
1. ΕΘΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .28/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .28/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 29

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΕΛΛΑΔΑ

1,10
ΟΟΣΑ

Κάτω από 1
Ισπανία και

Πορτογαλία

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΓΙΑΤΡΟ

ΟΟΣΑ

32,2 ddd

ΟΛ 7 AAA defined dailyxv aaa dose καθορισμέ
νη ημερήσια δόση

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ
ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΑΓΟΡΙΑ

24
ι

ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΟΟΣΑ ΕΛΣΤΑΤ 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΝΑ ΓΙΑΤΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ

0,6 προς 1

ΟΟΣΑ

2,8 προς 1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Εθισμένοι στα φάρμακα οι Ελληνες
Ξεπερνούν το 1 του ΑΕΠ τα χρήματα που
δαπανά το Kpôios για σκευάσματα σύμφωνα
με έκθεση του ΟΟΣΑ που επισημαίνει ότι στη
χώρα μα5 παρατηρείται υψηλή κατανάλωση
αντιβιοτικών

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΥ

Υψηλή
φαρμακευτική δαπάνη

ως ποσοστό του ακαθαρίστου
εγχώριου προϊόντος ΑΕΠ

εμφανίζει π Ελλάδα Τα χρήματα
που δαπανά το κράτος για φάρμακα

ξεπερνούν το 1 του ΑΕΠ όταν
π Ισπανία και π Πορτογαλία έχουν
μειώσει το ποσοστό κάτω από το
1

Σημαντική είναι η πρωτιά της
Ελλάδας και στην κατανάλωση
αντιβιοτικών η οποία είναι τρεις
φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη

στην Ολλανδία
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται

στην έκθεση του Οργανισμού

Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ για την πολιτική

Υγείας στις χώρες-μέλη
του

Οι ειδικοί του Οργανισμού επισημαίνουν

μια σειρά από άλλους
αρνητικούς δείκτες όπως το κάπνι¬

σμα και η παχυσαρκία οι οποίοι
φέρνουν τη χώρα μας σε πολύ χαμηλές

θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη

Για τη φαρμακευτική δαπάνη
λαμβάνουν υπόψη τους τα στοιχεία
του 20 1 3 από τα οποία προκύπτει
ότι η Ελλάδα δαπάνησε το 1 9 του
ΑΕΠ Τα πιο πρόσφατα στοιχεία
δείχνουν ότι τα ποσά που θα διαθέσει

η χώρα μας είναι μειωμένα
και καθηλωμένα στα 1 94 δια ευρώ
έως το 2018 ή 1,1 του ΑΕΠ

Εξορθολογισμός
Επικαλούμενοι την Ισπανία και

την Πορτογαλία οι οποίες έχουν
περιορίσει τη δαπάνη κάτω από το
1 του ΑΕΠ οι ειδικοί του ΟΟΣΑ
κάνουν λόγο για ανάγκη περαιτέρω

εξορθολογισμού της δαπάνης
και αναδιαρθρωσητης νοσοκομειακής

δαπάνης στην Ελλάδα
Η διασύνδεση του ΑΕΠ με τη

φαρμακευτική δαπάνη προκαλεί

αντιδράσεις από τους εκπροσώπους
της φαρμακοβιομηχανίας

Σημειώνουν ότι η κατά κεφαλήν
δαπάνη για φάρμακα στην Ελλάδα
υστερεί κατά 30 από τον μέσο όρο
των χωρών της Ευρωζώνης Προτείνουν

τον καθορισμό ορίων ασφαλείας

αντί του υπολογισμού με το
ΑΕΠ

Στην έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνεται

και η υψηλή καταναλωση
αντιβιοτικών με την αναφορά ότι
οι Ελληνες γιατροί συνταγογρα
φούν κατά 50 περισσότερα σε
σχέση με τον μέσο όρο των χωρών
του Οργανισμού

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου

προτείνουν να παρακολουθείται

πιο αποφασιστικά η χορήγηση

των εν λόγω φαρμάκων

66
Αρνητική είναι

η εικόνα της Ελλάδας
σε κρίσιμους δείκτες

υγείας όπως
η παχυσαρκία

και το κάπνισμα

και να γίνεται πιο ορθολογική τους
χρήση με το σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφπσης Προτείνουν
επίσης προγράμματα ενημέρωσης

των επαγγελματιών της
Υγείας για την πρόληψη της υπερβολικής

χορήγησης αντιβιοτικών

Από την παράθεση των στοιχείων

προκύπτει και μία κατάρρευση
κρίσιμων δεικτών πρόσβασης και
λειτουργίας του συστήματος Υγείας

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ
εκτιμούν πως το 2 1%των Ελλήνων
δεν έχουν καλυψη από το δημόσιο
σύστημα Υγείας

Ektos κάλυψης
Το έλλειμμα αυτό επιχειρείται

να καλυφθεί με την πρόσφατη διάταξη

για τη δωρεάν φροντίδα των
ανασφάλιστων

Ακόμη και με τη συγκεκριμένη
παρέμβαση μένουν εκτός καλυψης
οι διαγνωστικές εξετάσεις στην
πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή
φροντίδα Υγείας

Δεν καλύπτονται επίσης χρονίως

πάσχοντες οι οποίοι διαμένουν
σε περιοχές της χώρας όπου σι
δημόσιες δομές δεν διαθέτουν γιατρούς

ειδικότητας που αφορά την
πάθησή τους όπως ενδοκρινολόγοι

και ογκολόγοι παθολόγοι
Στρεβλώσεις παρατηρούνται και

στη στελέχωση του συστήματος Η

αναλογία νοσηλευτών ανά γιατρό
στο ελληνικό ΕΣΥ είναι 0,6 προς 1

Την ίδια ώρα η Ιρλανδία έχει αναλογικά

6,5 φορές περισσότερους
με αναλογία τέσσερις νοσηλευτές
ανά γιατρό ενώ η μέση αναλογία
στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι σχεδόν
3 προς 1

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται
συνεχώς με το νοσηλευτικό προσωπικό

να καταφεύγει στη σύνταξη
Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ προτείνουν

τη χορήγηση κινήτρων σε γιατρούς
να στελεχώσουν την εξωνοσοκομειακή

φροντίδα και την καλύτερη
λειτουργία των τμημάτων επειγόντων

περιστατικών
Αρνητική είναι η εικόνα της χώρας

και ως προς κρίσιμους δείκτες
υγείας όπως η πσχυσαρκία και το
κάπνισμα Το 44 των αγοριών
στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

όταν το αντίστοιχο ποσοστό

στις ΗΠΑ είναι 33 και στη
Γερμανία μόλις 1 5

Η κατάσταση με το κάπνισμα
δείχνει να βελτιώνεται με το ποσοστό

των καπνιστών να μειώνεται
στο 27,3 έναντι 31,9 το 2009
σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
Η Ελλάδα παραμένει ωστόσο πάνω

από τη Γαλλία όπου οι καπνιστές

στις ηλικίες άνω των 1 5 ετών
δεν ξεπερνούν το 24,1 ενώ ο μέσος

όρος των χωρών του ΟΟΣΑ
είναι 19,7
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Bpaxvds οι ελλείψει
στα φάρμακα ζοφερά
τα σενάρια για την υγεία
ä ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Γιγαντώνεται

το πρόβλημα των ελλείψεων

φαρμάκων λόγω της τιμολογιακής

πολιτικής που ακολουθείται
στον τομέα του φαρμάκου αλλά και
των ανεξέλεγκτων παράλληλων εξαγωγών

Σύμφωνα με πληροφορίες τα αποθέματα

του ΙΦΕΤ σε φάρμακα που δεν είναι διαθέσιμα

στην αγορά και διοχετεύονται μέσα
από αυτό το κανάλι σε ασθενείς που τα έχουν
ανάγκη έχουν πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας

Όπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί οι
ελλείψεις αφορούν κυρίως παιδιατρικά εμβόλια
καθώς και φτηνά φάρμακα κάτω των 5 ευρώ τα

οποία αποσύρονται από την αγορά και αντικαθίστανται

από άλλα ακριβότερα Την ίδια ώρα
οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας με επικεφαλής

τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ Ακη Αποστολίδη

κάνουν λόγω για φαρμακευτική Γκουέρ
νικα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

για ζοφερές εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας
υγείας τονίζοντας παράλληλα πως με 166 αλλαγές

του εγχώριου φορολογικού καθεστώτος
μέσα στην τελευταία μνημονιακή πενταετία η

πατρίδα μας αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια

στη φορολογική και οικονομική αστάθεια

και συνεπώς δεν μπορεί να προσελκύσει

επενδύσεις
Κι ενώ το τοπίο παραμένει θολό και ρευστό

ο νέος κανονισμός πιστοποίησης φαρμάκων της
Κομισιόν με τον οποίο η χώρα μας είναι υποχρεωμένη

νά εναρμονιστεί μέχρι το 2019 φέρνει

ριζικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα διακίνησης

φαρμάκων Ακόμα και η συσκευασία τους
θα αλλάξει προκειμένου να μπορούν οι

φαρμακοποιοί

στα ιδιωτικά και νοσοκομειακά φαρμακεία

αλλά ακόμα και οι χονδρέμποροι στις
φαρμακαποθήκες να επαληθεύουν σε αληθινό
χρόνο τη γνησιότητα όλων των συνταγογρα

φουμενων φάρμακων και κάποιων μη συντα
γογραφούμενων σκευασμάτων και συνεπώς να

εντοπίζονται και να αποσύρονται άμεσα από τη

φαρμακευτική αγορά τα σκευάσματα-μάψού
τα ληγμένα φάρμακα και όσα έχουν ανακληθεί

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που φέρει
τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης

Φαρμάκων EMVO κάθε χώρα υποχρεούται

να αποκτήσει έναν Εθνικό Οργανισμό

Πιστοποίησης Φαρμάκων με τον τοπικό
ΕΟΦ να κατέχει τον ρόλο του κεντρικού επόπτη

των φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στην
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης φαρμάκων

ΣΦΕΕ ΠΕΦ ΙΦΕΤ ΠΦΣ ΟΣΦΕ κ.λα Ο

ΕΟΦ είναι αρμόδιος να καθορίσει και σε ποια
ΜΗΣΥΦΑ θα εφαρμοστούν οι αλλαγές Όλα τα

συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα ΜΗΣΥΦΑ
που θα συμπεριληφθούν στη σχετική λίστα θα

αλλάξουν συσκευασία και θα αποκτήσουν ένα

προσωπικό διαβατήριο έναν μοναδικό σειριακό
αριθμό Στην πράξη οι φαρμακοποιοί θα σκα

νάρουν το προσωπικό διαβατήριο του σκευάσματος

και αν είναι φάρμακο-μαϊμού ή ληγμένο
ή έχει ανακληθεί δεν θα μπορούν να εκτελέσουν

τη συνταγή Το προηγμένο λογισμικό ασφαλείας

που θα υποστηρίξει το νέο σύστημα
δημιουργήθηκε από την ευρωπαϊκή εταιρεία
Aegate και ήδη έχει εγκατασταθεί στο 70 των
φαρμακειών της επικράτειας

Την τελευταία πενταετία τα

φορολογικά μέτρα στην Ελλάδα
άλλαξαν 166 φορές Πώς να

προσελκύσει η χώρα μας
επενδύσεις με τέτοια φορολογική
αστάθεια

Άκης Αποστολίδης
πρόεδρος του ΣΦΕΕ
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OônyiES
Εξι τρόπους πρότειναν οι φαρμακευτικές εταιρείες
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλά και στη
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με στόχο να συγκρατήσουν
τη φαρμακευτική δαπάνη προκειμένου το ύψος
της να μην εκτροχιαστείγια ακόμη μια φορά όπως
έγινε πέρυσι Οταν οι δαπάνες ξεφεύγουν οι εταιρείες

πληρώνουν τη διαφορά μέσω του claw back
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Δεν φταίει αλλά

Ο ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ βρισκόταν συνεχώς στη

δημοσιότητα Και ο αναπληρωτής του σημερινού

υπουργού Υγείας είναι αψύς και
θορυβώδης Αλλά ο Ανδρέας Ξανθός μικροβιολόγος

από το Ρέθυμνο βρίσκεται
στον αντίποδα Αποφεύγει τις δηλώσεις και
τις ρητορείες μιλά χαμηλότονα και δεν επιδιώκει

συγκρούσεις και σαματά Βάσκα
νος μοίρα όμως για τον υπουργό Υγείας
Δεν έφτανε η κακή κατάσταση των νοσοκομείων

περιορισμένα κονδύλια έλλειψη

προσωπικού ήρθε και το Προσφυγικό
που δεν επιβάρυνε απλώς την τραγική

κατάσταση αλλά έβαλε βόμβα στα θεμέλια
της Κάποιοι ιδεοληπτικοί Συριζαίοι καμώνονται

πως δεν βλέπουν τι συμβαίνει
Ο Ξανθός δεν ανήκει σε αυτούς Αλλά ο
ίδιος θα φορτωθεί μεθαύριο την ευθύνη
όταν θα σκάσει η βόμβα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΑΥΤΕΣ

Τι προκαλεί ελλείψεις σία φάρμακα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει
τον τελευταίο καιρό η συζήτηση γύρω

από ελλείψεις σε φάρμακα στην
αγορά με φαρμακευτικούς συλλόγους

να κρούουν διαρκώς τον κώδωνα

του κινδύνου θέτοντας ζήτημα
δημόσιας υγείας Τί πυροδοτεί το
πρόβλημα και ποιες είναι οι πιθανές
λύσεις Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν

στην Α της Κυριακής επιστήμονες

και φορείς που δραστηριοποιούνται

στον χώρο του φαρμάκου
και μας εξηγούν πώς λειτουργεί

η φαρμακευτική αλυσίδα

ΠΦΣ Τρεις άξονες πηγές
του προβλήματος

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς
το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός

ότι οι εταιρείες παράγουν μειωμένες

ποσότητες προϊόντων τα
οποία διαθέτουν κατά προτεραιότητα

και κατά κύριο λόγο σε άλλες χώρες

στις οποίες τα σκευάσματά τους
διατηρούν υψηλότερες τιμές

Επιπλέον όπως τονίζει ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΠΦΣ υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων

με αξία μικρότερη των 5 ευρώ
που είτε θεωρείται ότι δεν αξίζει να
διατεθούν στην αγορά από πλευράς
παραγόμενου κέρδους είτε αντικαθίστανται

από άλλα ακριβότερα
Παράλληλα οι εταιρείες προμηθεύουν

τις φαρμακαποθήκες σε
μικρότερες

ποσότητες από τις αναγκαίες

και οι τελευταίες με τη σειρά
τους προμηθεύουν τα φαρμακεία σε
ακόμη μικρότερες ποσότητες λόγω
των παράλληλων εξαγωγών

Αντιπρόεδρος ΕΟΦ Τι είναι
οι παράλληλες εξαγωγές

Στα προβλήματα που δημιουργούν

οι παράλληλες εξαγωγές στάθηκε ιδιαίτερα

και ο αντιπρόεδρος του ΕΟ
ΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος τονίζοντας

την ανάγκη αυτό το φαινόμενο
να αποτραπεί ώστε να διασφαλίζεται

η επάρκεια της ελληνικής
αγοράς Τι είναι όμως οι περιβόητες
παράλληλες εξαγωγές Την απάντηση

δίνει ο πλέον αρμόδιος φορέας
ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

ΕΟΦ και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος

του Οργανισμού Ηλίας
Γιαννόγλου

Είναι ένα καθεστώς που υφίσταται
βάση της κοινοτικής νομοθεσίας

που αφορά την ελεύθερη διακίνηση
όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών

Όμως το φάρμακο τονίζει
είναι κοινωνικό αγαθό και έχει να

κάνει με τη θεραπεία παθήσεων Ως
προϊόν δηλαδή απευθύνεται σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων
που είναι οι ασθενείς ΓΓ αυτόν τον
λόγο προκειμένου να επιτρέπεται η
εξαγωγή φαρμάκων πρέπει να πληρούνται

προϋποθέσεις δηλαδή να
καλύπτεται η εσωτερική αγορά

Όσον αφορά τον λόγο για τον
οποίο τα φάρμακα εξάγονται από τις
φαρμακαποθήκες ο κ Γιαννόγλου
εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει επειδή
μερικά σκευάσματα πωλούνται πιο
φθηνά στην Ελλάδα από ό,τι στην
Ευρώπη συνεπώς η πώληση στο
εξωτερικό αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος

από ό,τι η εγχώρια διάθεσή
τους

Δύσκολος ο εντοπισμός
της εγχώριας επάρκειας

Η διαπίστωση της εγχώριας επάρκειας

στην κάλυψη του πληθυσμού
είναι δύσκολη αλλά όταν τα στοιχεία

είναι επαρκή ο ΕΟΦ προχωράει
σε απαγόρευση εξαγωγών Αυτό γίνεται

για ένα διάστημα όταν ομαλο¬

ποιηθεί η α*Όρά αίρεται η
απαγόρευση δεν μπορεί να

επεκτείνεται στο διηνεκές
Αυτή η απαγόρευση πρέπει να είναι

καλώς τεκμηριωμένη διαφορετικά
προσφεύγουν δικαστικά όχι μόνο

οι εγχώριοι αλλά και οι ξένοι φαρ
μακέμποροι Οι αρμόδιες υπηρεσίες
του ΕΟΦ κάνουν ό,τι περνάει από το
χέρι τους παρ όλες τις ελλείψεις σε
ανθρώπινο δυναμικό για να παρακολουθούν

όλες αυτές τις διαδικασίες
και να προστατεύσουν το δημόσιο

συμφέρον καταλήγει ο αντιπρόεδρος
του ΕΟΦ

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο
ελληνικό και το κέρδος
μονοπωλεί το ενδιαφέρον

Όπως έχει πολλάκις επισημανθεί
από τον ΕΟΦ προβλήματα παραγωγής

και διάθεσης εντοπίζονται σε
ολόκληρη την Ευρώπη με χαρακτηριστική

την περίπτωση των παιδικών

εμβολίων Ταυτόχρονα παλαιά
φάρμακα έχουν αποσυρθεί και η χώρα

αναγκάζεται να τα αγοράζει από το
εξωτερικό μέσω του Ινστιτούτου
ΦαρμακευτικήςΈρευνας και Τεχνολογίας

ΙΦΕΤ τη στιγμή που ούτως ή
άλλως υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
επειδή δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον

και κίνητρο δηλαδή κέρδος

Πηγές του ρεπορτάζ σημειώνουν
ότι σε αυτό το σημείο η χώρα θα πρέπει

να αποκτήσει τέτοιον πολιτικό
προσανατολισμό ώστε να αποφασιστεί

ότι αυτά τα φάρμακα θα παράγονται

εντός Ελλάδας Παράλληλα
σύμφωνα με άλλες πηγές που επιθυμούν

να διατηρήσουν την ανωνυμία

τους εκτός από τις πραγματικές
ελλείψεις υπάρχουν και οι εικονικές
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεγάλη
ρευστότητα στις πληρωμές των παροχών

αυτοί καθυστερούν να διαθέσουν

το προϊόν και λίγο πολύ φθάνουν

στο σημείο να θέτουν εκβιαστικά

διλήμματα του τύπου πλήρω

0
Τα κενά
στη φαρμακευτική
αλυσίδα και χο κέρδος
πάνω από tov άνθρωπο

σέ με για να στο φέρω

Περί ελλείψεων ο λόγος
Όλοι συγκλίνουν στο υπάρχουν ελλείψεις

Ωστόσο αποκλίσεις υπάρχουν

σχετικά το εύρος τους Πριν
από λίγες ημέρες ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος δημοσίευσε

μια λίστα με 37 φάρμακα και εμβόλια

που εμφανίζουν έλλειψη στην
ελληνική αγορά ενώ οι κατάλογοι
που έχουν δημοσιευθεί συνολικά ξεπερνούν

τα 100 προϊόντα
Αυτό που δεν αποσαφηνίζεται από

τους φαρμακοποιούς είναι εκείνο
IIW Ul|LI U V L 11 ipVJtUpW IVJU LU
ΠΥΥ σημειώνοντας ότι είναι γνωστό

πως υπάρχει πλήθος σκευασμάτων
για κάθε δραστική ουσία για τις

περισσότερες από αυτές γεγονός
που δείχνει πως είναι αρκετά δίσκο
λο να υπάρξει πραγματικά παντελής
έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων

Πηγές τονίζουν ότι οι πραγματικές

ελλείψεις αφορούν κυρίως τις
σπάνιες παθήσεις και πως το κράτος
ωφείλει να καλύψει αυτές τις ανάγκες

μέσω του ΙΦΕΤ

Μ Ολλανδέζος
Η ελληνική βιομηχανία
μπορεί να καλύψει
το 70 της Πρωτοβάθμιας

Σχολιάζοντας το θέμα ο διευθυντής

επιστημονικών θεμάτων της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιο¬

μηχανίας ΠΕΦ Μάρκος Ολλανδέζος

σημειώνει ότι καταρχήν το θέμα

των ελλείψεων δεν αφορά φάρμακα

που παράγονται στην Ελλάδα
Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε

το 70 όλης της αγοράς σε
φάρμακα πρωτοβάθμιας φροντίδας
και το 50 στα νοσοκομειακά φάρμακα

Το θέμα των ελλείψεων έχει να κάνει

με τις πολύ χαμηλές τιμές των
φαρμάκων στην Ελλάδα το οποίο
στην ουσία δίνει το κίνητρο για παράλληλες

εξαγωγές τονίζει και εξηγεί
Το φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα

και φεύγει κατευθείαν σε άλλες
χώρες σε υψηλότερη τιμή Ο ΕΟΦ κάνει

μια αξιέπαινη προσπάθεια να καταγράψει

τις ελλείψεις απαγορεύοντας
τις παράλληλες εξαγωγές

Στην ελληνική
φαρμακοβιομηχανία
δεν υπάρχουν ελλείψεις

Ο κ Ολλανδέζος σημειώνει ότι τα
φάρμακα της ελληνικής βιομηχανίας
δεν θα έχουν ποτέ ελλείψεις επειδή
τα παράγουμε εδώ Ο μόνος ορατός
κίνδυνος είναι π επικείμενη ανατι
μολόγηση καθώς υπάρχουν πάρα
πολλά παλιά φάρμακα ήδη φθηνά
τα οποία θα πάρουν τόσο χαμηλές τιμές

ώστε δεν θα καλύπτεται το κόστος

παραγωγής τους
Ωστόσο τονίζει ότι τα φάρμακα της

ελληνικής βιομηχανίας δεν προτιμώνται

επειδή είναι κατά βάση γε
νόσημα και σε όλη τη φαρμακευτική

αλυσίδα διανομή αποθηκάριος
φαρμακοποιός έχουν κίνητρο να

χορηγούν μια ακριβότερη θεραπεία
αντί για φθηνότερη σημειώνει το
μέλος της ΠΕΦ και συμπληρώνει Το
να αγοράζουμε όμως ακριβότερα
φάρμακα προσθέτει βάρος στον καταναλωτή

που καλείται να πληρώνει
μεγαλύτερες συμμετοχές ενώ παράλληλα

αυξάνεται και η φαρμακευτική
δαπάνη
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Υπολειτουργεί το θριάοιο

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΠΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Με 
δύο από τα οκτώ μόνιτορ

παρακολούθησης ανάνηψης
δουλεύουν οι χειρουργικές
αίθουσες στο Γενικό Νοσοκομείο 

Ελευσίνας «Θριάσιο». Με 5.500 
προγραμματισμένα 

χειρουργεία ετησίως, η λειτουργία 

του νοσηλευτικού ιδρύματος, που
καλύπτει υγειονομικά ένα μεγάλο μέρος
της Δυτικής Αττικής, βασίζεται στις υπεράνθρωπες 

προσπάθειες του προσωπικού.
Η πληρότητα της πνευμονολογικής κλινικής 

ξεπερνά το 100%. ενώ ο εξοπλισμός
ολόκληρου του νοσοκομείου λειτουργεί σε
επίπεδο κάτω του 70%. Ολα αυτά την ώρα
που στο υπουργείο Υγείας εδώ και ένα χρόνο 

μιλούν για πλάνο προσλήψεων μόνιμου
προσωπικού, ωστόσο ακόμη τα νοσοκομεία
περιμένουν τα νέα άτομα.

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου εξέδωσαν,
μέσα στην εβδομάδα, ανακοίνωση κρούοντας 

τον κώδωνα του κινδύνου. Ωστόσο,
και από την ίδια τη διοίκηση παραδέχονται
τα προβλήματα που μπορούν να θέσουν
σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή ασθενών.
Και αφορούν κυρίως στον απαρχαιωμένο
εξοπλισμό.

«Μηχανήματα από το 2000»
«Τα μηχανήματα που λειτουργούν είναι
από το 2000. Επειτα από δεκάξι χρόνια
πρέπει να αλλαχθούν. Οι εταιρίες δεν έχουν
πλέον τα ανταλλακτικά τους, επομένως τα
μηχανήματα πρέπει να αντικατασταθούν.
Είναι πολύ παλιά», εξηγεί στον «Ε.Τ.» ο
εκτελών χρέη διοικητή του Θριάσιου Νοσοκομείου, 

Μανώλης Αναστασίου. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, το κόστος αντικατάστασης 
αυτών των μηχανημάτων ανέρχεται

σε περίπου 600.000 ευρώ, την ώρα που
το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού

του νοσοκομείου είναι μόλις 50.000 ευρώ.
«Να φανταστείτε ότι το κονδύλι του 2014
για τον ιοτροτεχνολογικό εξοπλισμό ήταν
ακόμη χαμηλότερο, 25.000 ευρώ. Τι να
κάνεις με αυτά τα χρήματα; Εγώ ο ίδιος,
από τα τέλη του 2013, έκανα μια μεγάλη
επιχείρηση να εντάξω την αντικατάσταση 

ολόκληρου του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

έργο ύψους επτά εκατομμυρίων
ευρώ, στο ΕΣΠΑ. Ωστόσο, δεν έχει γίνει
τίποτα», τονίζει ο εκτελών χρέη διοικητή
και αναισθησιολόγος. Τώρα πραγματοποιείται 

μια προσπάθεια εύρεσης χορηγιών
για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων 

μηχανημάτων.
Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό είναι 

ένα από τα ζητήματα που δυσχεραίνουν, 

επίσης, τη λειτουργία του νοσηλευτικού 

ιδρύματος, όπως άλλωστε και ολόκληρο
το ΕΣΥ. Οι νοσηλευτές του νοσοκομείου
είναι κατά 150 λιγότεροι, ενώ κατά 20%
λιγότεροι είναι και οι ειδικευόμενοι γιατροί,
οι οποίοι προτιμούν να φύγουν στο εξωτερικό 

και δεν δείχνουν ενδιαφέρον.
«Οι προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις

συνολικά στις δημόσιες μονάδες Υγείας δεν
επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις πρόσφατες 

συνταξιοδοτήσεις, ενώ και ο νέος
προϋπολογισμός του νοσοκομείου για το
2016 είναι μειωμένος κατά 3,5 εκατ. ευρώ
(17,5 εκατ. ευρώ το 2016 από 21 εκατ. ευρώ
το 2015, που δεν επαρκούσαν για τη λειτουργία 

του νοσοκομείου), με αντίστοιχη
μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.

Δηλαδή, θα χειροτερέψει η συντήρηση
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και θα
μεγαλώσουν οι υπάρχουσες ελλείψεις σε
υλικά και φάρμακα», ανέφερε στην ανα-
κοίνωσή της η επιτροπή αγώνα του ΠΑΜΕ
στο νοσοκομείο.

Η ίδια επιτροπή αναδεικνύει και το πρόβλημα 

της Πνευμονολογικής Κλινικής, λέγοντας 

πως «η κλινική που διαθέτει 30
κρεβάτια, με πληρότητα που ξεπερνάει το

100% (στις γενικές εφημερίες του 
προηγούμενου 

διαστήματος ο αριθμός των
εισαγωγών κυμάνθηκε από 30 έως 55
ασθενείς), καλύπτεται από τέσσερις μόνο
ειδικευμένους γιατρούς (συμπεριλαμβανομένου 

και του διευθυντή), ενώ λείπουν και
δύο τουλάχιστον νοσηλευτές, με αποτέλεσμα 

τη μεγάλη αύξηση της εντατικοποίησης 
και τα δεκάδες χρωστούμενα ρεπό».

Και στις υπόλοιπες κλινικές, όμως, η
έλλειψη σε προσωπικό και η μειωμένη
χρηματοδότηση δημιουργούν προβλήματα 

λειτουργίας. Η ψυχίατρος Αφροδίτη
Ρέντζιου, για παράδειγμα, αναφέρει πως
στην ψυχιατρική Κλινική υπάρχουν ράντσα, 

«όπως και σε όλες τις αντίστοιχες κλινικές 

των νοσοκομείων», όπως τονίζει.

ΠροσΑήψεις
Στο μεταξύ, τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Υγείας τονίζει, όπου και
εάν παρευρεθεί, πως προχωρούν προσλήψεις, 

οι εργαζόμενοι τονίζουν πως δεν έχει
πάει προσωπικό στα νοσοκομεία. Η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων 
Νοσοκομείων καταγγέλλει πως από τις

950 θέσεις που έχουν μέχρι στιγμής προκηρυχθεί 

(και για τις οποίες συγκεντρώθηκαν
χιλιάδες αιτήσεις), το νέο προσωπικό στα
νοσοκομεία δεν αναμένεται να ξεπεράσει
τους 350.

«Το 70% των επιτυχόντων υπηρετούν
ήδη στα νοσοκομεία ως μόνιμοι υπάλληλοι.
Συμμετείχαν στην προκήρυξη για να 

προσληφθούν 

σε νοσοκομεία επιλογής τους,
με δεδομένο ότι οι μετατάξεις-αποσπάσεις
καθυστερούν και συνεχίζουν να μη συνδέονται 

με την κατανομή ίων θέσεων που
προκηρύσσονται στα νοσοκομεία», αναφέρει 

η ΠΟΕΔΗΝ. Ολα αυτά τη στιγμή που
φέτος, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αναμένονται 

άλλες 2.000 συνταξιοδοτήσεις,
εξαιτίας των νέων δυσμενών αλλαγών στην
ασφάλιση. Λ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
■—vi 1 1	

1996
Τ0 ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ
ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ.

1.060
ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ 748
01 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ.

150
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ 01 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΝΩ ΚΑΤΑ 20% ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 01 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑΤΡΟΙ.

16
ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ).

ΞΟ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ 2015.

5.500
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ.

800
ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

εφημερίας.

600
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.
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Στόχοι για
το μέήήον
V

»» Κατά τη διάρκεια 

ms πολύ ενδιαφέρουν^ 

και εντυ-
noûoiaKns opiflias
ins, η πρόεδρο$ ίου
Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΟΦ),
Κατερίνα Αντωνίου,
ανέφερε όχι διενεργούνται 

αυτήν τη
χρονική περίοδο στη
χώρα pas 3 κλινικές
μεπέτε$ cpàons 1 ,

32 KriiviKés μεπετε5
cpaons 2, 80 kAivikés
μελέτε$ cpàons 3 και
13 KriiviKés perlétes
cpàons 4, ενώ η ίδια
τόνισε με ιδιαίτερη
έμφαση την αξία
και τη σημασία του
γεγονότο5 να διενεργούνται 

στην Ελλάδα
KriiviKés μελέτε$ φά-
ons 1 . Υπογράμμισε
επίση5 τον στόχο να
αυξηθούν οι KriiviKés
μελέτες cpàons 2 και
cpàons 3 οι οποίε5 θα
διενεργούνται στη
χώρα pas.
Η Κατερίνα Αντωνίου
ανακοίνωσε, ακόμα,
ότι ο yeviKÔs γραμματέας 

Δημόσιας
Υγεία5, Hàwns
MnaoKôzos, σκοπεύει 

να συγκαλέσει
για την ερχόμενη
εβδομάδα ευρεία
σύσκεψη μεταξύ
αρμόδιων στελεχών
του ΕΟΦ και των
επτά ΥΠ Ε ms xcopas
pas, με αποκλειστικό
αντικείμενο όλα τα
θέματα τα οποία
αφορούν τη διενέργεια 

κλινικών μελετών 

στην Ελλάδα,
ενώ η ίδια υπογράμμισε 

τη σημασία και
την αξία του σχετικού
διαλόγου μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων, με
το υπουργείο Υγεία5
«να ακούει raus
nà\a£S, με τρόπο
συνδυασμένο».
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Εισπράξεις εκατομμυρίων
ευρώ από κλινικές μελέτες

του Βασίλη Βενιζέλου
yen ygeia@gmail.com

Αποτελεί

μεγάλη πρόκληση

για τη σκέψη
αλλά και πρόκληση
για περαιτέρω δράση
το γεγονός ότι το νοσοκομείο

της Αθήνας Αλεξάνδρα
εισπράττει 15 εκατ ευρώ κατ έτος
από τις κλινικές μελέτες για τη δημιουργία

νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων

οι οποίες διενεργούνται
στο ίδρυμα τη στιγμή κατά την οποία
ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου
για το 2016 δεν υπερβαίνει τα 9 εκατ
ευρώ ενώ τα χρέη του ιδρύματος
προς τρίτους αγγίζουν σήμερα τα 24
εκατ ευρώ Μάλιστα να σκεφθεί
κανείς ότι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα

δεν βρίσκεται καν στην πρώτη
πεντάδα των ιδρυμάτων αρμοδιότητας

της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ΥΠΕ Αττικής στα οποία διενεργούνται

οι περισσότερες κλινικές
μελέτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης
ΥΠΕ Αττικής την πρώτη πεντάδα των
νοσοκομείων με τις περισσότερες
διενεργούμενες κλινικές μελέτες αποτελούν

κατά σειρά το Λαϊκό ο

Ευαγγελισμός το Ιπποκράτειο
το Γενικό Κρατικό Αθήνας και το
Σωτηρία Σύμφωνα με τα σχετικά

στοιχεία τα οποία έδωσε την Παρασκευή

18 Μαρτίου στη δημοσιότητα
ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Αττικής
Αγγελος Παπαδόπουλος κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στο 2ο συνέδριο

της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής

Ιατρικής ΕΛΕΦΙ στα

νοσοκομεία της εν λόγω ΥΠΕ διενεργήθηκαν

το 2010 όχι περισσότερες
από 225 κλινικές μελέτες όσες ακριβώς

διενεργήθηκαν επίσης το 201 1

αλλά το 2013 οι κλινικές μελέτες
στην 1η ΥΠΕ Αττικής

έφθασαν τις
409 Σύμφωνα πάντα

με τα στοιχεία
τα οποία παρουσίασε

ο Αγγελος Παπαδόπουλος

στο 2ο
συνέδριο της ΕΛΕΦΙ

η 1η ΥΠΕ Αττικής

έχει εισπράξει από το 2010 περίπου

5 εκατ ευρώ από τις κλινικές
μελέτες έχει αποδώσει 1,8 εκατ
ευρώ κατ έτος στο Δημόσιο καθώς
και 3 εκατ ευρώ για το 2015 σε ε

θ
ρευνητές ενώ έχει αποδώσει επίσης
για το 2015 περίπου 600.000 ευρώ
σε νοσοκομεία του ΕΣΥ αρμοδιότη
τάς της όλα για κλινικές μελέτες

Ο Αγγελος Παπαδόπουλος ανα

Την ανάγκη να ξεφύγει
η χώρα από ης τελευταίες
θέσεις στον συγκεκριμένο
τομέα έχουν αναδείξει όλοι
οι αρμόδιοι φορείς

κοίνωσε επίσης στο ίδιο συνέδριο
ότι η 1η ΥΠΕ Αττικής αναμένεται να
δώσει προς ελεύθερη χρήση από τους
ασθενείς μία βάση δεδομένων για τις
διενεργούμενες κλινικές μελέτες με

τα πλήρη στοιχεία για αυτές ενώ
έχει ήδη ζητήσει γνωμοδότηση από
την Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται

απολύτως ότι δεν θα παραβιάζονται

τέτοιου είδους στοιχεία από
τη βάση δεδομένων

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος

της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

καθηγητής Ορθοπεδικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών Σπύρος Πνευματικός ανέφερε

στο ίδιο συνέδριο της ΕΛΕΦΙ
ότι η Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια

126 κλινικών μελετών και την
τροποποίηση 505 κλινικών μελετών
για το 2014 ενώ και οι δύο ως άνω
δείκτες ήταν αυξημένοι κατά 20
για το 2015

Em Φιλιώτης Μόλις το 2 τοις χιλίοις
ΤΗΝ ΕΥΧΗ του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδας ΣΦΕΕ για την ανάδειξη των
κλινικών μελετών σε μέγιστη προτεραιότητα

για το ελληνικό σύστημα Υγείας
μετέφερε στο 2ο συνέδριο της ΕΛΕΦΙ ο
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος
Φιλιώτης φωτό ο οποίος παρατήρησε
με ιδιαίτερο νόημα ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες προσφέρουν 30 δισ ευρώ κατ
έτος στις χώρες της Ευρώπης από τις
κλινικές μελέτες με τις ελληνικές φαρμακευτικές

εταιρείες να συνεισφέρουν
σε αυτό περίπου 15 εκατ ευρώ Δηλαδή η χώρα μας
με το 2,5 του ευρωπαϊκού πληθυσμού καρπούται
μόλις το 2 τοις χιλίοις από τις κλινικές μελέτες

Ο Σπύρος Φιλιώτης ανέφερε ακόμα ότι οι

κλινικές μελέτες κάνουν πολύ καλό και στην οικονομία

και στο σύστημα Υγείας και μάλιστα μέσα
σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον

Για την ανάγκη να εξασφαλισθεί
η εμπιστοσύνη της ελληνικής

κοινωνίας στις κλινικές μελέτες έκανε
μεταξύ άλλων λόγο στον χαιρετισμό της
στο συνέδριο η πρόεδρος της Οργανωτικής

Επιτροπής του 2ου συνεδρίου της
ΕΛΕΦΙ Ιωάννα Κούκλη ενώ η πρόεδρος
της Εταιρείας Κατερίνα Παπαθωμά ανέφερε

μεταξύ άλλων στον δικό της χαιρετισμό

ότι η μεγάλη μας φιλοδοξία είναι να καταστήσουμε

την ΕΛΕΦΙ ως το πιο σημαντικό φόρουμ

στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς
της φαρμακευτικής ιατρικής
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Αντιφάσεις Τα μεγάλα ποσά που δίδονται από το κράτος για τη δημιουργία νέων
φαρμακευτικών σκευασμάτων παρά τις υπέρογκες οφειλές και τον χαμηλό προϋπολογισμό
των νοσοκομείων Η ανάγκη για οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο σε πανελλαδικό επίπεδο
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Τέλος εποχής
για τις κλινικές
λόγω κρίσης
Οι ασθενείς στρέφονται στα κρατικά
νοσοκομεία που έχουν φρακάρευ

Της Π ΕΝ Ν ΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μία στις τέσσερις γενικέ5 ιδιωτικέϊ
KAiviKés έβαλε λουκέτο την τελευταία

πενταετία λόγω xpions
ενώ η κίνηση στα νοσοκομεία
του ΕΣΥ την ίδια περίοδο αυξήθηκε

κατά τουλάχιστον 20 ενώ
αυξημένε είναι και οι εισαγωγέ5
για νοσηλεία Ειδικότερα από Tis
190 piKpés και μεσαίεε ιδιωτικέε
κλινικέε άνω των 40 έχουν αναστείλει

τη λειτουργία tous λόγω
ms στροφή5 των Ελλήνων στα
δημόσια νοσοκομεία και Tns έλ
λειψηβ ρευστότητα5 Μόνον στον
Ευαγγελισμό τη ναυαρχίδα του

ΕΣΥ από το 2012 έωε το 2015 αυξήθηκαν

κατά 12 οι εισαγωγέβ
για νοσηλεία από 50.000 σε 56.000
πέρυσι

Συνολικά στο ΕΣΥ των 32.900
κλινών τα τελευταία 2-3 έτη νοσηλεύονται

ετησίωε περί τα
2.200.000 περιστατικά Την ίδια
στιγμή η πληρότητα oris ιδιωτικέβ
κλινικέβ που έχουν μείνει όρθιεβ
είναι ιδιαίτερα χαμηλή περίπου
στο 40 Ο λόγοε Οι πολίτεε δεν
έχουν χρήματα για να νοσηλευθούν

σε μια ιδιωτική κλινική Ακόμα
και οι ασφαλισμένοι στον ΕΟ

ΠΎΥ δεν αντέχουν να πληρώσουν
τη συμμετοχή σ.σ 30 και 50
εάν είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ
Ετσι προτιμούν να πάνε σε ένα
δημόσιο νοσοκομείο Ακόμα κι
αν χρειαστεί να δώσουν γρηγο
ρόσημο θεωρούν ότι θα tous
έρθει πιο οικονομικά εξηγεί στην
Κ ο npôeôpos Tns Πανελλήνια5

Evitons Ιδιωτικών Κλινικών Γρη
Yôpns Σαραφιανόε

Οι ιδιωτικέβ κλινικέβ npos το
παρόν δεν μπορούν να βασισθούν
ούτε Otis ιδιωτικέβ ασφαλιστικέ5
εταιρείεε Onus αναφέρει ο κ Σα
pacpiavôs υστερεί το σύστημα
των ασφαλιστικών εταιρειών που
δεν έχουν ευέλικτα και οικογενειακά

προγράμματα για να προσελκύσουν

πελάτε5 Υπολογίζεται
ότι μόνο το 11 του πληθυσμού
στην Ελλάδα έχει ιδιωτική ασφάλεια

υγεία5 και μάλιστα το 9 είναι

στην Αθήνα και το 2 στη
Θεσσαλονίκη

Το τελευταίο npos το παρόν
λουκέτο μπήκε τον περασμένο

Σεπτέμβριο σε ιδιωτική κλινική
του Λεκανοπεδίου Εκτοτε δεν
υπήρξε νεότερο περιστατικό
αφού tous τελευταίουε μήνεβ
έχουν εξομαλυνθεί οι πληρωμέ5
του ΕΟΠΥΥ npos Tis κλινικέβ Oncos
ανέφερε στην Κ ο κ Σαραφιανό5
για το 201 5 ο ΕΟΠΥΥ έχει εξοφλήσει

εννέα μήνεβ npos Tis ιδιωτικέβ
KAivixés έναντι έξι μηνών που θα
έπρεπε να πληρώσει βάσει του
κλειστού προϋπολογισμού για νο
σηλείεβ ασφαλισμένων σε γενικέ5
ιδιωτιχέε κλινικέ3 Autos ανέρχεται
στα 235 εκατ ευρώ όταν οι απαιτήσει

των κλινικών ξεπέρασαν
πέρυσι τα 400 εκατ ευρώ Και
κάθε υπέρβαση από τον προϋπολογισμό

πρέπει να παρακρατείται
cûs clawback από τον ΕΟΠΥΥ

Ο λόγοβ για τον οποίο το 2015
ο ΕΟΠΥΥ πλήρωσε περισσότεροι
μήνε δεν είναι ότι έγινε ai(pvns
γενναιόδωρο5 ή ότι καταργήθηκε
το clawback Απλά μεταθέτει το
πρόβλημα για το μέλλον Σύμφωνα
με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα

στον νόμο 4368/2016 παράλληλο

πρόγραμμα δίνεται στον
ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα συμψηφισμού

του ποσού Tns επιστροφήβ
που οφείλει η κάθε κλινική clawback

με Tis υποβολέ5 λογαριασμών

επόμενων ετών Ετσι αυτά
που πληρώνονται επιπλέον του
κλειστού προϋπολογισμού οι κλι
vucés θα παρακρατηθούν από επόμενα

έτη και οι ίδιοι οι κλινικάρχε5
εκτιμούν ότι η λυπητερή θα έρθει

το 2017
Παράλληλα όμω5 ο ΕΟΠΥΥ

προωθεί έναν νέο τρόπο ελέγχου
των δαπανών για νοσηλείε5 ασφαλισμένων

oxis ιδιωτικέβ KAiviKés
προκειμένου να αποφευχθούν
όσο είναι δυνατόν φαινόμενα καταχρηστικών

χρεώσεων που συχνά

εντοπίζονται Ετσι από την
1η Απριλίου 2016 εκτό5 απρο

Μόνον στον Ευαγγελισμό
τη ναυαρχίδα του ΕΣΥ από το
2012 έως το 2015 αυξήθηκαν
κατά 12 οι εισαγωγές από
50.000 σε 56.000 πέρυσι
όπτου θα ξεκινήσει η εφαρμογή
ελέγχου για το kôotos νοσηλεία5
των ασφαλισμένων σε πραγματικό
χρόνο real time Οι ιδιωτικέβ
κλινικέ5 θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά

το αίτημα για έγκριση μια5
νοσηλείαβ ή ιατρικήβ πράξη5 σε
ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ και αυτό
θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται
την ίδια στιγμή Ομάδα γιατρών
ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ θα κάνει
και επιτόπιου5 ελέγχου5 σε κλι
viKés πάλι σε πραγματικό χρόνο
Ελεγχθ5 θα γίνεται και εκ των
υστέρων τόσο με τον παραδοσιακό

τρόπο βάσει των δικαιολογητικών

όσο και με τη χρήση
Tns τεχνολογίαβ και Tns στατι
otikùs μεθοδολογίαε

Στο στόχαστρο θα βρεθούν κλι
viKés που σύμφωνα με Tis uno
βολέ5 των τιμολογίων tous έχουν
υπερβολικά μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων

που εμφανίζουν επι
πλοκέβ στη νοσηλεία tous και οι
οποίεβ ois γνωστόν χρεώνονται
πολύ πιο ακριβά Είναι χαρακτηριστικό

ότι σε μια σύγκριση των
υποβολών τιμολογίων ιδιωτικών
και δημόσιων νοσοκομείων για
την αντιμετώπιση συγκεκριμένα
nàOnons στην οποία προέβη πρόσφατα

ο ΕΟΠΥΥ υπήρξε ιδιωτική
κλινική που χρέωνε στο 100
των περιπτώσεων auTns Tns πά
Onans και επιπλοκέβ και δημόσιο
νοσοκομείο που χρέωνε μόνο στο
0,1 των περιπτώσεων ειτιπλοκέ5
Πιθανότατα πουθενά η χρέωση
δεν γινόταν σωστά
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Κυριακή 27 Μαρτίου 2016 κυριακάτικη δημοκρατία 1 19

κυριακάτικη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Από τη
Ρίτα Μελά

rmeia^dimokratianews-gr

Την
ώρα που τα

δημόσια νοσοκομεία

καταρρέουν

λόγω έλ
λειψηβ χρηματοδότησα

και φουντώνουν
οι διαμαρτυρίεβ από

το υγειονομικό προσωπικό
ms χώραβ για ελλείψει

ακόμα και σε βασικά υλικά
onus σΰριγγεβ και φάρμακα

υπάρχει μια πηγή άμε
ons ρευστότητας στο ΕΣΥ
ικανή να επιφέρει εκατο
ντάδεβ εκατομμύρια ευρώ
τον χρόνο που παραμένει
ανεκμετάλλευτη Πρόκειται

γιαTis κλινικέβ μελέτεβ
που μπορεί να αποδώσουν
έωβ και 200.000.000 ευρώ

τον χρόνο στο ΕΣΥ εάν
φυσικά η σημερινή ηγεσία

του υπουργείου Υγείαβ
πρωτοτυπήσει σε σχέση με
ns προηγουμενεβ και δώσει
τη δέουσα προσοχή

Πρόσφατα μάλιστα ο
πρόεδροβ του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδαβ ΣΦΕΕ
Πασχάληβ Αποστολίδη
επανέλαβε την ανάγκη δη
μιουργίαε ενόβ σταθερού
περιβάλλοντοβ στη χώρα
προκειμένου να αυξηθούν
οι κλινικέβ μελέτεβ που
μπορούννα τονώσουν άμεσα

την οικονομία ins

Οι àXkes χώρεβ
Συγκεκριμένα στην ομιλία

του στο πλαίσιο του συνεδρίου

Νοσοκομειακό
φάρμακο που οργάνωσε
το Health Daily στην Αθήνα

τον περασμένο Φεβρουάριο
ο κ Αποστολίδης τόνισε

μεταξύ άλλων ότι
η χώρα μαβ κερδίζει από
Tis κλινικέβ μελέτεβ μόνο
80.000.000 ευρώ τον χρόνο

όταν το 2013 οι Ισπανοί
κέρδισανπερίπου 1 δισ ευρώ

η Κύπροβ 85.000.000
ευρώ η Γερμανία ξεπέρασε

τα 6 δισ ευρώ το Βέλγιο

τα 2 δισ η Αυστρία τα
453.000.000 ευρώ και η
Πολωνία τα 203.000.000
ευρώ

Σημειώνεται ότι μία
κλινική μελέτη αποδίδει
στην ελληνική οικονομία
250.000 ευρώ os άμεση
επένδυση ενώ η συνολική

συνέπεια στην οικονομία

ανέρχεται στα 500.000
ευρώ Ομωβ στην Ελλάδα
από τα 130 νοσοκομεία του
ΕΣΥ σήμερα κλινικέβ με
λέτεβ πραγματοποιούνται
μόνο σε 10 με 15 Είναι χαρακτηριστικό

σύμφωνα με

Τα συχνότερα
εμπόδια στο

μικροσκόπιο

ΜΕ ΤΟ σημαντικότερο και συχνότερο εμπόδιο στη διεξαγωγή των κλινικών

μελετών στη χώρα μας ασχολήθηκε το 2ο Συνέδριο Tns Ελληνικιίβ
ETaipias Φαρμακευτικής Ιατρικηβ που πραγματοποιήθηκε ans 18 και ns
19 Μαρτίου στηνΑίγλη Ζαππείου Αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντα ειτι
στήμονεβ από τη βιοϊατρική κοινότητα εκπρόσωποι θεσμικώνφορέωντης
Πολιτεία και των ενώσεων ασθενών μοιράστηκαν εμπειρίεβ γνώση προ
βληματισμούβ και προτάσειβ με στόχο την εξεύρεση i\as Koivns συνισταμένης

για την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών Οι
ειδικοί άλλη μια φορά επισήμαναν ότι η βελτίωση ms aÇiomon'as και ms
διαφάνειαβ θα επιφέρει λύση και σε κάθε ανασφάλεια

Οι κλινικές μελέτες
ανεκμετάλλευτος

θησαυρός του ΕΣΥ
Πώς μπορούν τα δημόσια νοσοκομεία ηου καταρρέουν από την έλλειψη

χρηματοδότησης να τονωθούν ακόμα και με 200.000.000 ευρώ τον χρόνο
θα άνοιγαν και 5.000 έως 10.000 καινούργιες θέσεις απασχόλησης

Η διαδικασία διεξαγωγιΐε των ερευνών για τα νέα σκευάσματα
01 ΚΛΙΝΙΚΕΣ μελέτες είναι έρευνες που διεξάγονται στα
νοσοκομεία για να διαπιστωθεί εάν ένα νέο φάρμακο είναι
ασφαλές και αποτελεσματικό και βασίζονται σε ασθενείς
που συμμετέχουν εθελοντικά Κάποια από αυτά τα σκευάσματα

δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές

ενώ σε άλλες περιπτώσεις φάρμακα που κυκλοφορούν
ήδη στην αγορά δοκιμάζονται σε μια νέα πάθηση ή νια επιπλέον

πληροφορίες Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που
αφορούν τη δοκιμή ενός νέου σκευάσματος ολοκληρώνονται

σε τέσσερα στάδια ή φάσεις όπως αποκαλούνται και
καθεμία απαντά σε διαφορετικά ερωτήματα

Στη Φάση I δοκιμάζουν το νέο φάρμακο ή τη θεραπεία
σε ίνσν μικρό αριθμό ατόμων 20-80 για να εκημήσουν την

ασφάλεια να καθορίσουν ένα ασφαλές εύρος δοσολογίας
και να προσδιορίσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες Στη Φάση
II το φάρμακο ερευνάται σε μη μεγαλύτερη ομάδα ατόμων
100-300 ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του

και να αξιολογηθεί περαιτέρω η ασφάλεια του Στη Φάση III
το φάρμακο χορηγείται σε μεγάλες ομάδες ατόμων 1.000
3.000 νια να επιβεβαιωθεί π αποτελεσματικότητα να παρακολουθηθούν

οι ανεπιθύμητες ενέργειες και να συγκριθεί
με ης υπάρχουσες θεραπείες Η Φάση IV οφορά σκευάσματα

τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά και καταγράφονται

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους

χορήγησης τους τα οφέλη και την καλύτερη δυνατή

χρήση τους

Συνέλαβαν χειρουργό για φακελάκι 1 000 €
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ οε χειρουργό του
γενικού ογκολογικού νοσοκομείου
Κηφισιάς Οι Αγιοι Ανάργυροι ο
onoios κατηγορείται ότι απαίτησε
φακελάκι για να χειρουργήσει

μια ασθενή πέρασαν την Πέμπτη
το πρωί οι αστυνομικοί Tns Διεύθυνσης

Εσωτερικών Υποθέσεων
Σύμφωνα με την καταγγελία ins

αοθενούβ ο 62xpovos γιατρόβ ζήτησε
το χρημαηκό ποσό των 1.000 ευρώ

για τηνεπέμβαση η οποία πραγ¬

ματοποιήθηκε την προπερασμένη
Παρασκευή στο νοσοκομείο

Μετά την εγχείρηση ο γιατρόβ
ζήτησε και πάλι τα λεφτά που είχαν
προσυμφωνήσει Η ασθενήβ αποφάσισε

να καταγγείλει το περιστατικό
στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων

ms Αστυνομίας
Οι άνδρεβ ms ΕΛΑΣ που

οργάνωσαν

τηνεπιχείρηση σύλληψης
του χειρουργού τη συμβούλευσαν
να προχωρήσει τη διαδικασία και

ms έδωσαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Την περασμένη Πέμπτη

η καταγγέλλουσα συναντήθηκε
με τον γιατρό και του έδωσε τα

χρήματα Αμέσωβ επενέβησαν οι
αστυνομικοίwis Διεύθυνσηβ Εσωτερικών

Υποθέσεων και τον συνέλαβαν

Ο 62xpovos με τη δικογραφία
που σχηματίστηκε eis βάροβ του
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών

Αθηνών

τον κ Αποστολίδη ότι στην
Τσεχία τα φορολογικά κίνητρα

που δίνει η χώρα για
μία κλινική μελέτη ανέρχονται

στο 200 όταν στη
χώρα pas για να δοθεί μια
άδεια πρέπει να περάσουν
πολλοί μήνεβ

Αξίζει να σημειωθεί ότι
και στο συνέδριο Clinical
Research Conference
που έγινε τον περασμένο
Δεκέμβριο στην Αθήνα
οι ειδικοί ανέφεραν ότι η
Ελλάδα είναι 15 με 20 δισ
φτωχότερη επειδή δεν
έχει αναδείξει Tis κλιντκέβ
μελέτεβ που θα άνοιγαν
5.000 έωβ και 10.000 θέ
o8is εργασίας

Ακέφαλα
Τι γίνεται όμωβ στα ελληνικά

δημόσια νοσοκομεία
Ενδεικτικό ms απαράδε
Kms κατάστασηβ που επικρατεί

στο ΕΣΥ είναι ότι
εδώ και σχεδόν τρειβ μή
ves παραμένουν ακέφαλα
Opcûs ακόμα και την περίοδο

που τα νοσοκομεία είχαν

διοικητέβ οι περισσότεροι
από αυτούβ δεν γνώριζαν

ότι πραγματοποιούνται
κλινικέβ μελέτεβ Δεν

είναι όμωδ μόνο οι διοικητές
το πρόβλημα Σοβαρό

έλλειμμα εντοπίζεται και
στην εκπαίδευση του προσωπικού

το οποίο έχει μειωθεί

αισθητά λόγω tits απαγόρευσης

των προσλήψεων
και εξαιτίαβ των Μνημονίων

με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι

στα νοσοκομεία να
τρομάζουν να βγάλουν την
εφημερία

Ο unoupYÔs Υγείας Αν
δρέαβ Ξάνθοβ φαίνεται ότι
δείχνει ενδιαφέρον για το
θέμα Προ ημερών ανακοίνωσε

ότι από φέτοβ θα αρχίσει

να εφαρμόζεται ο véos
Κανονισμόβ 536/2014 ms
Ε.Ε Σε αυτόν προβλέπεται
ότι για την έγκριση κλινικών

δοκιμών που αφορούν
νέα καινοτόμα φάρμακα
αρκεί μία και μόνο αίτηση
μέσω Koivris πύληβ με τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη

Σκοπόβ Tns εφαρμο
γήβ του Κανονισμού είναι
να μειωθεί η γραφειοκρατία

και κατ επέκταση και
ο xpôvos αναμονιτς για την
αδειοδότηση Ενθαρρυντικό

είναι επίσης το γεγονόβ
ότι ο ΕΟΦ έχει δρομολογήσει

m δημιουργία Εθνικού
Μητρώου Κλινικών Μελετών

και Ερευνητών και
Μητρώου Κλινικών Μελετών

ανά Νοσοκομείο αλλά
και μια σειρά πρωτοβουλιών

για την ενημέρωση των
ασθενών και ms κοινωνίας
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Αξιοποίηση
Ενας παλιός συνεργάτης ίου Νικήτα

Κακλαμάνη είχε περάσει από
την Πολιτική Ανοιξη του Αντ Σαμαρά

αξιοποιήθηκε στο νέο οργανόγραμμα

της Ν.Δ Πρόκειται για τον
Πασχάλη Μπουχώρη ο οποίος την
εποχή που ο κ Κακλαμάνης ήταν
υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση
του Κώστα Καραμανλή είχε τη
θέση του γενικού γραμματέα
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www.ncwmoney.gr

neos η Τράπεζα
Ffeipaicos γύρισε
το «Eppkos Ντυνάν»
σε κερδοφόρα
πορεία
ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ms οικονομική$ öiaxeipians του νοσοκομείου από την τράπεζα
αποτελεί μοντέλο για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση προβληματικών εταιρειών

Μία από Tis πιο επιτυχημένες περιπτώσεις αναδι-
άταΕης εταιρείας και αναστροφής της καθοδικής
πορείας της αποτελεί η υπόθεση του νοσοκομείου 

«Ερρίκος Ντυνάν».

Του ΑλέΕανδρου
Καοτμάτη
alas)matis@pràtothems.Ret

Σε 
μια περίοδο όπου γίνεται πολύ λόγος για τα

κόκκινα δάνεια και τη διαχείριση tous, το
«Ντυνάν» αποτελεί κραυγαλέο παράδειγμα

των υπεραΣιώνπου κρύβονται πίσω από πολλές ελληνικές 

εταιρείες που έχουν γονατίσει υπό το βάρος της

παρατεταμένης κρίσης. Με ορθολογικό management
και στοιχειώδη υποστήριξη, οι προβληματικές εταιρείες 

επιστρέφουν σε ομαλή πορεία, αυΣάνουντις θέσεις
εργασίας, περνούν στην κερδοφορία και φυσικά οι

αποτιμήσεις τους πολλαπλασιάζονται.
Οι κρυφές υπεραΣίες που μπορούν να αποδώσουν

«κόκκινες» εταιρείες είναι ο θησαυρός που φέρνει στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πληθώρα Σένων επενδυτικών 

κεφαλαίων. Η εΣοντωτική φορολόγηση, το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία 
και οι πολιτικοί κίνδυνοι δεν αποθαρρύνουν τα

μεγάλα funds. Τα περισσότερα από αυτά είτε έχουν
μόνιμους αντιπροσώπους, είτε στέλνουν συνεχώς
στελέχη τους στην Αθήνα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

-κατά περίπτωση- για Σενοδοχεία, ακίνητα,
εταιρείες, υποδομές κ.λπ. Μετά από οκτώ χρόνια
ύφεσης και έΣι χρόνια μνημονίου οι ελληνικές εταιρείες 

με στοιχειώδη οτήριΣη και μια μικρή έστω βελτίωση

ρημα της διαχείριση του νοσοκομείου. Δύσκολο,
αφενός λόγω του ιδιαίτερου ρόλου και της κοινωνικής
προσφοράς που έχει ένας νοσηλευτικός οργανισμός,
χαρακτηριστικό που δεν επιτρέπει στους μάνατζερ να

διαχειριστούν την κατάσταση με καθαρά οικονομικά
κριτήρια, και αφετέρου επειδή το «Ερρίκος Ντυνάν»
ήταν στο επίκεντρο μιας οικονομικής θύελλας που είχε
οδηγήσει το νοσοκομείο σε κατάρρευση. Αρκεί χαρακτηριστικά 

να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι είχαν
παραμείνει απλήρωτοι για δύο χρόνια.

Ο άνθρωποβ των ειδικών αποστολών

Μόλις η Πειραιώς ανέλαβε το «Ντυνάν» πλήρωσε tous
εργαζομένους, ενώ ο κ. Μιχάλης Σάλλας ανέθεσε σε
έναν άνθρωπο «ειδικών αποστολών» τη διαχείριση της

μονάδας. Ο λόγος για τον Senior Advisor Tns τράπεζα5
για τπν αναδιοργάνωση επιχειρήσεων Χρήστο Σορώ-
το. Εμπειρος τραπεζίτης, καθώς έχει θητεύσει επικεφαλής 

της Citigroup στην Ελλάδα, γενικός διευθυντής
της Bank of America και αργότερα της Eurobank,
πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Σορώ-
τος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας συγκεκριμένα
projects που του αναθέτει η τράπεζα. Exovras τις κατάλληλες 

γνώσεις, αλλά και γνωριμίες λόγω ms καριέρας 
του στις άλλες τράπεζες, ο κ. Σορώτος είχε διαχειριστεί 

ήδη για λογαριασμό της Πειραιώς περιπτώσεις
προβληματικών εταιρειών στην ακτοπλοΐα, στον Ξενοδοχειακό 

τομέα κ.α.
Το «Ντυνάν» ήταν «χτισμένο» σωστά όσον αφορά

crus laTpiKés και νοσηλευτικέ5 υπηρεσίε5, αλλά orous
υπόλοιποι τομεί5 η κατάσταση ήταν δραματική. Τον
Νοέμβριο του 2014 τα έσοδα του νοσοκομείου ήταν 1,3

Τον Νοέμβριο του 20Η ία έσοδα του νοσοκομείου ήταν 1,3 εκατ. ευρώ
τον μήνα και οι ζιιμίεί 2,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα τα μηνιαία έσοδα του ανέρχονται
σε 3 εκατ. ευρώ και οι αντιστοιχεί ζημίε$ oris 500. 000 ευρώ

του οικονομικού περιβάλλοντο5 μπορούν να παρουσιάσουν 

εντυπωσιακέε ετηδόσειβ. Η ιστορία του «Ερ-
piKos Ντυνάν» το αποδεικνύει.

Το νοσοκομείο βαρυνόταν με δάνεια 90 εκατ. ευρώ
όταν τον Μάρτιο 2013 τα παραρτήματα των κυπριακών
τραπεζών πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα 

τον Σεπτέμβριο του 2014, μέσω μιας εταιρείας ειδικού 

σκοπού που ίδρυσε με την επωνυμία ΗΜΙΘΕΑ,
απέκτησε σε πλειστηριασμό την κυριότητα των πάγιων 

στοιχείων του ενεργητικού . Τον Νοέμβριο του 2014
η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει το δύσκολο εγχεί-

εκατ. ευρώ τον μήνα και οι ζημίες 2,5 εκατ. ευρώ. Το

πρώτο πράγμα που έκανε το νέο management ήταν
να σταθεροποιήσει το «Ντυνάν». Η τράπεζα άρχισε να

πληρώνει τους εργαζομένους, ενώ στο νοσοκομείο
«μετακόμισαν» άνθρωποι από τον εσωτερικό έλεγχο
της. Ταυτόχρονα, αμέριστη ήταν η τεχνική υποοτήριΣη
που δόθηκε από την Πειραιώς και σε άλλους ευαίσθητους 

ôioïKntiKoùs τομεί$, όπως οι προμήθειες κ.ά.

ΕΣειδικευμένη γερμανική εταιρεία ανέλαβε τη
σύνταΣη ενός λεπτομερούς ρ^ίηεςς plan που ανέλυε
την κατάσταση στην αγορά γενικά και στην Αττική
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business stories www.protothema.gr
www.newmoney.grff Από τον προσεχή Σεπτέμβριο το Ντυνάν γίνεται πανεπιστημιακό νοσοκομείο καθώς υπογράφηκε συμφωνία με αμερικανική holding

η οποία έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια σε 40 χώρες όπου σπουδάζουν συνολικά 2$ο.οοο φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών αντικειμένων

ειδικά ίο μοντέλο λειτουργίαδ του νοσοκομείου tous
επιχειρηματικοί otôxous κ.λπ Εφαρμόστηκε επίση5
πρόγραμμα rrepioroÄns δαπανών και ταυτόχρονα έγιναν
συντονισμένε5 προσπαθεί για την προσέλκυση νέων
γιατρών Στο δυναμικό του νοσοκομείου εντάχθηκαν
γιατροί Kupicos δύο κατηγοριών αναγνωρισμένοι στον
τομέα tous εΕηντάρηδεε αλλά και δυναμικοί γιατροί με
θητεία κυρίοκ στο εΕωτερικό crus nÂiKÎES των 40-50 ετών
Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα τμήματα ôncos

Καρδιοχειρουργικό

κ.ά Οι προοπάθειεβ σταδιακά απέδωσαν
και σήμερα τα μηνιαία έσοδα του νοσοκομείου ανέρχονται
στα 3 εκατ ευρώ και οι αντίστοιχε ζημίε cms 500.000
ευρώ Η δυναμική των εργασιών είναι έντονα ανοδική και
καθιστά εφικτό τον στόχο ms διοίκησα τον Ιούνιο να είναι
το νοσοκομείο στο break-even

Φυσικά η Τράπεζα Πειραιά δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει

την επιχειρηματικότητα ούτε να αναλάβει ρόλο
στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών Στο πλαίσιο αυτό βοηθά

το Ντυνάν να επανέλθει σε κερδοφόρα πορεία ώστε
να προστατέψει και να ενισχύσει την αΒα του περιουσιακού

στοιχείου που κατέχει ενώ ταυτόχρονα είναι σε
αναζήτηση του κατάλληλου επιχειρηματικού εταίρου Ο

διαγωνισμόε που έκανε η τράπεζα πριν από λίγου μήνε
με την PricewaterhouseCoopers δεν οδήγησε σε ικανο

noimiKés npoocpopés πιθανόν γιατί δεν είχε διαφανεί
ακόμη η επιχειρηματική αναδιοργάνωση του Ντυνάν
και επειδή εξακολουθούν να είναι προβληματικέ5 οι πλη
ρωμέ5 των ασφαλιστικών ταμείων npos τα ιδιωτικά θεραπευτήρια

Η στρατηγική tos Τράπεζα5 Πειραιά είναι να
συνεχίσει npos αυτή την κατεύθυνση να προσθέτει δηλαδή

αΒα στο Ντυνάν προσδοκώντα5 την κατάλληλη

συγκυρία όπου cskivibvtos έναν συνεταιρισμό θα βάλει
m βάσεβ για να αποσυρθεί επιχειρηματικά anoKopizovras
υπεραΒε από τη διαχείριση που άσκησε

Πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Στο πλαίσιο αυτό από τον Σεπτέμβριο το Ντυνάν γίνεται
πανεπιστημιακό νοσοκομείο καθακ υπογράφηκε συμφωνία

με αμερικανική holding η οποία έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια

σε 40 χώρε όπου σπουδάζουν συνολικά 240.000
φοιτητές ιατρικών και νοσηλευτικών αντικειμένων Ο συ¬

γκεκριμένος οργανισμ05 μεταΣύ άλλων έχει ιατρικέ5
οχολέ σε Κύπρο Πορτογαλία και άλλε5 γειτονιά χώρε
και οι φοιτητές tous θα εκπαιδεύονται από τον Σεπτέμβριο
στο Ντυνάν Η στρατηγική του κ Σάλλα δεν είναι η Πειραιώς

να γίνει c£vo6ôxos ή γιατρ05 Δεν θα ήταν σωστό
όμως να αφήσει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο να
απα&ωθεί Αν η Πειραιάς πουλούσε το νοσοκομείο τον

Νοέμβριο του 2014 που το ανέλαβε ο αγοραστή5 θα είχε
καρπωθεί όλη την υπεραΒα Αυτό το μοντέλο διαχείριση
που εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο για την

οικονομία όσο και για tous μετόχους tos τράπεζα5 θέλει
η Πειραιώς να το εφαρμόσει σε όλε5 Tis μεγάλες εταιρείες
που έχουν καταρρεύσει και ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο
ms Εκτός από το Ντυνάν μια ανάλογη υπόθεση όπου η

τράπεζα εφάρμοσε με επιτυχία το συγκεκριμένο μοντέλο
και δικαιώθηκε από τα γεγονότα είναι αυτή ms Avis Η

εταιρεία διασώθηκε σταμάτησε να καίει λεφτά και το
2015 έβγαλε κέρδη 15 εκατ ευρώ

Η στρατηγική τιις Πειραιώς δεν είναι να γίνει Ξενοδόχος ή γιατρός Η τράπεζα θεωρεί
ότι πρέπει να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει να τους προσθέσει αΒα
ύστε όταν πουληθούν στην κατάλληλη συγκυρία να αποκομίσει μεγάλες υπεραδες
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Ανδρέαε Ξανθόε και
Παύλοε Πολάκηβ
Οι σύντεκνοι του
υπουργείου Υγείαε
που μένει καθηλωμένο
σε υποσχέσειβ
και αποφάσειε
δευτερευουσαε σημασίαε

Παγιδευμένη
σε βαθυ κώμα

η Υγεία
0 poXos

ins nyeoias
του

υπουργείου
ms οδου

ApioioiéXous
στην αναποτελεσματικό¬

τητα και την
έλλειψη

συντονισμού
ιδίω5 σε ό,π
αφορά την

προσφυγική
κρίση που

χαρακτηρίζει
ro ΕΣΥ

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ
ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Ροκανίζουν
τον χρόνο αυτή είναι η τακτική που

ακολουθούν στην οδό Αριστοτέλους οι δύο σύ
ντεκνοι υπουργοί οι οποίοι έχουν χαμηλώσει

τεχνηέντως τους αντιμνημονιακούς τόνους αλλά και
τις προσδοκίες ώστε να μην ξαναμπούν στο στόχαστρο
των δανειστών και του Μαξίμου όπως είχε συμβεί τον
περασμένο Δεκέμβριο

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μοιάζει χαμένος
στη μετάφραση των Μνημονίων Μάταια ψάχνει να βρει
σε αυτά αριστερό πρόσημο με αποτέλεσμα να έχει επιδοθεί

σε μια προσπάθεια να κρατήσει όσο πιο καθαρά
γίνεται τα χέρια του

Ο στόχος του είναι διπλός Αφενός να μην επαναληφθεί
το θρίλερ που παίχτηκε στα τέλη του 201 5 όταν οι

αντιστάσεις από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για
την υλοποίηση του προαπαιτούμενου που αφορούσε τη
μείωση κατά 40 της αποζημίωσης των διαγνωστικών
εξετάσεων κόλλησε την εκταμίευση του 1 δισ ευρώ
Αφετέρου να μην τσαλακωθεί κι άλλο το αντιμνημο
νιακό προφίλ του Οντας ο ίδιος σάρκα από τη σάρκα
των συνδικαλιστών γιατρών έχει έναν άσο στο μανίκι
του που ακούει στο όνομα του αρχισυνδικαλιστή των
νοσοκομειακών γιατρών Δημήτρη Βαρνάβα

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας ΟΕΝΓΈ ήταν ο μπροστάρης

στις κινητοποιήσεις του κλάδου τα χρόνια που ο ΣΥΡΙ
ΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση Ομως κατά τον έναν και
πλέον χρόνο της κυβέρνησης πρώτη φορά Αριστερά οι
γιατροί του ΕΣΥ παρά τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες για
τόνωση των νοσοκομείων με ενισχυμένο προσωπικό και
χρηματοδότηση έχουν πέσει σε συνδικαλιστική ατονία

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή παράταξη που
πρόσκειται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ με αφορμή τις πρόσφατες

εκλογές στην ΕΙΝΑΠ Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας

Πειραιά ασκεί δριμύτατη κριτική στον Βαρνάβα
που εκπροσωπεί την κυβερνητική παράταξη Μέτωπο
Η ηγεσία του Μετώπου έχει μετατραπεί σε διακοσμητικό

έπιπλο του γραφείου του νυν υπουργού Υγείας
περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση

Ακόμη όμως και οι κομματικοί αντίπαλοι του Ανδρέα
Ξανθού τού αναγνωρίζουν πολιτική ευγένεια όχι όμως
αποτελεσματικότητα Και προσθέτουν ότι η περίοδος
χάριτος αποπνέει με την ηγεσία του υπουργείου να μένει
καθηλωμένη σε υποσχέσεις και αποφάσεις δευτερεύουσας

σημασίας Είναι ενδεικτικό ότι πέρασαν τουλάχιστον
τέσσερις μήνες για να επισκεφθεί μόλις προχθές την
Ειδομένη με στελέχη του χώρου να του καταλογίζουν
προκλητική απουσία συντονισμού σε ό,τι αφορά την
προσφυγική κρίση Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι
δεν χτυπάει το χέρι στο τραπέζι με αποτέλεσμα τον

πρώτο και τον τελευταίο λόγο να τον έχει καρπωθεί το
ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

ΜΕ ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ Ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης από την άλλη πλευρά
έχει αυτοπαγιδευθεί στην εικόνα του μαυροπουκαμισά
Κρητικού επενδύοντας αρχικά τόσο αυτός όσο και το
Μαξίμου στο δυναμικό προφίλ του που προμήνυε ότι
ερχόταν για να τα σπάσει με όλους

Ο καβγάς του αναπληρωτή υπουργού με διαπιστευμένο
δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα
τέλη του περασμένου έτους σημειωτέον ότι από τότε οι
υπουργικές συναναστροφές με δημοσιογράφους έχουν
μπει στον πάγο τον έβαλε στο κάδρο ως ένα ακόμη
σύμπτωμα παρακμής του πολιτικού λόγου

Ισχυρότερο πλήγμα για τον ίδιο όμως ήταν ο χειρισμός
της υπόθεσης που αφορούσε την πρώτη του εξαδέλφη

αναισθησιολόγος η οποία ενεπλάκη στη μοιραία για
την 4χρονη ασθενή επέμβαση Ειδικότερα στον Πολάκη
χρεώθηκε η πρωτοφανής ολιγωρία στην ολοκλήρωση
της ΕΔΕ αλλά και η επιχείρηση ομερτά που στήθηκε
για να συγκαλύψει την κλοπή ναρκωτικών ουσιών από
την ίδια γιατρό τον περασμένο Μάιο

Ωστόσο ο ίδιος εμφανίζεται πολέμιος της διαπλοκής
στον χώρο της Υγείας επαναλαμβάνοντας σε κάθε

ευκαιρία πως θα την τσακίσουμε Ομως οι μήνες
περνούν χωρίς να έχει φέρει ακόμη την επανάσταση
στις προμήθειες των νοσοκομείων

Αντίθετα ο Πολάκης επιφύλασσε ράπισμα στους
ασφαλισμένους όταν τον περασμένο μήνα υπέγραψε
απόφαση που κρατά σταθερή τη συμμετοχή των ασθενών
στις διαγνωστικές εξετάσεις παρά τη μείωση της τιμής
με την οποία τις αποζημιώνει ο ΕΟΓΓΥΥ μετριάζοντας
έτσι τις απώλειες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων

Πάντως στον ελεύθερο χρόνο του ξεσπαθώνει στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπου έχει αναλάβει τον ρόλο του
στρατηγού κατά της διαπλοκής σε όλους τους λοιπούς

τομείς πλην του τομέα του Πρόσφατα αφιέρωσε από τον
λογαριασμό του στο facebook και την εξής μαντινάδα τόσο
στον Ανδρέα Ξανθό όσο και στον εαυτό του απευθυνόμενος

προς όλα τα διαπλεκόμενα παπαγαλάκια όπου
γης Δε θέλω δανεικά φτερά πετώ με τα δικά μου γι
αυτό πολλοί ζηλεύουνε εμέ το πέταγμά μου



16. ΔΥΟ-ΔΥΟ ΣΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/03/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/03/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 28

Κοινωνία

Δυο-δυο
στα κρεβάτια
στο Νοσοκομείο
του KIkis
Με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό
υποδομές και φάρμακα τα
νοσηλευτικά ιδρύματα της Βόρειας
Ελλάδας αντιμετωπίζουν όλο και
περισσότερα περιστατικά λόγω
Ειδομένης

ΕΠ0ΡΤΑ:ΕΛΕΝΑΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Η κίνηοη είναι
γενικότερα πολύ
αυξημένη τόσο
στην Παιδιατρική
όοο και στη Μαιευτική

Κλινική
οι οποίες συγκεντρώνουν

τον
κύριο όγκο των
περιστατικών
σχολιάζει μέλος
του σωματείου
εργαζομένων του
Νοσοκομείου
rou Κιλκίς

Σύμφωνα με
τους γιατρούς
του Νοσοκομείου

του Κιλκίς οι
ελλείψεις υλικών
που συνεχώς
πολλαπλασιάζονται

λόγω της
υποχρηματοδό
τησης εμφανίζονται

πλέον από
την αρχή του
έτους και όχι το
τελευταίο τρίμηνο

όπως παλαιότερα

Η υποοτελέχωση και οι ελλείψεις φαρμάκων

και αναλωσίμων γίνονται σήμερα

αντιληπτές περισσότερο από
ποτέ στα νοσοκομεία της Βόρειας
Ελλάδας Η κίνηοη των περιστατικών

έχει αυξηθεί αισθητά σε όλα τα
νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής
και δη τοιι Κιλκίς λόγω των μεγάλων
ροών προσφύγων και μεταναστών

Ως την περασμένη Τετάρτη στην
Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου

του Κιλκίς νοσηλεύονταν 14 προ
σφυγόπουλα από τη Συρία κυρίως με
ιογενή πνευμονία και άλλα αναπνευστικά

προβλήματα Μαζί τους ήταν
και 20 συνοδοί

Από τις 18 κλίνες που έχει η κλινική

ήταν κατειλημμένες οι 14 Η
κίνηοη είναι γενικότερα πολύ αυξημένη

τόσο στην Παιδιατρική όοο και
στη Μαιευτική Κλινική οι οποίες
συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο των
περιστατικών Ωστόσο η κατάσταση
ήταν λίγο καλύτερη από την προηγούμενη

εβδομάδα Επειδή προ
δεκαημέρου τα περιστατικά ήταν
πολλά και οι κλίνες δεν επαρκούσαν

νοσηλεύονταν και δύο παιδιά σε
κάθε κρεβάτι σχολιάζει ο κ Αχιλλέας

Καλεμκερίδης πρόεδρος του NT
ΑΔΕΔΥ και μέλος του ΑΣ του σωματείου

εργαζομένων του Νοσοκομείου
του Κιλκίς Οπως λέει τις τελευταίες
ημέρες ορισμένα παιδιά μεταφέρονται

σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης Στη
δε Μαιευτική Κλινική νοσηλεύονται
οκτώ γυναίκες από τη Συρία με δέκα
συνοδούς και πέντε νεογνά

Τουλάχιστον τέσσερα προοφυγό
πουλα έχει δει τις τελευταίες ημέρες
να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς

η ακτινολόγος και πρόεδρος της
Ενωσης Νιχκικομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης

κυρία Δάφνη Κατοίμπα
Τα παιδιά πιθανόν είναι περισσότερα

Δεν έχουμε ακριβή εικόνα του
αριθμού που έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομεία

της Θεσσαλονίκης Εγώ
έχω δει τουλάχιστον τέσσερα στο
Γεννηματάς το τελευταίο χρονικό

διάστημα πρ(κ>θέτει Σημειώνει
ϋστόσο ότι ακόμη τα Τμήματα Εξωτερικών

Ιατρείων των νοσοκομείων της
Θεσσαλονίκης δεν έχουν επιβαρυνθεί
ιδιαίτερα από τους πρόσφυγες

Φεύγουν
χωρίς φάρμακα
Μετά τη νοσηλεία τους σε κάποιο δημόσιο

νοσοκομείο οι πρόσφυγες αναχωρούν

και μαζί με το εξιτήριο παίρνουν

και ένα συνταγολόγιο το οποίο
όμως δεν γνωρίζουν τι να κάνουν
Από το Τανηματάς παίρνουν μαζί
ιους φάρμακα πάνες και ό τι άλλο
ιους είναι απαραίτητο Αυτό δεν συμβαίνει

σε όλα τα νοσοκομεία όπως
για παράδειγμα σε αυτό του Κιλκίς
λόγω των ελλείψεων αναλωσίμων

υλικών και φαρμάκων δηλώνει η
κυρία Κατοίμπα

Μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένο
περιστατικό που εξήλθε του Νοσοκομείου

του Κιλκίς χωρίς φάρμακα αλλά

μόνο με ένα συνταγολόγιο Πήγε
στον καταυλισμό με το συνταγολόγιο
στο χέρι χωρίς να ξέρει αν και από
πού μπορεί να προμηθευτεί τα φάρμακα

που του είχε γράψει ο γιατρός
Δυστυχώς καθημερινά επιβεβαιώνεται

ότι δεν υπάρχει συντονισμός
Ο τι γίνεται προχωρείμε τη δουλειά
των εθελοντών και των μη κυβερνητικών

οργανώσεων σχολιάζει Μπορεί

άλλωστε να φανταστεί κανείς τι
θα συμβεί αν για λόγους ανωτέρας
βίας αποφασίσουν να αποχωρήσουν
οι ΜΚΟ από τους καταυλισμούς της Ειδομένης

ένα τοουνάμι περιστατικών
θα κατευθυνθεί προς τα νοσηλευτικά
ιδρύματα της περιοχής επιτείνοντας
τα υπάρχοντα προβλήματα

Ελλείψεις από
το πρώτο τρίμηνο
Σύμφωνα με τους γιατρούς του Νοσοκομείου

του Κιλκίς οι ελλείψεις
υλικών που συνεχώς πολλαπλασιάζονται

λόγω της υποχρηματοδότηοης
εμφανίζονται πλέον από την αρχή του
έτους και όχι το τελευταίο τρίμηνο
όπως παλαιότερα Οπως αναφέρουν
το 2011 ο προϋπολογισμός του Γενικού

Νοσοκομείου Κιλκίς ήταν 9,9
εκατ ευρώ Με ιπαδιακές μειώσεις

έφθασε το 2015 σία 4,9 εκατ ευρώ
Ενώ λοιπόν ο προϋπολογισμός συνεχώς

περικόπτεται η ζήτηση των υπηρεσιών

υγείας διαρκώς αυξάνεται
Σημειώνουν μάλκπα ότι επειδή δεν

καλύπτονταν οι ανάγκες σε φάρμακα
για τους ασθενείς με απόφαση του ΔΣ
του νοσοκομείου το φαρμακείο χρησιμοποίησε

5 153 φαρμακευτικά σκευάσματα

κατά την τριετία 2012-14 από
το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κιλκίς

Επίσης τονίζουν ότι παρατηρείται
σοβαρή περιοδική έλλειψη αντιδραστηρίων

και αναλωσίμων υλικών στο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο και στην
Αιμοδοσία που προκαλεί δυσλειτουργία

στην ορθή αντιμετώπιση των
προσερχόμενων

ασθενών τό<χ σία
προγραμματισμένα

ραντεβού όσο και στα
επείγοντα Υπάρχουν ελλείψεις συστημάτων

επισκληριδίου αναισθησίας
αντλιών συνεχούς επισκληριδίου

αναλγησίας και κεντρικών φλεβικών
καθετήρων στο Αναισθησιολογικό
Τμήμα καθώς και απολυμαντικών
ραμμάτων και συρραιπικών mo

χειρουργείο

Ελλείιψεις απλώς αναλώσιμων υλικών

όπως είναι ο χαρτοβάμβακας
παρατηρούνται σε Λα τα νοσοκομεία
της θεσσαλονίκης Σύμφωνα με την
κυρία Κατοίμπα πριν από περίπου
δύο εβδομάδες γιατροί του Ιπποκράτειου

βγήκαν έξω και αγόρασαν

βαμβάκι διότι δεν υπήρχε στο
νοσοκομείο

ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Φυγιΐ εντάσε αδυναμία επικοινωνια5 και ιοί

Διανομή φαρμάκων σε
πρόσφυγες στην Ειδομένη
Οι ιατροφαρμακευτικές
ελλείψεις στον καταυλισμό
προκαλούν ανησυχία

Εκτός από την αυξημένη
κίνηση ιδίως στο Νοσοκομείο

του Κιλκίς και τις
ελλείψεις προσωπικού
αναλώσιμων υλικών και
φαρμάκων οι γιατροί και
γενικότερα οι εργαζόμενοι
στα νοσηλευτικά ιδρύματα
της Βόρειας Ελλάδας έρχονται

αντιμέτωποι με δύσκολες

καταστάσεις
Παρατηρείται μια τάση

φυγής πριν από την ολοκλήρωση

της ανάρρωσής
τους από ίο νοσοκομείο
ακόμη και λάθρα Ο φό¬

βος του αγνώστου τούς
οδηγεί πολλές φορές να
μην αποχωρίζονται τους
συνοδούς τους με αποτέλεσμα

να οδηγούμαστε
στη νοσηλεία των ασθενών

και στη φιλοξενία των
συνοδών τους αναφέρουν
οι γιατροί του Νοσοκομείου

του Κιλκίς
Επίσης αναφέρονται

στις τεράστιες φυλετικές
διαφορές των προσφύγων
και των μεταναστών που
συχνά τους οδηγούν σε βίαιες

συγκρούσεις μεταξύ

τους με τραγικά αποτελέσματα

Η δε επικοινωνία
του προσωπικού του νοσοκομείου

μαζί τους είναι
τις περισσότερες φορές
αδύνατη και γίνεται αφού
πάρουν αριθμούς κινητών
τηλεφώνων που έχουν
αναρτηθεί από εθελοντές
μεταφραστές

Κάποιοι θέλουν να
μείνουν στο νοσοκομείο
και μετά την ολοκλήρωση
της νοσηλείας τους και
άλλοι θέλουν να φύγουν
για την Ειδομένη χωρίς

αυτό να επιτρέπεται λόγω

της κατάστασης της
υγείας τους Τις προάλλες
δύο οικογένειες τα παιδιά

των οποίων νοσηλεύονταν
στο νοσοκομείο δεν

ήθελαν να φύγουν από το
Γεννηματάς έμειναν

και τα παιδιά ξανακόλ
λησαν τον ιό Ετσι η νοσηλεία

τους παρατάθηκε
Στις περιπτώσεις αυτές
προσπαθούμε να βρούμε
κάποιους χώρους φιλοξενίας

αναφέρει η κυρία
Κατοίμπα
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Το σκηνικό αλλάζει
Το φαρμακείο σε θέση-κιΊειδί

για τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας
Η επιβίωση του είναι η δικλείδα ασφαλείας στην πολυφαρμακία και στην αύξηση των δαπανών

Το
πρόσφατο πολύνεκρο

τρομοκρατικό χτύπημα
στην καρδιά xns Ευρώ

nns το άλυτο και enions
τραγικό προσφυγικό ζήτημα
αναδεικνύουν το γεγονόβ
ότι βρισκόμαστε προ svôs
νέου πολιτικοοικονομικού
σκηνικού

Οι τελευταία τραγικέε εξελί
Çeis και στα δύο μέτωπα δεν είναι

η αρχή των αλλαγών που σίγουρα

θα δούμε σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά το αποτέλεσμα των
ζυμώσεων που συντελούνται εδώ
και χρόνια

Παρόμοιο είναι το σκηνικό και
στη φαρμακευτική περίθαλψη

Και αν η Ελλάδα εν μέρει δικαιολογείται

γιατί εδώ και έξι χρόνια

βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο
Μνημονίων οι υπόλοιπε5 ευρω
na'ÏKés χώρε5 λαγοκοιμούνται

Οι αποδείξει είναι συγκεκρι
μένεε

Ο iôios ο πρόεδροε των Ευρωπαίων

Φαρμακοποιών κ Jan
Smits μιλώνταε στη Γενική Συνέλευση

ms Ένωσηε Ευρωπαίων
Φαρμακοποιών oris Βρυξέλλεε
λίγε ημέρεε μόνον πριν από το
τρομοκρατικό χτύπημα παραδέχτηκε

neos η Ελλάδα Σημ ο Πα
νελλήνιοε Φαρμακευτικόε Σύλ
λογοε tous παρακίνησε να πάνε
στον ΟΟΣΑ για να συζητήσουν τα
θέματα του Φαρμακευτικού Επαγ
γέλματο3

Αυτή μαε η ενέργεια αποτελεί
συνέχεια ins ηροσπάθειαΒ που
ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο

όταν εν μέσω capital controls

συγκεντρώσαμε στην Ελλάδα

την αφρόκρεμα των
ευρωπαίων στελεχών ins φαρ

Του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ

Πρόεδρου ncwtfflnviou
Φαρμακευτικού Συί¥Ιόγου

μακευτικήΞ aYopâs Εκεί για πρώτη
φορά εμε-is οι φαρμακοποιοί

εγκρίναμε ψήφισμα για το Προσφυγικό

την ίδια ώρα που η ελληνική

κυβέρνηση το Ελληνικό
Κοινοβούλιο αλλά και η Ε.Ε άπλα
κοιτούσαν με συμπόνια Tis φωτο
γραφίε5 του άψυχου κορμιού του
μικρού Αϊλάν Το φαρμακευτικό
σκηνικό λοιπόν αλλάζει

Αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων ψευδεπίγραφα

φάρμακα και διαδίκτυο προστασία
δεδομένων δικαιώματα ασθενών

η μυστήρια TTIR τα κτηνιατρικά

φάρμακα η βοτανολογία
είναι μερικά από τα θέματα που
βρίσκονται σε εξέλιξη

Σε θέση-κλειδί για την υλοποίηση
αλλά και τη δόκιμη ms εφαρ

μογή3 αυτών των κανονισμών που
θα καθορίσουν Tis εξελίξει στον

χώρο ms Υγείαε βρίσκεται το
φαρμακείο locos γι αυτό και από
την αρχή τα εγχώρια κυρίου συμφέροντα

θέλησαν να το πλήξουν
για να το αποδυναμώσουν Η δεσπόζουσα

θέση του όμω3 στην
αλυσίδα ms Υγεία5 το προστάτευσε

Ο Πανελλήνιθ5 Φαρμακευτι
KÔS Σύλλογοε έχει ένα δύσκολο
και σύνθετο έργο

Η αποστολή του είναι διφυήΞ
Είναι συνδικαλιστική αλλά και κοινωνική

Το περιβάλλον είναι απρόβλεπτο

και αρνητικό
Ομωε η επιβίωση του Φαρμακείου

είναι η δικλείδα ασφαλείαβ
στην πολυφαρμακία και στην αύξηση

των δαπανών
Αυτό επικαλείται και το Εργαστήριο

OpYàvcoons και Αξιολό
γησηε Υπηρεσιών Υγεία5 όπου
αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ
άλλων Πολλέ μελέτεε υπογραμμίζουν

τον καίριο ρόλο που
διαδραματίζει ο φαρμακοποιοί ω
επαγγελματίαε υγείαε και αναπόσπαστο

μέλθ5 ins Koivômras βλ
Παράρτημα VIII

Συγκεκριμένα αποδεικνύεται
ότι η άμεση εμπλοκή των φαρμακοποιών

στη διαχείριση των παθήσεων

των ασθενών μειώνει τη
συνταγογράφηση φαρμάκων βελτιώνει

Tis εκβάσεΐ5 υγεία3 και την
ποιότητα ζωή3 Nkansah 2010

Και έτσι στο προσκήνιο έρχεται
το θέμα των φαρμακευτικών υπηρεσιών

που παραμένουν μη τιμο
λογημένε3 αλλά τα οικονομικά
οφέλη έχουν ήδη κοστολογηθεί
Ο επιδιωκόμενο3 OKonôs είναι η
επίτευξη θετικού θεραπευτικού
αποτελέσματο3 το οποίο η απλή
διανομή των φαρμάκων από μό¬

νη ms αδυνατεί να εξασφαλίσει
Σύμφωνα με μελέτε3 το κό

crtos των ανεπιθύμητων ενεργειών
των φαρμάκων που αναλύεται

σε νοσηλεία επεμβάσεκ χαμένο
παραγωγικό χρόνο κ.τ.λ σε πολ
Kés xo)p8s ξεπερνά το kôotos ms
φαρμακευτική3 oanâvns ενώ στην
Ευρώπη κατ éms 194.500 θάνατοι

αποδίδονται σε χαμένε3 δό
σεΐ3 φαρμάκων ή στη μη συμμόρφωση

των ασθενών στη
χορηγηθείσα θεραπεία που εκτιμάται

ότι κοστίζει otous ευρω
naïKoùs προϋπολογισμού3
125.000.000.000 ευρώ

Χρειάζεται λοιπόν Kânoios να
διασφαλίσει ότι ο ασθενή3 θα

χρησιμοποιήσει

το φάρμακο με ασφαλή
και αποτελεσματικό τρόπο Και

auras είναι ο φαρμακοποιόΞ
Autôs συμβουλεύει το διαβητικό

ασθενή υπενθυμίζει την αγωγή
στον ηλικιωμένο αποτρέπει

την αλόγιστη και πρόωρη χρήση
των αντιβιοτικών συνιστά την ορθή

χρήση των προϊόντων φαρμακείων

και τονίζει Tis αντενδείξει
αυτών

As δει λοιπόν η Πολιτεία την
Φαρμακευτική περίθαλψη και tous
λειτουργούε που την υπηρετούν
με διαφορετικό μάτι

Οι φαρμακοποιοί είναι συνερ
γάτεε Tns ΠολιτείαΞ και εργάτε3
ms Υγεία3 Αγωνίζονται και προσφέρουν

Η λογική των αριθμών απέτυχε
παταγωδώ3 στη χώρα μαβ και

στην Ευρώπη
As αντιληφθούμε το νέο σκηνικό

που ξεπροβάλλει ü)S ευκαιρία

δπμιουργίαε και όχι gjs αφορμή
για koivcovikoùs και πολιτικούε

περιορισμού3
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