
1. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ...

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 22



2. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .07/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 8

5cv φτάνουν
Τον προβληματισμό και την

ανησυχία τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι

των φαρμακευτικών
εταιρειών σχετικά με την κάλυψη
των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών

Σύμφωνα με πληροφορίες οι
Ελληνες βιομήχανοι αλλά και τα
στελέχη των πολυεθνικών καλοόν
την κυβέρνηση και δη τα αρμόδια
υπουργεία να επανεξετάσουν το
ύψος του κονδυλίου που έχει
προϋπολογιστεί για τους πολίτες
που δεν έχουν κάλυψη ή που είναι

οικονομικά αδύνατοι Το κον
δόλι αυτό είναι 100 εκατ ευρώ
όταν παλαιότερος νόμος του 2014
προέβλεπε 340 εκατ ευρώ Η δε
δαπάνη αυτά αναφέρουν οι

φαρμακευτικές

περιλαμβάνεται στην
ήδη πολό μικρή δαπάνη για εξω
νοσοκομειακά φάρμακα των 1,945
δισ ευρώ και μάλιστα για να επιτευχθεί

αυτά επιβάλλεται claw
back πάνω από 300 εκατ ευρώ Η
ανησυχία λοιπόν υπάρχει στο γεγονός

ότι ναι μεν αποφασίστηκε
το κονδύλι για τους ανασφάλιστους

όμως αυτό θα το πληρώσουν
και πάλι οι εταιρείες οι

οποίες ζητούν να βρεθούν οπωσδήποτε

νέοι πόροι Γ Σακ
S1D.10087433
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Προκαλεί ενοχλήσεις ο αντ αυτού
ΚΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος του πολιτικού γραφείου του

υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού είναι εκείνο το
οποίο λύνει και δένει στο υπουργείο

Υγείας ενώ έχουν ήδη αρχίσει να
διατυπώνονται οι πρώτεςπολύ
έντονες ενοχλήσεις τόσο εκ
μέρουςυπαλλήλωντου υπουργείου

Υγείαςόσο και εκμέρους
στελεχώντων εποπτευόμενων

από το υπουργείο Υγείας
φορέων και οργανισμών
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι το συγκεκριμένο στέλεχος

του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Ξανθού έχει φθάσει στο
σημείο να εκπροσωπήσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας σε συνάντηση αντιπροσωπείας της με το κουαρτέτο
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Κίνδυνος Σε εφαρμογή το clawback από το 2016 Πλέον είναι ορατό
το ενδεχόμενο δραματικών ελλείψεων σε σκευάσματα από το ερχόμενο καλοκαίρι
Οι εναλλακτικές προτάσεις του ΣΦΕΕ και η άρνπση του υπουργού Υγείας για συζήτπση

SOS Χωρίς δωρεάν φάρμακα
για 6 μήνες τα νοσοκομεία

ιου Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygeia@gmail.com

Δ εν είναι μόνον ο αντιπρόεδρος

της ΝΔ Αδω
νις Γεωργιάδης ο οποίος

προειδοποίησε την
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου

ότι εάν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ μείνουν

το 2016 χωρίς φάρμακα την
ευθύνη θα φέρει η ίδια η κυβέρνηση
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η υποχρέωση
των φαρμακευτικών εταιρειών σε
clawback δηλαδή σε επιστροφή όλου
του χρηματικού ποσού το οποίο υπερβαίνει

το πλαφόν της σχετικής δαπάνης

για το 2016 θα οδηγήσει σε δραματικές

ελλείψεις φαρμάκων στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ ήδη από το

ερχόμενο

καλοκαίρι καθώς οι φαρμακευτικές

εταιρείες δεν θα προσφέρουν
για έξι μήνες δωρεάν φάρμακα στο
ΕΣΥ Είναι απορίας άξιον το γεγονός
ότι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

αρνείται συστηματικά να συζητήσει

το σχετικό πρόβλημα και αποφεύγει

να ανταποκριθεί στην επείγουσα
έκκληση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας
ΣΦΕΕ για συνάντηση μεταξύ των

δύο μερών με αντικείμενο τα προτεινόμενα

από τον ΣΦΕΕ εναλλακτικά
στο νοσοκομειακό clawback μέτρα

Σημειώνεται ότι οι πραγματικές
ανάγκες σε νοσοκομειακά φάρμακα
βρίσκονται στο επίπεδο των 740 εκατ
ευρώ για καθένα από τα τελευταία
δύο έτη ενώ η κυβέρνηση έχει ορίσει
βάσει νόμου κλειστό σχετικό προϋπολογισμό

στα 540 εκατ ευρώ

Ερωτήματα
Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν
είναι τα εξής

Είναι σε θέση η κυβέρνηση να καταγράψει

τις πραγματικές ανάγκες σε
φάρμακα για τους πολίτες και με ποια
μέτρα θα ελεγχθεί η νοσοκομειακή

Τι είναι
το clawback
Ο όρος clawback ή επανάκτηση
είναι μια ειδική ρήτρα που συνήθως
περιλαμβάνεται στις συμβάσεις απασχόλησης

των χρηματοπιπωτικών
εταιρειών Ο σκοπός της ρήτρας είναι

να εξασφάλισα μια επιλογή για
έναν εργοδότη να περιορίσει τα μηό
νους σε περίπτωση καταστροφικής
αλλαγής σε μια εταιρεία όπως σε
αυτήν της οικονομικής κρίσης του
2007-2010 Το νοσοκομειακό
clawback στην ουσία αφορά την
κάλυψη από τις επιχειρήσεις της επιπλέον

δαπάνης στο φάρμακο Το
ποσό υπέρβασης που υποχρεούνται
να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές
εταιρείες υπολογίζεται με βάση τα
πραγματικά στοιχεία πωλήσεων που
καταθήουν στον ΕΟΦ κάθε μήνα

φαρμακευτική δαπάνη
Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος στην

περίπτωση κατά την οποίαν υπάρξουν
υπερβάσεις

Με ποιον τρόπο θα προστατευθεί ο
ασθενής όταν εξαντληθεί το ως άνω
ποσό και με ποιον τρόπο η κυβέρνηση

θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν

ελλείψεις και δεν θα μείνουν οι
ασθενείς χωρίς τα φάρμακά τους

Είναι πολύ ρεαλιστική η επιδίωξη
της κυβέρνησης οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις να υποκαταστήσουν την
κοινωνική πολιτική την οποία οφείλει
η Πολιτεία να παρέχει

Η επιστολή
Με επιστολή του προς τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον πρόεδρο

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ Σωτήρη

Μπερσίμη την οποία απέστειλε
στις 26 Ιανουαρίου 2016 ο ΣΦΕΕ υ¬

πογραμμίζει μεταξύ άλλων
Η χρήση του μηχανισμού αυτόματης
επιστροφής clawback αποτελεί

φοροειοηρακτικού χαρακτήρα μέτρο
και δεν προωθεί την εφαρμογή διαρθρωτικών

αλλαγών οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον εξορθολογισμό
της δαπάνης και την πραγματική βιωσιμότητα

του συστήματος Υγείας
συνολικά Ο μηχανισμός αυτός πρέπει
να θεωρείται προσωρινός και να καταργηθεί

καθώς δεν βοηθά ούτε στην
ανακατανομή του πόρων ούτε στον
εξορθολογισμό της συνταγογράφησης
και την προώθηση της καλής κλινικής
πρακτικής Πρέπει να χρησιμοποιούμε

τις mo αποδοτικές θεραπείες και
ταυτόχρονα να εκτιμήσουμε το κατάλληλο

ύψος του προϋπολογισμού
δεδομένης της υποχώρησης της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας της οικονομικής

κρίσης και της ασφαλιστικής
κατάστασης του πληθυσμού

Π Αποστολίδης Αποθαρρύνονται οι επενδύσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΦΕΕ Πασχάλης

Αποστολίδης σε ομιλία του σε πρόσφατο

συνέδριο για τη Βιοτεχνολογία

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το
clawback αποτελεί αιφνιδιαστική
απόφαση που αποθαρρύνει τις νέες

επενδύσεις Μπλοκάρει τις αναπτυξιακές

δυνατότητες του φαρμακευτικού

κλάδου και στερεί από τους
ασθενείς θεραπευτικές δυνατότητες

Φάρμακα που προσφέρουν εθελοντικές

εκπτώσεις ή

φάρμακα που η συ

νταγογραφησή
τους βασίζεται

σε μητρώο ασθενών θα πρέπει να εξαιρεθούν
από το clawback

Στη συνέχεια ο Πασχάλης Αποστολίδης
απηύθυνε τα εξής ερωτήματα
1 Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει το όριο
δαπανών δημόσιων νοσοκομείων 570 εκατ
για το 2016 και κατ επέκταση ποια τα
όρια που έχουν θεσπιστεί με τον νόμο για
τα άλλα έτη
2 Χρειάζεται διευκρίνιση για το πού συμπεριλαμβάνεται

η δαπάνη για τους απόρους

και για τους ανασφάλιστους και το
ύψος αυτής
3 Εχει προβλεφθεί η δαπάνη για πρόσφυγες

η οποία αναμένεται να αυξηθεί

4 Τα KEN περιλαμβάνουν και το κόστος
φαρμακευτικής δαπάνης Με το μέτρο του
ορίου της νοσοκομειακής φαρμακευτικής
δαπάνης θα έχουμε διπλό περιορισμό στον
προϋπολογισμό των φαρμάκων
5 Αν έχουμε προϋπολογισμό για τα KEN
που περιλαμβάνουν όλα τα κέντρα κόστους
γιατί να έχουμε ξεχωριστό για το νοσοκομειακό

φάρμακο
6 Πώς προβλέπεται να αντιμετωπιστεί η
κατάσταση παραγγελιών των νοσοκομείων
όταν υπερβούν τον προϋπολογισμό δεδομένου

ότι προκειμένου να παραγγείλουν
χρειάζεται προηγούμενη έγκριση δαπάνης
ΑΔΑ από το υπουργείο

Ο υπουργέ
Υγείας Avôpeas
lavBos ήταν αρνητι
Kôs eras EvarïfiaKiiKÉs

προτάσε του ΣΦΕΕ

Προτάσεις
και μέτρα

Στα μέτρα άμεσης
εφαρμογής και εξοικονόμησα

ο ΣΦΕΕ

προτείνει μεταξύ
άλλων με tnv us άνω
επιστολή του

Τη σύσταση και
την ενεργοποίηση ins
Τεχνικής Επιτροπής
Παρακολούθησα
ins Φαρμακευτική5
Δαπάνης σε μηνιαία
βάση

Τη χρήση των θεραπευτικών

Πρωτοκόλλων

Συνταγογρά
cpnans την εφαρμογή
registries για os δεκα
πιο δαπανηρές θερα
πευ:ικέ5 κατηγορίες
και κατ επέκταση
για όλες us νόσους
και τον καθορισμό
ενός πλαισίου για την
παρακολούθηση evôs

μηχανισμού ελέγχου
ms εφαρμογά αυτών

Την εφαρμογή
registries για us δεκα
πιο δαπανηρές κατη
yopiES προϊόνιων ta
οποία πωλούνται από
tov ΕΟΠΥΥ αρχικά
ώστε να γίνεται συλλογή

και αποτύπωση
των πραγματικών
δεδομένων για την
κατανάλωση πόρων
του ασφαλιστικού
συστήματος

Την άμεση ενεργοποίηση

tns Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης και
τη χρήση πολιτικών
διαχείρισης uns αβεβαιότητα
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To 2014 έλεγχος που έγινε σε επτά κλινικές κατέληξε σε καταλογισμό προστίμων
ύψους 325.000 ευρώ Αντίστοιχα το πρώτο εξάμηνο του 2015 επιβλήθηκαν πρόστιμα
ύψους 55.000 ευρώ σε δύο κλινικές

REAL TIME ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Στο μικροσκόπιο
οι φουσκωμένοι
λογαριασμοί
του ΕΟΠΥΥ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο στόχαστρο του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται οι
δαπάνες των ασφαλισμένων του για νοσηλεία

σε ιδιωτικές κλινικές Η διοίκηση του
Οργανισμού έχει εντοπίσει περιπτώσεις καταχρηστικών

χρεώσεων καθώς και άλλες
ύποπτες χρεώσεις Μάλιστα καταγράφηκαν
περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν

σε ιδιωτική κλινική για συγκεκριμένη
πάθηση και εμφάνισαν όλοι ης ίδιες

επιπλοκές φουσκώνοντας έτσι τον λογαριασμό

για τον ΕΟΠΥΥ Η διοίκηση του
Οργανισμού εκτιμά ότι αυτή η πρακτική κοστίζει

στον ΕΟΠΥΥ μόνο για ένα KEN κλειστό

ενοποιημένο νοσήλιο ανά κατηγορία
διάγνωσης ένα εκατ ευρώ

Ο νέος διοικητής του ΕΟΠΥΥ κ Σωτήρης

Μπερσίμης στο πλαίσιο αυτό προχωρεί
έως τέλος του μήνα στην εφαρμογή real
time ελέγχου των δαπανών στις ιδιωτικές
κλινικές Ο έλεγχος για το κόστος νοσηλείας

των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ θα γίνεται
επί τόπου και όχι εκ των υστέρων ώστε

ο ΕΟΠΥΥ να μην αποζημιώνει αυξημένους
λογαριασμούς ή εικονικές εξετάσεις και ιατρικές

πράξεις
Τα στοιχεία για τις καταχρηστικές χρεώσεις

ιδιωτικών κλινικών είναι αποκαλυπτικά

Το 2014 έλεγχος που έγινε σε επτά
κλινικές κατέληξε σε καταλογισμό προστίμων

ύψους 325.000 ευρώ 300.000 ευρώ από
ελέγχους σε πέντε κλινικές και σε 80.000
σε κλιντκές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων
σε επτά ασφαλισμένους

Αντίοτοιχα to πρώτο εξάμηνο του 2015
επεβλήθησαν πρόσημα ύψους 55.000 ευρώ
σε δύο κλινικές Το ίδιο διάστημα η αρμόδια

με αριθμούς

103
ΣΗΜΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

1.340 εργαζόμενα

20.000 συνεργαζόμενοι ηαροχοι

10 f IBnomtfpm fît
5,6 mo ευρώ προϋπολογισμός2016

To 2014 υπεβλήθησαν
από τις ιδιωτικές κλινικές
τιμολόγια ύψους 469.524.381
ευρώ για νοσηλείες και
το α εξάμηνο του 2015
369.269.013 ευρώ για νοσηλείες

σε ιδιωτικές κλινικές

ΝΕΟ ΦΙΛΙΚΟ SITE

Ερχονται
ηλεκτρονικά
ΚΕΠ υγείας
Ηλεκτρονικά ΚΕΠ δημιουργούνται
άμεσα στον ΕΟΠΥΥ Συγκεκριμένα
τις επόμενες μέρες θα βγει στον
αέρα η νέα ιστοσελίδα του Οργανισμού

παρέχοντας στους ασφαλισμένους

ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως
υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης για
την αγορά ιατρικών ειδών Ενδεικτικά
για την αγορά οπτικών ο ασφαλισμένος

θα μπορείνα αποζημιώνεται υποβάλλοντας

ηλεκτρονικά τη σχετική
δαπάνη Στόχος της νέας διοίκησης
του ΕΟΠΥΥ είναι ποιοτικές και προ
σβάσιμες υπηρεσίες σε όλους τους
πολίτες Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΠΥΥ
σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών

καθώς και παροχών σε Ειδικές
Ομάδες
Το νέο site του Οργανισμού θα είναι
πιο φιλικό στους ασφαλισμένους
ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα on line
κλεισίματος ραντεβού με τους συμβεβλημένους

παρόχους σε όλη την
Ελλάδα
Στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται

μεταξύ άλλων και η
άντληση εσόδων από διαφημίσεις
που θα προβληθούν στη νέα ιστοσελίδα

όπως προβλέπεται άλλωστε και
στο παράλληλο πρόγραμμα Έσοδα
σχεδιάζει να έχει ο Οργανισμός και
από την αξιοποίηση του σήματός του
Με δεδομένο ότι η χρήση του σήματος

του ΕΟΠΥΥ από διαγνωστικά
κέντρα ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένους

γιατρούς ακόμη και από τηλε
φωνικές εταιρείες είναι μαγνήτης
η νέα διοίκηση θα διεκδικήσει ποσοστό

επί του τζίρου των παρόχων όταν
αυτοί εκμεταλλεύονται το brand
name του ΕΟΠΥΥ Ήδη έχει ζητηθεί
από τις υγειονομικές περιφέρειες και
από παρόχους να αποσύρουν τις
ταμπέλες ΕΟΠΥΥ από τα σημεία
παροχής υπηρεσιών μέχρι να συμφωνηθούν

01 όροι αξιοποίησης και διάθεσης

του σήματος

Καταγράφηκαν περιπτώσεις ασφαλισμένων
οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτική

κλινική για συγκεκριμένη πάθηση και εμ
φάνισαν όλοι τις ίδιες επιπλοκές φουσκώνοντας

έτσι τον λογαριασμό για τον
ΕΟΠΥΥ

υπηρεσία ελέγχου δαπανών ΥΠΕΔΦΚΑ
εντόπισε σημαντικές υποθέσεις μεταξύ των
οποίων

a Καταχρηστικές χρεώσεις σε ασφαλισμένους

κατά τη νοσηλεία τους οε ιδιωτικές

κλινικές συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ

με χρήση KEN ή ημερήσιου νοσηλίου
καθώς και σε νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής

Θεραπείας Το συνολικό κόστος καταχρηστικών

χρεώσεων για τους ασφαλισμένους

ανέρχεται στα 57.175 ευρώ

mJ Υπολογίστηκαν ποσά καταχρηστικών
χρεώσεων στον ΕΟΠΥΥ από νοσηλείες

ασφαλισμένων του σε ιδιωτικές κλινικές
συνολικού ύψους 129.244,14 ευρώ Απεστάλησαν

έγγραφα προς τις αρμόδιες Περιφερειακές

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για την
περικοπή των ποσών αυτών κατά την εκκαθάριση

των αιτούμενων ποσών των παρόχων

Επίσης αποκαλύφθηκαν δύο περιπτώσεις

καταχρηστικών χρεώσεων από
ιδιωτικές κλινικές σε ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ κατά τη νοσηλεία τους και αποφασίστηκε

η επιστροφή ποσών ύψους 25.000
από ης κλινικές στους ασφαλισμένους

k Μάλιστα σε μία περίπτωση ελέγχου
σε ιδιωτική κλινική το υπολογισθέν ποσό
με το οποίο χρεώθηκε καταχρηστικά ο ΕΟΠΥΥ

ανήλθε σε 125.033,70 ευρώ Μετά την
παρέμβαση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ αποφασίστηκε
να παρακρατηθεί το αντίστοιχο ποοό από
την επόμενη πληρωμή της κλινικής από τον
ΕΟΠΥΥ

Σημειώνεται ότι το 2014 υπεβλήθησαν
από ης ιδιωτικές κλινικές ημολόγια ύψους
469.524.381 ευρώ για νοσηλείες και το α
εξάμηνο του 2015 369.269.013 ευρώ γτα νοσηλείες

σε ιδιωτικές κλινικές
Ωστόσο το ετήσιο όριο δαπάνης για υπηρεσίες

Νοσηλεία Ιδιωτικών Κλινικών
ανέρχεται σε 235.000.000 ευρώ και το μηνιαίο

όριο δαπάνης 19.583.333 αντίστοιχα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Παράλληλα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

προχώρησε σε θεσμική ενίσχυση και του
πλαισίου ελέγχων παραβαηκότητας μεταξύ
των παρόχων του Στο παράλληλο πρόγραμμα

που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή
προβλέπεται όη οι έλεγχοι πραγματοποιούνται

τόσο σε πραγμαηκό χρόνο με επιτόπιες

επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα

με χρήση νέων τεχνολογιών
όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών

και με χρήση νέων τεχνολογιών

και στατιστικής μεθοδολογίας
Όπως εξηγείται τα ποσά που προκύπτουν
από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων
εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εισέρχονται

οε ειδικό λογαριασμό ο οποίος με
απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς

σκοπούς του Οργανισμού
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Ακέφαλα αλλά
και άοπλα
τα νοσοκομεία
Σε κατάοταση ουναγεριιού το ΕΣΥ

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αρχές Μαρτίου και τα νοσοκομεία
παραμένουν ακέφαλα το προσωπικό

μετρά Tis σύριγγεβ Υια
να βγάλει την εφημερία τα χρέη
npos tous προμηθευτέε συσσωρεύονται

και οι εντεινόμενεε ελλείψει

προσωπικού οδηγούν σε
αναστολή λειτουργίαε κλινικών
Τα σοβαρότερα προβλήματα του
ΕΣΥ oncos αυτά καταγράφονται
από γιατρούε και νοσηλευτέε που
εκπέμπουν SOS tous npoytous μή
νε5 του έτουε είναι τα εξήε

1 Διοικήσεις Νοσοκομείων Tpeis
μήνεε μετά το μαζικό ξήλωμα
των διοικητών το κενό συνεχίζουν
να καλύπτουν οι διευθυντέε ια
τρική5 υπηρεσίαβ Σε κάποιεβ
λίγεε περιπτώσει οι προσωρινοί
διοικητέΒ φτάνουν ακόμα και στα
όρια ms napartnans λόγω Kupicos
των συνθηκών aapuÇias στα νοσοκομεία

από ελλείψει προσωπικού

και υλικών Η διαδικασία
επιλογή νέων διοικητών είναι
σε εξέλιξη και η αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησηε εξετάζει tous φακέ
Xoos των υποψηφίων ενώ θα ακολουθήσουν

οι npoaamiKés συνεν
τεύξειβ Αρχικά θα επιλεγούν οι
νέοι διοικητέ3 για τα νοσοκομεία
των νησιών του Αιγαίου που δοκιμάζονται

από το προσφυγικό
κύμα Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσει

διοικητών σε μεγάλα
νοσοκομεία AOàvas και Θεσσαλονικιά

και στα Πανεπιστημιακά
Εν συνεχεία θα επιλεγούν διοι
raiTés για τα υπόλοιπα νοσοκομεία
Το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία

δεν είναι aacpés και οι πλέον
δυσοίωνεε εκτιμήσει κάνουν
λόγο για καλοκαίρι

2 Ελλείψεις υλικών locos το πιο
φλέγον πρόβλημα των νοσοκομείων

αυτή τη στιγμή Το παράδοξο
είναι ότι δεν αποδίδεται τόσο στην
έλλειψη πόρων όσο στο Παρατηρητήριο

Τιμών που δεν επιτρέπει
στα νοσοκομεία να αγοράζουν υλικά

με Tuiés υψηλότερεβ από amés
που το ίδιο αναρτά Ετσι εάν κά
noios προμηθευτήβ έχει κάνει ειδική

προσφορά με ιδιαίτερα χαμηλή

τιμή σε κάποιο νοσοκομείο
αυτή η τιμή κλειδώνει στο Παρατηρητήριο

cos ανώτατη επιτρεπτή
για όλουβ Ωστόσο οι τιμέ5

auTés δεν ανταποκρίνονται στην
εικόνα ms aYOpâs Tis τελευταίεβ
εβδομάδεβ το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα

έντονο με Tis σύριγγεε και
oncos ανέφεραν την περασμένη
Τρίτη στην Κ εργαζόμενοι σε
μεγάλο νοσοκομείο του Λεκανοπεδίου

εάν δεν λυθεί το πρόβλημα
δεν θα έχουμε σύριγγεβ για

την εφημερία μα5 το Σαββατοκύριακο
Τα νοσοκομεία έχουν επανειλημμένοι

στείλει επιστολέ5
στην Επιτροπή Προμηθειών Υγεί
as αναζητώνταε λύση και η μόνη
απάντηση που λαμβάνουν είναι
ότι πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο

Ετσι με προσωπικό ρίσκο

αφού το υπουργείο δεν δίνει εγ
Ypàcpcos κατεύθυνση για λύση οι
διοικούντεε αγοράζουν μικροπο
σότητεβ για να μην ξεμείνουν τα
νοσοκομεία Το πρόβλημα δεν
αφορά μόνο Tis σύριγγεε αλλά σε
μία σειρά αναλώσιμα υλικά και
αντιδραστήρια Είναι ενδεικτικό
ότι μόλιε πριν από λίγε5 ημέρεβ
με απόφαση του υπ Υγείαε εξαιρέθηκαν

τα φίλτρα τεχνητού νεφρού

από το Παρατηρητήριο
3 Χρέη νοσοκομείων Ανέρχονται

σε 1,3 δισ ευρώ και στα περισσότερα

νοσοκομεία χρονολογούνται
από το 2014 Το διάστημα Σεπτ
Δεκ 2015 η ταμειακή εξόφληση
των προμηθευτών είχε μπει σε ομαλή

πορεία με μέσο όρο μηνιαία5
εξόφλησηε τα 157 εκατ ευρώ Ωστόσο

από τον Δεκέμβριο écos σήμερα
οι πληρωμέε έχουν ανασταλεί
Oncos ανέφερε στην Κ προμη
θευτήε αυτό οφείλεται στο ότι καθυστέρησε

η έγκριση των προϋπολογισμών

των νοσοκομείων Η
διαδικασία αυτή ξεκίνησε εδώ και
λΐγε5 ημέρε5 Αλλά φτάσαμε Μάρτη

επισήμανε Σύμφωνα με το
υπ Υγείαε η τελική κρατική χρηματοδότηση

για τα νοσοκομεία δια

Χωρίς διοικητές και γιατρούς
δίχως υλικά και με συσσωρευμένα

χρέη Κλινικές
απειλούνται ακόμα και
με αναστολή λειτουργίας
μορφώθηκε για το 2016 στα 1,156
δισ ευρώ δηλαδή κατά 130 εκατ
ευρώ υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι

Η αύξηση όμω5 oncos αναφέρουν

στελέχη των νοσοκομείων
μένει να φανεί στην πράξη

4 Στελέχωση Σήματα κινδύνου
στέλνουν τα νοσοκομεία όλ ms
xcopas λόγω ελλείψεων σε viatpoùs
Είναι ενδεικτικό ότι η καρδιολογική
κλινική και το αιμοδυναμικό του
νοσοκομείου Ρόδου οδηγούνται
σε αναστολή λειτουργίαβ εάν δεν
στελεχωθούν άμεσα με γιατρούε
ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

του νοσοκομείου Πτο
λεμαΐδαβ έχει μείνει xcopis γιατρό
η θητεία των ειδικευόμενων έχει
λήξει και οι γενικοί γιατροί των
Κέντρων Υγείαβ δεν θέλουν να

μετακινηθούν

στα ΤΕΠ του νοσοκομείου

Σύμφωνα με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια

Νοσοκομεία τα έξι τελευταία
έτη έχουν αποχωρήσει από το ΕΣΥ
20.000 γιατροί και εργαζόμενοι
xcopis να προσληφθεί ou68is npos
το παρόν από το υπ Υγεία5 έχουν
προκηρυχθεί 985 Θέσεΐ5 μόνιμου
προσωπικού otis οποίεβ δεν περιλαμβάνονται

γιατροί και τα αποτελέσματα

με tous επιτυχόντεε
βγαίνουν τώρα Τέλθ5 εκκρεμεί η
προκήρυξη των 2.440 θέσεων για
Tis οποίεβ έχει δεσμευθεί από το
καλοκαίρι το υπ Υγεία5
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Ουραγός σε όλες τις μετρήσεις η Ελλάδα
Πολύ σκληρό το αποτύπωμα της πολυετούς ύφεσης στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας
Επειτα από την παρατεταμένη ύφεση

των τελευταίων ετών η εικόνα
xns xcopas παραμένει απογοητευτική

KaGcbs το πρόγραμμα των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
προχωράει με αργά βήματα

Μελέτε5 xns Παγκόσμια5 Τρά

πεζαε και στοιχεία από τον ΟΟΣΑ
και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

περιγράφουν μάλλον μιαν
υπανάπτυκτη τριτοκοσμική χώρα
όπου οι έννοιεε xns αποτελεσμα
τική διακυβέρνησηε xns λογοδο
oias και xns εφαρμογήε των νόμων

παίρνουν χαμηλουε βαθμού Η
Ελλάδα είναι ουραγόε σε μισθού5
και σε συντάξει στα επαγγελματικά

προσόντα στην τεχνολογία
στην κοινωνική δικαιοσύνη στην
προστασία του περιβάλλοντο5 στΐ5
ψηφιακέε δεξιότητεε axis ευρυ

ζωνικέ συνδέσει Αλλά πρωταθλήτρια

σε pôpous και σε υψηλέ
ασφαλιστή εισφορέ5 που ανεβάζουν

το Kôcrros εργασίαε και δεν
βοηθούν στην αντιμετώπιση ms
ανεργίαβ όπου και εδώ η Ελλάδα
βρίσκεται στην κορυφή

Ενδεικτικά στην αντιμετώπιση
xns ôiacpeopâs η χώρα κατατάσσεται

στην 102η θέση παγκοσμίωε
κάτω από τη Σερβία τη Ρουμανία
την Τουρκία την Ιταλία τα νησιά
Μάρσαλ τα νησιά Φίτζι τα Σκόπια
και την Κούβα Σελ 2
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Τριτοκοσμικές οι επιδόσεις της Ελλάδας
Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του κράτους

την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής

Κριτήριο ►
Ανταγωνιστικότητα

Κυβερνητική
αποτελεσματικότητα

Λειτουργία
θεσμών και ανάπτυξη

ιδιωτικού
τομέα

Αντιμετώπιση
διαφθοράς

Επίδοση
μαθητών

Καινοτομία
έρευνα

και ανάπτυξη

Εργατικό
δυναμικό

με τα περισσότερα
προσόντα

θέση
σύνολο y
χωρών

Ο
144 209

Ο
209 209

Ο
65

Ο
141

Ο
60

Αμέσως
καλύτερη ► Ουρουγουάη

χώρα
Σεϋχέλλες

Αμέσως
χειρότερη ►

χώρα
Μολδαβία Κόστα Ρίκα

Παναμάς

Ελ Σαλβαδόρ

Σερβία

Γκάνα

Ισραήλ

Τουρκία

Μολδαβία

Πολωνία

Νότια Κορέα

Τσεχία

ψ 1 Αξιολόγηση Αριθμός ΑΕΙ στα 500
πανεπιστημίων πρώτα παγκοσμίως mmà

ΠΗΓΕΣ ΟΟΣΑ Παγκόσμια Τράπεζα Economist intelligence Unit topuniversities.com globalinnovationindex.com
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επειτα από επτά χρόνια ύφεσης
η Ελλάδα παραμένει ουραγός
Κάτω από τη βάση στην παγκόσμια κατάταξη σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας
Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Αν πληκτρολογήσει Kcmoios στο
Google Tis λέξειε Ελλάδα ου
payôs θα λάβει σε 39 κλάσματα
του δευτερολέπτου 109 εκατομμύρια

τίτλουε σχετικούβ με το
θέμα αυτό

Η Ελλάδα ουραγόβ cms κλι
νικέε μελέτεε από δημοσίευμα
ms Κ ms 23ns Φεβρουαρίου
2016 είναι ο npcoras τίτλοβ και
ακολουθεί ατελείωτη λίστα Η
Ελλάδα ουραγόε σε μισθού5 και
συντάξει στα επαγγελματικά
προσόντα στην τεχνολογία στην
κοινωνική δικαιοσύνη στην προστασία

του περιβάλλοντθ5 axis
ψηφιακέε δεξιότητεβ axis ευρυ
ζωνικέ5 συνδέσει Αλλά πρωταθλήτρια

σε cpöpous και σε υψη
λέ3 ασφαλιστικέ5 εισφορέβ που
ανεβάζουν το kôotos εργασίαε
και δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση

ms ανεργίαε όπου και
εδώ η Ελλάδα βρίσκεται στην
κορυφή

Ολα αυτά θα μπορούσαν να
περιγράφουν μιαν υπανάπτυκτη
τριτοκοσμική χώρα όπου οι έν
voies ms αποτελεσματικήβ διακυβέρνησα

ms λογοδοσίαβ και
Tns εφαρμογή5 των νόμων παίρνουν

χαμηλού3 βαθμοϋ5
Δυστυχώβ όπω5 αποκαλύπτουν

μελέτεε xns Παγκόσμιαβ
Τράπεζα5 και ôno)S επιβεβαιώνουν

άλλα στοιχεία από τον
ΟΟΣΑ και το Παγκόσμιο Οικονομικό

Φόρουμ η Ελλάδα ανήκει
σε αυτή την κατηγορία Η Παγκόσμια

Τράπεζα έχει δημιουργήσει

σειρά δεικτών που μετρούν
την αποτελεσματικότητα ενό5
κράτος λαμβάνονταβ όχι μόνο
noaoTiKoùs δείκτεβ αλλά και ποι
otikoüs opYavoraKoùs και κοι
vgûvikoùs Σύμφωνα με tous με
λετητέβ οι χαμηλέ3 βαθμολογίε5
σε διάφορου5 τομείβ ms οικο

νομιαβ ono)s η ανταγωνιστικότητα
αποτελούν τα συμπτώματα

και όχι Tis αιτίε5 του προβλή
ματθ5 Δηλαδή ενό5 κράτουβ που
δεν θέλει να βελτιωθεί μέσα από
διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσει
με στόχο να υλοποιηθεί ο στρα
τηγικό5 σχεδιασμό5 του

Οι δείκτε3 και η κατάταξη ms
Ελλάδα3 στον παγκόσμιο πίνακα
αποτελεσματικότητα5 απογοητεύουν

As δούμε μερικούβ
από auxoùs
• Διακυβέρνηση Ο δείκ ms αυτό s

μετρά πόσο αποτελεσματικά κυβερνάται

évas ranos λαμβάνον
xas υπ όψιν μια σειρά από δεδομένα

Η Ελλάδα κατατάσσεται
από την Παγκόσμια Τράπεζα
στην 66η θέση μεταξύ 209 χωρών

Κάτω από xxs Σεϋχέλλε5
την Γκουάμ και την Ουρουγουάη
και πολύ πιο χαμηλά από την
Εσθονία τον Αγιο Μαυρίκιο τη
Χιλή Enians ο δείκτη auras
επιδεινώνεται για την Ελλάδα
συνεχώ5 από το 2004
• Ποιότητα νόμων και θεσμών Και
auras ο δείκτηβ επιδεινώνεται

την τελευταία δεκαετία Σύμφωνα
με την τελευταία μέτρηση 2014
η Ελλάδα βρισκόταν στην 74η
θέση παγκοσμίου κάτω από τον
Παναμά και την Τουρκία Ιδιαίτερα

σε ό,τι αφορά την εφαρμογή
των νόμων την ταχύτητα στη
δικαιοσύνη κ.λπ η Ελλάδα βρίσκεται

κάτω από το Μπαχρέιν
και την Ιορδανία αλλά υψηλότερα

από την Ιταλία
• Αντιμετώπιση διαφθοράς Πρόκειται

για το αγαπημένο σύνθημα
όλων των κυβερνήσεων Παρ

Η Ελλάδα
είναι λιγότερο
αποτελεσματική
στην αντιμετώπιση
της διαφθοράς
σε σχέση
με τους φορολογικούς
παραδείσους

όλα αυτά η Ελλάδα κατατάσσεται
στον τομέα αυτόν στην 102η θέση

παγκοσμίου κάτω από τη
Σερβία τη Ρουμανία την Τουρκία

την Ιταλία τα νησιά Μάρσαλ
τα νησιά Φίτζι τα Σκόπια την
Κούβα Εντύπωση προκαλεί το
γεγον05 ότι στον τομέα αντιμετώπισα

ms διαφθοράβ η Ελλάδα
βρίσκεται χαμηλότερα από tous
φορολογικούβ παραδείσου με

Tis offshore που κυνηγάει
• Εκφραση λόγου και λογοδοσία
Evas από tous πιο σημαντικούβ
δείκτεβ για τη λειτουργία ενό5
δημοκρατικού Kpàraus είναι auras

που μετρά τα δικαιώματα των
πολιτών ônojs το δικαίωμα έκ
tppaans και διαμαρτυρία5 αλλά
ταυτόχρονα και Tis υποχρεώσει
δηλαδή τη λογοδοσία Η Ελλάδα
βλέπει από την 67η θέση να βρίσκονται

υψηλότερα χώρε5 ôntos
η Νότια Κορέα το Ναοΰρου και
η Τόνγκα Προφανώβ όχι γιατί
δεν υπάρχει το δικαίωμα έκφρα
ans αλλά επειδή δεν υπάρχει
λογοδοσία Δηλαδή noios έχει
την ευθύνη και noios πρέπει να

Μετεξεταστέοι στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση
Η βαθιά ύφεση έπιασε την ελληνική

αγορά εργασίας απροετοίμαστη

σε όλα τα στάδια από τη
βασική έως την ανώτατη εκπαίδευση

και από την κατάρτιση
έως την πιστοποίηση προσόντων
τυπικής και μη τυπικής μάθησης
Μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι
ένας στους τέσσερις Ελληνες
μαθητές δεν είναι σε θέση να εντοπίζει

πληροφορίες σε ένα κείμενο

να διενεργεί διαδικασίες
ρουτίνας ακολουθώντας οδηγίες

να κάνει απλή σύνδεση
ανάμεσα στην πληροφορία που

βρίσκεται στο κείμενο και σε κοινή

καθημερινή γνώση
Σε άλλη μελέτη ο ΟΟΣΑ κατατάσσει

τη χώρα μας μεταξύ των
8 χειρότερων με βάση την ποιότητα

εργασίας η οποία μετρά
και τη δυνατότητα να βρει κάποιος

καλύτερη δουλειά βάσει των
προσόντων του
Η Ελλάδα κατατάσσεται 33η μεταξύ

50 χωρών κάτω από την
Πορτογαλία την Ισπανία την
Τσεχία την Ουγγαρία και την Πολωνία

με βάση έναν δείκτη ο
οποίος λαμβάνει υπ όψιν τις δα¬

πάνες σε έρευνα και ανάπτυξη
R&D την προστιθέμενη αξία

της μεταποίησης την παραγωγικότητα

το ποσοστό των δημόσιων

εισηγμένων τεχνολογικών
εταιρειών την έκδοση πατέντων
και τη συμμετοχή των πολιτών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ο

δείκτης αυτός ο οποίος καταρτίζεται
από το Bloomberg βρίσκει

την Ελλάδα στην προτελευταία
θέση σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη

αξία της μεταποίησης και
στην 40ή στις δαπάνες για έρευνα

και εξέλιξη

λογοδοτήσει όταν κάτι πάει στραβά
Η φράση φταίει το σύστημα

ή το κράτοβ ή ο θεσμόε ή το
υπουργείο είναι χαρακτηριστική
όπου δεν υπάρχει λογοδοσία Με
άλλα λόγια απλοί πολίτεβ δημόσιοι

υπάλληλοι πολιτικοί και
αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να
εκφράζονται και να αποφασίζουν
αλλά πρέπει να είναι υπεύθυνοι
για όσα λένε και κάνουν
• Ανταγωνιστικότητα Υστερα από
πέντε χρόνια στον αστερισμό
των μνημονίων η Ελλάδα κατάφερε

να ανέβει αρκετέε θέσειβ
αλλά ακόμα βρίσκεται στην 81η
σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό

Φόρουμ εξαιτίαβ των
ακόλουθων προβλημάτων δυσκολία

npoaßaans σε χρηματοδότηση

αναποτελεσματική διακυβέρνηση

και γραφειοκρατία
πολιτική αστάθεια περίπλοκο
φορολογικό σύστημα υψηλή φορολογία

διαφθορά κλειστά επαγγέλματα

αγκυλώσει και κακέβ
πρακτικέβ στην αγορά εργασία
• Τεχνολογία Πρόσφατη έκθεση
Tns E0viKàs Τράπεζαβ κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή
οικονομία στην Ελλάδα είναι σχεδόν

άγνωστη ενώ ο ΟΟΣΑ κατέταξε

τη χώρα μα5 στην προτελευταία

θέση ανάμεσα σε 36 χώ
pes στην ευρυζωνικότητα μέσω
κινητού και στην τελευταία σε
ό,τι αφορά Tis εξελιγμένεβ ευρυ
ζωνικέ5 συνδέσει οπτικήβ ivas
• Κλινικές μελέτες Η γραφειοκρατία

η έλλειψη υποδομών και η
απουσία φορολογικών κινήτρων
κρατούν την Ελλάδα otis τελευ
xaies θέσειβ των κλινικών μελετών

Η χώρα μα5 προσελκύει περίπου

80 εκατ ευρώ ετησίου τη
στιγμή που η Künpos προσελκύει
85 εκατ ευρώ και η Ισπανία 1

δισ ευρώ σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ
Σύνδεσμο5 Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδθ5
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01 ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ... ΚΥΡΙΩΝ
Η τακτοποίηση ημετέρων και δη συγγενών σε καίριες κρατικές 

ή κυβερνητικές θέσεις δεν αποτελεί σίγουρα είδηση
επί διακυβέρνησης ΓΥΡΙΖΑ - τα κρούσματα της οικογενειο-
κρατίας έχουν πάρει μορφή επιδημίας. Τα δύο νέα περιστατικά 

καταγράφονται στο υπουργέ» Υγείας. Πρωταγωνίστριες 

οι δύο γυναίκες επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού 

φαρμάκων (ΕΟΦ), η πρόεδρος Κατερίνα Αντωνίου,

αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής
Σχολής Ιωαννίνων, και η Α' αντιπρόεδροι Δέσποινα Μακρι-
δάκη, διευθύντρια φαρμακείου ΓΝΑ Σισμανόγλειου «Αμαλία 

Φλέμινγκ», Αφού τακτοποιήθηκαν οι ίδιες, τακτοποιήθηκαν 

και οι σύζυγοι τους, προφανώς για λόγους «κκπτττας
των φύλων»: Ο σύζυγος της κυρίας Αντωνίου, Θωμάς Υφαντής, 

καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

αιχχιτιάοτηκε ως σύμβουλος στο πολιτικό γραφείο
του αναπληρωτή τότε υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και στο ΑΣ. του Ο ΚΑΝΑ Μετά
τις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου συνέχισε va 

βρίσκεται 

στο πλευρό του Ανδρέα Ξανθού ως ειδικός σύμβουλος 

του υπουργού πια. Ο σύζυγος της κυρίας Μακριδάκη,
Γιώργος Δενδραμής, είχε διοριστεί μετακλητός υπάλληλος
και διευθυντής στο πολιτικό γραφείο του πρώην υπουργού
Υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, κομματάρχης του οποίου
είναι άλλωστε στη Β' Αθήνας. Τώρα είναι μεταπτυχιακός
φοιτητής με αντικείμενο τη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και προορίζεται 

για διοικητής σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα - μάλλον 

δεν θα πονοκεφαλιάζει για την όποια «διαδικασία»

υπάρχει στην επιλογή των διοικήσεων, αφού αυτός είναι

«κομματικός εκλεκτός)> με το μηόνους της «συγγένειας».

Τ.Κ.
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40 ΤΑ ΝΕΑ

H ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

εοπυυ
Την

αποζημίωση του κόστους
των παρεχόμενων υπηρεσιών

υγείας που προσφέρει
στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων
διεκδικεί πλέον ο ΕΟΠΥΥ από τις
ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες
είναι ασφαλισμένα τα εμπλεκόμενα
πα ατυχήματα οχτίματα Εκτιμάται δε
ότι οι διεκδικήσεις του Οργανισμού
από τροχαία θα είναι μεγαλύτερες
από 500.000 ευρώ μόνο στην περιοχή
των Αθηνών σε ετήσια βάση

Αυτό προβλέπει το σχέδιο αναχρηματοδότησης

που έχει καταρτίσει ο
μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας
της χώρας σε μια προσπάθεια αναζήτησης

πόρων για να ανασάνει οικονομικά

Η ρύθμιση που αφορά τα
νοσήλια για θύματα τροχαίων πέρασε
ήδη στο παράλληλο πρόγραμμα

Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ εντόπισε

μια ακόμη μαύρη τρύπα στο
•«ταμείο του Οργανισμού καθώς δεν

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑ
ΚΑΪΤΑΝ1ΛΗ

υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο που να
επιτρέπει τη διεκδίκηση από τις ιδιωτικές

ασφαλιστικές εταιρείες του
κόστους νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής

φροντίδας Κι αυτό παρότι
στα ασφαλιστήρια προβλέπεται κάλυψη

για σωματικές βλάβες ύψους τουλάχιστον

ενός εκατομμυρίου ευρώ
σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΑ Τα μέτρα
που προβλέπονται και νομοθετήθηκαν

πρόσφατα στο παράλληλο πρόγραμμα

και αφορούν την οικονομική
αναζωογόνηση του Οργανισμού
παραπέμπουν σε επιχειρηματικό
σχέδιο με τον νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Σωτήρη Μπερσίμη να βλέπει
προοπτικές ανάπτυξης εκεί όπου οι
οικονομολόγοι της υγείας βλέπουν
χρέη και βαρίδια

Είναι ενδεικτικό ότι οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του ΕΟΠΥΥ αγγίζουν τα

1,6 δισ ευρώ με τους ειδικούς στον
χώρο της υγείας να επισημαίνουν
ότι ο Οργανισμός στήθηκε σε πήλινα
πόδια Αρκεί κανείς να αναλογιστεί
ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του με
2,5 δισ έλλειμμα ενώ από τότε έως
σήμερα η κρατική επιχορήγηση έχει
μειωθεί κατά τουλάχιστον 50

Υπό τις συνθήκες αυτές το παράλληλο

πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά
ενεργειών που στοχεύουν αποκλειστικά

στην αναζήτηση νέων πόρων
Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων ανάβει

το πράσινο φως ακόμη και για
την αξιοποίηση των δεδομένων που
τηρεί γι αυτόν η ΗΔΙΚΑ δηλαδή το
σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογρά
φησης φαρμάκων και διαγνωστικών
εξετάσεων

Ειδικότερα τα στουιεία που συλλέ
r γονται από το σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης αποτελούν πλούτο
δεδομένων με τις φαρμακευτικές
εταιρείες να είναι οι πρώτες στη λίστα
των ενδιαφερομένων για το προϊόν
που βγάζει προς πώληση ο ΕΟΠΥΥ

Ψάχνουν σανίδα ooompias
στα ιροχαία ατυχήμαια
Με στόχο να καλυφθεί ακόμη μια μαύρη τρυπά στο ταμείο ο Οργανισμός θα διεκδικεί
πλέον αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του

Και αυτό γιατί από τη βιβλιοθήκη
της ΗΔΙΚΑ μπορεί κανείς να αντλήσει
στοιχεία για τις πανελλαδικές πωλήσεις

ανά σκεύασμα πρωτότυπα
φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα

τους αλλά και γενόσημα για
τα φάρμακα που συνταγογραφούν
οι γιατροί ανά ειδικότητα και ανά
περιοχή για το προφίλ σχεδόν του
συνόλου των καταναλωτών της χώρας

για τις πωλήσεις στα δημόσια και
ιδιωτικά φαρμακεία ενώ παράλληλα
δίνεται η δυνατότητα στους αγοραστές

να εντοπίσουν τα δυνατά και τα
αδύναμα σημεία σε σχέση με τους
ανταγωνιστές τους

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙΖ Επιπλέον

ο νομοθέτης βλέπει ως άσο
για την οικονομική ανάπτυξη και την
αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους

ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και
άλλα υλικά του Οργανισμού

Ωστόσο από τη δράση αυτή αποκλείονται

ως διαφημιζόμενοι οι
πάροχοι του ΕΟΠΥΥ που δραστηρ
οποιούνται στον χώρο της υγείας για
ευνόητους λόγους

Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο και για
άλλους επιχειρηματικούς κλάδους
όπως είναι για παράδειγμα οι τραπεζικοί

όμιλοι Οσο για το δέλεαρ αυτό
φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλο για
τους αγοραστές καθώς το ηλεκτρονικό

σπίτι του ΕΟΠΥΥ αποτελεί ένα
σταυροδρόμι όπου συναντιούνται
εκατομμύρια χρήστες

Ο χάρτης επισκεψιμότητας δεν
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης
Το σάιτ του ΕΟΠΥΥ δέχεται καθημερινά

εκατομμύρια κλικ τόσο
από ασφαλισμένους όσο και από
ιδιώτες παρόχους και γιατρούς οι

οποίοι ενημερώνονται για τα νέα
του Οργανισμού ελέγχουν τη διαθεσιμότητα

ραντεβού στα ιδιωτικά
ιατρεία αντλούν πληροφορίες για
τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ Αντίστοιχα
τα έντυπα του Οργανισμού περνάνε
από εκατομμύρια χέρια

Κάπως έτσι και δεδομένου ότι ο
ΕΟΠΥΥ είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός

φορέας της χώρας χωρίς
άλλον στην πραγματικότητα ανταγωνιστή

αντίστοιχης εμβέλειας ακόμη
και το σήμα του Οργανισμού δύναται
να αξιοποιηθεί εμπορικά

Ετσι στο προσεχές μέλλον οι ιδιωτικές

κλινικές και τα διαγνωστικά
εργαστήρια θα είναι από τους πρώτους

παρόχους που θα κληθούν να
πληρώσουν ενοίκιο για να κάνουν
χρήση της ταμπέλας του ΕΟΠΥΥ που
αποτελεί δόλωμα για τους εκατομμύρια

ασφαλισμένους
Το στρατηγικό μάνατζμεντ της

επιχείρησης που έχει γίνει νόμος
του κράτους επενδύει και στην τεχνογνωσία

Μάλιστα τα στελέχη του
Οργανισμού επισημαίνουν στα ΝΕΑ
ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κύπρος
και το Βέλγιο που θα πλήρωναν για
να κάτσουν στα θρανία με δασκάλους
τους αρχιτέκτονες του Οργανισμού

Επεκτείνεται
ο Μεγάλος Αδελφός

Απλώνει δίχτυα και επεκτείνεται ο
Μεγάλος Αδελφός του Οργανισμού
για να παρακολουθεί σε πραγματικό
χρόνο τις ιατρικές πράξεις στις οποίες
υποβάλλονται οι ασθενείς στα ιδιωτικά

νοσηλευτήρια
Το παράλληλο πρόγραμμα άλλωστε

δίνει μεγάλη έμφαση στους
ελέγχους με στόχο να εντοπίσει και να
αποτρέψει παρεμβατική συμπεριφορά
εκ μέρους των παρόχων Υπενθυμί¬

ζεται ότι για το 20 1 3 ο έλεγχος που
σημειωτέον πραγματοποιήθηκε από
ιδιωτικές εταιρείες έβγαλε λαβράκι

ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που
αφορούσε υπερχρεώσεις

Μάλιστα ο νομοθέτης προβλέπει
και μπόνους αποδοτικότητας για το
προσωπικό του Οργανισμού δίνο
ντάς του έτσι χρηματικό κίνητρο για
να κάνει σε εντατική βάση φύλλο
και φτερό τις δαπάνες των ασφαλισμένων

όταν νοσηλεύονται στον
ιδιωτικό τομέα

Τουλάχιστον
500.000 ευρώ θα
είναι οι διεκδικήαειβ
ίου Οργανισμού
από τροχαία μονο
στην περιοχή
των Αθηνών σε
ετήσια βάση

4b
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Στο κενό
οι ανασφάλιστοι
ασθενείς

Ανάλγητη και πέρα για πέρα ανήθικη
χαρακτηρίζεται η στάση της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας απέναντι

στους πάσχοντες
από Σκλήρυνση
κατά Πλάκας
καθώς όσοι είναι

ανασφάλιστοι
και δεν διαθέτουν

πιστοποιημένο

ποσοστό

αναπηρίας
άνω του 67
χάνουν το δικαίωμα

πρόσβασης
στη δωρεάν

συνταγογράφη
ση των πανάκριβων

φαρμάκων
Προσφάτως δε
ο βουλευτής της
ΝΔ Χαράλαμπος

Αθανασίου φωτό κατέθεσε σχετική

ερώτηση στον υπουργό Υγείας Ανδρέα

Ξανθό ζητώντας την άμεση λήψη
μέτρων για την προστασία των ασθενών
συνανθρώπων μας Μάλιστα αιτείται
την άρση του πλαφόν στη συνταγογρά
φηση των πασχόντων από Σκλήρυνση
κατά Πλάκας και άλλα χρόνια αυτοάνοσα
νοσήματα
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