιών αντιπάλων

του χώρου της Υγείας
έγινε χθες στα γραφεία του Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου Ο

αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και πρώην υπουργός Υγείας

Αδωνις Γεωργιάδης μετέβη στα
γραφεία του ΠΙΣ όπου συναντήθηκε

με τον πρόεδρο του συλλόγου
Μιχάλη Βλασταράκο με επίκεντρο
αυτή τη φορά το ασφαλιστικό
Οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση

για μια σειρά από ζητήματα

και κυρίως τη μεταρρύθμιση
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας όταν ο κ Γεωργιάδης ήταν
υπουργός Υγείας Χθες o κ Βλα

σταράκος ενημέρωσε τον κ Γεωργιάδη

για τις θέσεις του ιατρικού
κόσμου στο ασφαλιστικό τονίζοντας

ότι η αύξηση των εισφορών
θα καταστρέψει το παραγωγικό
δυναμικό της χώρας Οπως ανέφερε

οι επιστημονικοί φορείς
στο σύνολό τους ζητούν την απόσυρση

του σχεδίου για το ασφαλιστικό

και την έναρξη ουσιαστικού

διαλόγου από μηδενική βάση
Προσέθεσε δε ότι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την έναρξη του
διαλόγου αποτελούν η κατάθεση
από την πλευρά της κυβέρνησης
αναλογιστικής μελέτης και η δέ
σμευσή της ότι θα διατηρηθεί

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου

ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο

της Ν.Δ για
τις θέσεις του ιατρικού
κόσμου επί του νέου
ασφαλιστικού
ανεξάρτητο το ΕΤΑΑ Επιπλέον
ο κ Βλασταράκος αναφέρθηκε
στην ανάγκη εκ νέου οργάνωσης
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στελέχωσης των νοσοκο¬

μείων και στις επισχέσεις εργασίας
που έχουν ξεκινήσει εργαστηριακοί

γιατροί λόγω της υποκοστο
λόγησης των εξετάσεων Ιδιαίτερα
προσεκτική ήταν n απάντηση
του κ Γεωργιάδη ο οποίος ανέφερε

ότι η Ν.Δ αξιοποιεί τον ρόλο
της ως αξιωματικής αντιπολίτευσης

κάνοντας τις προτάσεις εκείνες

που θεωρεί αναγκαίες σε μεγάλα

ζητήματα όπως το ασφαλιστικό
και n υγεία

Με αιτήματα την απόσυρση
του ασφαλιστικού και την ένταξη
του κλάδου τους στα βαρέα και
ανθυγιεινά διαδήλωσαν έξω από
το υπουργείο Οικονομικών οι

εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Δεν έλειψε η ένταση
όταν οι εργαζόμενοι επιχείρησαν
να εισέλθουν στο κτίριο και
τους απώθησαν οι δυνάμεις της
αστυνομίας με χρήση χημικών
Η κινητοποίηση της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε

νωρίς το πρωί όταν μέλη
της ομοσπονδίας απέκλεισαν
την είσοδο του υπουργείου Υγείας

με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι
του υπουργείου να μείνουν
τουλάχιστον έως το μεσημέρι
εκτός κτιρίου

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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►

Τικρύβει ο πόλεμος 4
f ι

των τιμών στα ραρμακα fg
ΓΙΑΤΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ TQfrj ΔΑΠΑΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vtcky.kourlibini@capital.gr

ΠΓ ι κι αν οι τιμές
ίων φαρμάκων

rn μειώνονται Οι
ασφαλισμένοι πληρώνουν περισσότερα

Η πρωτοτυπία
ανήκει στο υπουργείο Υγεί
as και στη νέα θετική λίστα με
τα φάρμακα που αποζημιώνει

ο ΕΟΠΥΥ Κι αυτό γιατί
ο νέος τρόπος υπολογισμού

των ασφαλιστικών τιμών οε
ορισμένα πρωτότυπα και offpatent

φάρμακα οδήγησε σε

αύξηση ίου ποσού που πληρώνουν

οι ασθενής πέραν
της συμμετοχής τους διαφορά

ασφαλιστικής τιμής λιανικής

τιμής
Γιατί συνέβη αυτό Το υπουργείο

Υγείας ύστερα από μελέτη
του ΕΟΠΥΥ αναγκάστηκε

να υπογράψει τροποποίηση παλαιότερης

Υπουργικής Απόφασης

στην οποία αναφέρεται
ότι το ποσό που ο ασθενής

καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης

συμμετοχής δεν μπορεί

να υπερβαίνει το ύψος των
50 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα

Με την τροποποίηση της

απόφασης το παραπάνω ποσό

μειώνεται στα 20 ευρώ

Ψαλίδι
Μετά λοιπόν την τελευταία

ανατιμολόγηση οι επιχειρήσεις

φαρμάκου εκτιμούν πως
το μαχαίρι ειδικά στα γενό
σημα σκευάσματα σε πολλές
περιπτώσεις αγγίζει ακόμα
και το 40 Πιο συγκεκριμένα

οι τιμές για τα πρωτότυπα
σκευάσματα που έχουν πατέντα

προστασίας διαμορφώνονται
στον μέσο όρο των τριών

χαμηλότερων χωρών της Ε.Ε

όμως για όσα έχει λήξει η προστασία

off-patent αυτά μειώνονται

είτε στο επίπεδο του

μέσου όρου των τριών φθηνότερων

τιμών της Ευρώπης
είτε στο 50 της αρχικής τιμής

τους ανάλογα με το ποια
από τις δύο είναι η χαμηλότερη

Στα δε γενόσημα έγινε η

μεγάλη σφαγή καθώς αυτά
μειώνονται στο 65 τηβ αξί
as των off-patent

Σύμφωνα

μάλιστα με πς

εκτιμήσεις των φαρμακευτικών

εταιρειών με
την ανακοστολόγηση υπολογίζεται

πως το ψαλίδισμα στις τιμές

ίων πρωτοτύπων φτάνει
μέχρι το 5 στα off-patent από

I a I Από πς πιο χαμοΜςοΊον LL m πμες των πρωτότυπο

3,98Ποσά σε ευρώ ανά μονάδα πώλησης

2.73 2,68

3,85

I Κοντά οίον μέοο όρο ία off-patent

Ποσά σε ευρώ ανά μονάδα πώλησης

I ΜεγάΒη διαφορά σης τιμές των νενοσήμων

0,17 0,16

Ποσά σε ευρώ ανά μονάδα πώλησης

°·15
Μ.Ο

0,13 0,12

0,09 0,09 0,09 0,1 0|1

ί

I I Γενόσαμα Μικρή πρόοδος στα μερίδια αγοράς

Νορβηγία
45,7

Ην Βασίλειο
67,8

ft ÉBÊËL
Φινλανδία m

Γ yß 48,6

m κ iu

Ιρλανδία
52,1

Κάιω Χώρες
67,7 Βέλγιο

Πορτογαλία
50,4

40
40 50
50 60—

1 60 70
ΜΗ>70

Πολωνία
69,8 Τσεχία

60,2 „Σλοβακία
56,8

τ

Φορείς της αγοράς
επαναλαμβάνουν
πωςείναισε
εντελώςλάθος
κατεύθυνση η
συνήθηςλογική
του υπουργείου
Υγείαςνα
περικόπτει τις τιμές
τωνγενοσήμων
γιανααυξηθεί
ηκατανάλωση

Ιταλία
42,4

5 έως 1 0 ενώ στα γενόσημα
από 10 έως 40 Τι οδήγησε

όμως στο ψαλίδισμα των
φάρμακων

Η απόλυτη
σύγχυση στην αγορά

Η φαρμακευτική αγορά
παρουσιάζει μια εντελώς αλλοπρόσαλλη

εικόνα Ακριβά
γενόσημα φθηνά off-patent
πρόκειται για τα φάρμακα που

έχει λήξει η πατέντα προστασίας

τους ακόμα πιο φθηνά
πρωτότυπα Τρία διαφορετικά

μεγέθη παρουσιάζει λοιπόν

η ελληνική αγορά φαρμάκου

όπως δείχνουν και τα
στοιχεία που έχουν στη διά
θεσή τους οι φαρμακευτικές
εταιρείες για τις τιμές πώλησης

των σκευασμάτων ανά τεμάχιο

σύμφωνα με τις τελευταίες

μετρήσεις της εταιρείας
IMS Health

Ετσι
δικαιολογείται

όπως αναφέρουν στελέχη

της αγοράς φαρμάκου

και η πίεση ins τρόικας

να μειώσει τις τιμές των
γενόσημων φαρμάκων με
στόχο όπως πιστεύεται να
αυξηθεί η κατανάλωσή τους
Από την άλλη όμως φορείς
της αγοράς εξακολουθούν να
επαναλαμβάνουν πως είναι σε
εντελώς λάθος κατεύθυνση

η συνήθης λογική τόσο του

υπουργείου Υγείας όσο και εκ

προσώπων των θεσμών να

περικόψουν τις τιμές των γενο
g σήμων για να αυξηθεί η κατα

II νάλωση σημειώνοντας πως
οι μέχρι τώρα προσπάθειες
έχουν στεφτεί με απόλυτη

αποτυχία Τονίζουν δε πως
αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη

πολιτική για το φάρμακο
ολοκληρωμένη πολιτική τιμολόγησης

και διαρθρωτικά μέτρα

για τον έλεγχο της συντα

γογράφησης τότε οι παρεμβάσεις

για τον εξορθολογισμό της

φαρμακευτικής δαπάνης πέφτουν

ουσιαστικά στο κενό

Οι προτάσεις
Πώς μπορεί να διορθωθεί

η κατάσταση Προτάσεις
υπάρχουν εξηγούν οι επιχειρήσεις

φαρμάκου προϋπόθεση

όμως είναι το υπουργείο
Υγείας να έχει τη διάθεση
να τις εφαρμόσει

Μεταξύ των λύσεων που
προβάλλουν οι φαρμακευτικές
για τον έλεγχο των δαπανών
στο φάρμακο την εξοικονόμηση

πόρων για νέες επενδύσεις

και παραγωγή νέων καινοτόμων

θεραπειών αλλά κυρίως

για την επάρκεια της αγοράς

και της ομαλής της λειτουργίας

είναι

Η σύσταση και ενεργοποίηση
της επιτροπής παρακολούθησης

της φαρμακευτικής
δαπάνης σε μηνιαία βάση

Η χρήση θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων Συ

νταγογραφίας για τις 20 πιο

δαπανηρές θεραπευτικές κατηγορίες

t Η εφαρμογή registries
για τις 10 πιο δαπανηρές
κατηγορίες προϊόντων που
πωλούνται στον ΕΟΠΥΥ αρχικά

ώστε να γίνεται συλλογή

και αποτύπωση πραγματικών

δεδομένων κατανάλωσης

Οι φαρμακευτικές ζπτού
τέλος και την απλοποίηση
του συστήματος rebate και
την ενσωμάτωση των οριζόντιων

rebate σε ένα rebate όγκου
το οποίο θα είναι πιο απλό δίκαιο

και σταθερό θα ενισχύει
τη διαφάνεια αλλά και την

προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις

Συγκεκριμένα θα ανπ
καθιστά σε μια κλίμακα όλα τα

επιμέρους rebates 9%,5 για
νέες δραστικές δυναμική τιμολόγηση

επιστροφή χονδρε
μπορικού κέρδους 50%-50
και επιστροφή διαφοράς των
φαρμάκων υψηλού κόστους
από απευθείας πωλήσεις στα

φαρμακεία
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Ν JENNETT
Ποιος θα επενδύσει
3 δισ στην Ελλάδα
εν μέσω της κρίσης

ΜΗ

Ρίχνει 3 δια
οτην αγορά

Nicholas Jennett Ποιος είναι

αυτός Ο άνθρωπος που
σύμφωνα με διασταυρωμένες

πληροφορίες της στήλης

είναι διατεθειμένος
υπό προϋποθέσεις να ρίξει
περί ta 3 δισεκατομμύρια
ευρώ στην ελληνική αγορά

Γ|ώς Μέσω της περαιτέρω

ενίσχυσης της χρηματοδότησης

έργων που θα
είναι κατάλληλα και βιώσιμα

ιδιαίτερα στον ιδιωτικό
τομέα και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της χώρας μας
οι οποίες αποτελούν και τη
ραχοκοκκαλιά της οικονο¬

μίας Πρόκειται για τον νυν
αναπληρωτή γενικό διευθυντή

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων ΕΤΕπ
που ανέλαβε και επικεφαλής

του Investment Team
for Greece Η συγκεκριμένη

ομάδα δημιουργήθηκε
πρόσφατα αποκλειστικά
με στόχο να συνεισφέρει

στην οικονομική ανάκαμψη
της Ελλάδας και αποτελείται

από 30 στελέχη του
Ομίλου ΕΤΕπ ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό

Ταμείο Επενδύσεων

Το 2015 ο Ομιλος
ΕΤΕπ χορήγησε στην Ελλάδα

δάνεια και εγγυήσεις
συνολικού ύψους 1 4 δια
ευρώ Για την ιστορία αξίζει

να σημειωθεί ότι ο Ν
Jennett από τη θέση του διευθυντή

Νέων Χρηματοδοτικών
Εργαλείων της ΕΤΕπ

πριν από ενάμιση χρόνο περίπου

ενέκρινε 25 εκατομμύρια

ευρώ χρηματοδότηση
στη Pharmathen για την

ενίσχυση του προγράμματος
Ερευνας και Ανάπτυξης

Καινοτόμων Προϊόντων
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Real News Real FM
Ηταν λίγεε ημέρεβ πριν από Tis εκλογέε του Μαΐου του 201 2 όταν ο Nikos Χατζηνικολάου
ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με tous ακροατέε του από την εκπομπή του στον Real
FM τα κριτήρια με τα οποία ο iöios επρόκειτο να ψηφίσει Δεν συμπαθώ το γαμωμνημό
νιο είχε πει Να τη χέσω την ευρωζώνη αν το αποτέλεσμα του ότι μένουμε στον σκληρό
πυρήνα Tns είναι να λιποθυμάνε παιδιά στα σχολεία
Δεν ήταν η πιο σφοδρή αλλά υπήρξε μάλλον η πιο χιλιοπαιγμένη από Tis αντιμνημονιακέε
αγορεύσειε που ακούγονταν καθημερινά από τη συχνότητα του ραδιοσταθμού του Χατζηνικολάου

Από πολύ viopis ο Real είχε γίνει δίαυλοε του κινήματοε ms Αγανάκτησηε
Βοηθώνταβ στην καταξίωση του Βασικού αφηγήματοε του ΣΥΡΙΖΑ με συνηγόρουε τόσο
απρόσμενουε όσο ο Γιώργοβ Τράγκαε

Από όλα τα φιλικά npos τον ΣΥΡΙΖΑ media η κυριακάτικη εφημερίδα και ο ραδι
οσταθμόε του Χατζηνικολάου ξεχωρίζουν Ξεχωρίζουν γιατί αποτέλεσαν τον

μιντιακό καμβά Tns ώσμωσηε μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και Tns νεοκαραμανλικήε
Δεξιάε Ο Αλέξηε Toinpas και ο Nîkos Παππάε συγκατοικούν πολύ συχνά
στο πρωτοσέλιδο ms Real News με τον Κώστα Καραμανλή και τον Προκοπή

Παυλόπουλο οι εκμυοτηρεύσειε των οποίων σε κύκλουε και συνεργά
τεε αποτελούν σταθερό μέροε Tns θεματολογίαε ms εφημερίδαε Ο όμιλοε
που εν τω μεταξύ εκδίδει και σαββατιάτικο φύλλο αναδεικνύει σταθερά και
Tis απόψειε του Πάνου Καμμένου

Ql Ωε τελευταίο κεφάλαιο aurïis ms πολιτικήε διασταύρωση3 θα μπορούσε
κανείε να διαβάσει και m στάση των μέσων του Χατζηνικολάου κατά την

πρόσφατη εσωκομματική αναμέτρηση στη Νέα Δημοκρατία

ΜΗ

Το μαλακό υπογάστριο
των συστιχμικών μέσων αϊ
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατατάσσει συλλήβδην τα ιδιωτικά κανάλια στα συστημικά
Μεσα που τον υπονομεύουν Πρόκειται για μια εικόνα που παρασιωπά την
εκπροσώπηση που είχε το κόμμα ms Αριστεράβ σε αυτά τα Μέσα Ιδίωε στην
πρωινή ζώνη υψηλήε τηλεθέασηε για λόγουε εμηορικούε μάλλον παρά πολιτικούε το αντι
μνημονιακό στοιχείο είχε τον πρώτο λόγο
Η πρωινή ενημερωτική ζώνη ήταν εκκολαπτήριο για να αναδειχθούν πολιτικά ωε εηαΐοντεε
γιο την κρίση εργατολόγοι συνταγματολόγοι και οικονομολόγοι που αποτέλεσαν οργανικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Ο Γιάνηε Βαρουφάκηε είναι μόνο η πιο ηχηρή περίπτωση μόνιμου
θαμώνα των πρωινών παραθύρων που εξαργύρωσε την τηλεοπτική του διασημότητα με
πολιτική καριέρα
Ξεχωριστή περίπτωση φιλοσυριζαϊκού παράγοντα σε συστημικό μέσο είναι ο Λάκηβ Λο
ζόπουλοε που παρότι δεν συγκαταλέγεται τυπικά στον ενημερωτικό τομέα είναι μια από Tis
πιο επιδραστικέε φωνέε στα media υπέρ ms κυβέρνησπε και κυρίωε εναντίον των πολιτικών

ms αντιπάλων
Οταν πάντωε χρειάστηκε βήμα ενημερωτικήε εκπομπήε ο Λαζόπουλοε το βρήκε σε άλΛο
κανάλι προκειμένου να παρουσιάσει την καταγγελία Χαϊκάλη περί απόπειραε χρηματιομού
του και να ναρκοθετήσει έτσι το κλίμα Tns προεδρικήε εκλογήε τον Δεκέμβριο του 2014
Ο Λαζόπουλοε λέγεται ότι στο νέο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο έχει τη φιλοδοξία να μη μείνει
απλώε εκπομπάρχηε και ότι αυτά τα σχέδιά του έχουν τεθεί υπόψη ms KuBépvnons
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ^

Ζήσε, Mco
με χους δι
Καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαδικασία επιλογή5 τ
οι φήμε$ για προώθηση κομματικών στελεχών - Προ
δείχνουν οι lavOos - Πολάκηβ!

Σήμερα συμπληρώνεται Évas μήναβ από τη λήξη tns ôiopias
για την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή διοικητών στα
νοσοκομεία και παρατηρείται αδικαιολόγητη στασιμότητα.
Ο ογκθ5 των αιτήσεων, σε συνδυασμό με το ενδοκυβερνητικό 

«μαγείρεμα» για προώθηση των κομματικών υποψηφίων, 

έχουν παραλύσει την όλη διαδικασία.

του Αιμίλιου Νεγκή
anegis(f>me.com

Συνολικά έχουν υποβληθεί περίπου 1.600αιιήσειςγια149
θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών οτο ΕΣΎ. Ο όγκος
των αιτήσεων έχει -εύλογα- προκαλέσει «έμφραγμα» στις αρμόδιες 

υπηρεσίες και λέγεται ότι στο υπουργείο Υγείας μία από τις
αρμόδιες υπαλλήλους, όταν είδε πς στοίβες με τους φακέλους, ζήτησε 

1 5νθήμερη άδεια! Πονοκέφαλο προκαλεί, επιπροσθέτως,
και το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία (που έχει πολλά κενά και
αδυναμίες) προβλέπει τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης με
όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους. Αν, λοιπόν, υποθέσουμε
ότι κάθε συνέντευξη διαρκεί κατά μέσο όρο 30 λεπτά, τότε συνολικά 

για τη διενέργεια συνεντεύξεων χρειαζόμαστε 48.000 λεπτά ή
800 ώρες ή 33 ημέρες! Είναι προφανές, λοιπόν, ότι ακόμη και αν
οι υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας καθώς και η αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης «τρέξουν» σαν τον Μπολτ είναι φύσει αδύνατον
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέσα στο επόμενο δίμηνο! Δηλαδή, 

δεν υπερβάλλουμε αν πούμε «ζήσε, Μάη μου»... Οι πιο κακόπιστοι, 

δε, λένε καλό καλοκαίρι!

Η τρόικα
Στο μεταξύ, η τρόικα δείχνει να παρακολουθεί στενά την όλη

διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση είναι στην κορυφή 

της λίστας των «θεσμών», οι οποίοι ως γνωστόν είχαν παρέμβει, 

όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να απολύσει, χωρίς 

να αξιολογήσει τους διοικητές, που είχε διορίσει η προηγού¬

μενη κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι «η αποπολιτικοποίηση του
Δημοσίου» αποτέλεσε σημείο τριβής ανάμεσα σε κυβέρνηση και
«θεσμούς».

Τελικά, η αξιολόγηση των διοικητών έγινε κακήν κακώς με
μια προσχηματική διαδικασία fast track και τον Νοέμβριο στην
πλειονότητά τους αποπέμφθηκαν (59 από τους 71 ) ακόμη και μερικοί 

που είχαν αξιολογηθεί θετικά, προκαλώντας, εύλογα, αρνητικά 

σχόλια και αντιδράσεις. Έγκυρες πληροφορίες μας αναφέρουν 

ότι μέλη της ίδιας της επιτροπής αξιολόγησης παρότρυναν τα
στελέχη αυτά να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα!

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στελεχών, 

οι οποίοι, ενώ απομακρύνθηκαν από τη θέση τους πριν
από δύο μήνες, έβαλαν ξανά υποψηφιότητα. Προφανώς, επιδιώκουν 

να έχουν έννομο συμφέρον στη διαδικασία και να παρέμβουν 

εφόσον κρίνουν ότι εκείνοι, που θα επιλέγουν, έχουν λιγότερα 

προσόντα. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η περίπτωση του πρώην διοικητή 

του «Ελπίς», θοδ. Γιάνναρου, ο οποίος μετά την αποπομπή
του αντέδρασε δημοσίως, αποστέλλοντας μέχρι και επιστολή διαμαρτυρίας 

στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε 

ότι ο νόμος δεν προβλέπει ενστάσεις, δηλαδή, η μοναδική 

παρέμβαση που δύναται να γίνει είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. 

Αν, πράγματι, υπάρξουν προσφυγές είναι προφανές ότι θα

έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση στον διορισμό.
Στο παρασκήνιο γίνεται το... έλα να δεις με πιέσεις και μαγειρέματα, 

προκειμένου να ευνοηθούν οι υποψήφιοι που ανήκουν
στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς, όμως, να φανεί ότι υπήρξε εξόφθαλμη εύ-
νοιά τους υπό το άγρυπνο βλέμμα των ιροικανών. Και, όπως είναι
φυσικό, οι παρασκηνιακές διεργασίες προκαλούν πρόσθετη καθυστέρηση... 

Ειδικά, στην επαρχία, σε πολλά νοσοκομεία οι βουλευτές 

του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη υποσχεθεί τις θέσεις σε ημετέρους
και κατά καιρούς διαρρέουν ονόματα στον τοπικό Τύπο, όπως
στην Ηλεία.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας δείχνει προτίμηση σε υποψηφίους, οι οποίοι είναι
ήδη εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και δη σε γιατρούς, θεωρώντας ότι μόνο
οι γιατροί έχουν τα εφόδια και τις γνώσεις για να λάβουν κρίσιμες
αποφάσεις για την υγεία. Αν πράγματι συμβεί αυτό, τότε θα πρό¬

κειται για παγκόσμια πρωτοτυπία στο μάνατζμεντ νοσοκομείων,
που διεθνώς αναγνωρίζεται ως απαιτητική, πολύπλοκη και σύνθετη 

επιστήμη.

Διοικητικό αλαλούμ με τη δυαρχία
στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Την ίδια ώρα, επικρατεί πρωτοφανές διοικητικό αλαλούμ σε
ορισμένα νοσοκομεία, θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση, ύστερα από
την αποπομπή των προηγούμενων διοικητών, αποφάσισε προσωρινά 

και μέχρις ότου διοριστούν νέοι διοικητές, την ευθύνη να

επωμιστούν οι διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας ως διοικητές και οι
διοικητικοί διευθυντές ως πρόεδροι του ΔΣ.

Η δυαρχία αυτή αποτελεί πηγή δυσλειτουργιών, αν και θεσμικά 

υπερισχύει η άποψη των διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας ωζ
διοικητών. Όπως είναι φυσικό, η δυαρχία λειτουργεί ως τροχοπέδη, 

ειδικά όταν τα πρόσωπα δεν έχουν καλές σχέσεις ή, ακόμη χειρότερα, 

όταν έχουν προηγούμενα...
Επί της ουσίας, πάντως, υπάρχουν πιο πρακτικά προβλήματα,

που σε μερικές περιπτώσεις οδηγούν σε παράλυση. Π.χ. υπάρχουν 

αρκετές περιπτώσεις που εύλογα οι διευθυντές ιατρικής υπηρεσίας 

δεν υπογράφουν θέματα, τα οποία δεν είναι σε θέση να κρίνουν, 

φοβούμενοι, προφανώς, ενδεχόμενες ευθύνες.
Από την άλλη, ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, υπάρχουν

περιπτώσεις διευθυντών ιατρικής υπηρεσίας, οι οποίοι λόγω
άγνοιας υπογράφουν σχεδόν τα πάντα ελαφρά τη καρδία. Προφανώς, 

τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση, καταρρίπτεται με
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η πεποίθηση που έχει διαμορ- .

φωθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι οι γιατροί μπορούν
να είναι και μάνατζερ/Εκαστος στο είδος του...

Ολα δείχνουν, πάντως, ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, για αρκετό
χρονικό διάστημα, τα νοσοκομεία θα διοικηθούν με αυτό το 

«ερμαφρόδιτο» 

σύστημα. Και το τραγικό είναι ότι μόλις το σύστημα θα

αρχίσει να ισορροπεί, θα έλθουν νέοι διοικητές, οι οποίοι επίσης
θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Το μόνο σίγουρο, δηλαδή, 

είναι ότι τα νοσοκομεία μας θα κληθούν να λειτουργήσουν
επί μακρόν σε διοικητικά κινούμενη άμμο...
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