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Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ KAI
Ο ΞΑΝΘΟΣ ΣΥΣΚΕΠΤΕΤΑΙ
Μάταια περιμένει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας να
καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την
ηγεσία της Αριστοτέλους για να συζητήσει
σοβαρά ζητήματα σχετικά με την πολιτική

φαρμάκου που θα αποτρέψουν τον
κίνδυνο να καταγραφούν σοβαρές ελλείψεις

φαρμάκων στην αγορά Ο υπουργός
Υγείας δηλώνει μη διαθέσιμος γιατί συσκέπτεται

Με όλες τις γέφυρες συνεννόησης
με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς της
περίθαλψης κομμένες εύλογα διερωτάται
κανείς με ποιον συσκέπτεται Πιθανότατα

με τον εαυτό του Στο εσωτερικό π

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιδίδεται με ζέση σε
μονομερείς ενέργειες εις βάρος των πολιτών

ενώ στο εξωτερικό παρακολουθεί
με εντυπωσιακή απάθεια τις μονομερείς

ενέργειες άλλων Ευρωπαίων

αξιωματούχων
βλέπε τους πρόσφατους

χειρισμούς των
Αυστριακών στο

μεταναστευτικό

ζήτημα
που δυστυχώς αποβαίνουν

εις βάρος
της χώρας
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«ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΥΡΕΘΟΥΝ ΠΟΡΟΙ
ΠΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ».

ΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 40%
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κάν' 
το όπω* η Ισπανία» είναι το μήνυμα που έφερε ans αποσκευέβ του ο Javier Ursay, επικεφαλή* του

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων τη* Ιβηρική* Χερσονήσου, προκειμένου να το διαδώοει
στην ελληνική κυβέρνηση μέσα από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου
για το νοσοκομειακό φάρμακο. Εκεί, σε μια αποκαλυπτική συζήτηση με τονΈλληνα ομόλογο του, τον

πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδα* (ΣΦΕΕ), Ακη Αποστολίδη, φάνηκε
ξεκάθαρα neos η ανεύρεση πόρων στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε δεν θέλει
κόπο αλλά τρόπο και neos είναι κυρίω* θέμα αλλαγή* νοοτροπία*, απλούστευσα των διαδικασιών και

πάταξα ms αθάνατα ελληνική* γραφειοκρατία*. Σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα οι κλινικέ* έρευνε* αποτελούν τον... άσο στο μανίκι που

μπορεί να τραβήξει η ελληνική κυβέρνηση για να καλύψει το 40% ms νοσοκομειακή* φαρμακευτική* δαπάνα, ήτοι τα 240 εκατ. ευρώ
από τα 570 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν το μη ελαστικό ταβάνι Tns νοσοκομειακή* φαρμακευτική* δαπάνη*, σύμφωνα με τα μέτρα
του τρίτου μνημονίου. Ωστόσο, η Ελλάδα αποδεικνύεται ουραγό* στη συμμετοχή σε κλινικέ* μελέτεϊ, έχοντα* σκορ 79 κλινικέ* μελέτε*
το 2010, όταν η Τσεχία, μια χώρα με πληθυσμό παρόμοιο με αυτόν τη* πατρίδα* pas, συμμετείχε σε 269 κλινικέ* μελέτε*. Όπω* εξηγεί ο

πρόεδρο* του ΣΦΕΕ, κάθε κλινική μελέτη φέρνει άμεσα 250.000 ευρώ στην εθνική οικονομία και έμμεσα 500.000 ευρώ. I Ιρωταγωνιοτή*
στα έσοδα από τι* κλινικέ* μελέτε* αναδεικνύεται η Γερμανία, απορροφώντα* επενδύσει* ύψουϊ 6 διο. ευρώ. ενώ ακολουθούν το Βέλγιο
με 2.5 διο. ευρώ, η Ισπανία με 950 εκατ. ευρώ, η Αυστρία με 453 εκατ. ευρώ. η Πολωνία με 203 εκατ. ευρώ και η μικροσκοπική Κύπρο*
με 85 εκατ. ευρώ. Τελευταία και καταϊδρωμένη έρχεται η Ελλάδα με μόλΐί 80 εκατ. ευρώ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΛΕΞΙΑ
ΣΒΩΛΟΥ
ΝΑΝΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Με
τα δημόσια νοσοκομεία να βρίσκονται στο κόκκινο

και να ξεμένουν πλέον ακόμα και από τα πιο βασικά υγειονομικά

υλικά βαμβάκι γάζε5 σύριγγεβ και τον υπουργό

Υγείαβ Ανδρέα Ξανθό να φορτώνει το kôotos της

διαχείριση των πολύπαθων πρωτοβάθμιων δομών υ

yeias otous χρεοκοπημένουβ δήμουβ ο πόλεμοβ που
ξέσπασε ανάμεσα στην ιατρική κοινότητα και την Αριστοτέλο ήταν αναμενόμε
vos

Με τη φαρμακοβιομηχανία να στενάζει κάτω από το βάροί του αυξανόμενου

με γεωμετρική πρόοδο clawback τον κίνδυνο να παρουσιαστούν ελλείψει
σε ζωτικά φάρμακα να γίνεται ολοένα πιο oparos και tous συλλόγουβ ασθενών να
κάνουν μάταια αγωνιώδες εκκλήσειβ ολόκληρο το οικοδόμημα τηβ δημόσιαβ
υγείαβ κλυδωνίζεται

Με την κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη να έχει κατρακυλήσει στα 183

ευρώ όταν ο μέσοβ ôpos ms Ευρώπηβ των 28 κρατών-μελών βρίσκεται στα 265

ευρώ αντιλαμβάνεται κανείβ na>s τα πράγματα για tous ασθενείβ είναι περισσότερο

από δύσκολα
Η φαρμακευτική νοσοκομειακή δαπάνη για το τρέχον έτθ5 έχει ανώτερο όριο

από το τρίτο μνημόνιο τα 570 εκατ ευρώ όταν οι πράγματι ανάγκε φτάνουν τα
740 εκατ ευρώ αφού τα δημόσια νοσοκομεία έκρυβαν κάτω από το χαλί piu δαπάνη

ύψουβ 250 εκατ ευρώ που αντιστοιχεί στα φάρμακα για τα onoiu έμπαινε η

σφραγίδα στερείται και στη συνέχεια οι αοθενείβ τα αναζητούσαν στα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ

Η κατάρρευση των δομών τηί πρωτοβάθμ περίθαλψε και η αδυναμία των
πολιτών να επισκεφθούν ιδιωτικά ιατρεία οδηγούν ολοένα περισσότεροι πολί
τεβ στα νοσοκομεία εκτοξεύονταβ στα ύψη το kôotos Tns δευτεροβάθμια5 και τρι
τοβάθμιαβ περίθαλψηβ Στα χρόνια ms Kpions πολλέ φopέs ειπώθηκε και γράφτηκε

ότι η δημόσια υγεία κινδυνεύει Αυτή τη φορά δεν είναι υπερβολή να μιλήσει

κανείβ για κατάρρευση όταν καρκινοπαθείς καταγγέλλουν ότι περιμένουν
μέχρι και έξι μήνεβ για να κάνουν ακτινοθεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία χάνο
vtas στο μεταξύ κάθε ελπίδα να βγουν νικητέβ από τη μάχη με τον καρκίνο

Είναι πλέον σαφέβ ότι με ευχολόγια και την ηγεσία ms Αριοτοτέλο να αρνείται
να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με tous άλλουί εμπλεκόμενοι φορείβ

δηλώνονταβ μη διαθέσιμη λόγω αλλεπάλληλων συσκέψεων σοβαρή πολιτική
υγεία5 δεν μπορεί να υπάρξει και η δημόσια δωρεάν υγεία γίνεται αντικείμενο διεκδίκησα
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Η ΝικοΑέτα Ντάμηου
ενημερώνει μέαα από το έγκυρο
ρεπορτάζ ms ίο κοινό γη Βέμοια

που αφορούν στηνΥγεία

ntampou@gmail.com

1,1 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
► Ο πρόεδροΞ του ΣΦΕΕ naoxâÀnsAnomoMôns μιλάει στην Α

0

Τα νέα χρέη του Δημοσίου προς
τη φαρμακοβιομηχανία ξεπέρα
σαν τα ι,ιδισ ευρώ για το 2015
δενέχειπληρωθείούτεέναευρώ
και τελευταία έχει κλείσει και
η στρόφιγγα των θεσμικών
επαφώνπου θα όφειλε να έχει
με τον κλάδο η πολιτεία λέειο
πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης
Αποστολίδης σε συνέντευξη
που παραχώρησε

κλάδοςτου φαρμάκου
απευθύνεται πλέον στον
ίδιο τον πρωθυπουργό
Έχουμε υποβάλει αίτημα

για συνάντηση ώστε να παρου
σιάσουμε τις λύσεις που έχουμε
επεξεργαστεί μας αποκαλύπτει ο

πρόεδρος του ΣΦΕΕ παράλληλα ο
ΣΦΕΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας για νοσοκομειακό
clawback

Στην εντατική
το σύστημα Yytiaç

Το σύστημα Υγείας βρίσκεται στην
εντατική θα υπογραμμίσει ο κ

Αποστολίδης στην συνέντευξη του
στο www.Life2day.gr καιτο μέτροτου
νοσοκομειακού clawback μεγαλώνει
τους κινδύνους για ελλείψεις στα
φάρμακα ενώγιατηνπιθανή μείωση
της δαπάνηςγια τα φάρμακα κάτω
από το ι,945 δισ ευρώ θα τονίσει ο

πρόεδρος στο www.Life2day.gr ότι
Η δαπάνη για το φάρμακο είναι

πλέον κάτω από τα όρια ασφαλείας
για την κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού Ποια είναι η θέση του
ΣΦΕΕγιατονοσοκομειακόειβνΛβεΚ

Πρώτα απ όλα ηεπιβολή μηχανισμού
αυτόματων επιστροφών clawback
στην ενδονοσοκομειακή δαπάνη
βρίσκεται στον λάθος δρόμο στην
τελείως αντίθετη κατεύθυνση από
αυτήν που η λογική επιβάλλει για
την υποστήριξη του συστήματος

Υγείας Το σύστημα Υγείας βρίσκεται
στην εντατική και το μέτρο

αυτό μειώνει κι άλλο το οξυγόνο
και μεγαλώνει τους κινδύνους για
ελλείψεις στα φάρμακα Και σας
εξηγώ αμέσως γιατί το λέω αυτό
πρώτον ενώ η φαρμακοβιομηχανία
προειδοποιεί εδώ και καιρό και
μάλιστα καταθέτοντας προτάσεις
για τον εξορθολογισμό των δαπανών
του συστήματος ότιτα σωρευμένα
χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρίες
του κλάδου επιτείνουν συνεχώς το
πρόβλημα ρευστότητας και μπορεί
κάποια στιγμήνα σπάσει κάποιος
κρίκος της αλυσίδας διανομής φαρμάκων

έρχεται η πρωτοτυπία του
νέου μέτρου ζητώντας από τον κλάδο

να χρηματοδοτήσει το 30 της
συνολικής δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης Απαίτηση δυσβάσταχτη
Δεύτερον το μέτρο είναι ελλιπώς
οργανωμένο Δεν περιλαμβάνει τις
αναγκαίες προβλέψεις για βασικά
τεχνικά ζητήματα

Ο καθορισμός και η πιστή εφαρμογή

θεραπευτικών πρωτοκόλλων
είναι αναγκαίος ώστε να ελέγχεται
η συνταγογράφηση.Όπως επίσης
είναι μείζον θέμα να γίνεται οργανωμένη

και συνολική διαχείριση
μέσω ενός κεντρικού φορέα των

Για το Παράλληλο Πρόγραμμα
Πιστεύετε ότι το Παράλληλο
Πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί
όταν θα έχουν πρόσβαση σ αυτό
2.500.000 επιπλέον δικαιούχοι και
σήμερα δεν μπορούννα εξυπηρετηθούν

οι σημερινοί δικαιούχοι

Φαντάζομαι ότι ήταν αυτονόητο στον
σχεδιασμό ενός παράλληλου προγράμματος

ότι πρέπει να συνοδευτεί
καιαπό παράλληλη προς το παρόν
παράλληλη με στόχο όμωςναγίνει

κυρίαρχη νοοτροπία για τοντρόπο
που οργανώνονται και διασφαλίζονται

οιδυνατότητεςκάλυψηςτωναναγκών
Με τηνκατάσταση ωςέχει δεν μπορεί
να είναιεφικτή η ουσιαοτικήπροοτασία
τωνδικαιωμάτωντων ασθενών Ας μην
παραλείπουμε ότι έχουμε φτάσει στο
σημείονα καλούμαοτεγιατηνκάλυψη
αναγκών 2,5 εκατ ανασφάλιστων
εκ των οποίων οι ι.2οο.οοο είναι
μακροχρόνια άνεργοι Και την ίδια
στιγμήο κλάδοςκαλείταινα καλύψει
μέσω της επιβολής ρήτρας επιστροφής

και υποχρεωτικών εκπτώσεων
clawback και rebate το 1/3 της συνολικής

φαρμακευτικής δαπάνης σε

στοιχείων που θα φτάνουν από τα
νοσοκομείαγια κάθε ΚάτοχοΆδειας
Κυκλοφορίας ΚΑΚ Με αυτονόητη
προϋπόθεση ένα ενιαίο μηχανογραφικό

σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία
τόσο για τις αγορές όσο και για την
κατανάλωση φαρμάκων ανά κλινική
και θεραπευτική κατηγορία Όπως
καταλαβαίνετε υπάρχουν αρκετά
προβληματικά σημεία που πρέπει να
ξεκαθαρίσουν ώστε να μη δυσχεραίνεται

η πρόσβαση των ασθενών
στις θεραπείες τους η οποία ήδη
διασφαλίζεται συχνά σε οριακές
συνθήκες Ο ΣΦΕΕ προσέφυγε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας για το
νοσοκομειακό clawback

Ποια είναι η θέση του ΣΦΕΕ για την
καθυστέρηση πληρωμών στις φαρμακευτικές

από τον ΕΟΠΠΥ Πώς
πρόκειται να το αντιμετωπίσετε

Το πρόβλημα έχει φτάσει πλέον σε
δραματικό σημείο γιατί εκτός της
τεράστιας διόγκωσης των χρεών
του Δημοσίου μέσα στο 2015 και
της άνισης μεταχείρισης των φαρμακευτικών

εταιριών έναντι των
υπόλοιπων παρόχων σε σχέση με
την όποια αποπληρωμή γίνεται στο
πλαίσιοτου προγράμματος στήριξης

εξωνοσοκομειακό και νοσοκομειακό
χώρο ΓΓ αυτό ο ΣΦΕΕ επιμένει στη
διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου
γιατηνΥγεία με καλά οργανωμένη
σύμπραξητωνφορέωνμετηνπολιτεία
για ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα
Υγείας με εξορθολογισμό των δαπανών

και αποδοτική κατανομή των
πόρων ώστε να μη λείπει σε κανένα
το φάρμακο του αλλά ούτε και η

πρόσβαση στην καινοτομία όταντην
χρειάζεται Νομίζω πως παράλληλο
πρόγραμμα για την Υγεία μόνο ένα
τέτοιο σχέδιο μπορεί να εννοηθεί

Έχει κβείαει και
π οιρόφιγγα
ιων θεσμικών
επαφών που θα

όφειθε να έχει
μετονκΛάδοπ
ποβπεία Αυιή
π καιάσιααη

καθυστερεί
ιπν όποια
συνεννόηση
και οδηγεί
με ακρίβεια

φάρμακων

σημειώνεται και υποχώρηση στη
συνεργασία με το υπουργείο Τα
νέαχρέητουΔημοσίου εκτιμώνται
σε πάνω από ι,ι δισ ευρώ για το
2015 δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα
ευρώ και τελευταία έχει κλείσει και η

στρόφιγγα των θεσμικών επαφών
που θα όφειλε να έχει με τον Κλάδο η

Πολιτεία Αυτή η κατάσταση η οποία
δεν σχετίζεται ούτε δικαιολογείται
από την οικονομική δυσπραγία είναι

σαφές ότι αυξάνει την αστάθεια
στην αγορά καθυστερεί την όποια
συνεννόηση και οδηγεί με ακρίβεια
σε ελλείψεις φαρμάκων Παράλληλα
αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η κατά
κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη
φθάνει πλέον στο 5° του ευρωπαϊκού

μέσου όρου με αποτέλεσμα
να οδηγούμαστε στο σχηματισμό
πολπώνδύοταχυτήτων με πολίτες
β κατηγορίας εντόςτης Ευρωπαϊκής
Ένωσης Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει
πάνω απ όλα από την ευθύνη όλων
μας απέναντι στους ασθενείς να
αποτραπεί Γι αυτό και ο κλάδος
του φαρμάκου απευθύνεται πλέον
στον ίδιο τον πρωθυπουργό Έχουμε
υποβάλει αίτημα για συνάντηση
ώστε να παρουσιάσουμε τις λύσεις
που έχουμε επεξεργαστεί Να παρουσιάσουμε

εντέλει σε ανώτατο
πολιτικό επίπεδο τις δυνατότητες
που αφήνει η χώρα να πάνε χαμένες
στον δεύτερο εξαγωγικό της κλάδο
παράλληλα ο ΣΦΕΕ προσέφυγε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας

Έχετε σκεφτεί ότι π δαπάνη για τα
φάρμακα μπορείνα μειωθεί το 20ΐ6
κάτω από το ι,945 δι° ευρώ Εάνναι
πώς θα το αντιμετωπίσετε

Η δαπάνη για το φάρμακο είναι πλέον
κάτω απάτα όρια ασφαλείαςγια την
κάλυψητωναναγκώντου πληθυσμού
Οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας
αυξάνονται απότην ανεργία το μεταναστευτικό

επιβαρύνει την ανθρωπιστική

κρίση το δημόσιο νοσοκομείο
σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί
από την αυτοθυσία του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού και την
έμπρακτη συμπαράσταση του φαρμάκου

Η εικόνα είναι αυτή και την
ξέρουμε όλοι.Έστω και η παραμικρή
επιδείνωση στονηροϋπολογισμόγια
τα φάρμακα θα εκφραστεί ως τεράστια

χειροτέρευση των κοινωνικών
ανισοτήτων στις παροχές υγείας με
τους πιο αδύναμους οικονομικά να
γίνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας

στην πρόσβαση ακόμη και για τις
βασικές θεραπείες Είναι εφιαλτικό
σενάριο καιτελείως παράλογο να το
διακινδυνεύσει η χώρα μας επειδή
δεν προχωράει στις διαρθρωτικές
αλλαγές και στις λογικές λύσεις για
ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας Είναι
προφανές ότι ο κλάδος δεν πρόκειται

και μάλιστα με τρόπο δραστικό να
δεχτεί την παραμικρή νέα μείωση
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ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ TO

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

άμεσα Νέο σύστημα προμηθειών
στα νοσοκομεία

Em φάση εκπόνησης βρίσκεται το νέο
νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με το
οποίο η Αριστοτέλους επιδιώκει να αλλάξει

συνολικά το μοντέλο των προμηθειών
στη δημόσια Υγεία αφού το υπάρχον μοντέλο

χαρακτηρίζεται ως απόλυτα δυσλειτουργικό

τόσο από την πολιτική ηγεσία
όσο και από τους λειτουργούς της Υγείας

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί
στη Βουλή τους επόμενους μήνες και σύμφωνα

με όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στην ΕΡΤ οι δυσλειτουργίες

που καλείται να διορθώσει ευθύνονται

για ελλείψεις ακόμη και φθηνού υγειονομικού

υλικού στα δημόσια νοσοκομεία

προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια των
ασθενών και την αξιοπιστία του συστήματος

Πρόσφατη και εξόχως χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του νοσοκομείου Αττι
κόν στο οποίο υπήρχαν αποθέματα μόνο
από 5άρες σύριγγες οι οποίες κανονικά δεν
θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αιμοληψίας

όλων των περιστατικών Στο πρόβλημα

δόθηκε προσωρινή λύση με το νοσοκομείο

να δανείζεται σύριγγες από τον
Ευαγγελισμό και το Γενικό Κρατικό όμως

αυτό που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι
η αιτία που οδήγησε στην έλλειψη

Πώς μπλοκάρουν οι διαγωνισμοί
Όπως δήλωσε ο Ανδρέας Ξανθός στην

ΕΡΤ αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία έχουν
ταμειακό διαθέσιμο 315 εκατομμυρίων ευ
ρώ το οποίο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν
για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται με
τη γραφειοκρατία

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες
προμηθευτές εκποιούν το απόθεμά τους σε
πολύ χαμηλές τιμές οι οποίες καταγράφονται

στο Παρατηρητήριο Τιμών Αυτές οι
τιμές κλειδώνουν από την Επιτροπή Προμηθειών

Υγείας ΕΠΥ με αποτέλεσμα να
μην μπορούν να αγοραστούν στο μέλλον τα
ίδια υλικά στις τιμές της αγοράς Οι προμηθευτές

δίνουν το προϊόν τους σε μεγα

0f

Προτεραιότητα και η
αιμοδότηση του συστήματος
με προσωπικό

λύτερη τιμή ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος

και δεν προχωρά επί σειρά μηνών αφού

ένας δαιδαλώδης μηχανισμός έκδοσης

και έγκρισης ενταλμάτων συχνά μπλοκάρει

τις διαδικασίες προμήθειας φθηνού υγειονομικού

υλικού
Προβλήματα υπάρχουν αλλά γίνεται μια

τεράστια προσπάθεια από τους γιατρούς
και το προσωπικό ώστε να προσφέρουν αξιόπιστες

υπηρεσίες στο δημόσιο σύστημα
Υγείας αλλά και από την πολιτεία που προσπαθεί

για το καλύτερο δυνατόν τόνισε ο

Ανδρέας Ξανθός και πρόσθεσε
Προσπαθούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους

που έχουν ανάγκη ανέφερε ο υπουργός

Υγείας
Για να βελτιωθεί η κατάσταση έχει υπάρξει

σχετική διάταξη στο πρόσφατα ψηφισθέν

νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα

Προσλήψεις και παρεμβάσεις υπέρ
των ασφαλισμένων

Τέλος ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας βρίσκεται
σταθερά και η αιμοδότηση του δημόσιου
συστήματος Υγείας με προσωπικό ώστε να
μπορέσει να σταθεροποιηθεί η λειτουργία
του και να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

στους ωφελούμενους Τέλος ο Ανδρέας

Ξανθός προανήγγειλε παρεμβάσεις
στον χώρο του φαρμάκου αλλά και στις εξετάσεις

προκειμένου να μειωθεί το κόστος
συμμετοχής για τους ασφαλισμένους

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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ΣΦΕΕ

Το ισπανικό
αναπτυξιακό άλμα

t Ü ι ai 1 1 I 1
ΟΑναπληρωτή ΓενικάΔιευθυντής
ίου ΣΦΕ Famnaindustria ins lonavtcis
kJ avier Urzay και ο npoeopostou ΣΦΕΕ
κ ΠασχάλτεΑποστολίδης

Τοαναπτυξιακό άλμα ins lonavias και οι βέλαστεε πρακακεε που πρέπει να εφαρ
μόοθ κάθε χώρα για τα νοσοκομΘακά φάρμακα ώοτε να εξασφαλιστεί η επάρκεια
tous με ταυτόχρονη εγγύηση ins noioinias και ασφάλεια5γ.α tousασθενείς αλλά
και η ισότιμη πρόσβαση rausστα φάρμακα και isθεραπΘ'β ανέδειξαν ο Αναπληρω
tfis Γενικόε Διευθυντ/ιε του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Farmaindustria ins lonavias J avier Urzay και ο Πρόεδρα ίου Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλα Αποστολίδη Ο κ Urzay στο πλαίσιο
του Συνεδρίου Νοσοκομειακό Φάρμακο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Τρίτη awlcovras παραδείγματα από την ανάλογη εμπειρία ins lonavias αναφέρθηκε
στην πολιτική που ακολούθησε η Farmaindustria η οποία σε περίοδο οικονομικής
ύφεσης κατάφερενα συμβάλλθ θετικά τόσο στον εξορθολογισμό των δαπανών στο

χώρο του Νοσοκομειακού Φαρμάκου όσο και στην ανάπτυξη ins lonavims οικονομία

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμο5τη5 lonavias σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και

μεόλουε ious εμπλεκόμενοι φορείε προχώρησαν στη θέσπιση ενό5 νέου συοτή

ματοε μηχανογράφησα των Νοσοκομείων όπου με τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων

κατόρθωσαν να μειώσουν σημαντικά Tis μέρεε αναμονι για πληρωμές από

600μέρε5το201 2 σε 1 43 ημέρες το201 5 γεγονόε που επέτρεψε να υπάρξει
βιώσιμη λετουργία του φαρμακευτικού κλάδου στη χώρα του αλλά και την αναγκαία
συνθήκη για τηνενίσχυση ίων επενδυτικών ίου προσπαθειών Από την πλευρά του ο
κ Αποστολίδη τόνισε ότι στην Ελλάδα η εισαγωγή του clawback και στο χώρο ίου
νοσοκομεακού φαρμάκου συνιστά πράξπ ανορθολογισμού διαιώνιση παθογενει
ών καθάβ αφενό5 δε λαμβάνουν υπόψη us πραγματικέ ανάγκΒ των Ελλήνων
ασθενών και αφετέρου επιβάλλουν ons εταιρίεε του Κλάδου να χρηματοδοτούν τη

λετ^ργία rou ΔημοαωΣυ^ματκΥγ
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Νομοσχέδιο
αλλάζει τις
προμήθειες

στο ΕΣΥ
ΕΝΑ νέο σχέδιο νόμου
που υπόσχεται να αλλάξει

το μοντέλο προμηθειών

του Εθνικού Συστήματος

Υγείας ετοιμάζει
η ηγεσία του υπουργείου

Υγείας μετά το
οξύτατο πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί στα
νοσοκομεία από τις σοβαρές

ελλείψεις σε φθηνά
αναλώσιμα όπως οι

σύριγγες τα βαμβάκια
οι γάζες τα ελαστικά γάντια

κ.λιτ
Οπως δήλωσε ο

υπουργός Υγείας Ανδρέας

Ξανθός τους επόμενους

μήνες θα κατατεθεί

νομοσχέδιο το οποίο
αναμένεται να αλλάξει το
δυσλειτουργικό σύστημα

προμηθειών

Διαθέσιμο
Ειδικότερα ο κ Ξανθός
ανέφερε ότι τα νοσοκομεία

έχουν ταμειακό διαθέσιμο

315.000.000
ευρώ όμως δεν μπορούν

να το αξιοποιήσουν

λόγω της γραφειοκρατίας

Ο ίδιος εξήγησε

ότι σε ορισμένες
περιπτώσεις προμηθευτές

εκποιούν το από
θεμά τους σε πολύ χαμηλές

τιμές οι οποίες
κλειδώνουν από την

Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας ΕΠΎ με αποτέλεσμα

να μην μπορούν
να αγοραστούν στο μέλλον

τα ίδια υλικά στις τιμές

της αγοράς οι οποίες

εμφανίζονται να είναι
υψηλότερες και να δημιουργούνται

έτσι ελλείψεις

στα φθηνά υλικά
Για να βελτιωθεί η

κατάσταση σε πρώτη
φάση συμπεριλήφθηκε
σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο

για το παράλληλο

πρόγραμμα που
ψηφίστηκε στη Βουλή
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Σπάνιες παθήσεις και δυσκολίες
πρόσβασης σιη φαρμακευτική αγωγή
Η

Πανελλήνια Ενωση Σπανίων

Παθήσεων ΠΕΣΠΑ
είναι η ομπρέλα ασθενών
με σπάνιες παθήσεις και

μέλη της έχει 25 συλλόγους ασθενών
καθώς και πολλούς μεμονωμένους
ασθενείς

Είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων

Παθήσεων EURORDIS και μέσω
αυτού φτάνει η φωνή των Ελλήνων
ασθενών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

το οποίο έχει θέσει ως προτεραι
ότητά του τις σπάνιες παθήσεις

Η ΠΕΣΠΑ έχει στόχο να αναδείξει
και να αναπτύξει τα κοινά θέματα
των σπάνιων παθήσεων γενετικής
προέλευσης ή μη και όλες τις δράσεις

ενημέρωσης έρευνας συγκέντρωσης

πληροφοριών και αλληλοβοήθειας

στην Ελλάδα στην Ευρώπη
και σε ολόκληρο τον κόσμο Σημειωτέον

η ΠΕΣΠΑ είναι πλέον μέλος και
του Διεθνούς Οργανισμού Σπανίων
Παθήσεων ο οποίος δημιουργήθηκε
πρόσφατα

Μια πάθηση χαρακτηρίζεται ως
σπάνια όταν προσβάλλει λιγότερα
από 5 στα 10.000 άτομα Η έρευνα
γύρω από τα σπάνια νοσήματα έχει
οδηγήσει στη δημιουργία νέων φαρμάκων

για τις σπάνιες παθήσεις τα
λεγόμενα ορφανά φάρμακα

Οι σπάνιες παθήσεις είναι σοβαρές

χρόνιες συχνά πολυσυστηματι
κές ανίατες και το 80 εκδηλώνεται
στην παιδική ηλικία και είναι ελάχιστες

αυτές που έχουν σωστή θεραπευτική

αντιμετώπιση με τα ορφανά
φάρμακα τα οποία μέχρι στιγμής είναι

μόνο 65 ενώ οι υπόλοιπες έχουν
συμπτωματική αντιμετώπιση και οι
ασθενείς κάνουν χρήση όλων των
φαρμάκων

Εχουν δε ως αποτέλεσμα την
ψυχολογική

οικονομική και κοινωνική
εξουθένωση των ασθενών και των οικογενειών

τους Αφορούν περίπου το
6%-8 του γενικού πληθυσμού ενώ
μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες

από 7.000 σπάνιες παθήσεις

οι οποίες στην πλειονότητά τους
έχουν γενετική βάση Θέλω να αναφέρω

ότι και στη χώρα μας σύμφωνα
με το άρθρο 24 του νόμου 4213/2013
που δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου

2013 αριθμός φύλλου 261 τεύχος
πρώτο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

αναγνωρίζεται ως επίσημη
βάση δεδομένων η λίστα σπάνιων
παθήσεων που αναγράφεται στην
ORPHANET το ευρωπαϊκό δίκτυο
καταγραφής κωδικοποίησης και περιγραφής

σπάνιων παθήσεων
Το οξύμωρο είναι ότι ενώ με το

νόμο αυτό το κράτος μας αναγνωρίζει
την ύπαρξη των 7.000 καταγεγραμμένων

σπάνιων παθήσεων με έναν
περίεργο τρόπο έχουν επιλεγεί 43 γενικά

παθήσεις μεταξύ των οποίων
κάποιες αποτελούν ομάδα οι οποίες
έχουν την πρέπουσα αντιμετώπιση

Τα ορφανά φάρμακα είναι σκευάσματα

που στοχεύουν όχι στη θεραπεία

αλλά στη σωστή θεραπευτική
αντιμετώπιση των σπάνιων παθήσεων

και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών που πάσχουν από
αυτές Δυστυχώς τα φάρμακα αυτά

είναι πολύ λίγα σε αριθμό και μόνο
μέσω της έρευνας θα μπορέσουν να
αναπτυχθούν νέα ορφανά

Εχει ιδιαίτερη σημασία για τους
ασθενείς η προώθηση των κλινικών
μελετών οι οποίες είναι η μοναδική
ελπίδα των ασθενών για την ανάπτυξη

νέων φαρμάκων Πιστεύουμε ότι
η εφαρμογή κλινικών μελετών στην
Ελλάδα θα είναι δυνατή από την 3η
φάση γεγονός το οποίο δεν επιβαρύνει

οικονομικά τη χώρα μας απεναντίας

θα υπάρξει εισροή χρημάτων
απολύτως απαραίτητη αυτή τη στιγμή

για τη χώρα αλλά και για τους
ασθενείς μας

Οι κλινικές δοκιμές οφείλουν να
ακολουθούν πολύ αυστηρά επιστημονικά

πρωτόκολλα αλλά και η χρήση
των φαρμάκων που έχουν πάρει

άδεια έγκρισης απαιτεί συγκεκριμένη
παρακολούθηση

Παρότι η έρευνα οδηγεί σε όλο
και περισσότερα ορφανά φάρμακα
αναμένονται 200 νέα φάρμακα έως

το 2020 είναι αδιανόητο να υπάρχουν

ακόμα ασθενείς που είτε δεν
έχουν πρόσβαση στο φάρμακό τους
είτε υπάρχει τεράστια καθυστέρηση
στη χορήγησή του Είναι αυτονόητο

ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια
αλλά ανάγκη γιατί με τα ευρήματά
της συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των ασθενών

αλλά και στην επιμήκυνση της
ίδιας της ζωής τους

Δεδομένης της δυσκολίας που
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην
πρόσβαση στη φαρμακευτική τους
αγωγή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Σπανίων Παθήσεων EURORDIS
στον οποίο είμαστε μέλη έχει ξεκινήσει

μία δράση που σκοπό έχει
να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερη

ισορροπία μεταξύ κέρδους
για τη φαρμακευτική εταιρία και της
ανάγκης των ασθενών για πρόσβαση

σε θεραπείες οι οποίες βελτιώνουν
κατά πολύ την ποιότητα ζωής

τους Στις 28-29 Οκτωβρίου 2015
ο EURORDIS οργάνωσε συνάντηση
στα γραφεία του φορέα στο Παρίσι
για τους εκπροσώπους των ενώσεων

σπάνιων παθήσεων των κρα
τών-μελών ώστε να συζητηθεί το
θέμα της δυσκολίας πρόσβασης των
ασθενών στη φαρμακευτική τους
αγωγή λόγω των οικονομικών προβλημάτων

στις χώρες της Ευρώπης
και κυρίως στην Ελλάδα Στο πλαίσιο

αυτό οι ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν στη δράση συνεργάζονται

για την ανάπτυξη ενός κοινού
πίνακα τιμών για όλα τα φάρμακα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δυστυχώς οι αρχές τιμολόγησης
και αποζημίωσης στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης πολλές φορές
δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες
ώστε να αξιολογήσουν σωστά την
ανάγκη της κάθε αγοράς για την εισαγωγή

κάποιου ορφανού φαρμάκου
Η κατάσταση στη χώρα μας με την
κοστολόγηση των φαρμάκων έχει δημιουργήσει

τεράστιο πρόβλημα καθώς

αρκετές φαρμακευτικές εταιρίες
ετοιμάζονται να κλείσουν τα γραφεία
τους λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος

ενώ είναι γνωστή και η
τάση εξαγωγής φαρμάκων σε άλλες
χώρες

Τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε καταιγισμό

τηλεφωνημάτων και email
με παράπονα των ασθενών μας για
τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν
στην πρόσβαση στα φάρμακά τους
Υπάρχουν ατελείωτα παραδείγματα
Πρέπει να τονίσουμε ότι μετά από
δική μας παρέμβαση προσωρινά
κάποιοι από τους ασθενείς κατάφεραν

να συνεχίσουν την αγωγή τους
Ομως είναι απολύτως αναγκαίο να
βρεθεί μόνιμη λύση

Βασική αιτία εκτός της γενικής
οικονομικής μας κατάστασης είναι
η μεγάλη ανεργία στη χώρα μας η
οποία φυσικά επηρεάζει και τους
ασθενείς μας Επίσης λόγω ανεργίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ
Πρόεδρος
της ΠανεΑήηνιας
Ενωσης Σπανίων
Παθήσεων και της
ΕπτΙηνικής Εταιρείας
Σπανίων Παθήσεων

υπάρχει αδυναμία μελών οικογένειας
γονείς αδέλφια κ.λπ να καλύψουν
τις ανάγκες του δικού τους ανθρώπου

Συναντούμε πολλές περιπτώσεις
ασθενών στους οποίους μειώνεται το
ποσοστό αναπηρίας τους Αρα είναι
σαν να έχει δοθεί εντολή στις επιτροπές

των ΚΕΠΑ να μειώνουν τα ποσοστά

αναπηρίας σε άτομα που έχουν
σοβαρά άσχημη κατάσταση υγείας
η οποία επιδεινώνεται Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να χάνουν το ανάλογο
επίδομα το οποίο συνήθως αποτελεί
το μοναδικό τους έσοδο και να μην
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στη
θεραπευτική τους αγωγή και έτσι να
τη μειώνουν ή ακόμα και να τη σταματούν

τελείως
Εάν η κατάσταση υγείας των ασθενών

επιδεινωθεί λόγω διακοπής ή
στέρησης των φαρμάκων τότε θα
κοστίζουν τελικά πολύ περισσότερο
στο ελληνικό κράτος λόγω πιθανής
ανάγκης νοσηλείας συχνά περιττών

ακριβών εξετάσεων περιττών
επεμβάσεων κ.λπ και συγχρόνως θα
πάψουν να είναι παραγωγικά άτομα
στην κοινωνία αφού δεν θα είναι σε
θέση πλέον να εργαστούν και τέλος η
ψυχολογική τους επιβάρυνση μπορεί
να χειροτερέψει και την κατάσταση
της υγείας τους με αποτέλεσμα ακόμα

και να χάσουν τη ζωή τους
Αν ο ασθενής νοσηλεύεται τότε

η πρόσβαση στη θεραπεία του κατά
κάποιον τρόπο είναι εξασφαλισμένη
Σε περίπτωση όμως που ο ασθενής
βρίσκεται στο σπίτι του τότε οι δυσκολίες

είναι πραγματικά τραγικές

Με όση πείρα διαθέτουμε προτείνουμε

Ανανέωση του ΚΕΒΑ Κανονισμός
Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας
Αύξηση των ποσοστών αναπηρίας
για τις υπάρχουσες παθήσεις καθώς

μεγάλο μέρος των σπάνιων
παθήσεων καθιστούν τον ασθενή
ανίκανο να εργαστεί σε μακροπρόθεσμη

βάση
Μείωση του ποσοστού συμμετοχής

σε όλα τα φάρμακα που λαμβάνουν

οι ασθενείς με σπάνιες
παθήσεις
Απαραίτητη συμμετοχή των ασθενών

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

σε οποιονδήποτε τομέα έχει
να κάνει με την υγεία μετά από
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σε περίπτωση που ο ασθενής
δεν έχει τις εξειδικευμένες γνώσεις
που απαιτούνται έχει το δικαίωμα
να συνοδεύεται από ειδικό επιστήμονα

Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός
προϋπολογισμός στα νοσοκομεία
για τα φάρμακα υψηλού κόστους
Τέλος τα προβλήματα των ασθενών

είναι πολλά και δυσεπίλυτα Δεν θέλω
να σας κουράσω άλλο όμως έχουμε
ασθενείς γεμάτους ελπίδα αισιοδοξία
και θάρρος για τη ζωή και τον αγώνα
που δίνουν για να την κερδίσουν

Εχουμε το δικαίωμα να τους τη
στερήσουμε αντί να τους στηρίξουμε

Καμία σπάνια πάθηση δεν είναι
τόσο σπάνια ώστε να μην αξίζει την
προσοχή μας
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ΜΗΣΥΦΑ με νέα
συσκευασία στα ραφια
των σούπερ μαρκετ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με διαφορετική συσκευασία θα
πωλούνται μη συνταγογραφού-
μενα φάρμακα στα σούπερ μαρκετ 

σε σχέση με τα φαρμακεία.
Σε αυτό φαίνεται να καταλήγουν,
το υπουργείο Υγείας και οι εκπρόσωποι 

των δανειστών στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
για την απελευθέρωση των καναλιών 

διανομής των μη συν-
ταγσγραφούμενων φαρμάκων
για την οποία έχει δεσμευθεί η
ελληνική πλευρά. Η διαπραγμάτευση 

είναι ακόμα σε εξέλιξη,
αφού θα πρέπει να συμφωνηθούν 

οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες θα πωλούνται τα συγκεκριμένα 

σκευάσματα και εκτός
φαρμακείου, αλλά και το «εύρος»
της λίστας των μη συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
που Θα βρεθούν στα ράφια των
σούπερ μάρκετ.

Κατά πληροφορίες, η επιστημονική 

επιτροπή του ΕΟΦ έχει
ήδη καταθέσει στο υπουργείο
Υγείας εισήγηση για τις προδιαγραφές 

που θα πρέπει να τηρηθούν 

ώστε τα σκευάσματα που
θα πωλούνται εκτός φαρμακείων, 

να είναι όσο το δυνατόν
πιο «ακίνδυνα» για τον καταναλωτή 

από ενδεχόμενη λανθασμένη 

χορήγησή τους. Μία από
αυτές αφορά τις ασφαλείς συσκευασίες 

των σκευασμάτων,
με το σκεπτικό, το σύνολο των
δισκίων ανά συσκευασία να είναι
κάτω από την τοξική δόση. Η
λογική είναι ότι ακόμα και εάν
κάποιος καταναλώσει όλα τα
φάρμακα της συσκευασίας χωρίς
να έχει λάβει τις απαραίτητες
οδηγίες από ειδικό γιατρό ή φαρμακοποιό 

να μη θέσει σε κίνδυνο
την υγεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα
μεγάλο κομμάτι των ΜΗΣΥΦΑ,
είναι φάρμακα που ναι μεν δεν
αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά 

ταμεία (δεν βρίσκονται
στη «θετική λίστα συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων), ωστόσο
θα πρέπει να χορηγούνται από
ειδικό γιατρό. Στο πλαίσιο αυτό,
επιδίωξη της ελληνικής πλευράς
είναι να περιοριστεί η λίστα των
ΜΗΣΥΦΑ που θα πωλούνται και
εκτός φαρμακείων σε όσο το δυνατόν 

λιγότερα. Οπως ανέφερε
στην «Κ» ο αντιπρόεδρος του

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου, Γιάννης Μακρυγιάννης, 

αυτή είναι και η νέα κατεύθυνση 

που επικρατεί σε πολλές
χώρες της Ευρώπης, όπου ο αριθμός 

των σκευασμάτων (κωδικοί)
που πωλούνται και εκτός φαρμακείων 

ξεκινά από 30-40 και
το πολύ να φτάσει τα 200. Σύμφωνα 

με τον κ. Μακρυγιάννη
«στην Ε.Ε. μόλις το 5%-7% της
αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ κινείται
μέσω των σούπερ μάρκετ, καθώς
οι πολίτες προτιμούν να αγοράζουν 

το φάρμακο από τα φαρμακεία. 

Το ίδιο φάνηκε και στην
Ελλάδα με την απελευθέρωση
της αγοράς των συμπληρωμάτων
διατροφής, τα οποία το κοινό
συνεχίζει να τα αγοράζει από τα
φαρμακεία». Η ευρωπαϊκή τάση
που επικρατεί είναι να μειώνεται

Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 

οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες θα πωλούνται 

τα σκευάσματα
εκτός φαρμακείου.
η σχετική λίστα, λόγω των περιστατικών 

δηλητηριάσεων από
αλόγιστη κατανάλωση ΜΗΣΥΦΑ
που έχει καταγραφεί σε κάποιες
χώρες -είναι ενδεικτικό ότι στη
Σουηδία αυξήθηκαν κατακόρυφα
οι δηλητηριάσεις από παρακε-
ταμόλη- αλλά και λόγω της διακίνησης 

ΜΗΣΥΦΑ μέσω Διαδι-
κτύου. Εχει φανεί ότι το 40%
των ΜΗΣΥΦΑ που πωλούνται
ηλεκτρονικά είναι πλαστά.

Πιέσεις από δανειστές
Ακόμα δεν έχει καθοριστεί ο

χρόνος απελευθέρωσης των καναλιών 

διανομής των ΜΗΣΥΦΑ,
με τους δανειστές να μην «πιέζουν» 

προς το παρόν ακόμα. Στελέχη, 

πάντως, της αγοράς θεωρούν 

ως καταληκτική ημερομηνία 
για να βρεθούν τα ΜΗΣΥΦΑ

σε ράφια των σούπερ μάρκετ το
τέλος του 2016, συνδέοντας την
απελευθέρωση των καναλιών
διανομής των σκευασμάτων με
την απελευθέρωση της τιμής
τους. Υπενθυμίζεται ότι έως
31/12/2016, οι σημερινές τιμές
των ΜΗΣΥΦΑ παραμένουν ως
ανώτατες λιανικές τιμές.
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Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 05V/29
αφκικαηκη δημοκρατία ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σπάνιες παθήσεις
Επιτακτική ανάγκη
η εθνική πολιτική

Ταλαιπωρούν αρκετές κατηγορίες ασθενών στην Ελλάδα
ενώ πολλές είναι χρόνιες και απειλητικές για την

ανθρώπινη ζωή Επτά σαφείς και εφαρρόσιρες προτάσεις

Οι
Enàvies Παθήσεκ ταλαιπωρούν

ι ιολλέ κατηγορίες ασθενών

αθροιστικά στη χώρα pas
Η κάθε σπάνια πάθηση αφορά

ένα πολύ μικρό ποσοστό
του πληθυσμού αλλά παγκοσμία έχουν
καταγραφεί 6.000 8.000 Σπάνιεβ Πα
θήσειβ Πολλέβ από aurés είναι χρόνιεβ
και απειλητικέβ για τη ζωή παραμένουν
ωστόσο ακόμη και σήμερα στο περιθώριο
ins ενημέρωσηβ του κοινού

Στην Ευρώπη μία πάθηση χαρακτηρίζεται
os σπάνια όταν επηρεάζει 5 orous

10.000 ασθενείβ

ΟΡΦΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ
ΡΙΣΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Ορφανά ονομάζονται τα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση στην
πρόληψη και στη θεραπεία των σπανίων

παθήσεων Λόγω του μεγάλου αριθμού
tous υπάρχει σήμερα θεραπεία μόνο

για το 5 εξ αυτών Το μεγαλύτερο
εμπόδιο στην ανακάλυψη ορφανών φαρμάκων

είναι το γεγονόβ ότι το κάθε φάρμακο

απευθύνεται σε ελάχιστοι ασθενεί

με μεγάλη γεωγραφική διασπορά
με αποτέλεσμα τα κλινικά προγράμματα

που τα αφορούν να είναι πολύ υψηλού

ρίσκου και συμπερασματικά περιορισμένου

ερευνητικού ενδιαφέροντα
από την πλευρά ms φαρμακοβιομηχα
vias δεδομένη ms δυοκολίαβ να γίνει
απόσβεση των επενδύσεων οε Ερευνα
και Ανάπτυξη

ΕΛΛΙΠΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση είναι μία από us λέξειβ
κλειδιά στην αντιμετώπιση των Σπανίων

Παθήσεων Δημιουργεί us προϋποθέσει

για τη χορήγηση ins κατάλληλα
Θεραπευτική8 αγωγή και αποκαθιστά
πολύ mo έγκαιρα την ποιότητα ζωικ των
σπανίων ασθενών η οποία διαταράσσεται

σημαντικά τόσο από τη νόσο όσο και
από τη διαδρομή μέχρι τη διάγνωση tns
ασθένειάβ tous

Ερευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
για Tis Σπάνιεβ Παθήοειβ έδειξε ότι για το
25 των ασθενών χρειάστηκαν 5 éa>s 30
χρόνια μέχρι να διαγνωστεί η Σπάνια Νό
oos από την οποία έπασχαν ενώ στο 40
έγινε αρχικά λανθασμένη διάγνωση Tns
νόσου και υποβλήθηκαν οε λανθασμένη
αγωγή ôntos χειρουργική επέμβαση ή και
ψυχιατρική θεραπεία

ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Οι ασθενείβ στη χώρα pas καλούνται πέρα

από την πάθηοή tous να αντιμετωπί¬

σουν και το τέραβ Tns γραφειοκρατί
as μέσα στο σύστημα Υγείαβ Η διάθεση
των ορφανών φαρμάκων για Tis σπάνι
εβ παθήσειβ γίνεται από τα δημόσια νοσοκομεία

από τα νοσοκομειακά φαρμακεία
και τα ιδιωτικά φαρμακεία και καλύπτεται

εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά

ταμεία
Εχει δημιουργηθεί όμωβ μεγάλο πρόβλημα

από τότε που θεσπίστηκε ο θεσμό
των budget των νοσοκομείων με Tis ouva
κόλουθεβ περικοπεί από κάθε διοίκηση

Enions υπάρχουν oopOpés καθυστερήσει

στην προμήθεια των φαρμάκων
από τα νοσοκομεία και οε ορισμένε περιπτώσει

αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο

ακόμη και για τη ζωή tous Πρέπει
να υπάρξει μέριμνα από την πολιτεία

ώστε αυτά τα φάρμακα να εξαιρεθούν του
προϋπολογισμού των νοσοκομείων

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν και αποζημιώνονται

εξολοκλήρου απόταΤαμεία
xö\\s 49 ορφανά φάρμακα από τα 86
που είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή
Ενωση

Τα εμπόδια στην πρόσβαση στη θεραπεία

δημιουργούνται κυρίω από την
τιμολογιακή πολιτική και τη γραφειοκρατία

που επικρατεί στην Ελλάδα και
επιτείνονται από Tis συνέχει περικο
nés τηβ φαρμακευτική δαπάνη κα
θώβ και την απουσία βάση δεδομένων
τα λεγόμενα μητρώα ασθενών ή αλλιώβ
registries

Στην πραγματικότητα η χορήγηση
tos θεραπεία δεν είναι kôotos για το σύστημα

διότι η θεραπείεβ καθιστούν tous
ασθενεί πιο λειτουργικού και μακροπρόθεσμα

δημιουργείται εξοικονόμηση
στο σύστημα Υγεία Υπάρχουν συ

γκεκριμένεβ μελέτεβ που δείχνουν nos
η αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση

των ασθενών με σπάνια νοσήματα
εξοικονομεί τελικά nôpous Με αυτό το
δεδομένο η παροχή φροντίδαβ ans ευπαθείς

ομάδε5 πρέπει να αποτελεί εθνική

προτεραιότητα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑ
ΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εταιρείεβ λοιπόν όπωβ είναι η Shire οι
οποίεβ είναι αμιγώβ εταιρείεβ Ορφανών
Φαρμάκων στηρίζονται καθαρά στα έσοδα

που θα έχουν από το Δημόσιο Τα συσσωρευμένα

χρέη ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

εταιρείεβ διάθεση Ορφανών Φαρμάκων
στην Ελλάδα pas καθιστά δέσμιου των
καθυστερήσεων πληρωμών από το Δημόσιο

Enions σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση

τιμολόγηση και υπαγωγή
στη θετική λίστα αποζημίωση γεγονόβ

που ζημιώνει πρωτίστωβ tous ασθενεί
αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα

των εταιρειών που παρέχουν ορφανά
φάρμακα στη χώρα pas
Σημειωτέον δε τα τελευταία απροσδόκητα

μέτρα ms Πολι ιι ius καθιστούν
δύσκολη τη βιωσιμότητα μ ι us φαρμακευ
tiktîs εταιρεία στην Ελλάδα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι npoTuoeis pas είναι oucpt is και εφαρμόσιμε

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε
τα παρακάτω• Να υπάρχει oaqms διαχωρισμό των

Ορφανών Φαρμάκων στον δικτυακό τόπο

του ΕΟΦ και ειδική σήμανση για αυτά

που έχουν άδεια κυκλοφορία στην Ελλάδα

• Αξιοποίηση ms ßaons δεδομένων του
Orphanet για Tis πρακτικέβ κατευθύν
aeis που αφορούν Κέντρα Avacpopâs
Εργαστήρια Γενετικού Ελέγχου Κατάλογο

Σπανίων Παθήσεων από το Υπουργείο

Υγείαβ
• Εξασφάλιση Tns άμεοη npooßaons
των ασθενών μέσω ms επίσπευση των
διαδικασιών που απαιτούνται νια την έκ¬

δοση τιμήβ και υπαγωγήβ am θετική λίστα

από τον ΕΟΦ
• Διασφάλιση Tns διά βίου μηδενική
συμμετοχήβ για tous ασθενεί με σπάνια

νοσήματα μέσω ms αυτόματη ένταξη
στον Κατάλογο φαρμάκων του Νόμου

3816 από τον ΕΟΦ
• Εξαίρεση των ορφανών φαρμάκων από
τα όρια συνταγογράφηοηβ των γιατρών
που συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΎ
• Επιτάχυνση των διαδικασιών εγκρίσεων
Κλινικών Μελετών Φάση IIb και III που
αφορούν σε σπάνια πάθηση και φάρμακο
με χαρακτηρισμό ορφανό και τέλοβ ένα
• εθνικό πλαίσιο κινήτρων για την εμπορία

Ορφανών Φαρμάκων

Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ SHIRE
ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η Shire PLC μια εκ των κορυφαίων φαρμακευτικών

εταιριών του κόσμου στη
βιοτεχνολογία

διαθέτει ένσ χαρτοφυλάκιο
προϊόντων που αφορούν Tis πιο ση

μαντικέβ σπάνιεβ παθήοειβ όπω η νό
oos Fabry το σύνδρομο Hunter η vôoos
Gaucher το κληρονομικό αγγειοοίδημα
και το σύνδρομο βραχέοβ εντέρου

Δρ Χρήστος Δάκος Διευθύνων Σύμβουλος της Shire Hellas μέλος ΔΣ Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ΣΦΕΕ
Επικεφαλής Επιτροπής Σπάνιων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων του ΣΦΕΕ
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φαρμακππκΙς Επικαλούνται τη σημαντική μείωση των πωλήσεων σε πραγματικές αξίες

Τημείωσητου ΦΠΑζητείο ΣΦΕΕ
Τον προς τα κάτω επαναπροσδιορισμό

του ΦΠΑ που
αποδίδουν οι φαρμακευτικές
εταιρείες ζητεί με επιστολη του
ο ΣΦΕΕ επικαλούμενος τη σημαντική

μείωση των πωλησεων
σε πραγματικές αξίες λόγω του
clawback και rebate μέτρα τα
οποία αποτελούν επί της ουσίας
μεγάλες εκπτώσεις Οπως αναφέρεται

στη σχετική επιστολη
προς τα υπουργεία Οικονομικών
Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ο επαναπροσδιορισμός

τσυ τιμήματης
των πωλησεων προς τα κάτω σε
ετήσια βάση έχει ως αποτέλεσμα

τη μείωση της φορολογητέας
βάσης και επομένως τον αντίστοιχο

επαναπροσδιορισμό
μείωση του ΦΠΑ προς τα κάτω

Μάλιστα σύμφωνα με τοννόμο
π μείωση αυτή προκύπτει από
αδιάσειστα στοιχεία του ΕΟΓΓΥΥ

με αναφορές στη συνταγογρα
φία της ΗΔΙΚΑ Η ανωτέρω μείωση

της φορολογητέας βάσης
έχει ως αποτέλεσμα κατά την
αποστολη σημειωμάτων υπέρβασης

εξαμήνου να υπολογίζεται
π υπέρβαση και ο αντίστοιχος

ΦΠΑ επί της αρχικής τιμής
του φορμάκου και όχι της μειωμένης

κατόπιν της συνολικής
αναθεώρησης του τιμήματος των
πωλησεων προς τα κάτω

Ο ΣΦΕΕ εντοπίζει σε αυτό το
σημείο νομοθετική ατέλεια n
οποία αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι π δυνατότητα υφοί
ρεσης του ΦΠΑ προβλέπεται νο¬

μοθετικά για τους ιδιώτες παρό
χους υπηρεσιών υγείας με έκδοση

πιστωτικού τιμολογιάυ το
οποίο εν σηνεχεία συμψηφίζεται

με την υποχρέωση επιστρο
φής Με βάση τη συγκεκριμένη
κατάσταση οι φαρμακευτικές
επιζητούν τροποποίηση του νόμου

και γι αυτές

Κληπκες μελέτες
Επίσης από φέτος θα αρχίσει να
εφορμόζεται ο νέος Κανονισμός
της Ε.Ε που προβλέπει ότι η υπο
βολη αιτήσεων έγκρισης κλινικών

δοκιμών που αφορούν νέα
καινοτόμα φάρμακα θα γίνεται
με μία και μόνο αίτηση μέσω κοινής

πύλης με τα υπόλοιπα κρά
τη-μέλη Μάλιστα με πρωτο¬

βουλία του ΕΟΦ έχει ήδη συγκροτηθεί

μια Ομάδα Εργασίας
με τη συμμετοχή των στελεχών
τσυ τμήματος κλινικών μελετών
του Οργανισμού και της 1ηςΥΠΕ
με αντικείμενο την επεξεργασία
αλλαγών δομικού χαρακτήρα Οι
παρεμβάσεις που δρομολογούνται

μέσω ΕΟΦ είναι π δημίου
ργιά Εθνικού Μητρώου Κλινικών

Μελετών και Ερευνητών καθώς

και ενός Μητρώου Κλινικών
Μελετών ανά Νοσοκομείο αλλά
και η ενημέρωση των ασθενών
και της κοινωνίας διασφαλίζοντας

τη συναίνεση των πολιτών
τη διαφάνεια τηνπιστοποίηση
την αξιολόγηση και τον κοινωνικό

έλεγχο των κλινικών μελετών
SID:10066672
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ΠροβλημάτιζαηΕπιτροπήΔιαπραγμάτευσης

ΓΕΓΟΝΟΣ

Του Γιώργου Ιακκά
gsakkastinaftemporikigr

Προβληματισμό

στη φαρμακευτική

αγορά προκαλεί η σύσταση

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ έργο της
οποίας είναι η διαπραγμάτευση με
τους παραχους υγείας κυρίως των τιμών

που ο οργανισμός θα προμηθεύεται

υλικά σκευάσματα και υπηρεσίες

Κι αυτό γιατι η επιτροπή δεν
έχει κάποιον νομικό ενώ την ίδια στιγ
μή δεν υπάρχει ούτε εκπρόσωπος
ασθενών
Οσον αφορά την πρόσβαση των Ελ
ληνων ασθενών στα φάρμακα n οποία

μέχρι σήμερα αν και υπήρξαν δυσκολίες

γίνεται απρόσκοπτα έχει δυ
ναμιτιστεί τα τελευταία χρόνια από
την αργοπορία εγκρίσεων νέων φαρμάκων

αλλά και την είσοδο στη θετική

λίστα Με δεδομένο έναν πολύ σφιχτό

προϋπολογισμό πλέον και για τα
νοσοκομειακά φάρμακα εκτιμάται γι
γάντωση των προβλημάτων στην πρόσβαση

σε νέες θεραπείες και γι αυτό
η επιτροπή διαπραγμάτευσης έχει πολύ

σημαντικό ρόλο
Σημειώνεται ότι οι ασθενείς με σοβαρές

και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες

έχουν πλέον και έναν επιπρόσθετο

λόγο να ανησυχούν καθώς από
τον Ιανουάριο του 2016 εισάγεται με
υπουργική απόφαση clawback στη
φαρμακευτική δαπάνη των ελληνικών

νοσοκομείων που δεν θα πρέπει
να ξεπερνά τα 570 εκατ ευρώ με πραγματικές

ανάγκες της τάξης των 740

εκατ ευρώ Οπως εξηγούν οι οικονομολόγοι

της υγείας ουσιαστικά η απόφαση

του υπουργείου Υγείας μετα
κυλίει το κόστος της εγκεκριμένης
από τον υπουργό υπερβάλλουσας φορ
μακευτικής δαπάνης στις φαρμακευτικές

εταιρείες βάζοντας ουσιαστικά

ταφόπλακα σε όποια κίνητρα
υπήρχαν για τον εξορθολογισμό των
προϋπολογισμών των νοσοκομείων
και τον περιορισμό ενδογενούς σπατάλης

όπου υφίσταται Στην απόφαση
προβλέπεται επίσης η διακοπή

των σχέσεων τωννοσοκομείων και του
ΕΟΠΥΥ με όποιες φορμακευτικές εταιρείες

δεν ανταποκριθούν στους κανόνες

της απόφοσης γεγονός που σημαίνει

σύμφωνα με τους ιατρικούς
ουλλόγους ότι θα διακόπτεται π προ
μήθεια φορμάκων των εταιρειών με
ό,τι αυτό ουνεπάγεται για τη θεραπεία
των ασθενών ISID:1006620X
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TALENT SHOW ME ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ
Στασιμότητα στο talent show της ανάδειξης νέων
διοικητών του ΕΣΥ Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις
στελεχών της Αριστοτέλους ότι αρχές Μαρτίου δηλαδή
την ερχόμενη εβδομάδα οι νέοι επικεφαλής των
νοσοκομείων θα βρίσκονταν στις θέσεις τους ούτε καν
έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης
των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης Διοικητών ΕΣΥ Βεβαίως το ότι η

αξιολόγηση κατά τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη θα γίνεται κυριολεκτικά και μεταφορικά
διά γυμνού οφθαλμού θα κοιτάμε τους υποψηφίους

στα μάπα θέλουμε στελέχη με καθαρό βλέμμα να
διοικήσουν το ΕΣΥ είχε πει στη Βουλή ο κ Πολάκης

ενδεχομένως καθιστά τη διαδικασία απλή υπόθεση
Τους αποπεμφθέντες διοικητές πάντως στα μάτια δεν
τους κοίταξαν Τους αξιολόγησαν υποτίθεται σε δέκα
γενικόλογα σημεία στο πνεύμα συνεργασίας τη
συμπεριφορά προς τους πολίτες τον τρόπο άσκησης
καθηκόντων κ.ο.κ αλλά στο τέλος η βαθμολογία ήταν
φοσόν Ολοι βαθμολογήθηκαν με 1 με άριστα το 5

Τ
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• business stories bigsto
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Joao
Barroca
IR^V ΕR Ελλos

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ φαρμάκων
στην προσπάθεια ms να Εεφύγει από us
καταγγελίε5 για παράδοΕες επιχειρηματικέ5
μεθόδους που ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα
στρέφεται πλέον στΐ5 Βιοεπιστήμε5

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Του Δημήτρη

Μαρκόπουλου
m.iiknjHHikix'Riiiail ιυιιι

ρόκειται για μία από Tis πλέον
συζητημένε πολυεθνικέ5 που υπάρχουν στην Ελλάδα Προ
ολίγων μηνών υττήρΕαν eis ßäpos ms καταγγελίε5 ότι ερχόταν
οε επαφή με Ελληνες γιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου να συ

νταγογραφούν δικό της σκευάσματα με κάθε τρόπο Για

λίγο οι τίτλοι αναφορικά με την Bayer θύμιζαν την Errions

γερμανική Siemens Αλλοι πάλι μιλάνε για μια εταιρεία που
eras καλύτερε5 εποχές ms xcopas pas δρούσε σχεδόν απολυταρχικά

éxovras τεράστια περιθώρια Képôous και α&οποιώ
vras όλεε Tis παθογένειε5 Tns εγχώρια5 ônpôoias υγεία5
Ωστόσο σάμπω5 το ίδιο δεν έκαναν και δεκάδε5 εγχώριε
φαρμακοβιομηχανίε5 Πριν από Aiyes ημέρε5 όμακ η εταιρεία
επιχείρησε να ανασκευάσει Οχι neos θέλησε να αποζημιώσει
το Ελληνικό Δημόσιο Αυτό δεν έγινε καν με το άλλο μεγάλο
γερμανικό σκάνδαλο παρά το ότι πολιτικά πρόσωπα πιάστηκαν

κυριολεκπκά με τπ γίδα στπν πλάτη Απλά σε μια τελετή
από auris όπου όλα δείχνουν όχι όλα πάνε πρίμα η πολυεθνική

από τοΛεβερκούζεν θέλησε να αποδείΕει ότι τα πάντα
κινούνται σε καλό κλίμα και neos μετά από 91 χρόνια λειτουργίας

σχη χώρα μα5 σχρέφεχαι στον χώρο των Βιοεπιοχημών
Πλέον οι επιχειρηματία δραστηριότητα tns Bayer επικεντρώνονται

αποκλειστικά ans Βιοεπιοτήμε5 μέσα από xpsis
τομεΐ5 τον Τομέα Φαρμάκων τον Τομέα Υγεία5των Καταναλωτών

και τονΤομέα Emoxnpns ms Γεωργέ καλύπτοντα5

με αυτό τον τρόπο ένα πολύ μεγάλο φάσμα αναγκών από
tous γιατρούς και tous κτηνιάτρου μέχρι tous παραγωγούς
και tous καταναλωτέ5 Ταυτόχρονα η Bayer Ελλάε καλωσόρισε

τη νέα χρονιά napouoiazovras ανανεωμένη οργάνωση και

μιά καινούρια εταιρική εικόνα που θέλει να απαλείψει Tis

δυσάρεστα μνήμεε του παρελθόντος Κι as υπάρχουν ακόμα
μεγάλε5 εκκρεμόχητε που δεν έκλεισαν

Ο νέ os CEO

Με ιθύνοντα νου όλη5 aunis Tns προσπάθεια5 τον Πορτογάλο
δρα Ζοάο ΛΛπαρόκα που είναι ο διευθύνων σύμβουλθ5 Tns Bayer
Ελλόί ο όμιλθ5 που απασχολεί περίπου 119.000 άτομα και είχε
πωλήσει ms τάΣεω5 των 42,2 δισ ευρώ παγκοσμία με επενδύσει

2,5 δισ και ôanâvEs για έρευνα και ανάτττυ&ι 3,6 δισ ευρώ
φαίνεται όη ένιωσε την ανάγκη για κάτι διαφορετικό Κάπ πιο
αισιόδοΕο τουλάχιστον που σε επίπεδο εικόνα θα άλλαζε τα

πράγματα Και που φυσικά θα χρησιμοποιηθεί s ασπίδα σε όσα

μελλονπκά άσχημα προκύψουν Ο êoxpovos yiaTpôs-μάνατζερ
Ζ ΛΛπαρόκα ο onoios ήρθε στη χώρα μα5 το 2012 ουσιαστικά
είχε cos σκοπό ένα πράγμα να επουλώσει ns πληγέ5 που οι προ

και έχει περάσει από διάφορε5 διευθυνπκέ5 Θέσεΐ5 ανά τον κόσμο
Πορτογαλία Γερμανία Ουγγαρία Βραζιλία και Ελλάδα XcopES

δηλαδή με μεγάλα προβλήματα Από το γραφείο του στο Μαρούσι

επιχείρησε να μαζέψει την κατάσταση και να κινηθεί με
την αγαπημένη αφάνεια όλων των προκατόχων του Μόνο όταν
Εέσπασαν τα σκάνδαλα η εταιρεία στη χώρα pas θυμήθηκε όη
έχει κι ένα κοινωνικό πρόσωπο cos είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις

Η εταιρεία Bayer Ελλάς κάθε άλλο παρά αμελητέα παρουσία
έχει στη χώρα pas Το 2014 πραγματοποίησε πωλήσει 152 εκατ

ευρώ anacraAovras 312 εργαζομένου πολλοί εκ των οποίων με
σημαντικέ5 σπουδές και πτυχία Παράλληλα διατηρεί εγκαταστήσει

και στη Σίνδο am θεσσαλονίκη Ως θυγατρική στην Ελλάδα

δραστηριοποιείται για περισσότερο από 50 χρόνια αν και πρωτοήρθε

το 1925 κυρίως μέσω της πώλησης διάθεσης και προώθησης

των προϊόντων της Bayer AG και στους τρεις τομείς δρα
ompionoinoris Tns Πριν από την ίδρυση Tns Θυγατρική5 στη

Η εταιρεία αναδιοργάνωσε τη δομή tus και πλέον η επιχειρηματική δραστηριότητα tus ετηκεντρώνεται
nous τομείς των φαρμάκων ms Υγείας των Καταναλωτών και ιην Επιστήμη tus Εεωργίας
Και οι χρέη τομείς κατέχουν ηγετική θέση σε αγορές που αναπτύσσονται μέσα από την καινοτομία

κάτοχοι του άνοιΕαν και κάτω από m δεδομένη πίεση για σκάνδαλα

και πρακηκές που δεν συνάδουν με τον πολυεθνικό τρόπο
λεπουργίας να οδηγήσει την Bayer Ελλάς στη νέα εποχή Απόφοι
Tosms Ιατρικής Σχολή5 ms Λισαβόνας στην Πορτογαλία προτού
Σεκινήσει την καριέρα του στην Bayer είχε εργαστεί πολλά χρόνια
ως γενικός laipôs Ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου
ms Bayer Ελλάς την m Ιουλίου 2012 υπό δύσκολε5 συνθήκες και
ενώ η εταιρεία έδειχνε να αμφισβητείται κάτω από ένα εμφανέ5
ανηγερμανικό ντελίριο Το όπ ο iôios είναι Πορτογάλοε ήταν ένα

πλεονέκτημα καθώς είχε μεγάλη πείρα σε προβλημαπκέ5 οικο

νομίε5 και αγορές από ns οποίες πέρασε ΔΝΤ Για την ακρίβεια
ήρθε στην Bayer Ελλάς προερχόμενος από την Bayer Πορτογαλίας

όπου κατείχε m θέση του διευθύνοντος συμβούλου από το
2002 έως τον Ιούνιο του 2012 Εργάζεται στον όμιλο από το 1987

χώρα μας τα προϊόντα της Bayer διαθέτονταν από διάφορε5 το
ιτικέ5 επιχειρήσει Oncos και να έχει η Bayer είναι μια εταιρεία
καινοτομίας με ιστορία μεγαλύτερη των 150 χρόνων με Kùpious
ά£ονε5 εξειδίκευσα την υγεία και m γεωργία Στο πλαίσιο αυτό
η εταιρεία αναδιοργάνωσε m δομή ms και από την m Ιανουαρίου

2016 η ετπχειρπμαπκή δραοχηριότητά xns επικεντρώνεται
OXOUS τομεί5 των φαρμάκων ms Υγείας των Καταναλωτών και
την Επιστήμη της Γεωργίας Και οι xpeis τομεί5 κατέχουν ηγετική
θέση σε ayopés που αναπτύσσονται μέσα από την καινοτομία

Η παγκόσμια και η ελληνική ιστορία

Η Bayer A.C είναι μια χημική και φαρμακευπκή εταιρεία που

ιδρύθηκε στο Μπάρμενπΐ5 Γερμανέ cos αποτέλεσμα ms πρω
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• business stories bigsto www.protothema.gr
www.newmoney.grff H εταιρεία με ιστορία 150 χρόνων που έγινε γνωστή για το σήμα κατατεθέν ms

την ασπιρίνη και κατηγορήθηκε για business με tous ναζί του Χίτλερ

ΜΙ

ΤΗΣ BAYER
oiKiis εκβιομηχάνισα το 1863 Σήμερα έχει την έδρα ins στο

Λεβερκούζεν και γϊ αυτό τον λόγο είναι χορηγός ms τοπικής

ποδόσφαιρα ομάδας Περιοχή ins έδρας της είναι το κρατίδιο
της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας και έγινε γνωστή για το σήμα
κατατεθέντης ασπιρίνης το οποίο αποτελεί και το λογότυπο της
Το σημαντικότερο προϊόν της Bayer αρχικά ήταν το ακετυλοσα
λικυλικό οΕύ που εφευρίσκεται αρχικά από Γάλλο χημικό Σαρλ
Φρεντερίκ Ζεράρ το 1853 η τροποποίηση του σαλικυλικού
οΕέος ή σαλικίνης Μέχρι το 1899 η ασπιρίνη έγινε το
διεθνώς γνωστότερο προϊόν από ακετυλοσαλικυλικό
οΕύ Σήμερα η ασπιρίνη έχασε την ιδιότητα του σήματος

κατατεθέντος trade mark σε ΗΠΑ Γαλλία και
Βρετανία ωστόσο σε περισσότερες από 8ο άλλες χώρες
όπως ο Καναδάς Γερμανία ΜεΕικό Ελβετία κ.ά εΕακο
λουθεί να αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bayer Το 1904
η εταιρεία θα παρουσιάσει τον σταυρό της Bayer ως

εταιρικό λογότυπο ενώ στο πλαίσιο της επανόρθωσης
μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ανπμετώπισε την κατάσχεση

οε πολλά περιουσιακά στοιχεία της συμπεριλαμβανομένων

των δικαιωμάτων στο όνομά της και τα

εμπορικά σήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Καναδά
και σε πολλές άλλες χώρες Σπς Ηνωμένες Πολιτείες και
τον Καναδά περιουσιακά στοιχεία και τα εμπορικά σήματα

της Bayer τα πήρε η Sterling Drug Η εταιρεία Bayer
στη συνέχεια αποτέλεσε μέλος της κοινοπραδας IG

Farben μιας συσπείρωσης της γερμανικής βιομηχανίας
χημικών που αποτελούσε μέρος τους οικονομικού πυρήνα του

γερμανικού χιτλερικού καθεστώτος Η κοινοπραΕία αυτή μετά
την ήτα των ναζί θα διασπαστεί και θα προκύψει Σανά η Bayer
φάρμακα της οποίας φέρονται να έχουνπροκαλέσει στο παρελθόν

συζητήσεις Ιδρυτής της υπήρΕε ο Φρίντριχ Μπάγερ 1825

1880 και ο Γιόχαν Φρίντριχ Γουέσκοτ 1821-1876 ο οποίος ήταν
ειδικός στα χρώματα Ο αρχικός σκοπός της εταιρείας ήταν η

κατασκευή και πώληση συνθετικών χρωστικών ουσιών Μετα
Εύ του 1881 και του 1913 η Bayer εΕελίχθηκε σε μια εταιρεία χημικών

με διεθνείς δραστηριότητες

91 χρόνια ελληνικής ζωής

Το 1925 είναι το πρώτο έτος παρουσίας της Bayer στην Ελλάδα με
πολλά από τα προϊόντα της Η εταιρεία ΠΑΘΗΝΑ Α.Ε εκπροσωπούσε

τότε τα χημικά καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα της

Bayer στην Ελλάδα Η έδρα της ΠΑΘΗΝΑ AG βρισκόταν στην οδό

Σωκράτους στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο

Μετά το τέλος του Πολέμου οι Συμμαχικές Δυνάμεις κατά¬

σχεσαν τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου και έθεσαν όλες τις

εγκαταστάσεις στη Γερμανία υπό τον έλεγχο τους Στην Αθήνα

αμέσως η εταιρεία ΠΑΘΗΝΑ ΑΕ σταμάτησε τις δραστηριότητές
της πολλοί συνεργάτες της χαρακτηρίστηκαν δωσίλογοι και η

εταιρεία Dr Delis AG ανέλαβε τοντομέα των χημικώνπροϊόντων
ενώ ο κ Περτηνιάς πρώην υπάλληλθ5 της ΠΑΘΗΝΑ έγινε ο

κεντρικός διανομέας των φαρμακευτικών προϊόντων Αργότερα
στη δεκαετία του 50 η Bayer AG ήταν και πάλι ελεύθερη να
αποκτήσει Εένες θυγατρικές Ετσι το 1955 η θυγατρική εταιρεία
της Bayer με το όνομα ΕΡΙΡΗΑ AG ιδρύθηκε στην Αθήνα για τα

φαρμακειπικά προϊόντα Τα γραφεία βρίσκονταν ακόμη στην οδό

Σωκράτους και ο πρόεδρος ήταν ο κ Περπινιάς με τον κ Οτο

Μπέτραμ στη θέση του γενικού διευθυντή Στις αρχές του 6ο η

Bayer ανέπτυΕε περαπέρω πς δραστπριότπτές της στον τομέα
των φαρμάκων με νέα προϊόντα όπως φάρμακα για τα καρδιαγγειακά

νοσήματα αλοιφές για δερματικές μυκηπάσεις και αντιβιοτικά

ευρέος φάσματος συμπληρωματικά με πς δραστηριότητές
της στα προϊόντα πολυουρεθάνης τα νέα προϊόντα φυτοπροστασίας

πς ίνες πολυακρυλονπριλίου όπως το Dralon
το θερμοπλαστικό Makroion νέες χρωστικές ουσίες για
ns συνθεπκές ίνες και πολλά άλλα καινοτόμα προϊόντα
που συνέβαλαν στην επέκταση τα εταιρεία5 Τότε ήρθε
η σπγμή για την κυκλοφορία των αγροχημικώνπροϊόντων
και στην ελληνική αγορά Η εταιρεία ΕΡΙΡΗΑ AG ανέλαβε

και αυτά τα προϊόντα και το 1967 το όνομά της άλλαΕε
σε BAYER ΕΡΙΡΗΑ AG ενώ η έδρα της μεταφέρθηκε στην
οδό Δεληγιώργη υπό τη διεύθυνση του κ Χανς Χάιντς
Τζέσεν Στη δεκαετία του 70 η Bayer επέκτεινε την παραγωγή

της στη Γερμανία και στο εΕωτερικό Ετσι το 1976

ιδρύθηκε στην Ελλάδα η Bayer Agro A.G για την παραγωγή

των αγροχημικών Οι πρώτες εγκαταστάσεις βρισκόταν

στο Υπατο κοντά στη Θήβα Το 1977 η Bayer Agro
A.G μετονομάστηκε σε Bayer Hellas ΑΕ με τον κ Βόλ

φγκανγκ Ρίσνερ στη θέση του γενικού διευθυντή Τα

φαρμακευτικά προϊόντα συνέχισαν να εκπροσωπούνται
από την Bayer ΕΡΙΡΗΑ AG Στα τέλη των 80s η Bayer Hellas

συγχωνεύτηκε με την Bayer ΕΡΙΡΗΑ ΑΕ προκειμένου να συγκεντρωθούν

όλε5 οι δραοτηριότητε5 του ομίλου στην Ελλάδα σε μια
εταιρεία την Bayer Hellas ΑΕΒΕ Η έδρα της νέας εταιρείας μεταφέρθηκε

στο Μαρούσι στην οδό Ακακιών ενώ το 2000 το τμήμα
των δραστηριοτήτων της Bayer A.G στον κλάδο Χημείας ενσωματώθηκε

στη θυγατρική εταιρεία Bayer Ελλάς Ετσι η ανππρο
σώπευση διακίνηση και τεχνική υποοτήριΕη τωνπροϊόντωντου
Τομέα Χημικών και Πολυμερών ΠρώτωνΥλώντης Bayer και άλλων

θυγατρικών του ομίλου βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη με
τους Τομείς Υγείας και Γεωργίας
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Κοινωνία

Grexit ötis
μεταμοσχεύσει
Η Αυστρία μας πέταξε από την EE λόγω
των υπέρογκων συσσωρευμένων
οφειλών της χώρας μας προς το
Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Ειαός Ευρωπαϊκής Ενωσης σιον τομέα

των μεταμοσχεύσεων ετέθη η
Ελλάδα από την Αυστρία Λόγω των
υπέρογκων συσσωρευμένων οφειλών

της χώρας μας προς το Γενικό
Νοσοκομείο της Βιέννης ΑΚΗ για
μεταμοσχεύσεις και άλλες ιατρικές
πράξεις που έχουν γίνει σε έλληνες
ασθενείς στο πλαίσιο της συνεργασίας

των δύο πλευρών η Ανώτατη
Οικονομική Αρχή της Βιέννης έδωσε
εντολή να παύσουν οι εν λόγω πράξεις

ώσπου να αποπληρωθεί το χρέος
το οποίο υπερβαίνει τα 6 εκατ

ευρώ Αποτέλεσμα Ανεστάλη για
ένα δεκαήμερο το μεταμοσχευτικό
πρόγραμμα που αφορά τους έλληνες
ασθενείς προκαλώντας σοβαρότερο
πρόβλημα σε όλους όσοι χρειάζονται
μεταμόσχευση πνεύμονα καθώς δεν
διενεργούνται στη χώρα μας ανάλογες

επεμβάσεις
Η αναστολή του προγράμματος

παρά την καταβολή 1,5 εκατ ευρώ
από τον ΕΟΓΤΥΎ στο ΑΚΗ λίγες ημέρες

πριν παραλίγο να κοστίσει τη
ζωή ενός ανθρώπου ηλικίας μόλις
21 ετών ο οποίος επρόκειτο να ταξιδέψει

εκείνες τις ημέρες στη Βιέννη
για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση

πνεύμονα Μετά τη φρικτή και
απάνθρωπη ενέργεια σε βάρος των
ελλήνων ασθενών από την Ανώτατη
Οικονομική Αρχή της αυστριακής
πρωτεύουσας το ταξίδι αναβλήθηκε

Το Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουαρίου

η κατάσταση της υγείας
του 2 Ιχρονου παρουσίασε σοβαρή
επιδείνωση Οι αρμόδιοι του Εθνικού

Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
ΕΟΜ βρίσκονταν όλο το διήμερο

σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους
συναδέλφους τους στη Βιέννη προκειμένου

να βρεθεί λύση Δόθηκε
τελικά την περασμένη Δευτέρα 22
Φεβρουαρίου όταν οι Αυστριακοί
δέχθηκαν να αναλάβουν τον νεαρό
ασθενή υπό τον όρο ότι η Ελλάδα θα
προκαταβάλει το ποσό των 120.000
ευρώ αντί 40 000 ευρώ ως σήμερα
Ο,τι δηλαδή ισχύει για χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ενωσης

Αυτή την περίοδο τέσσερις έλληνες

ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση

πνεύμονα βρίσκονται στη
λίστα του αυστριακού κέντρου και
άλλοι τόσοι υποβάλλονται σε προ
μεταμοσχευτικό έλεγχο προκειμένου
να ενταχθούν στη λίστα

Δίνουμε μοσχεύματα
σκάλωσαν στα λεφτά
Το γενικότερο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων

και ειδικότερα αυτών των
πνευμόνων θίγει ο πρόεδρος του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

ΕΟΜ καθηγητής κ Ανδρέας
Καραμηίνης και σε επιστολή του
προς το υπουργείο Υγείας με ημε¬

ρομηνία 10 Φεβρουαρίου 2016
Οπως αναφέρει ο ΕΟΜ από τον
Μάρτιο του 2015 έχει προβεί σε
σύναψη συμφώνου συνεργασίας
μεταξύ ΕΟΜ Eurotransplant όπου
ανήκει η Βιέννη Σισμανογλείου
Νοσοκομείου και ΑΚΗ Βιέννης
Ο βασικός όρος του συμφώνου
συνεργασίας είναι η μεταμόσχευση

πνεύμονα σε έλληνες ασθενείς
και ανταποδοτικά η προσφορά
στη Eurotransplant μοσχευμάτων
πνευμόνων από έλληνες δότες
εφόσον δεν πραγματοποιείται μεταμόσχευση

πνεύμονα στην Ελλάδα

Σε περίπτωση που ξεκινήσουν
οι μεταμοσχεύσεις πνεύμονα στη
χώρα μας στη Eurotransplant θα
προσφέρονται κατά προτεραιότητα
σε σχέση με άλλες χώρες μόνο τα
πλεονάζοντα μοσχεύματα που δεν

αξιοποιούνται εδώ χωρίς να λυθεί
η σύμβαση και η συνεργασία
Παρά την υπογραφή της σύμβασης

τον Μάρτιο τον 2015 ανέκαθεν

ο ΕΟΜ προσέφερε τα αναξιοποίητα

ή πλεονάζοντα μοσχεύματα
πνευμόνων στη Eurotransplant
ως μια μορφή άτυπης συνεργασίας

δεδομένου ότι ανέκαθεν οι
Αυστριακοίμεταμόσχευαν έλληνες
ασθενείς Από το 2004 ως σήμερα
πάνω από 50 πνευμονικά μοσχεύματα

από έλληνες δότες δόθηκαν
στη Eurotransplant ενώ περί τους
30 έλληνες ασθενείς έχουν μεταμοσχευτεί

στη Βιέννη σημειώνεται
στην επιστολή

Ως εκ τούτου γίνεται σαφές και
επιβεβαιώθηκε μάλιστα πρόσφατα

σε επικοινωνία του προέδρου
του ΕΟΜ με τον επικεφαλής του
προγράμματος της Βιέννης καθηγητή

κ Βάλτερ Κλεπέτκο ότι το
πρόβλημα της αναστολής της μεταμόσχευσης

πνευμόνων σε έλληνες

ασθενείς δεν σχετίζεται με την

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυτή την περίοδο τέσσερις
έλληνες ασθενείς που

χρειάζονται μεταμόσχευση
πνεύμονα βρίσκονται

στη λίστα του αυστριακού
κέντρου και άλλοι τόσοι
υποβάλλονται σε προ
μεταμοσχευτικό έλεγχο
προκειμένου να ενταχθούν

στη λίστα

προσφορά οργάνων από έλληνες
δότες Το πρόβλημα είναι αμιγώς οικονομικό

και αφορά γενικότερα την
αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των
νοσηλίων ελλήνων ασθενών στην
Αυστρία και όχι μόνο των νοσηλίων
για μεταμόσχευση πνεύμονα

Διευκρινίζεται ότι η εντολή αναστολής

της εξυπηρέτησης ελλήνων
ασθενών στην Αυστρία προήλθε
από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών

υγείας στη Βιέννη και όχι
από το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων
της Βιέννης επισημαίνεται

εκινουν μεταμόσχευσε
πνεύμονα τον Απρίλιο

Εντός του Απριλίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι πρώτες μεταμοσχεύσεις

καρδιάς πνευμόνων στο Νοσοκομείο Παπανικολάου
Θεσσαλονίκης Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του ιδρύματος ανακαινίστηκε

πριν από περίπου ενάμιση χρόνο γι αυτόν τον σκοπό
αλλά ως τώρα δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τόσο δύσκολες και
περίπλοκες επεμβάσεις καθώς δεν είχε συγκεντρώσει την υποδομή

που απαιτείται
Ωστόσο ώσπου να γίνει το επόμενο βήμα που είναι το

χειρουργικό

η επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου υπό τον διευθυντή

της κλινικής κ Γεώργιο Δρόσο κάνει τον προμεταμο
σχευτικό έλεγχο πους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν
σε μεταμόσχευση στην Αυστρία Επίσης έχει αναλάβει τη μετα
μοσχευτική παρακολούθηση των ασθενών που επιστρέφουν από
το Κέντρο της Βιέννης

Στην Ιταλία απλήρωτες
μεταμοσχεύσεις
Από πρόσφατη συνάντηση του προέδρου

του ΕΟΜ με τον ομόλογο του
της Ιταλίας προέκυψε ότι εκκρεμεί
ακόμη η αποπληρωμή δέκα μεταμοσχεύσεων

ήπατος σε παιδιά δότης
γονέας δεν πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα που έχουν πραγματοποιηθεί

σε εξειδικευμένο κέντρο
της Ρώμης από το 2012 ως σήμερα

Αντίστοιχα αυτό το διάστημα
διερευνάται αν έχουν αποπληρωθεί
οι 42 επείγουσες μεταμοσχεύσεις
ήπατος ελλήνων ασθενών που διακομίστηκαν

στην Ιταλία από το
2005 ως σήμερα λόγω σχετικού
σύμφωνου συνεργασίας του ΕΟΜ
με τον CNT

Ο ΕΟΜ καταβάλλοντος μεγάλη

προσπάθεια διατηρεί τα
ως άνω σύμφωνα συνεργασίας
Eurotransplant Ιταλία για την

εξυπηρέτηση ελλήνων ασθενών
επειγόντων και παιδιατρικών Στο
εξής μόνο η συνεπής και έγκαιρη
αποπληρωμή των νοσηλίων από
πλευράς ΕΟΠΥΥ θα μπορέσει να
δώσει παράταση και να εξασφαλίσει

την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των ασθενών μας στις χώρες

αυτές αναφέρεται στην επιστολή
Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η αυτάρκεια

κάθε χώρας σε όργανα
προς μεταμόσχευση είναι εθνική
υπόθεση και είναι υποχρέωση κάθε
κράτους να την εξασφαλίζει

Σε δηλώσεις του προς Το Βήμα
ο πρόεδρος του ΕΟΜ τονίζει Το
θέμα που προκύπτει σήμερα με τις
μεταμοσχεύσεις προέρχεται από
τις λάθος επιλογές που έχουν κάνει
οι εκάστοτε ηγεσίες τον υπουργείου

Υγείας τα τελευταία 25χρόνια
Δεν δόθηκε αρκετή δύναμη στην
εκπαίδευση του πληθυσμού αγνόησαν

την έλλειψη κλινών εντατικής
θεραπείας και δεν έδωσαν πόρους
στον ΕΟΜ για να μπορέσει να θεμελιώσει

τη δωρεά οργάνων στην
ελληνική κοινωνία

Οπως σημειώνει σε
επιστολή του προς
το υπουργείο Υγείας
ο πρόεδρος του
Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων
καθηγητής κ Ανδρέας
Καραμπίνης
από το 2οο4 μέχρι

σήμερα πάνω από so
πνευμονικά μοσχεύματα

από έλληνες
δότες δόθηκαν
στη Eurotransplant ενώ
περί τους 30 έλληνες
ασθενείς έχουν μεταμοσχευτεί

στη Βιέννη
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Κόβουν τα φάρμακα
σε βαριά ασθενείς
Άνθρωποι που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα ôncos η σκλήρυνση κατά nflâKas
αφήνονται στην τύχη raus

Η καταγγελία σοκάρει και συγκλονίζει Ασθενεί με σοβαρά
νοσήματα στα Δωδεκάνησα κυρίως αυτοάνοσα και

πιο συγκεκριμένα τη μάστιγα ms Enoxrïs pas τη σκλήρυνση

κατά nrloKas η οποία παρουσιάζει ραγδαία άνοδο
έχουν αφεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ στην τύχη tous

του Κώστα Αττία

Στην καλύτερη περίπτωση αναγκάζονται να κυνηγούν
γιατρούς για να τους γράψουν τα φάρμακα τους ενώ οι γιατροί

ανήμποροι να ξεπεράσουν το πλαφόν δίνουν μάχη να
πείσουν τη γραφειοκρατία πως στις ζωές πλαφόν δεν μπαίνει

Τότε το τέρας τους απαντά ότι όποιος συνταγογραφεί
πέρα από το πλαφόν θα αντιμετωπίζει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες

κυρώσεις
Οι πάσχοντες γνωρίζουν πως με μέτριες εκτιμήσεις τα

φάρμακα κάθε μήνα κοστίζουν από μερικές εκατοντάδες έως
λίγες χιλιάδες ευρώ ανάλογα με την περίπτωση Σαν να μην
έφτανε αυτό όπως καταγγέλλεται οι επιτροπές για την πιστοποίηση

αναπηρίας όλο και πιο δύσκολα δίνουν ποσοστό
αναπηρίας πάνω από 67 και έτσι μετατρέπουν ουσιαστικά
σε ένα διαρκή Γολγοθά την καθημερινότητα σε όλους τους
ανασφάλιστους πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να εργαστούν
αλλά δεν έχουν και την κρατική σφραγίδα για την πιστοποίηση

της αναπηρίας τους ουσιαστικά της ασθένειας τους

Το πλαφόν που σκοτώνει

Συμπερασματικά η κατάσταση μπορεί να συμπυκνωθεί
ως εξής Οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας είτε είναι
ασφαλισμένοι είτε όχι ακόμα και αν έχουν πάρει ποσοστό
αναπηρίας θα πληρώσουν κάθε μήνα από την τσέπη τους πιθανότατα

κάποιο φάρμακο λόγω πλαφόν και σίγουρα κατά
περίπτωση περί τα 1 50 ευρώ για παράδειγμα για 3 μπουκαλάκια

μη συνταγογραφούμενου μεν ενζύμου απαραίτητου
δε για να έχουν μια καλή κινητικότητα Αμφότεροι για να

μπορούν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής θα πρέπει να
φροντίσουν η αγωγή τους να πέσει εντός του πλαφόν κάτι
που σημαίνει ότι έχουν βέβαιη την ελλιπή κάλυψή τους αν
παρουσιαστεί παράλληλα και διαβήτης ή καρκίνος ή νεφροπάθεια

κ.τ.λ Το κλειδί λένε σε αυτές τις περιπτώσεις όπου
εξόφθαλμα δεν ισχύει ο γενικός κανόνας του πλαφόν είναι
να μην εμπίπτουν στο πλαφόν αυτοί οι ασθενείς και βεβαίως

τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας να δίνουν ποσοστό
από 67 και πάνω

Ο Κώστας θανόπουλος είναι ένας νέος σαραντάρης γιατρός

αλλά και ασθενής και πρόεδρος των ασθενών με σκλήρυνση

στα Δωδεκάνησα Στις λίγες ώρες που μεσολάβησαν
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επικοινωνίας μας ο
αριθμός των μελών του συλλόγου που ξεπερνά τα 1 700 άτομα

αυξήθηκε με την προσθήκη τριών ακόμα ανθρώπων Ανθρωποι

νέοι στα τριάντα τους που η πολιτεία αντιμετωπίζει
ως λογιστικό κόστος Που εκτιμά ότι
μπορούν να συνεχίσουν κανονικά
τη ζωή τους και να εργάζονται χωρίς
πρόβλημα Φυσικά η πολιτεία δεν
είναι αυτή που θα τους βρει εργασία
Αλλά αυτό είναι για το κράτος μια
λεπτομέρεια Όπως μας λέει ο κ θανόπουλος

αν όλοι οι ασθενείς με
ανάλογα προβλήματα αποφάσιζαν
να βγουν στον δρόμο θα ήταν περισσότεροι

από τα τρακτέρ των
αγροτών Ποιο είναι όμως το νόημα

μιας τέτοιας κίνησης όταν πρόσφατα

πορεύτηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου

και αγνοήθηκαν Ο θυμός περισσεύει κυρίως για τα
ΚΕΠΑ που αποφασίζουν πως δεν είναι ανάπηροι άνω του
67 ακόμα και άνθρωποι που τους έχει αφαιρεθεί το παχύ
έντερο αυτό όμως που ζητούν οι ασθενείς όπως τονίζει ο κ
θανοπουλος είναι να υπάρξει λίγη λογική στην αντιμετώπι
σή τους με την επικύρωση του ποσοστού αναπηρίας και την

Η πολιτεία εκτι
ότι δεν πάσχουν απ„
σοβαρή ασθένεια και
tous Λέει να συνεχίζουν
τη ζωή tous σαν να μη
συμβαίνει κάτι

δεν μπορεί να επαφίεται στον ανθρωπισμό εκλεκτών ιατρών
όπως γινόταν για παράδειγμα στο νοσοκομείο της Ρόδου Τα
άλλα θα τα παλέψουν μόνοι τους Το ερώτημα είναι αν υπάρχει

αυτή η λογική ή έχει και αυτή πλαφόν

Όλοι ξέρουν
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με σκλήρυνση

κατά πλάκας με τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας είναι

γνωστά στους αρμοδίους εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια
Όμως οι εκκλήσεις πέφτουν στο κενό αντίθετα από την αυταπόδεικτη

υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά για τους πολίτες

της Το θέμα πλέον πήγε και στη

L
Βουλή με ερώτηση του Χαράλαμπου
Αθανασίου στην οποία αναφέρει ότι
σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου

ατόμων και φίλων με σκλήρυνση
κατά πλάκας Λέσβου ανασφάλιστοι

ακρίτες πάσχοντες από την
εν λόγω ασθένεια ή άλλες παρεμφερείς

που δεν έχουν αναγνωρισμένο
ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ
πάνω από 67 χάνουν έως και το
δικαίωμά τους να θεωρήσουν ίο

βιβλιάριο

τους από τον ΟΓΑ καθιστώντας

προβληματική τη φαρμακευτική

τους κάλυψη Είναι πράγματι

ακατανόητο το πώς η πολιτεία
αφήνει να δημιουργηθούν και να
εξελιχθούν τέτοιες απαράδεκτες καταστάσεις

αναφέρεται στην ερώτηση και πλέον το ερώτημα
είναι πώς το υπουργείο σκοπεύει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο

πρόβλημα που επιβαρύνει βαρέως πάσχοντες ασθενείς

και με την ευκαιρία να απαντήσει και αν θα βάλει τέλος
στο απαράδεκτο πλαφόν στη συνταγογράφηση των πασχόντων

από σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλων χρόνιων αυτοά
πλήρη κάλυψη όλων των απαραίτητων σκευασμάτων που νόσων νοσημάτων από όλα τα Ταμεία
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ΑΥΡΙΟ Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στόχος η καθολική κάλυψη των
αναγκών από τον δημόσιο τομέα

Πανελλαδική Ολομέλεια των μελών
συγκαλεί αύριο Σάββατο το Τμήμα Υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ από τις 10:00 έως τις 18:00
στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΠΑ
Η Ολομέλεια πραγματοποιείται ενώ για

πρώτη φορά η Αριστερά είναι στην κυβέρνηση

της χώρας μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες

και αντίξοες συνθήκες επισημαίνεται
στην εισήγηση Εχει να αναμετρηθεί από
τη μια με το ασφυκτικό πλαίσιο που επιβάλλει

το 3ο Μνημόνιο προκειμένου να απαλλαγούμε

από την επιτροπεία και να ανοίξει

ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση
που έχει οδηγήσει σε φτωχοποίηση μεγάλα

στρώματα της ελληνικής κοινωνίας
καθώς και με όλες τις στρεβλώσεις πουγια
δεκαετίεςχαρακτηρίζουν τον ελληνικό κοι
νωνικο-οικονομικό σχηματισμό και το πολιτικό

του σύστημα
Το Τμήμα Υγείας εκτιμά ότι η ηγεμονία

των αρχών και των αξιών του ΣΥΡΙΖΑ για
την Υγεία και την κοινωνική πολιτική γενικότερα

είναι εμπεδωμένη σε ευρύτερα κοινωνικά

στρώματακαι εξασφαλίζει μια καταρχήν

πλατιά συναίνεση στις προγραμματικές

μας δεσμεύσεις και σε κάθε κίνη
σή μας που θα στοχεύει στην έμπρακτη υλοποίηση

αυτών των αρχών και αξιών
Την ίδια στιγμή επισημαίνεται ότι δεν μας
εξασφαλίζει από την κριτική και την πολιτική

αποδοκιμασία αν φανούμε ασυνεπείς
απέναντι στις δεσμεύσεις και τις αρχές
μας

Ως βασικό εργαλείο για την άσκηση πολιτικής

στον χώρο της Υγείας αναγνωρίζεται
ο δημόσιος τομέας αναβαθμισμένος και
απαλλαγμένος από όλες τις στρεβλώσεις και
δυσλειτουργίες Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα

θα είναι υποστηρικτικός συμπληρωματικός

για όσο διάστημα αυτό είναι αναγκαίο

Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει
στην καθολική κάλυψη των αναγκών από

τον δημόσιο τομέα και αυτό σημαίνει
ότι ο πολιτικός μας σχεδιασμός χαρακτηρίζεται

από τη βαθμιαία αντικατάσταση των
ιδιωτικών υπηρεσιών από δημόσιες Στον
δημόσιο τομέα υπογραμμίζεται η εργασιακή

σχέση της πλήρους και αποκλειστι

►Κυρίαρχο στοιχείο
της μεταρρύθμισης

η ριζική ανασυγκρότηση
της ΠΦΥ

κής απασχόλησης ΠΑΑ θα είναι μία ενιαία

και καθολικά εφαρμοσμένη
Κυρίαρχο στοιχείο της υγειονομικής μεταρρύθμισης

αποτελεί η ριζυ^ή ανασυγκρότηση

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στην
επόμενη 5ετία και θα στοχεύει στην δημιουργία

ενός ενιαίουκαι ολοκληρωμένου δι¬

κτύου υπηρεσιών με τα πρώτα αποτελέσματα

να γίνονται ορατά μέσα στο 2016

Λίγα λόγια για το Τμήμα Υγείας
Το Τμήμα Υγείας της Κεντρικής Επιτροπής

του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη λειτουργία του
από το 2008 ουσιαστικά με πρωτοβουλία
από τα κάτω αρκετά πριν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτηθεί

σε ενιαίο κόμμα και από τον Οκτώβριο

του 2012 έχει σταθερή λειτουργία
με τακτικές πανελλαδικές συνδιασκέψεις
ολομέλειες και συχνές συνεδριάσεις της
γραμματείας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒίηΤΟΥ
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Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απαντά στπν ΗΔΙΚΑ
» Την ανασκευή παλαιότερου ρεπορτάζ της εφημερίδας, με
τίτλο «Γιατροί συνταγογραφούν επιθέματα με ψεύτικες φωτογραφίες 

ασθενών», στο οποίο αναφερόταν ότι, εκτός από τα επιθέματα, 

«το σύστημα συνταγογράφησης βιοχημικών εξετάσεων, 

με ευθύνη της ΗΔΙΚΑ, επέτρεπε συνταγογράφηση κάποιων 

εξετάσεων που είχαν υψηλή αποζημίωση, έχοντας μπλοκάρει 

τις ίδιες εξετάσεις που είχαν διαφορετική ονομασία και είχαν 

χαμηλότερη αποζημίωση», ζητά η ΗΔΙΚΑ σε επικοινωνία της
με τη διεύθυνση της «Αυγής».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος
Αναστάσιος Ταγάρης τονίζει ότι «η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. δεν έχει την 

αρμοδιότητα 

να αποφασίζει για αλλαγή δεδομένων εξετάσεων στο
σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Οποιαδήποτε
σχετική αλλαγή, είτε αφορά ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εξετάσεων 

είτε τιμές και ονομασίες, γίνεται θεσμικά, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος από τον ΕΟΠΥΥ ή το υπουργείο Υγείας».

►
Με αφορμή ρεπορτάζ
για τις βιοχημικές εξετάσεις

Το στοιχείο του ρεπορτάζ τέθηκε υπόψιν του αντιπροέδρου
του ΕΟΠΥΥ Τάκη Γεωργακόπουλου, καθώς και η απάντηση της
ΗΔΙΚΑ, κι εκείνος δήλωσε μιλώντας στην «Α»:

«Σεβαστή η παρατήρηση της ΗΔΙΚΑ ως προς τον τρόπο λειτουργίας 

της, αλλά εκείνο που πρέπει να διευκρινιστεί από την
ΗΔΙΚΑ είναι με τίνος έγγραφο, από τον ΕΟΠΥΥ ή το υπουργείο,
την εποχή εκείνη, μπλοκαρίστηκαν οι φθηνές εξετάσεις επιπέδων 

φυλλικού οξέως και αφέθηκε στο σύστημα να συνταγογρα-
φείται μόνο η ακριβή εξέταση με την επωνυμία 'ένζυμα φυλλικού 

οξέως' που επιβάρυναν τον οργανισμό με δεκάδες εκατομμύρια».

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙ ΩΤΟΥ
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Ανασφάλιστοι αποκτούν
ελευθέρας σε δομές υγείας
Σε μερική εφαρμογή έθεσε από
χθες το υπουργείο Υγείας το
νέο θεσμικό πλαίσια για τη
δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλευτική

και ιατροφαρμακευτικό
περίθαλψη των ανασφάλιστων
Με έγγραφο προς τους διοικητές

των Υγειονομικών Περιφερειών

ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός δίνει εντολή
στις διοικήσεις και στις αρμόδιες

υπηρεσίες όλων των νοσοκομείων

και των μονάδων
ΠΕΔΥ να παρέχουν ελεύθερη
πρόσβαση σε περίθαλψη νο

Για την παροχή
των υπηρεσιών
απαραίτητη είναι
η κατοχή ΑΜΚΑ

σηλεία εξετάσεις φάρμακα
στους ανασφάλιστους που κατέχουν

ΑΜΚΑ χωρίς καμία οικονομική

επιβάρυνσή τους
Σημειώνεται ότι σύμφωνα

με το νέο θεσμικό πλαίσιο όπως
αυτό περιγράφεται στο παράλληλο

πρόγραμμα που ψηφίστηκε

το περασμένο Σάββατο
δίνεται το δικαίωμα ελεύθερης

πρόσβασης στις δημόσιες
δομές υγείας σε ανασφάλιστους
και στα μέλη των οικογενειών
τους στους Ελληνες πολίτες
αλλά και σε αλλοδαπούς με νομιμοποιητικά

έγγραφα αλλά
και χωρίς αυτά σε ορισμένες
κατηγορίες έγκυοι ανήλικα
πρόσφυγες κ.ά Για την παροχή

των υπηρεσιών απαιτείται η
κατοχή ΑΜΚΑ Η διαδικασία
για την πρόσβαση όσων δεν
έχουν ΑΜΚΑ όπως και συνολικό

οι όροι και οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του νέου θεσμικού
πλαισίου θα καθοριστεί με κοινή

υπουργική απόφαση των
υπουργών Υγείας Εργασίας
και Οικονομικών η οποία και
αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου

δέκα ημέρες
Σημειώνεται ότι έως προχθές

ήταν σε ισχύ υπουργική
απόφαση του 2014 σύμφωνα
με την οποία οι ανασφάλιστοι
δικαιούνταν δωρεάν νοσηλεία
για τακτικά περιστατικά υπό
την προϋπόθεση ότι θα εξετάζονταν

από γιατρό του νοσοκομείου

και η οικονομική
τους αδυναμία θα πιστοποιούνταν

από τριμελή επιτροπή
του νοσοκομείου Το συγκεκριμένο

θεσμικό πλαίσιο ωστόσο

παρουσίαζε προβλήματα
στην εφαρμογή του και συγκεκριμένα

δεν υπήρχαν παντού
τριμελείς επιτροπές καταγράφονταν

καθυστερήσεις αλλά
και οι ανασφάλιστοι δεν γνώριζαν

τις διαδικασίες Επίσης
με άλλη υπουργική απόφαση
του 2014 οι ανασφάλιστοι μπορούσαν

να προμηθευτούν φάρμακα

με τους ίδιους όρους που
προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι

του ΕΟΠΥΥ με συμμετοχή
και την υποχρέωση του ενός
ευρώ ανά συνταγή εφόσον η
ιατρική συνταγή είχε εκδοθεί
από γιατρό ΕΣΥ
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