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Φοβούνται
ίο τσεκούρι

Στην αναμονή βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία

αναμένοντας να δει τι μέλλει

γενέσθαι στο σύνολο των ανοιχτών θεμάτων

που υπάρχουν είτε αυτά αφορούν
στις τιμές είτε στο άνοιγμα της αγοράς
των ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ είτε
στις διαπραγματεύσεις για τα ακριβά
σκευάσματα Ειδικά για τις τιμές πληρο
φορίες θέλουν την ανατιμολόγηση να
ολοκληρώνεται μετά το Πάσχα έχουμε
σαν χώρα δεσμευτεί για ανατιμολόγηση
μέσα στο πρώτο εξάμηνο καθώς υπάρχουν

διεργασίες ώστε να μην πέσει βαρύ
τσεκούρι στα φτηνά φάρμακα και αφενός

να δούμε σημαντικές αποσύρσεις
αφετέρου να δημιουργηθούν δραματικές
απώλειες για τους Ελληνες παραγωγούς
Την ίδια στιγμή η εξωνοσοκομειακή δαπάνη

το πρώτο δίμηνο φαίνεται να έχει
ξεφύγει πολύ γεγονός το οποίο φαίνεται
να οδηγεί σε υψηλό clawback που μπορεί

να ξεπερνά τα 50-60 εκατ ευρώ το διάστημα
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Και όμως ξένοι
ενδιαφέρονται

Παρά to δυσμενέστατο
κλίμα δεν είναι ανέκδοτο

το γεγονός ότι κάποια
fund εξετάζουν ελληνικές
επιχειρήσεις Εκείνο που
κοιτούν βέβαια δεν είναι το
πώς ία πάνε στην Ελλάδα
αλλά ίο πώς πουλάνε Ελλάδα

στο εξωτερικό Δηλαδή

αυτό που ενδιαφέρει είναι

n εξωστρέφεια Βέβαια
τέτοιες εταιρείες στη χώρα
μας δεν είναι πολυάριθμες

δηλαδή όπως κι αν το
κάνουμε πολλές Pharma
then η Ελλάδα δεν διαθέτει

Ομως αρκεί να σκεφτεί
κανείς το πόσο δυσκολεύεται

μία εταιρεία να χρηματοδοτήσει

την εξωστρέφειά
της οι ελλη ικές τράπεζες
επί της ουσίας κλειστές οι
ξένες από την άλλη δεν
δανείζουν εταιρείες με
έδρα σε χώρα που αξιολογείται

από τους οίκους τόσο

χαμηλά για να δει ότι
όσες επιχειρήσεις τα
έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα

είναι ήδη στο στόχαστρο

ξένων επενδυτών και
δεν μποραυν να αντισταθούν

πολυ στον πιεστικό
γαμπρό Γ.Σακ

S!D 101434501
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GLAXOSMITHKLINE AEBE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ so-250 εργαζόμενο

Ο Διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
W ★★★★★★★★★

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Α ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

111tî1t1Î1 212
ΑΝΔΡΕΣ

127 Τ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

85 t
ΠΟΣΟΣΤΟ
αποχώρησης 5,3 i
τζίρος m
ΣΕ ΕΥΡΩ β

188.16
8

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

εκατ 130
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0
ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

éé
Η εταιρεία δείχνει πραγματικά ανθρώπινο
πρόσωπο Αυτό αποδεικνύεται με τη
στάση της στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ανέκυψαν σοβαροί λόγοι υγείας
εργαζομένων ή συγγενικών τους
προσώπων

Δωρεάν μεσημεριανό φαγητό συνεχής
διάθεση για ευχάριστα events πολύ
χιούμορ σε περιόδους στρες

Το γεγονός ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται και
νοιάζεται για τους εργαζομένους ειδικά
σε δύσκολες περιόδους π χ κατά την
επιβολή των capital controls η γιγαντιαία
προσπάθεια που έκανε η διοίκηση να
πληρωθούμε με μετρητά

99

Η ενέργεια περισσεύει στην GlaxoSmithKline

GSK είναι μία από τις μεγαλύτερες

φαρμακευτικές
εταιρείες παγκοσμίως με
παρουσία σε περισσότερες

από 100 χώρες και απασχολεί πάνω
από 98.000 εργαζομένους Η κουλτούρα

της GSK παγκοσμίως στηρίζεται
στη διαφάνεια και στην ανοιχτή επικοινωνία

ίνώ φιλοσοφία της είναι η

συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη

αποφάσεων
Η αναγνώριση αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας
και είναι ένα δυνατό εργαλείο για την
κινητοποίηση των εργαζομένων Η
GSK ενθαρρύνει τους εργαζομένους
της να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά

προγράμματα που εκείνοι επιλέγουν
υποοτηρίζοντάς τους οικονομικά Το
ύψος της οικονομικής ενίσχυσης φτάνει

ως το 50 του συνολικού κόστους
του προγράμματος Το 2014-2015 η εταιρεία

επιδότησε τρία μεταπτυχιακά
προγράμματα

Για την GlaxoSmithKline σημασία
δεν έχει ο άνθρωπος μόνο ως εργαζόμενος

αλλα και ως άτομο Η αρχή αυτή
εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από
ένα σύνολο προγραμμάτων που αφορούν

την οικογένεια πι φροντίδα αλλά
και τη διευκόλυνση της καθημερινότπ

Η GSK ενθαρρύνει

τους εργαζομέ¬

νους της
να παρακολουθή¬

σουν
μεταπτυχια¬

κά
προγράμματα

που
εκείνοι
επιλέγουν
υποοτηρίζοντάς

τους οικονομικά

τας των εργαζομένων Συγκεκριμένα
έχει εντάξει στο πρόγραμμα των πα

ροχών της διάφορα επιδόματα εκτός
από εκείνα που ορίζονται από τη νο
μοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις
όπως το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

μηνιαίο επίδομα €300 για τη
διάρκεια των δύο πρώτων ετών του παιδιού

επίδομα φύλαξης τέκνου €70
σε μηνιαία βάση για κάθε παιδί μέχρι
να κλείσει το 6ο έτος της ηλικίας του
επίδομα διδύμων €450 μηνιαίως για
το πρώτο έτος ηλικίας των παιδιών
επίδομα τρίτου τέκνου €240 τον
μήνα ως και το 18ο έτος της ηλικίας
του τρίτου παιδιού επίδομα τέταρτου

παιδιού €300 τον μήνα για 18
έτη Επιπλέον η εταιρεία προσφέρει
δώρο γάμου €600 δώρο γέννησης
€250 βραβεύει τα παιδιά που αρί

στευσαν στο σχολείο για μέσο όρο
βαθμολογίας άνω του 18 η εταιρεία
προσφέρει €300 σε μαθητές γυμνασίου

και €500 σε μαθητές λυκείου
ενώ ο πρώτος οε βαθμολογία μαθη
τής λαμβάνει το ποσό των €1.400 Η
εταιρεία στο πλαίσιο της φροντίδας
και υποστήριξης των εργαζομένων
και των οικογενειών τους προσφέρει
επίσης κάθε έτος σε όλα τα παιδιά των
εργαζομένων που φοιτούν στο Λύκειο

Α Β και Γ τάξη πρόγραμμα επαγγελματικού

προσανατολισμού
Η φροντίδα της υγείας των εργα

ζομένων και των οικογενειών τους
βρίσκεται στο επίκεντρο των παροχών

της GlaxoSmithKline Ετσι εκτός
από το παρεχόμενο πρόγραμμα ιατρό
φαρμακευτικής περίθαλψης η εταιρεία
ξεκίνησε το 2014 μια νέα πρωτοβουλία
με την ονομασία Health Day με σκοπό
την ενθάρρυνση των εργαζομένων για
υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου
ζωής Στο πλαίσιο του προγράμματος
αυτού η εταιρεία διέθετε καθημερινά
πρωινό και φρούτο γεύμα το οποίο
είχε σχεδιαστεί ειδικά από διατροφολό
γο ενημερωτικά σεμινάρια με ποικίλη
θεματολογία από επαγγελματίες του
χώρου 15 λεπτά μασάζ χαλάρωσης
στον αυχένα και στην πλάτη βίωμα
τικό σεμινάριο yoga προσαρμοσμένο
στον εργασιακό χώρο καθώς και μα
θήματα zumba

Ενδιαφέρον είχε η δραστηριότητα
με τη δυνατότητα άθλησης που προ
σέφερε η εταιρεία κατά την οποία όλοι
οι υπάλληλοι μπορούσαν να ανέβουν
σε έναν διάδρομο γυμναστικής και το
άθροισμα των χιλιομέτρων που διανύ
θηκαν μεταφράστηκε σε χρηματική
φιλανθρωπική χορηγία

Επιβράβευση των αξιών που διέπουν την κουλτούρα μας

ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΙΚΛΗ
HR Director στην GSK

Είμαστε

ιδιαίτερα χαρούμε
νοι και υπερήφανοι που
μία ακόμη χρονιά βρίσκει
την GSK ανάμεσα στις 10

εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό

περιβάλλον στην Ελλάδα Η
διάκριση μας στο πλαίσιο του θεσμού

Best Workplace αποτελεί
σημαντική επιβράβευση των αξιών
που διέποιτν την εταρκή μας κουλτούρα

και ταυτόχρονα κίνητρο για
να συνεχίοουμε να υπερασπίζουμε
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση
που χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον

οποίο επιχειρούμε προς όφελος του
ασθενούς Η ευέλικτη οργάνωση
σε συνδυασμό με το όραμα και την
κουλτούρα μας ενεργοποιεί και κι
νπτοποιεί τους ανθρώπους μας να
δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό
να αναπτύσσονται και να κάνουν τη
διαφορά σε καθετί που επιχειρούν
Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε
τους εργαζομένους να αναλαμβά
νουν πρωτοβουλίες να σκέφτονται
με επιχειρηματικό και καινοτόμο
πνεύμα να μη φοβούνται να κάνουν
λάθη αρκεί να μαθαίνουν από αυτά

να εκφράζουν τη γνώμη τους να
προτείνουν λύσεις και σε κάθε περίπτωση

να λεπουργούν με διαφάνεια
και ακεραιότητα Επιπλέον επενδύουμε

στην ανάπτυξη καινοτόμων
προγραμμάτων προσέλκυσης αποφοίτων

όπως το GSK Future Leaders
και μέσα από τη συμμετοχή μας στο
ReGeneration Programme προσφέ
ροντας περισσότερες ευκαιρίες σε
νέους ανθρώπους με όραμα και διαφορετικό

τρόπο σκέψης με σκοπό
να τους παρέχουμε τα εφόδια για
επαγγελματική και προσωπική ανά

πτυξα Επιπροσθέτως η υποστήριξη
της εταιρείας προς τους ανθρώπους
της εκφράζεται μέσα από τρεις βασικούς

άξονες που αφορούν τη
φροντίδα για τον εργαζόμενο την
οικογένειά του και τη μέριμνα για τη
διευκόλυνση της καθημερινότητάς
του και υλοποιείται μέσω της διάθεσης

ενός συνόλου προγραμμάτων
Αξίζει να σημειωθεί το Πρόγραμ
μα Υποσιήριξης Εργαζομένων που

διαφοροποιείται των κλασικών εται
ρικών παροχών και υλοπαεπαι μέσα
από προσωπικές συνεδρίες
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ABBVI Ε ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-250 εργαζόμενοι

Στην έρευνα και στον άνθρωπο

©

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
★★★★★★★★★
σεβασμός

δικαιοσυνη

υπερηφανεια
★*★*★★*★★★
ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

0
Η
Β

Β
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ifIIIΤΙ ιύτ π8
ΑΝΔΡΕΣ

64 f ΓΥΝΑΙΚΕΣ

52 If
ΠΟΣΟΣΤΟ
αποχώρησης 0,9 i
ΤΖΙΡΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

€67 εκατ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

JÂÈ87
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ/Ι
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ BL.J

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και περήφανη
που εργάζομαι στην AbbVie Το περιβάλλον
είναι πολύ φιλικό αναγνωρίζεται η δουλειά
σου και αν αναλάβεις να κάνεις κάτι εκτός
καθηκόντων σου επιβραβεύεσαι

Η εταιρεία αυτή δεν είναι απλώς μια
εταιρεία Λειτουργεί όπως μια οικογένεια Σε

σοβαρά και δύσκολα προσωπικά θέματα οι
συνάδελφοι σε στηρίζουν όσο κανείς άλλος

99

Εταιρική ενημερωτική συνάντηση με αφορμή
την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος

y AbbVie είναι βιοφαρμακευ
τική εταιρεία που εστιάζει
στην ανάπτυξη προηγμένων
θεραπειών για μερικές από

τις πιο πε ρίπλοκες και σοβαρές παθήσεις

Το όνομα AbbVie απορρέει από
δύο συνθετικά Το πρώτο συνθετικό

Abb αντιπροσωπεύει την ισχυρή
κληρονομιά που κουβαλάει μαζί της
από την Abbott Laboratories ενώ
το δεύτί ρο Vie προέρχεται από
τη λατινική ρίζα της λέξης ζωή
και υπογραμμίζει τη δέσμευση της
AbbVie για τη βελτίωση της ζωής
των ασθ?νών Η AbbVie κατέκτησε
την πρώτη θέση της λίστας αυτής
την περυσινή χρονιά

Σε παγκόσμιο επίπεδο το 2013
και το 2014 επένδυσε το 16 των εσόδων

της σε Ερευνα και Ανάπτυξη
Για την κλινική έρευνα στην Ελλάδα

διεκδικεί το 10 των πόρων της
AbbVie σε ό,τι αφορά το R&D να επενδύεται

στη χώρα μας 3,4 εκατ
ευρώ το 2015

Η αναγνώριση των εργαζομένων
είναι σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας

ιης εταιρείας Εκτός από τα
διεθνή βραβεία που μπορούν να διεκδικήσουν

οι έλληνες εργαζόμενοι
η AbbVie δημιούργησε το 2015 μια
σειρά από τοπικά βραβεία Συγκεκριμένα

υπάρχουν τρία βραβεία Gold
Above Beyond Silver Shining

Η αναγνώριση
των

εργαζομένων
είναι

σημαντικό
στοιχείο

της
κουλτούρας

της
εταιρείας

Star Bronze Make the Différence
τα οποία συνδέουν συγκεκριμένες αξίες

και συμπεριφορές με εξαιρετικά
αποτελέσματα Τα βραβεία δίνονται
με τη μορφή μιας βεβαίωσης και
συνοδεύονται από αντίστοιχο χρήμα
τικό έπαθλο Συνολικά απονέμονται
τον χρόνο 10 Gold αξίας €500 15

Silver αξίας €150 και απεριόριστα
Bronze βραβεία των €50

Από το 2015 η εταιρεία ξεκίνησε
επίσης να επιδοτεί δύο προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών με επίκεντρο

το talent advancement και
το career advancement

Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνε
ται στους εργαζομένους που έχουν
αναγνωριστεί ως ταλέντα για την ε

ταιρεία και ενδιαφέρονται για την
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών Η οικονομική ενίσχυση
αυτού του προγράμματος καλύπτει
το 80%ΤΟΟ των διδάκτρων για ποσά

μέχρι €15.000 Το δεύτερο πρόγραμμα
αφορά όλους τους εργαζομένους

που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα

πάνω στο αντικείμενο της εργασί
ας τους και η οικονομική ενίσχυση
προβλέπει κάλυψη έως 50 της συνολικής

δαπάνης και μέχρι του ποσού
των €5.000

Προκειμένου να ενισχύσει την ισορροπία

μεταξύ επαγγελματικής και

προσωπικής ζωής η εταιρεία δίνει τη
δυνατότητα αε όποιον το επιθυμεί
σε συνεννόηση με τον προϊοτάμε
νό του να εργάζεται από το σπίτι
κάποιες ώρες ή και ολόκληρη την
ημέρα Παράλληλα εφαρμόζεται ευε
λιξία στο ωράριο εργασίας ενώ έχει
δοθεί η εντολή να μην προγραμματί
ζεται καμία συνάντηση πριν από τις
10 το πρωί Η AbbVie επιδοτεί όλες
τις εργαζόμενες που απουσιάζουν
με άδεια μητρότητας για όλο το δι

άστημα των 120 ημερών που ορίζει
ο νόμος όπως και την άδεια λόγω
ασθενείας

Η AbbVie επιδοτεί μέρος των
ασφαλιστικών εισφορών των

εργαζομένων

Κάθε εργαζόμενος του
οποίου το παιδί είναι εγγεγραμμένο
σε παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο
ιδιωτικό ή δημόσιο λαμβάνει από
την εταιρεία κάθε Σεπτέμβριο έ
πεηα από αίτπσή του μια επιταγή
αξίας 1.000 ευρώ για την κάλυψη
μέρους των διδάκτρων Επιπλέον
προσφέρει πρόγραμμα επαγγελ
ματικού προσανατολισμού για τα
παιδιά των εργαζομένων ηλικίας
15-17 ετών επίδομα γάμου επίδομα

γέννησης ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη συνταξιοδοτικό πρό
γράμμα ticket restaurant κάθε
μήνα δωροεπηαγή για τα παιδιά
κάθε Χριστούγεννα κ.ά

Κύριο μέλημα μας η εργασιακή ασφάλεια

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Ανθρώπινου
Δυναμικού στην AbbVie

ι ο 2013 εμείς οι εργαζόμε
να της AbbVie ξεκινήσαμε
Γνα όμορφο ταξίδι Δώσαμε
μία υπόσχεση στους εαυ

τους μος Να σκεφτόμαστε και να
λεπσυργούμε με νέα φιλοσοφία δια

τηρώντας παράλληλα τα θετικά του
παρελθόντος μας Η ανάδειξή μας
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων

σιο πλαίσιο του θεσμού Best
Workplaces 2016 αποτυπώνει τη
διαρκή προσπάθεια όλων μας να

διαμορφώσουμε από κοινού ένα

καινοτόμο και ευχάριστο εργασία
κό περιβάλλον Είναι μια διάκριση
που ανήκει στους ανθρώπους της
εταιρείας μας στο πάθος τους για
καινοτομία στις δυνατότητές τους
να είναι αποτελεσματικοί μέσα α
πό ομαδική δουλειά συνεργασία
ευελιξία και διαφάνεια Η AbbVie
γεννήθηκε μέσα στην κρίση με
προίκα ένα πλούσιο σε εμπειρίες
παρελθόν και πλέον βήμα-βήμα
χτίζουμε ένα διαφορετικό μέλλον
Κύριο μέλημά μας τα δύσκολα αυτά
χρόνια ήταν π εργασιακή ασφάλεια

των εργαζομένων μας Καταφέραμε
να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές

προϋποθέσεις και συνθήκες
ώστε να παραμείνουμε δημιουργι
κοί και οι τρόποι που εργαζόμαστε
να συνεχίσουν να είναι μοναδικοί

Η διαρκής επιμόρφωση π εκ
μάθηση ή η τελειοποίηση ξένων
γλωσσών οι συνεχείς ομαδικές
δραστηριότητες οι διατμηματικές
ομάδες συνεργασίας που έχουμε
συγκροτήσει για την επάγγελμα
τική ανάπτυξη των εργαζομένων
μας θεωρούνται πλέον για εμάς

στην AbbVie μία αυτονόητη εργασιακή

πραγματικότητα και πρακτική
που αντανακλάται και στα Best
WorxPlaces

Ωστόσο δεν εφησυχάζουμε και
δεν θεωρούμε πως έχουμε φτάσει
στο τέλος Αντίθετα συνεχίζοντας
το ταξίδι που ξεκινήσαμε αναζητούμε

συνεχώς νέους τρόπους ιδέες
και διαδικασίες που βελτιώνουν
τα βιώματά μας ως εργαζομένων
και ως παραγωγικών ανθρώπων και
αναπτύσσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή

μας αποτελεσματικότητα
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g PHARMATHEN

S Επενδύοντας
vv ι —

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 250 εργαζόμενοι
ν

στην έρευνα

©

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

jg σεβασμόςw
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
★**★*★*★

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακοβιομηχανία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ττίτττττϋ 996
ΑΝΔΡΕΣ

500 Τ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

495
ΠΟΣΟΣΤΟ
αποχώρησης 4,5
τζίρος
ΣΕ ΕΥΡΩ

180.689εκατ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

£ 30
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ7Ί
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ V—

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

éé
Νιώθω ότι δουλεύω για την οικογένεια μου
Εξαιρετικά φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια εταιρεία
που δουλεύει πράγματι ως ομάδα και ενίοτε
ως γροθιά όταν παραστεί ανάγκη
Οι εργοδότες είναι πάνω από όλα άνθρωποι
και νοιάζονται ουσιαστικά για το προσωπικό

Η εταιρεία μου σκέφτεται τον άνθρωπο
ως μέλος του οργανισμού Στο ξεκίνημά
μου στην εταιρεία προέκυψε ένα πρόβλημα
υγείας και η στάση της εταιρείας απέναντι
μου ήταν άψογη Επίσης η πρόσληψή μου
έγινε ακριβώς στο ξεκίνημα των capital
controls και η εταιρεία δεν αναίρεσε την
υπόσχεσή της για πρόσληψή μου

9

Μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια Στιγμιότυπο από familly day

Pharmathen ιδρύθηκε το
1969 με έδρα την Αθήνα ως
μια ιδιωτική φαρμακευτική

Ι εταιρεία εστιάζοντας τις
δραστηριότητές της στην ανάπτυξη
παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών

προϊόντων Σήμερα 46 έτη
μετά την ίδρυσή της η Pharmathen
αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες

ελληνικές βιομηχανίες
φαρμάκων έχοντας στο δυναμικό
της τρία υπερσύγχρονα ερευνητικά
κέντρα και δύο μονάδες παραγωγής
προϊόντων Παράλληλα απασχολεί
συνολικά περισσότερους από 180
ερευνητές,επενδύοντας πάνω από
20 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση για
την έρευνα νέων φαρμάκων και τεχνολογιών

και εξάγοντας προϊόντα
και υπηρεσίες σε 85 χώρες διεθνώς

Η διοίκηση της Pharmathen θεωρεί
ότι όλες οι επιτυχίες της αποτελούν
απόρροια της εργασίας και της
προσπάθειας του συνόλου του προσωπικού

της Ως επικύρωση αυτής της
άποψης κατά την κοπή της εταιρικής

Η εταιρεία
επιστρέψει

στην
κοινωνία
ένα μέρος
της επιτυχίας

της
συνεισφέροντας

με
διάφορες
δράσεις
σε κοινωνικούς

σκοπούς

πίτας δίνεται βραβείο σε όλους τους
εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει

5 10 και 20 έτη συνεισφοράς στην
εταιρεία ενώ οι προϊστάμενοι έχουν δικαίωμα

να ζητήσουν έγκριση ώστε να
χορηγήσουν 1-6 έξτρα ημέρες αδείας
μετ αποδοχών σε περιπτώσεις αναγνώρισης

για την ολοκλήρωση μιας
έκτακτης εργασίας

Το 2014 για πρώτη φορά δόθηκαν
ως τρόπος επιβράβευσης για τη συνεισφορά

τους στην εταιρεία όπως
αυτή προέκυψε από την αξιολόγηση
απόδοσης σε συνδυασμό και με τα εταιρικά

αποτελέσματα κουπόνια για
την κάλυψη εξόδων φαγητού σε 150
εργαζομένους και προπληρωμένες
κάρτες δώρων σε 135 εργαζομένους
συνολικής αξίας 110.000 ευρώ Η
πρακτική αυτή εφαρμόστηκε και το
2015 που δόθηκαν κουπόνια για την
κάλυψη εξόδων φαγητού και κάρτες
δώρων συνολικής αξίας 416.700 ευρώ

σε 340 εργαζομένους
Η Pharmathen διοργανώνει έναν

σημαντικό αριθμό εταρκών εκδηλώ¬

σεων για να ενθαρρύνει το αίσθημα
συντροφικότητας ανάμεσα στους
εργαζομένους της όπως π.χ ετήσια

κοπή πίτας χριστουγεννιάτικη
γιορτή παιδικό πάρτι beach party
φιλανθρωπικές συναυλίες με την
εταιρική κομπανία που διαθέτει τουρνουά

beach volley και beach soccer
αλλά και team building events

Η Pharmathen επιστρέφει στην
κοινωνία ένα μέρος της επιτυχίας
της συνεισφέροντας με διάφορες
δράσεις σε κοινωνικούς σκοπούς
καθώς και σε δράσεις που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος
Εκτός από τις διάφορες κοινωνικές
δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία

οι εργαζόμενοι συμμετέχουν και
σε πολλές εθελοντικές ενέργειες οι
οποίες διοργανώνονται με πρωτοβουλία

εργαζομένων μέσα από τον
θεσμό Pharmathen Society στο πλαί
σιο του οποίου οι εργαζομένοι είναι
ιδιαίτερα δραστήριοι με αποτέλεσμα
να προσφέρουν σημαντικό εθελοντικό

έργο τα τελευταία χρόνια
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g*	NOVARTIS HELLAS KA

Ο   Καινοτομία στο φάρμακο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 250+ εργαζόμενοι

(Λ

αξιοπιστια

σεβασμός

δικαιοσυνη

υπερηφανεια
*★★★*★★★★
ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

θ
1
ο
Β

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

47^
ΑΝΔΡΕΣ

219
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

251 f
ΠΟΣΟΣΤΟ
αποχώρησης 2,6% \
ΤΖΙΡΟΣ
ΣΕ ΕΥ ΡΩ

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

369.218 εκατ. m 50
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ/\ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ wA

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

éé
Αναγνωρίζει την ειλικρινή προσπάθεια και
ανταμείβει τη σκληρή δουλειά. Εχει ως
στόχο την ισορροπία μεταξύ προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής. Οι ανάγκες
ακούγονται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή
και το θάρρος της γνώμης.

Σε κάνει να νιώθεις μέλος μιας πολύ δυνατής
ομάδας και περήφανος για τη δουλειά που
κάνεις κάθε μέρα. Είναι η αύρα που βγάζει
προς τα έξω.

Η εταιρεία μου πιστεύει πως η ανάπτυξη
έρχεται μέσα από τους ανθρώπους της,
γι' αυτό και δεν έχει προβεί σε ομαδικές
απολύσεις όπως έχει γίνει στην πλειονότητα
των φαρμακευτικών εταιρειών.ff

Novartis Hellas AEBE eivai
μια δυναμική εταιρεία στον
ελληνικό φαρμακευτικό χώ-
ρο. Με έδρα τη Βασιλεία της

Ελβετίας, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 

για 20 χρόνια και διαθέτει ένα
διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που παρέχει 

καινοτόμα φάρμακα (Novartis),
θεραπείες για οφθαλμολογικά νοσήματα 

(Alcon) και γενόσημα φάρμακα
(Sandoz). Η εταιρεία επενδύει πάνω
από 130,2 εκατ. ευρώ στην ελληνική 

κοινωνία μέσω R&D, πληρωμών
φόρων, μισθοδοσίας, προμηθευτών,
δωρεών και χορηγιών σε ελληνικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, κλινικές και
ιατρικές εταιρείες. Οι επενδύσεις της
εταιρείας στη διεξαγωγή 104 κλινικών 

μελετών ξεπερνούν τα 9,3 εκατ.
ευρώ, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται
και με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες 

για την παραγωγή και προώθηση
φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσα
από επένδυση 52 εκατ. ευρώ. Διατηρεί 

το ποσοστό των αγορών της
από εγχώριους προμηθευτές στο 88%

ενισχύοντας περαιτέρω την εγχώρια 
αγορά και στηρίζει συστηματικά

περισσότερους από 30 συλλόγους
ασθενών.

Το 2015 η Novartis επαναπροσ

Οόρος
υγεία και
ο υγιεινός
τρόπος
ζωής αποτελούν

βασικό
κομμάτι
των αξιών
που στηρίζει 

η
εταιρεία

διόρισε τις εταιρικές τπς αξίες και
συμπεριφορές, πραγματοποιώντας
συναντήσεις εργασίας (workshops)
με όλους τους προϊσταμένους ομάδων 

καθώς και τα μεσαία στελέχη
της (περίπου 1/4 του οργανισμού)
προκειμένου να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση 

των συμπεριφορών αυτών.
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2015,
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε
όλους τους εργαζομένους σε Αθήνα
και θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας «κουίζ» 

αξιολόγησης και εφαρμόζοντας
πραγματικά σενάρια συμπεριφορών.
Σε όλους τους χώρους της εταιρείας
υπάρχουν μηνύματα με εστίαση στις
αξίες, στις συμπεριφορές και στην εταιρική 

εικόνα της Novartis.
Ο όρος υγεία και ο υγιεινός τρόπος 

ζωής αποτελούν βασικό κομμάτι
των αξιών που στηρίζει η εταιρεία.
Γι' αυτό προσπαθεί με κάθε τρόπο
να το υπενθυμίζει στους ανθρώπους
της και να τους εμπνέει να ακολουθούν 

δράσεις που προστατεύουν την
υγεία τους και καλλιεργούν μια πιο
υγιεινή προσέγγιση ζωής. Στο πλαίσιο 

αυτό, η εταιρεία μέσα στο 2015
διοργάνωσε και την εβδομάδα υγείας 

με σχετικές δράσεις.
Η ισορροπία προσωπικής - επαγ-

Εργαςόμενοι
μοιράζουν αισιοδοξία 

στην
Κιβωτό του

Κόσμου

γελματικής ζωής συμπεριλαμβάνεται
πλέον στους στόχους βάσει των οποίων 

αξιολογούνται εργαζόμενοι και
διευθυντές. Ετσι, ο κάθε προϊστάμενος
καθορίζει 1-2 σχετικούς στόχους που

έχουν νόημα για εκείνον και την ομάδα 

του/της, και ο κάθε εργαζόμενος
καθορίζει 1-2 προσωπικούς στόχους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι 

στα γραφεία έχουν τη δυνατότητα
να εργαστούν από το σπίτι έως και 4
ημέρες τον μήνα

Η Novartis για κάθε εργαζόμενο
που παντρεύεται χορηγεί το ποσό των
1.000 ευρώ μέσω μισθοδοσίας, ενώ
σε κάθε περίπτωση γέννησης τέκνου
500 ευρώ.

Κάθε Μάιο η εταιρεία διοργανώνει
την «Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς».
Η ημέρα αυτή αφιερώνεται στην εθελοντική 

κοινωνική προσφορά όλων
των εργαζομένων της Novartis (και
των διευθυντικών στελεχών), τόσο
στην Αθήνα όσο και στη θεσσαλονίκη, 

επιλέγοντας διαφορετικό μέρος
κάθε χρονιά. Το 2015 οι εργαζόμενοι
εργάστηκαν στις καλοκαιρινές παιδικές 

κατασκηνώσεις της Κιβωτού του
Κόσμου στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις 

του Παιδικού Χωριού SOS

Φιλύρου στη θεσσαλονίκη.

m

NICCOLO NITTI
Country HR Head
στη Novartis Hellas

«Ανοιχτή, συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία»

ασικός λόγος επιτυχίας 

της Novartis Hellas
στον διαγωνισμό Great
Place to Work αποτελεί 

το ανθρώπινο πρόσωπο
που χαρακτηρίζει την εταιρεία,
η οποία σέβεται τον εργαζόμενο 

και αυτό φαίνεται και
εμπράκτως. Ειδικά σε δύσκολες 

περιόδους όπως αυτή που

διανύουμε τα τελευταία χρόνια
η Novartis στηρίζει με δικαιοσύνη 

τους εργαζομένους
δίνοντας χώρο στην προσωπι¬

κότητα και στη μοναδικότητά
τους.

Το κλειδί για αυτή την επίτευξη 

είναι η ανοιχτή, συνεχής
και αμφίδρομη επικοινωνία
μεταξύ εργαζομένων, ανώτερης 

και ανώτατης διοίκησης, η
οποία εξασφαλίζει στον εργαζόμενο 

τη συμμετοχή του στα
επιχειρηματικά δρώμενα. Ετσι
αναπτύσσονται ουσιαστικές
σχέσεις μεταξύ μας, ενθαρρύ
νονται η συναδελφικότητα και
η ομαδικότητα και εξασφαλίζε¬

ται η ενεργή συμμετοχή όλων
στο όραμα της Novartis.

Στη Novartis εμπνεόμαστε από 

τους ασθενείς. Η έμπνευση
αυτή μας παρέχει κίνητρα ώστε
να φέρουμε την επανάσταση
στην έρευνα, την ανάπτυξη καινοτόμων 

φαρμάκων υψηλής
ποιότητας που βοηθούν τους
ανθρώπους να έχουν μεγαλύτε
ρη διάρκεια ζωής με καλύτερη
ποιότητα. Οι δράσεις όλων μας
χαρακτηρίζονται από τις "Αξίες 

και Συμπεριφορές" μας που

εκδηλώνονται καθημερινά και
αποτελούν βάση αξιολόγησης
της απόδοσης.

Η ποιοτική απόδοση αναγνωρίζεται 

μέσω αμοιβών,
παροχών και βραβείων ώστε ο
εργαζόμενος να αισθάνεται ό
τι η προσπάθειά του συντελεί
στην περαιτέρω ανάπτυξη της
εταιρείας. Στην εταιρεία μας
ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως
θέσεως, έρχεται με όρεξη για
δουλειά και αυτό βγαίνει προς
τα έξω.
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MSD MERCK SHARP L DOHME κατηγορία 25o εργαζόμενο

Breakfastμε τον γενικό διευϋυντή
αξιοπιστια

σεβασμός

δικαιοσυνη

υπερηφανεια

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

e
Η
□

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Φαρμακευτική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝifititiiti 26ι
ΑΝΔΡΕΣ

149 f ΓΥΝΑΙΚΕΣ

112 f
ΠΟΣΟΣΤΟ
αποχώρησης 1,5
τζίρος pq
ΣΕ ΕΥΡΩ Sf

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

182.65 κατ kmi 96
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ7
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 9LJ

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

éé
Η εταιρεία αντιμετωπίζει το δυναμικό
της με αλληλεγγύη ενότητα και ομαδικό
πνεύμα Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού με τις εξελίξεις όσον αφορά
το δημοψήφισμα και την οικονομική και

νομισματική αβεβαιότητα της χώρας
Υπήρχε στήριξη συναισθηματική και
οικονομική αν υπήρχε ανάγκη και ένα κλίμα
αλληλεγγύης αποπνέοντας ηρεμία και
ψυχραιμία

Εξαιρετικές πρωτοβουλίες όπως η ομάδα
BEST ομάδα εργαζομένων η οποία έχει ως
σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής
μας και να προτείνει λύσεις ώστε να γίνει η
επαγγελματική ζωή μας πιο ευχάριστη

Οι εργαζόμενοι της MSD είναι οι πρωταγωνιστές

ff

j MSD Merck Sharp Dohme αποτελεί

θυγατρική εταιρεία του
πολυεθνικού Ομίλου Merck
Co Inc με έδρα το New Jersey

και παρουσία σί 140 χώρες Η επίσημη

λειτουργία της MSD στην Ελλάδα
ξεκίνησε τον Ιοιινιο του 2010 μετά τη
συγχώνευση με m Schering Plough

Η εσωτερική επικοινωνία και η διάχυση

των πληροφοριών αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για τη διατήρη
ση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ
των εργαζομένων και της διοίκησης της
εταιρείας Η διαφάνεια αποτελεί αναπόσπαστο

κομμάτι της εταιρικής της
κουλτούρας ενώ η διοίκηση φροντίζει
να μοιράζεται τις πληροφορίες με κάθε
δυνατό τρόπο ώοτε να ενισχύεται το
αίσθημα της δικαιοσύνης μεταξύ των
εργαζομένων

Ενας θεσπισμένος θεσμός που ενισχύει

την επικοινωνία στην εταιρεία είναι
τα Lunch Leani Meetings Οι συναντήσεις

αυτές πιχιγματοπαούνται μία
φορά τον μήνα και συμμετέχουν όλοι οι

εργαζόμενοι Εκεί έχουν τη δυνατότητα
να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον
φαρμακευτικό κλάδο ενώ παρουσιάζονται

και άλλα νέα που αφορούν τους
εργαζομένους

Αντίστοιχα στα Birthday Breakfast
Sessions που πτχτγματοποιούνται μία
φορά τον μήνα ι ιυμμετέχουν 10 άτομα

Τα απογεύματα

της Τετάρτης
είναι

πάντα
αφιερωμένα

στο
ποδόσφαιρο

και η ομάδα
ποδοσφαίρου

δεν χάνει
προπόνηση

διαφορετικά κάθε φορά από διαφο
ρετικά τμήματα της εταιρείας Κατά τη
διάρκεια αυτών των συναντήσεων οι

εργαζόμενα που έχουν προσκληθεί να

συμμετάσχουν έχουν τη δυνατότητα να

πάρουν το πρωινό τους με τον γενικό
διευθυντή να πληροφορηθούν ra νέα
της εταιρείας και να θέσουν ερωτήσεις
εφ όλης της ύλης

Η εταιρεία φροντίζει να διοργανώνει
εκδηλώσεις προκειμένου να γιορτάζονται

οι εταιρικές και ομαδικές επιτυχίες
καθώς και για να προωθεί το αίσθημα
της συντροφικότητας και της ομαδικότητας

μεταξύ των υπαλλήλων της Τα
απογεύματα της Τετάρτης είναι πάντα

αφιερωμένα στο ποδόσφαιρο και η ομάδα

ποδοσφαίρου η οποία αποτελεπαι
από εργαζομένους διαφόρων τμημάτων
συμπεριλαμβανομένου του γενικού δι
ευθυντή δεν χάνει προπόνηση

Η εταιρεία με στόχο να αναδεικνύει τη
φιλοσοφία της και να είναι ο συνδετικός
κρίκος που τη δένει με τους εργαζομέ
νους της και φέρνει την καλή είδηση
της ημέρας έχει δημιουργήσει τον Best
έναν ήρωα cartoon που εκφράζει τις αξίες

της και τις ανάγκες των ανθρώπων
της με έναν φιλικό ζεστό και παιχνι
διάρικο τρόπο

Υπάρχει ένα πλήθος ηδικών παροχών
που αποσκοπούν στην ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής προσωπικής και οικο

γενειακής ζωής των υπαλλήλων όπως
ελαστικό ωράριο εργασίας μία ώρα το
πρωί για τους υπαλλήλους γραφείου
ετήσιο check up καθημερινή προσφο
ρά φρούτου και μπάρας δημητριακών
υπηρεσίες υποδοχής καθαριστήριο ε

πιδιόρθοχιπ Χ)ύχων και υποδημάτων
λουλούδια κ.ά μαθήματα pilâtes στο
γραφείο δύο φορές την εβδομάδα
διατροφολόγος στο γραφείο πασχα
λινό και καλοκαιρινό δώρο κάλυψη
ως 200 € ετήσιας ουνδρομής γυμναστηρίου

δωρεάν προγράμματα
εκμάθησης αγγλικών μέσω Η/Υ δώρο
γάμου και γέννησης τέκνου σε είδη
και διάφορες άλλες έξυπνες εκπλήξεις
όπως ιδιαίτερα πασχαλινά και καλοκαιρινά

δώρα μαθήματα μακιγιάζ σε
συνδυασμό με προσφερόμενα προϊόντα

μακιγιάζ και για τις συζύγους και
τις κόρες εργαζομένων

Στο πλαίσιο του εθελοντισμού και
της ΕΚΕ τον Ιανουάριο του 2015 οι
εργαζόμενοι δούλεψαν εθελοντικά για
τα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου
και ανταποκρινόμενοι στις ευχές τους
συναρμολόγησαν ποδήλατα και βιβλία
θήκες έβαψαν πίνακες και μαγείρεψαν
φαγητό Το Πάσχα έγιναν οι νονοί
τους εξασφαλίζοντας παπούτσια και
είδη πρώτης ανάγκης Η 4η Δεκεμβρίου
ορίστηκε επίσης Ημέρα Εθελοντισμού
οτην MSD Ελλάδος

m

Ä

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΗ
HR Director στην MSD Greece
Cyprus Balkans L European
Fertility

Ο ανθρώπινος παράγοντας κύριος οδηγός των στόχων

γ για δειτερη συνεχόμενη
χρονιά τιμητική διάκριση
της MSD Ελλάδας ως ενός
από τα Best Race to Work

στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία Βα

σίζεται στην απαρέγκλιτη θέση της
εταιρείας να αναδεικνύει τον ανθρώτη
νο παράγοντα ως τον κύριο οδηγό των

στόχων και ενεργειών της Η επιλογή
δικαιώνεται με σημαντικές πρωτοπορίες

σε όλα τα επίπεδα από την
παροχή καινοτόμων θεραπειών ιπον
ασθενή έως τη δημιουργία άριστου
εργασιακού κλίματος όπως αναδει¬

κνύεται οτην πρόσφατη βράβευση Η

διάκριση της MSD στον διεθνή οργα
νισμό Great Places to Work ως Best
Workplace 2016 στηρίχθηκε κυρίως
οτην υπερηφάνεια στην αξιοπιστία
και στον σεβασμό που εμπνέει στους
εργαζομένους της εταιρείας Στην αρχή

του 2015 η ομάδα διοίκησης της
εταιρείας επικοινώνησε και συζήτησε

με όλους τους εργαζομένους το
όραμα της MSD που εστιάζεται στο
να Οδηγούμε τις εξελίξεις για τη βελτίωση

της ζωής των ανθρώπων στην
Ελλάδα"και όλοι α εργαζόμενοι ανά

τμήμα κλήθηκαν να εξειδικεύσουν
τις δράσεις για την εφαρμογή του ο
ράματος στα επί μέρους τμήματα της
εταιρείας Με τον τρόπο αυτόν όλοι
κατέστησαν κοινωνοί ενός πρωτοποριακού

οράματος το οποίο βίωσαν
εθελοντικά στην πρώτη ετήσια συνά
ντηση της εταιρείας όταν έφτιαξαν
βιβλιοθήκες ποδήλατα και πίνακες
τα οποία δώρισαν στο Ορφανοτροφείο

Βόλου βελτιώνοντας συνολικά
τις ζωές των παιδιών Ο σεβασμός
η αλληλεγγύη η ενότητα και το ο

μαδικό πνεύμα απογειώθηκαν όταν

εντάθηκε η οικονομική και νομισματική

αβεβαιότητα το καλοκαίρι
του 2015 Διοργανώθηκαν εβδο
μαδιαίες συναντήσεις με ανώτατα
στελέχη και παρουσίαση της εικό
νας του εξοπερικού περιβάλλοντος
Υπήρχε στήριξη συναισθηματική
και οικονομική καθώς και ένα κλίμα
αλληλεγγύης ίο οποίο προσέφερε
ηρεμία και ψυχραιμία Εξασφαλίστηκε

ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα

αντιμετώπιζε πρόβλημα ρευστότητας
κατά την περίοδο εισαγωγής

των capital controls
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ΛΙΣΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΜΕ 250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΜΕ 50-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΛΙΣΤΑ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΜΕ 20-49 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

EU ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αλλάζουμε τα δεδομένα
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Και τώρα αυτές γιατίβραβεύονται
TOU ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΝΟΥΔΗΣ

ολλοί από τους αναγνώστες της
εφημερίδας θα αναρωτιούνται
ποια είναι τα κριτήρια με τα οποί
α κάποιες εταιρείες διακρίνονται

και βραβεύονται για το εργασιακό τους
περιβάλλον σε μια εποχή που βλέπουμε
γύρω μας να καταστρατηγούνται βασικά
εργασιακά δικαιώματα Ισως μάλιστα κάποιοι

να εκφράζουν και κάποια δυσπιστία
ως προς τα στοιχεία που ακολουθούν στο
παρόν αφιέρωμα

Είναι κατανοητό όταν στις μέρες μας
πάνω από το 20 των συμπολιτών μας
βρίσκεται χωρίς εργασία και ακόμα πιο κατανοητό

όταν από αυτούς που εργάζονται
οι 9 στους 10 πληρώνονται τους ήδη ψαλιδισμένους

μισθούς τους με καθυστέρηση
από μερικές ημέρες έως αρκετούς μήνες

Η προβολή και βράβευση των εταιρειών

με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
έχει σαν στόχο να βοηθήσει να κρατηθούν
ψηλά τα στάνταρντ της εργασίας να θυμίσει

ότι η εργασία εξακολουθεί εκτός από

δικαίωμα να αποτελεί και πηγή ολοκλήρωσης

έμπνευσης και δημιουργίας και να

βοηθήσει επιχειρήσεις και εργαζομένους
στην Ελλάδα να αναζητήσουν τρόπους
βελτίωσης του δικού τους εργασιακού περιβάλλοντος

Οι εταιρείες που διακρίνονται στις επόμενες

σελίδες για το εργασιακό τους
περιβάλλον πληρώνουν στην ώρα τους
αλλά αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν οφείλεται
μόνο στην οικονομική τους ευμάρεια αλλά
κατά κύριο λόγο στο ειλικρινές και ουσιαστικό

ενδιαφέρον προς τους ανθρώπους
τους που εκφράζεται με πολλούς άλλους
τρόπους

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κατανοήσει

ότι επενδύοντας σ ους ανθρώπους
τους και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
μαζί τους όχι μόνο αυξάνουν τη δέσμευση
και την εργασιακή ικανοποίηση των

εργαζομένων

τους αλλά διασφαλίζουν την
παραγωγικότητα και τα καλύτερα εταιρικά
αποτελέσματα

Το πλέον συχνό παράδειγμα που
αναφέ()θηκε εφέτος κατά το οποίο οι

εργαζόμενοι

αισθάνθηκαν έμπρακτα κοντά
τους την παρουσία και το ενδιαφέρον της
εταιρείας τους όπως φαίνεται μέσα από
τα σχόλιά τους σης αναχιές ερωτήσεις της
έρευνάς μας αφορά την περίοδο έναρξης
των capital controls

Αυτό έγινε κατανοητό από τους εργαζομένους

με την έγκαιρη καταβολή της
μισθοδοσίας αλλά παράλληλα και με την
προσπάθεια των περισσοτέρων εταιρειών
να πληρώσουν σε ρευσιό για να διευκσ
λύνουν τους ανθρώπους τους σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο Και αν αυτό είναι ευνόητο

για τ ις εταιρείες που διακινούν χρήματα
στη φυσική τους μορφή ι εμπόριο λιανική
πώληαη εν τούτοις το συναντήσαμε και
σε εταιρείες που δεν διακινούν ρευστό Κάποιες

επιχειρήσεις κυρίως πολυεθνικές
πραγματοποίησαν εισαγωγή χρημάτων

από το εξωτερικό μέσω χρΓίματαποστολών
για να μπορέσουν να πληρώσουν εγκαίρως
σε χαρωνομίσματα Κάποιες άλλες αύξησαν
για ένα χρονικό διάστημα τον αριθμό των
tickets restaurant που προσφέρουν στους
εργαζομένους τους τα οποία εξαργυρώνσ
νται σε super markets δίνοντάς τους έτσι
τη δυνατότητα να αυξήσουν τη δυνατότητά
τους στις βασικές τους αγορές

Διερευνώντας τις πρακτικές των εταιρειών

αναφορικά με τους τρόπους που

δείχνουν το ενδιαφέρον προς τους αν¬

θρώπους τους συναντάμε μια σειρά από

πολιτικές και παροχές κάποιες από τις οποίες

έχουν οικονομική επιβάρυνση για τις
εταιρείες κάποιες άλλες όμως εκφράζουν
κυρίως ενδιαφέρον και φροντίδα χωρίς
απαραίτητα το κόστος τους να είναι απαγορευτικό

Ας δούμε λοιπόν τι παρέχουν αυτές οι 24
εταιρείες που διακρίνονται εφέτος

Ολες οι εταιρείες προσφέρουν μισθούς
μεγαλύτερους από τη συλλογική σύμβαση

εφαρμόζουν αντικειμενικά συστήματα
αμοιβών δίνουν bonus για ομαδική απσ
δοτικότητα δίνουν έκτακτη οικονομική
ενίσχυση και βοήθεια για προσωπικά ζητήματα

εάν χρειαστεί παρέχουν εσωτερική
εκπαίδευση και σεμινάρια και όλες διοργα
νώνουν εταιρικές εκδηλώσεις και γιορτές

Σχεδόν το σύνολο των εταιρειών που

βραβεύονται 23 στις 24 χρηματοδοτεί
την ατομική εκπαίδευση και προσφέρει επιδόματα

σπουδών έχει θεσπίσει διάφορα
βραβεία ή έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς
επιβράβευσης π.χ εργαζόμενος του μήνα
έχει δημιουργήσει συστήματα αξιολόγησης
και καθορίζει τις αμοιβές βάσει αποδοτικότητας

Οι εννέα στις δέκα από αυτές τις εταιρείες

παρέχουν στους εργαζομένους τους
ιδιωτική ομαδική ασφάλιση υγείας με check

up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις
ασφάλαα ζωής αναπηρίας ατυχήματος καλύπτουν

το σύνολο ή μέρος του ημερήσιου
φαγητού ή προσφέρουν κουπόνια σίτισης
έχουν ευέλικτο ημερήσιο πρόγραμμα για
νέες μητέρες εφαρμόζουν ημέρες αιμοδοσίας

και συντηρούν σε κάποιο νοσοκομείο
εταιρική τράπεζα αίματος

Πάνω από το 80 αυτών των εταιρειών
παρέχει ευέλικτο ωράριο προσέλευση
αναχώρηση σύμπτυξη ωρών εργασίας

Ο κ Δημήτρης
Γκανούδης
είναι γενικός
διευθυντής
του Great Place
to Work®

εργασία από το σπίτι προσφέρει δώρο
γάμου κάνει εκπτώσεις στα εταιρικά προϊόντα

ή δίνει εκπτωτικά κουπόνια
Ακολουθούν και άλλες πολλές περισ

σότερο ή λιγότερο γενικευμένες παροχές
Αλλά ξέρετε ποιο είναι το μυστικό Δεν

είναι το οικονομικό αντίτιμο αυτών των ενεργειών

Είναι ότι όλα αυτά γίνονται με
αυθεντικότητα και με ειλικρινές ενδιαφέρον

για τους ανθρώπους τους αποτελούν
ενέργειες που εκφράζουν την πραγματική
ενασχόληση των εταιρειών με τον παράγσ
ντα εργαζόμενο και δεν εμπίπτουν απλώς
μέσα σε μια τυπική διαδικασία επιχείρημα
τικής συνδιαλλαγής

Και για αυτόν τον σημαντικό λόγο λοι
πάν αυτές οι εταιρείες θα βραβευθούν στις
19 Απριλίου
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Ανδρέας Im/θός Υπουργός Υγείας

Téflos ans nEpiKonés ίων
δημοσίων δαπανών για την Υγεία
Στόχος μας είναι

να εξασφαλιστεί
διευρυμένος
δημοσιονομικός χώρος

για δημόσια περίθαλψη
και κοινωνική ποΑίΐΐκή

Η
περίοδος της συνεχιζόμενης περικοπής

των δημοσίων δαπανών υγείας
έχει ηαρέλθει».Τη διαπίστωση αυτή

κάνει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός οτη

συνέντευξη που παραχώρησε στη Realnews Ο

υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι παρά το
γεγονός

ότι οι πόροι εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς

π πολιτική βούληση της κυβέρνησης
είναι να εξασφαλιστεί διευρυμένος δημοσιονομικός

χώρος για δημόσια περίθαλψη και
κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο του νέου Μεσοπρόθεσμου

2016-2019 καθώς και σταδιακή

μείωση της απόκλισης από τους μέσους
όρους του κοινωνικού προϋπολογισμού στην

Ευρώπη Παράλληλα αποκαλύπτει ποιες είναι
οι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας για
το επόμενο χρονικό διάστημα

θεωρείτε ότι επαρκούν οι φετινοί προϋπολογισμοί

των νοσοκομείων για να διασφαλιστεί
η ομαλή λειτουργία τους Πότε θα τοποθετηθούν

οι νέες διοικήσεις
Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων για το
2016 είναι για πρώτη φορά έπειτα από έξι
χρόνια αυξημένοι το όριο των λειτουργικών
δαπανών το 2015 ήταν 1,388 δισ ευρώ και
το 2016 είναι 1,634 δισ ευρω ενώ η κρατική

επιχορήγηση το 2015 ήταν 1,025 δισ και
το 201 6 είναι 1,156 δισ Αντίστοιχα έχει αυξηθεί

ο προϋπολογισμός για τις ΥΠΕ και την

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ Η

περίοδος της συνεχιζόμενης περικοπής των

δημόσιων δαπανών υγείας έχει παρέλθει οι

πόροι εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς
αλλά η πολιτική βούληση της κυβέρνησης
είναι να εξασφαλιστεί διευρυμένος δημοσιονομικός

χώρος για δημόσια περίθαλψη
και κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο του νέου

Μεσοπρόθεσμου ΜΠΔΣ 2016-2019 και
σταδιακή μείωση της απόκλισης από τους
μέσους όρους του κοινωνικού προϋπολογισμού

στην Ευρώπη Οι προϋποθέσεις για
μια ομαλότερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ υπάρχουν

χρειάζεται όμως καλύτερη επιτήρηση

και έλεγχος της νοσοκομειακής φαρμακευτικής

δαπάνης γιατί έχουμε φέτος για
πρώτη φορά κλειστό προϋπολογισμό 570
εκατ ευρώ και μηχανισμό claw back στα

νοσοκομειακά φάρμακα
Προφανώς οι νέες διοικήσεις των νοσοκομείων

που ήδη έχει ξεκινήσει η τοηοθέτησή
τους ολοκληρώθηκε η επιλογή διοικητών
στα νησιά του Αιγαίου και στο Κιλκίς έχουν

αυξημένη αρμοδιότητα και ευθϋνη στη διαφανή

δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση

των περιορισμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων του ΕΣΥ

II Πώς θα διασφαλίσετε ότι με το νοσοκομειακό claw back δεν θα οδηγηθούμε
σε ελλείψεις φαρμάκων Εχει εξασφαλιστεί το κονδύλι για την αγορά των

φαρμάκων υψηλού κόστους από τα νοσοκομειακά φαρμακεία
Εχουμε συγκροτήσει ειδικό μηχανισμό στο υπουργείο για την παρακολούθηση

της δαπάνης με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΕΟΦ
του ΕΟΠΥΥ της ΗΔΙΚΑ και των νοσοκομειακών φαρμακοποιών ενώ παράλληλα

προωθούμε νοσοκομειακά πρωτόκολλα και κοινή διαχείριση ακριβών
φαρμάκων ανά νοσοκομείο ή όμορα νοσοκομεία για την επίτευξη οικονομιών

κλίμακας Το όριο δαπανών για τα φάρμακα των νοσοκομείων του ΕΣΥ είναι

600 εκατ ευρώ 459 εκατ ευρώ το 201 5 με όριο πληρωμής τα 490 εκατ
και η προσπάθειά μας θα είναι να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν την υπέρβαση

και το claw back
Η αγορά των ΦΥΚ που επανήλθαν στα νοσοκομεία από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

εξαλε ίφοντας την ταλαιπωρία των ασθενών είναι διασφαλισμένη με το

αυξημένο όριο δαπανών αλλά απαιτείται εγρήγορση ανακατανομή κονδυλίων

μεταξύ νοσοκομείων αν χρειαστεί και κυρίως ορθολογική επιστημονικά
τεκμηριωμένη διαχείριση με τη συνδρομή των γιατρών για να αποφύγουμε
κάθε είδους προβλήματα ειδικά στο τέλος της χρονιάς Σε κάθε περίπτωση
το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψουν παιγνίδια με το

φάρμακο και την υγεία των πολιτών και θα διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την
κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών της χώρας

β Επίκεινται νέες μειώσεις των τιμών των γενοσήμων και των off patent φαρμάκων

κατά απαίτηση της τρόικας Προτίθεστε να κάνετε κάτι για να μην εξαφανιστούν

από την αγορά τα παλαιά οικονομικά και αξιόπιστα φάρμακα τα
οποία ως επί το πλείστον παράγονται από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Προσπαθούμε στο νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων η αναμενόμενη νέα μείωση
τιμής ιδιαίτερα για τα γενόσημα και τα off patent να έχει ένα ανώτατο όριο
και να είναι διαχειρίσιμη προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την κυκλοφο¬

ρία φτηνών και αξιόπιστων φαρμάκων που

παράγονται στη χώρα στηρίζοντας την
εγχώρια

παραγωγή και τις θέσεις εργασίας διευκολύνοντας

τη διείσδυση των γενοσήμων
στην αγορά και αποτρέπονταςτο φαινόμενο
της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα

φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό

πλεονέκτημα
Πότε πρόκειται να βγει η εγκύκλιος του

ΕΟΦ για την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιοποίησης

Η εγκύκλιος του ΕΟΦ για τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων των γιατρών που επιχορηγούνται

από φαρμακευτικές εταιρείες για τη συμμετοχή

τους σε συνέδρια ετοιμάζεται και θα

ολοκληρωθεί εντός διμήνου
Ποιες είναι οι προτεραιότητες του υπουργείου

για το επόμενο χρονικό διάστημα
Οι προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας
για το επόμενο διάστημα είναι
Ο Η λειτουργική σταθεροποίηση και αναβάθμιση

του ΕΣΥ μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2016 με την ολοκλήρωση της πρώτης
δέσμης προσλήψεων μόνιμου και επικουρικού

προσωπικού την αύξηση των διαθέσιμων

κλινών Μ Εθ μέσω της προκήρυξης των
500 θέσεων γιατρών-νοσηλευτών μέσω ΚΕ

ΕΛΠΝΟ την αναζωογόνηση των δομών του
ΠΕΔΥ μέσω της ενίσχυσήςτους με επικουρικούς

γιατρούς και της βελτιωμένης απόδοσης

των εργαστηρίων τους
Ο Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι απαραίτητος όρος

για την υλοποίηση στην πράξη της πρόσφατης

νομοθετικής ρύθμισης για την
ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη των ανασφάλιστων
ανθρώπων Ν 4368/2016 Εχει ολοκληρωθεί

και αυτές τις ημέρες αναμένεται υπογραφεί
η σχετική ΚΥΑ ηου ρυθμίζει τη διαδικασία

και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου
Ο Η αξιοπρεπής υγειονομική φροντίδα των

προσφυγων-μεταναστών σε συνεργασία με
όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους
αλληλέγγυους πολίτες με τη συνδρομή των
Ενόπλων Δυνάμεων του ΚΕΕΛΠΝΟ του
ΕΚΑΒ των δομών του ΕΣΥ και με τον κεντρικό

συντονισμό του ΕΚΕΠΥ

Ο Η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης
στην Ψυχική Υγεία είναι έτοιμο το νομοσχέδιο

Ο Η αναδιοργάνωση όλου του Συστήματος
Προμηθειών στην Υγεία
Ο Η προώθηση της μεταρρύθμισης στην
ΠΦΥ ετοιμάζεται ειδικό νομοσχέδιο και η

πιλοτική εφαρμογή της σε 4 αστικές περιοχές

εντός του 2016
Ο Η αντιμετώπιση της εκκρεμότητας που

υπάρχει σε σχέση με τα ανώτατα ωράρια
εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών
την εβδομάδα 48ωρο με βάση ένα σχέδιο

σταδιακής κάλυψης των κενών θέσεων

στο ΕΣΥ αναδιοργάνωσης του εφημε
ριακού προτύπου και αλλαγής-επιτάχυν
σης της διαδικασίας κρίσεων για την επιλογή

των γιατρών του Δημόσιου Συστήματος

Υγείας το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο

διαλόγου και συμφωνίας με την ΟΕΝΓΕ
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Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ

οο περνάει ο καιρός η αγορά φαρμάκου

συνειδητοποιεί ότι η πολιτεία
αντί να προχωρήσει σε διαρθρωτι¬

κές αλλαγές για τη βιωσιμότητα του συστήματος
συνεχίζει να συντηρεί μια άρρωστη κατάσταση

μετακυλωντας απλώς το κόστος επιβάρυνσης

στις φαρμακευτικές εταιρείες επισημαίνει

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλης Αποστολίδης

και προσθέτει ότι αυτό έχει προφανείς

επιπτώσεις και στην ποιότητα των υπηρεσιών

υγείας και στην αναπτυξιακή δυναμική των
ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών Τα όρια
αυτής της τακτικής ο καθένας αντιλαμβάνεται
πως ήδη έχουν ξεπεραστεί Η πολιτεία οφείλει
να στείλει στην αγορά φαρμάκου το ξεκάθαρο

μήνυμα ότι προχωρά στον εξορθολογισμό
του συστήματος και δεν θέτει σε κίνδυνο την
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους
Εμείς θα είμαστε όπως το έχουμε αποδείξει
στο πλευρό της στηρίζοντας και τους ασθενείς

και την ελληνική οικονομία καταλήγει ο
Π Αποστολίδης

Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά του
φαρμάκου και πώς πιστεύετε ότι διαγράφεται

το μέλλον
Ο κλάδος έχει να διαχειριστεί τον κλειστό
προϋπολογισμό των 1 945 εκατ ευρώ που
είναι κάτω από το όριο ασφάλειας για τις ανάγκες

που μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο
από τους ανασφάλιστους και τους πρόσφυγες

Τη στιγμή που οι εταιρείες δεν εισέπραξαν

το 1,2 δισ ευρώ που τους οφείλει
το Δημόσιο καλούνται να καλύψουν μέσω

της ρήτρας υπέρβασης claw back και
των υποχρεωτικών επιστροφών rebates το
26 της φαρμακευτικής δαπάνης που είναι
υποχρέωση του κράτους
Μη λησμονείτε ότι μιλάμε για τον δεύτερο
εξαγωγικό κλάδο της χώρας που μπορεί να

συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία

της πατρίδας μας Αυτό όμως προϋποθέτει

αλλαγή στάσης και ενεργητικές πολιτικές

υποστήριξης Τα λόγια έχουν μόνο παρηγορητικό

και ποτέ θεραπευτικό χαρακτήρα
Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις από

το πρόσφατο μέτρο της επιβολής νοσοκομειακού

dawback θα επηρέασα την πρόσβαση
των ασθενών στις θεραπείες

Η πίεση που δέχεται ο κλάδος λειτουργεί σωρευτικά

Ολο αυτόν τον καιρό πραγματικά
αποσοβήσαμε πολύ μεγάλες κρίσεις στην υγεία

και αποδείχθηκαν η αντοχή η κοινωνική

συνείδηση και η επιχειρηματική δυναμική
ηου έχει ο κλάδος του φαρμάκου στην Ελλάδα

Ομως αυτή η σωρευμένη πίεση έχει

τραυματίσει τον κλάδο Τα capital controls
για παράδειγμα μαζί με την έλλειψη ρευστότητας

δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα

ιδιαιτέρως σης ελληνικές εταιρείες που

συνεργάζονται με προμηθευτές οι οποίοι έχουν

απαίτηση προπληρωμής Εκεί λοιπόν
που αναμένουμε ότι το κράτος θα προστατεύσει

στοιχειωδώς την αλυσίδα που φέρνει
το φάρμακο στον ασθενή αιφνιδιαζόμαστε
αρνητικά με το νοσοκομειακό claw back

Η ξαφνική επιβολή του οποίου έρχεται να

προστεθεί στις 166 παρεμβάσεις που είχαμε

τα τελευταία 5 χρόνια οι οποίες αφορούν
τη φαρμακοβιομηχανία Πρόκειται για επιπλέον

επιβάρυνση με πατέντα παγκόσμιας
πρωτοτυπίας Ακριβώς ό,τι θα έκανε κάποιος

που δεν θέλει να αντέξει η αλυσίδα
Είναι παράλογο Αν όμως κάποιος κρίκος
τελικώς σπάσει αυτό θα σημάνει ελλείψεις

Απαιτείται
εθνικό σχέδιο
για την Υγεία
Η ποΗιτ,εία οφείϋει να οτείηει το μήνυμα ôti

προχωράει στον εξορθοηογισμό τον ουοχήματχ>ς
και δεν θέτει σε κίνδυνο ιην πρόσβαση
των ασθενών οχις θεραπείες touq

φαρμάκων Αυτό που η πολιτεία πάνω απ όλους έχει χρέος να μη συμβεί

Τωρο σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από το νοσοκομειακό claw back
ο ΣΦΕΕ επιμένει ότι τουλάχιστον πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή

του Ο σχετικός νόμος έχει σοβαρές ελλείψεις σε θεμελιώδη τεχνικά
ζητήματα που αν δεν λυθούν είναι ικανά να επηρεάσουν την πρόσβαση

των ασθενών στις θεραπείες Οι σταθεροί οικονομικοί κανόνες είναι
η αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
Για ποιον λόγο η χώρα μας δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις κλινικές μελέτες

Ποιο θα ήταν το προσδοκώμενο όφελος
Η χώρα μας δεν έχει αξιοποιήσει τις κλινικές μελέτες ενώ μπορεί γιατί

όπως και σε πολλά άλλα θέματα χάνει την
ευκαιρία εξαιτίας της έλλειψης στρατηγικής
και του χάους των διαδικασιών
Πρώτον οι παρεμβάσεις ήταν πάντα αποσπασματικές

εξαρτημένες από τις πολιτικές
αλλαγές και χωρίς συνέχεια Και σε μεγάλο
βαθμό έπασχαν και από ιδεοληψίες σε ό,τι
αφορά τη θεσμοθετημένη οργάνωση τέτοιων

επενδύσεων από τις φαρμακευτικές
εταιρείες Δεύτερον μέσα στον χρόνο περι
πλέχθηκαν τόσο οι διαδικασίες ώστε η

γραφειοκρατία

οι βασανιστικά αργές εγκρίσεις
και το ασταθές και με αντικίνητρα φορολογικό

καθεστώς αποθάρρυναν τους επενδυτές

και τους ώθησαν στη μεταφορά επενδύσεων

σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες
Αν όμως αλλάξει αυτό το αποθαρρυντικό
πλαίσιο και αυτό είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής

βούλησης τα οφέλη είναι πάρα πολλά

Σας λέω μόνο ότι με κάθε νέα κλινική έρευνα
εισάγονται στην Ελλάδα πάνω από 250.000

ευρώ και εκτιμάται ότι προκαλείται αύξηση
του ΑΕΠ περίπου κατά 500.000 ευρώ
Σε αυτούς τους αριθμοϋς αναλογοϋν χιλιάδες

θέσεις εργασίας πολλοί ωφελούμενοι ασθενείς

που δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση
στην καινοτομία Παράλληλα ισχυροποιείται

με τεχνογνωσία ο ελληνικός ιατροφαρμακευτικός

κλάδος που είναι από εκείνους
στους οποίους η χώρα μας είναι πραγματικά

καλή Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει λεπτομερή
πρόταση στην πολιτεία για τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να τριπλασιαστούν οι εισροές
κονδυλίων για κλινικές μελέτες από τα 80 εκατ

ευρώ στα 240 εκατ ευρώ
Υπάρχουν ακόμα πηγές κατασπατάλησης

στο σύστημα υγείας και με ποιον τρόπο θα
μπορούσε να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων

Μα τα βασικά αίτια για την αρρώστια του
συστήματος υγείας δεν έχουν καν εκτιμηθεί
ακόμη αφού δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο

σχέδιο για τον εξορθολογισμό του
συστήματος
Για να καταλάβετε θα σας αναφέρω τρία
μόνο παραδείγματα
Ο Πρώτον ακόμη δεν έχει υπάρξει έλεγχος
και περιορισμός των δαπανών στο 85 του
συνολικού προϋπολογισμού της υγείας γιατί

τόσο είναι τα άλλα κέντρα κόστους εκτός
φαρμάκου από τα οποία θα μπορούσε να

εξοικονομηθεί 1 δια ευρώ
Ο Δεύτερον είναι ακόμη χαμηλή η διείσδυση

των γενόσημων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται

παντού οτον κόσμο με σκοπό να

επιτυγχάνεται μια βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα
στην εξοικονόμηση πόρων και την επένδυση

στην καινοτομία και τα νέα φάρμακα
Ο Και τρίτον καταρρακώνεται η Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ η ενίσχυση της
οποίας είναι θεμελιώδης τρόπος για να λειτουργεί

σωστά το σύστημα Το 2009 στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναλογούσε

το 26,5 των δαπανών και στη νοσοκομειακή

περίθαλψη το 38,9 Σήμερα τα ποσοστά

είναι 1 8,6 για την ΠΦΥ και 46,7
για τα νοσοκομεία
Προφανώς σε καιρό οικονομικής κρίσης με
μειωμένους προϋπολογισμούς ένα τέτοιο
δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι βιώσιμο
και αποτελεί άμεση προτεραιότητα η οργάνωση

ενός συστήματος ΠΦΥ και η μετατόπιση
του βάρους της περίθαλψης από τα δαπανηρά

νοσοκομεία στις πολύ πιο οικονομικές
και προσιτές εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες

Καλούμε συνεχώς την πολιτεία να
οργανώσει

τον διάλογο για τη διαμόρφωση ενός

εθνικού σχεδίου για την Υγεία προχωρώντας

τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις Εχουμε

χρέος απέναντι στους πολίτες να διασφαλίσουμε

τη δημόσια υγεία και αυτό είναι

αρκετό κίνητρο για να ενώσουμε δυνάμεις

και να συνεννοηθούμε
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Σωτήρης Μπερσίμης πρόεδρος εοπυυ

Για
τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ

μιλά στη Realnews ο πρόεδρος του
Οργανισμού

Σωτήρης Μπερσίμης επίκουρος

καθηγηι ής στο Τμήμα Στατιστικής Ασφαλιστικής

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι στόχος

είναι να εξασφαλιστούν καλύτερες υπηρεσίες
για τους ασφαλισμένους ενώ οι συμβάσεις
με τους παρόχους θα είναι ξεκάθαρες δίκαιες

και επωφελείς για τους ασφαλισμένους για
τον Οργανισμό και τους παρόχους

Κύριε Μπερσίμη έχετε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση

του Οργανισμού και ποιοι είναι
οι σημαντικότεροι στόχοι που έχετε θέσει

Λ Από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν και αναλάβαμε
καθήκοντα ως νέα διοίκηση δουλεύουμε

εντατικά με τα στελέχη του Οργανισμού και
οε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας κυρίως

σε τέσσερις βασικούς άξονες
Ο Να προσφέρουμε ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες

υπηρεσίες στους ασφαλισμένους

Ιδίως στις δύσκολες ημέρες που

ζούμε όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν την
αντιμετώπιση που τους αξίζει
Ο Να βάλουμε σε μια σειρά τις πληρωμές
προς τους παρόχους μας Τελικός μας στόχος

είναι φυσικά οι πάντες να πληρώνονται

με συνέπεια και βάσει χρονοδιαγράμματος
Ηδη τουςτελευταίους μήνες υπάρχει

σταθερή ροή χρηματοδότησης από την πο

3 λιτεία Ετσι καταφέραμε να προχωρήσουμε
σε αποπληρωμές ή ενταλματοποιήσεις προς
τους παρόχους ύψους περίπου 1 δισ ευρώ
Ο Να βρούμε και να αξιοποιήσουμε νέες
πηγές χρηματοδότησης Τώρα που κάθε ευ

ρω μετράει πρέπει να αξιοποιήσουμε τους
ευρωπαϊκούς πόρους τα περιουσιακά στοιχεία

του Οργανισμού και επιπρόσθετα κάθε

δυνατότητα που έχουμε
D Να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία του

Οργανισμού μας ξεκινώντας από τις κτιριακές

υποδομές και φτάνοντας στην ολοκληρωμένη

χρήση της πληροφορικής Το πέρα
•σμα από τη συντήρηση των δεδομένων στην

αξιόπιστη στατιστική ανάλυσή τους είναι αναγκαίο

για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων
και σε αυτό θα βασιστούμε στο μέλλον

Καταλαβαίνω ότι σήμερα κάτι τέτοιο ακούγεται

υπερβολικό αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι

ο ΕΟΠΥΥ μπορεί όχι απλώς να εκσυγχρονιστεί

αλλά να εξελιχθεί σε πρότυπο ασφαλιστικό

οργανισμό
9 Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ιδανικό αλλά

ανέφικτο Πώς θα τα καταφέρετε
Κοιτάξτε Κινούμαστε προσεκτικά και μεθοδικά

ακολουθώντας ένα λεπτομερές πλάνο

στρατηγικού σχεδιασμού Εχετε απόλυτο δί
κιο όμως ότι η πραγματικότητα που ζούμε
δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουμε
και μπορούμε να πετύχουμε

Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα Ενα
από τα συσσωρευμένα προβλήματα ετών
που παραλάβαμε ως νέα διοίκηση είναι η

απαράδεκτη κατάσταση με τα χαρτοκιβώτια
που στοιβάζονται σε υπηρεσίες μας Πε

Ηρθε η ώρα
να βοηθήσουμε
tous ασθενείε
Τώρα που κάθε

ευρώ μεφά
πρέπει να αξιοποιήσουμε

α)υς
ευρωπαϊκούς
πόρους τχι περιουσιακά

στοιχεία

υου Οργανισμού

και επιπρόσθετα

κάθε
δυνατότητα που
έχουμε

ριέχουν έγγραφα δικαιολογητικά και τιμολόγια παρόχων
πολλά έκτων οποίων προύπήρχαν της ίδρυσης του Οργανι
ομού Είμαστε έτοιμοι πλέον να προχωρήσουμε στην ψη
φιοηοίηση αυτού του τεράστιου όγκου

αρχείων Η εκκίνηση της διαδικασίας

θα γίνει τον Απρίλιο για τα νε

οεισερχόμενα παραστατικά και σταδιακά

για τα παλαιότερα θέτουμε έ
τσι τέλος στη διαιώνιση αυτής της α

παράδεκτης κατάστασης και αντιμε
τωπίζουμε μια παθογένεια πολλών ε
των Με μια κίνηση δείτε πόσα προ
βλήματα αντιμετωπίζονται οι εργα
ζόμενοι θα δουλεύουν σε ανθρώπινες
συνθήκες οι ασφαλισμένοι θα μας επισκέπτονται

σε αξιοπρεπείς χώρους τα αρχεία μας θα είναι

ηροσβάσιμα οι έλεγχοι θα γίνονται σωστά
Πότε θα ξεκινήσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και ποιο

στόχο έχει βάλει
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει ήδη πιάσει δουλειά Στόχος

της είναι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας
και την ελληνική οικονομία να συμβάλει στο να πετύχουμε

όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο

Να φτάσουμε σε συμβάσεις με όλους τους παρόχους

μας οι οποίες να είναι ξεκάθαρες δίκαιες και επωφε¬

λείς για τους ασφαλισμένους για τον Οργανισμό

και τους παρόχους
Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο όγκος του

αντικειμένου είναι πραγματικά τεράστιος
Και όπως καταλαβαίνετε για να έχουμε αποτελέσματα

πρέπει να προχωρήσει βήμα
βήμα Ο πιο σίγουρος τρόπος άλλωστε για
να μην κάνεις τίποτα τελικά είναι να πεις ότι
τα κάνεις όλα μαζί Εχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις

με τους παρόχους και η διαδικασία

προχωρά σταδιακά Με το χρονοδιάγραμμα

που έχει καταρτίσει η επιτροπή
στοχεύει έως το τέλος Ιουνίου 201 6 να έχει

αποτελέσματα• Πότε θα είναι έτοιμος ο νέος Κανονισμός
Παροχών Προβλέπει αλλαγές για τους παρόχους

Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας βρίσκεται

στο τελικό
στάδιο διαβούλευσης

και στη συνέχεια

θα σταλεί στο

υπουργείο Υγείας
Αποτελεί το συμβόλαιο

του Οργανισμού

με τους πολίτες

Να είναι όλοι

σίγουροι ότι ο νέος

ΕΚΠΥ θα είναι
δίκαιος ποιοτικός

και όπου χρειάζεται εξορθολογιστικός Εχουμε

εντοπίσει περιπτώσεις χρήσης παροχών

που δεν συμβαδίζουν με τη βέλτιστη
αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων Οι

πόροι που θα προκύψουν από αυτόν τον ε

ξορθολογισμό θα εηανεπενδυθουν για παροχές

προς όσους έχουν ανάγκη Υπάρχουν
ειδικές ομάδες ασθενών που περιμένουν κρίσιμες

θεραπευτικές παρεμβάσεις Τώρα ήρθε

η ώρα να τους βοηθήσουμε

ZlÔXOS pas είναι να προσφέρουμε

ποιοιικόιερεε και απο

ιεΑεσμαιικόιερεε υπηρεσίε5
Οι norfe πρέπει να έχουν την

αντιμετώπιση που tous αξίζει
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Θεόδωρος ΚωΑέΐΠς Αντιπρόεδρος ΠΕΦ

Τ
ους σοβά ρους κινδύνους που εγκυμονεί
το νέο σύστημα τιμολόγησης των

φαρμακευτικών

σκευασμάτων το οποίο
συμφωνήθηκε

στην τελευταία διαηραγμάτευση
επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Κω

λέτπς ο οποίος μιλά για τις καταστροφικές συνέπειες

που θα έχει το εν λόγω σύστημα για
τα ελληνικά φάρμακα αλλά και την πρόσβαση

του ασθενούς στις θεραπείες του Επίσης
ο αντιπρόεδρος της ΠΕΦ τονίζει ότι οι ελληνικές

φαρμακοβιομηχανίες διέρχονται μια φάση

μετασχηματισμού από αμιγώς παραγωγικές
μονάδες σε κέντρα φαρμακευτικής τεχνολογίας

και εξηγεί πως το ελληνικό φάρμακο αποτελεί

σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας

Β Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από το νιο σύστημα

τιμολόγησης
Επειτα από μια πενταετία συνεχών μειώσεων

τιμών επιβάλλεται μια μέθοδος τιμολόγησης

η οποία συνεπάγεται μη βιώσιμες τιμές

για τα παλαιά φάρμακα τα εκτός πατέντας

και τα γενόσημα
Ο νέος τρόπος τιμολόγησης θα έχει δραματικές

επιπτώσεις για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

οι οποίες δεν θα μπορούν πλέον

να παράγουν φάρμακα Ενώ λοιπόν η χώρα

μας έχει άμεση ανάγκη τη στροφή προς
την ανάπτυξη αντίθετα θα οδηγηθούμε στο

κλείσιμο και άλλων ελληνικών εργοστασίων
και εταιρειών
Είμαστε έτοιμοι με τεκμηριωμένες προτάσεις

να συνδράμουμε την πολιτεία στη δημιουργία

ενός πλαισίου βιώσιμης φαρμακευτικής

πολιτικής που θα εξοικονομεί πόρους
και θα επικεντρώνεται στα διαρθρωτικά μέτρα

για τον εξορθολογισμό της συνταγογρά
φησης και τον έλεγχο της κατανάλωσης και

της ασφαλιστικής αποζημίωσης
Σε κάθε περίπτωση η εθνική πολιτική φαρμάκου

που θα συμφωνηθεί θα πρέπει φυσικά
να εγγυάται τις απαραίτητες εξοικονομήσεις

αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνει σοβαρά
υπόψη την αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής

φαρμακοβιομηχανίας
Ποιο είναι το όχημα για την ανάπτυξη του

κλάδου μέσα σε αυτή την περίοδο της παρατεταμένης

κρίσης
Είναι σαφές από τη διεθνή εμπειρία πως η

καινοτομία και η εξωστρέφεια αποτελούντο
εισιτήριο για την ανάπτυξη του κλάδου του
φαρμάκου
Εμείς ως ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύουμε

σταθερά τόσο σε τομείς έρευνας και

ανάπτυξης για νέα προϊόντα όσο και στην ενίσχυση

της παρουσίας του ελληνικού φαρμάκου

στο εξωτερικό
Στηρίζουμε έμπρακτα την έρευνα και την καινοτομία

επενδύοντας 30 εκατ ευρώ ετησίως

σε περισσότερα από 80 ερευνητικά προγράμματα

και προωθώντας συνεργασίες με
ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα αλλά και
το εξωτερικό Διαθέτουμε ένα πολύ σημαντικό

πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης με επενδύσεις

σε νέες φαρμακοτεχνικές μορφές
σε διαφορετικούς τρόπους χορήγησης φαρμάκων

στην ανάπτυξη οριακών καινοτομι

Πυλώναε avâmuÇns
ίο ελληνικό φάρμακο
Η φαρμακοβιομηχανία επενδύει σχην έρευνα και ιην ανάπτυξη και μπορεί

να συμβάίίει οτην επανεκκίνηση ϋης εΗΗηνικής οικονομίας

Οι εαΑηνικές
φαρμακοβιομηχανίες

μετασχηματίζονται
από αμιγώς

παραγωγικές
μονάδες σε κέντρα
φαρμακευτικής
τεχνοπογίας

ών και υβριδικών προϊόντων και την αξιοποίηση της μοναδικής
ελληνικής χλωρίδας
Είναι λοιπόν προφανές πως για εμάς αυτός είναι ο δρόμος που

μπορείνα οδηγήσει στην ανάδειξη του κλάδου μας σε ισχυρό παράγοντα

στη διεθνή αγορά
Μέσα σε ένα περίπλοκο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον
οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες διέρχονται μια φάση μετασχηματισμού

από αμιγώς παραγωγικές μονάδες σε κέντρα φαρμακευτικής

τεχνολογίας με ουσιαστικό ρόλο στα ερευνητικά προγράμματα

της χώρας μας Προκειμένου όμως να μπορέσει να
δοθεί χώρος και στην καινοτομία επανερχόμαστε στην επείγουσα

ανάγκη να διαμορφωθεί μια εθνική φαρμακευτική πολιτική
που θα μας επιστρέψει να αφοσιωθούμε απερίσπαστοι προς αυτήν

την κατεύθυνση• Ποια είναι η αναπτυξιακή διάσταση της ελληνικής φάρμακο
βιομηχανίας

Με τεχνογνωσία άνω των 50 ετών η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
αντιπροσωπεύει το 60 των θέσεων εργασίας του κλάδου και

πάνω από το 90 των παραγωγικών επενδύσεων του κλάδου Αμεσα

ή έμμεσα η δραστηριότητα της επηρεάζει πάνω από 53.000
θέσεις εργασίας ενώ οι συνολικές της επενδύσεις την τελευταία
δεκαετία έχουν ξεπεράσει τα 800 εκατ ευρώ
Την ίδια στιγμή το ελληνικό φάρμακο συμβάλλει με 2,8 δισ ευρώ

ετησίως στο ΑΕΠ της Ελλάδας και π προστιθέμενη αξία του υπολογίζεται

σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 3.420 ευρώ ανά 1 000 δαπάνης

Το ελληνικό φάρμακο μας κάνει υπερήφανους σε ολόκληρο

τον κόσμο καθώς εξάγεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και σε συνολικά 85 χώρες παγκοσμίως γεγονός που του
δίνει σταθερά τη 2η θέση μεταξύ των εξαγώγιμων προϊόντων της
Ελλάδας Αυτά τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες και έρευ¬

νες οργανισμών αναγνωρισμένου κύρους όπως

ο ΙΟΒΕ αναδεικνύουν πέρα πάσης αμφισβήτησης

την αναπτυξιακή διάσταση της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Πώς βλέπετε το αύριο για το ελληνικό φάρμακο

Η πίεση που έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια

σε βάρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
είναι δυσανάλογη με την πραγματική

συμμετοχή της στη φαρμακευτική δαπάνη

Ωστόσο η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να επενδύει

στο μέλλον του κλάδου προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι πολύ υψηλοί

στόχοι που έχει θέσει προς όφελος των ασθενών

των ασφαλισμένων και γενικότερα
της κοινωνίας Η ανάπτυξη της χώρας προϋποθέτει

ως αναντικατάστατο πυλώνα την
ελληνική φαρμακοβιομηχανία η οποία μπορεί

αναμφίβολα να συμβάλει στην επανεκκίνηση

της ελληνικής οικονομίας Χρειαζόμαστε

όμως δίπλα μας την πολιτεία όχι για να

μας προσφέρει κάποια προνομιακή μεταχείριση

αλλά για να προχωρήσει τις σοβαρές
μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο κλάδος
προκειμένου να ξεπεραστούν οι σημερινές
δυσκολίες και να μας επιτραπεί να συνεισφέρουμε

ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας
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Και φορητή
μονάδα

παραγωγέ
φαρμάκων

Πόσες δόσεις μπορεί
να φτιάξει ημερησίως

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα επιστημόνων

και μηχανικών κατασκεύασε

φορητή μονάδα
παραγωγής φαρμάκων σε
μέγεθος τσέπης

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό

σύστημα παραγωγής

φαρμάκων σε μέγεθος

ψυγείου και μπορεί να
συνθέσει οε σύντομο χρόνο
και μεγάλες ποσότητες μια
ποικιλία φαρμάκων όπως
αντιισταμινικά αντικαταθλιπτικά

τοπικής αναισθησίας
ή κατασταλτικά του κεντρικού

νευρικού συστήματος
Είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο

σύστημα
το οποίο χρησιμοποιεί τη
λεγόμενη τεχνολογία ροής

που επιτρέπει τη συνεχή
και ενοποιημένη παραγωγή

ενός φαρμάκου από
την αρχή πρώτες ύλες έως
το τέλος έτοιμο προϊόν σε
χρονικό διάστημα μερικών
ωρών ή ημερών ανάλογα
με το φάρμακο και με ποιότητα

που πληροί τις απαιτούμενες

προδιαγραφές

Για ορφανά
Η χρησιμότητά του έγκειται
στην περίπτωση των λεγόμενων

ορφανών φαρμάκων
τα οποία προορίζονται

για σπάνιες ασθένειες μικρού

αριθμού ασθενών και
καθίσταται αντιοικονομικό
να παραχθούν σε ένα κανονικό

εργοστάσιο
Επίσης και στην επιτόπια

παραγωγή και τη διάθεση

φαρμάκων σε περιπτώσεις

επιδημιών φυσικών

καταστροφών σε καταυλισμούς

προσφύγων
ή στο πεδίο της μάχης γΓ
αυτό άλλωστε και χρηματοδοτήθηκε

από την Υπηρεσία

Ερευνας Προωθημένων
Αμυντικών Προγραμμάτων

DARPA του αμερικανικού
Πενταγώνου

Ενδεικτικά το σύστημα

μπορεί να παράγει καθημερινά

1 100 δόσεις του
αντικαταθλιπτικού Prozac
3.000 δόσεις του ηρεμιστικού

Valium 4.500 δόσεις

του αντιαλλεργικοϋ
Benadryl και 810 δόσεις
του αναισθητικού λιδοκαΐ
νη Προς το παρόν το σύστημα

παράγει φάρμακα μόνο
σε υγρή μορφή
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► ► ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αναγνωρίζει
μόνο 43 από τις
7.500 σπάνιες
παθήσεις
ΣΟΚΑΡΟΥΝ τα στοιχεία που παρουσιάζει

π Πανελλήνια Ενωση Σπάνιων
Παθήσεων σχετικά με την αδιαφορία
της Πολιτείας προς στους ασθενείς
Οπως επισημαίνει η πρόεδρός της κ
Μαριάννα Λάμπρου από καταγραφή
της ΠΕΣΠΑ σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια

Αθηνών και Πελοποννήσου

υπάρχουν στην πατρίδα μας 600
σπάνια νοσήματα ενώ διεθνώς είναι
καταγεγραμμένα 7.500 αναγνωρισμένα

από το νόμο 42 1 3/201 3 που
έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως Ωστόσο στα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας αναγνωρίζονται

μόνο 43 σπάνια νοσήματα
Το 25 των ασθενών περιμένει

πέντε έως 30 χρόνια να διαγνωστεί
σωστά ενώ το 40 λαμβάνει λάθος
διάγνωση και λανθασμένη αντιμετώπιση

Για να αποφευχθεί αυτή π

Οδύσσεια που κοστίζει σε δαπάνες
και ανθρώπινες ζωές χρειαζόμαστε
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης στα

δημόσια νοσοκομεία τα οποία δεν
υπάρχουν στην Ελλάδα Εντός των
συνόρων κυκλοφορούν 65 ορφανά
φάρμακα που καλύπτουν ελάχιστες
σπάνιες παθήσεις ενώ η οικονομική
κρίση κατέστησε δυσκολότερη την
πρόσβαση των ασθενών στη διάγνωση

και τα φάρμακα καταγγέλλει η
κ Λάμπρου

ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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Στον αέρα η Καρδιολογική Κλινική
Παρατείνεται εκ νέου η μετεγκατάσταση της στον Ευαγγελισμό από το Λαϊκό

Τικ ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Νέα ποράταση λαμβάνει η περιπέτεια
της Γ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής

Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών η λειτουργία της

οποίας βρίσκεται στον αέρα εδώ
και τουλάχιστον δεκαπέντε μήνες
Ενα βήμα πριν ολοκληρωθεί και
το τελευταίο θεσμικό στάδιο για
τη μετεγκατάσταση της κλινικής
στον Ευαγγελισμό από το Λαϊκό
όπου μόνο τύποις φιλοξενείται
αφού το νοσοκομείο δεν της διαθέτει

ούτε μία κλίνη ο αρμόδιος
αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης αναπέμπει ξανά
τον σχετικό φάκελο στο Κεντρικό
Συμβούλιο Υγείας προς νέα έγκριση
Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί πλήρως
γιατρούς του ΕΣΥ του Ευαγγελισμού
και συνδικαλιστικά όργανα που
αντιδρούν στη μετεγκατάσταση
της κλινικής Αποτέλεσμα της νέας
καθυστέρησης είναι ότι αυτή τη
στιγμή η εκπαίδευση των φοιτητών
περίπου 100 τον χρόνο εκπαιδεύονται

από την κλινική εξακολουθεί

να γίνεται σε άλλα νοσοκομεία

όπως το Ιπποκράτειο και
το Ελπις και η ομάδα των γιατρών
μελών ΔΕΠ της κλινικής συνεχίζει
να φιλοξενείται σε άλλα τμήματα
του πανεπιστημίου

Ιδρύθηκε το 2002
Η Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική

Κλινική της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 και

εγκαταστάθηκε

στο Λαϊκό το 2008
Ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να
λειτουργήσει πλήρως διότι δεν
της δόθηκαν κλίνες και εργαστήρια
Επειτα από πολλές πιέσεις του τότε
καθηγητή-διευθυντή της κλινικής
της δόθηκαν τρεις κλίνες στο Λάί
κό ενώ τα εξωτερικά της ιατρεία
λειτούργησαν σε ενοικιασμένο
από τον καθηγητή μάλιστα χώρο
δίπλα από το Λαϊκό όπου και εκ

J I Μ

Η 3η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
εγκαταστάθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο το 2008

Η τύχη ιης κλινικής
βρίσκεται πάλι στα
χέρια του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας

παιδεύονταν οι φοιτητές Το 2014
μετά την αφυπηρέτηση του καθηγητή

και την παραίτηση εντός τεσσάρων

μηνών του διαδόχου του
η Α Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

πρότεινε τη μετεγκατάσταση
της κλινικής από το Λαϊκό στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός το οποίο
έως πρόσφατα διέθετε δύο καρδιολογικές

κλινικές που συγχωνεύθηκαν

σε μία μεγάλη 75 κλινών
με τέσσερα εργαστήρια ενώ παράλληλα

διαθέτει καρδιοχειρουργική
κλινική

Είχε προηγηθεί προσπάθεια συγχώνευσης

της με την κρατική καρδιολογική

κλινική στο Λαϊκό η
οποία ωστόσο προσέκρουσε στην
άρνηση των γιατρών του ΕΣΥ και
στο Συμβούλιο της Επικρατείας
όπου αυτοί προσέφυγαν

Τον Δεκέμβριο του 201 4 τα Δ.Σ
ταυ Λαϊκού και του Ευαγγελισμού
ενέκριναν τη μετεγκατάσταση της
κλινικής και στις 31 Δεκεμβρίου
2014 η Α ΥΠΕ έστειλε θετική εισήγηση

στο υπουργείο Ταυτόχρονα
το Λαϊκό πήρε πίσω τις τρεις

κλίνες που είχε διαθέσει στην κλινικό

απεντάσσοντας το προσωπικό
της από το νοσοκομείο και αφήνοντας

ουσιαστικά την Γ Πανεπιστημιακή

Καρδιολογική Κλινική
άστεγη Στις 30 Απριλίου 2015

η γενική συνέλευση της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών δίνει και αυτή το

πράσινο φως και αρχές Ιουνίου
ο πρώην υπουργός Υγείας Π Κου
ρουμπλής αποστέλλει τον φάκελο
στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
ΚΕΣΥ για γνωμοδότηση Τον περασμένο

Δεκέμβριο διαβιβάσθηκε
η θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ
στο υπουργείο και την 1η Μαρτίου
παραδόθηκε ο πλήρης φάκελος
στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Π Πολάκη για την τυπική διαδικασία

και της δικής του υπογραφής
προκειμένου να γίνει n εγκατάσταση

της κλινικής στο Ευαγγελισμό
Ωστόσο ο κ Πολάκης έστειλε πίσω
τον φάκελο στο ΚΕΣΥ υπό τη νέα
σύνθεση που ορίστηκε πρόσφατα
από το υπουργείο Υγείας για νέα
γνώμη Οπως ανέφεραν στην Κ
στελέχη του γραφείου του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας δεν πρόκειται

να προχωρήσει τίποτα σε
ό,τι αφορά την Γ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική πριν τοποθετηθούν

νέοι διοικητές στα νοσοκομεία

και πριν από τη νέα γνωμοδότηση

του ΚΕΣΥ
Η ενδεχόμενη μετεγκατάσταση

της κλινικής στον Ευαγγελισμό
έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

γιατρών του νοσοκομείου
όπου ο σημερινός διευθυντής-κα
θηγητής της Γ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικός Κλινικός υπηρέτησε
ως διευθυντής επί δεκαετία Κατά
της μετεγκατάστασης έχουν ταχθεί
ομόφωνα η Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών

Πειραιώς και το Σωματείο Εργαζομένων

στον Ευαγγελισμό Οσοι
αντιδρούν υποστηρίζουν ότι o Ευαγγελισμός

έχει ένα από τα καλύτερα
καρδιολογικά κέντρα διαθέτει το
μεγαλύτερο αρρυθμιολογικό κέντρο
της χώρας και η εγκατάσταση μιας
πανεπιστημιακής κλινικής θα επιφέρει

δυσλειτουργία ειδικό εφόσον
δεν έχει ξεκαθαριστεί πού και με
ποιους όρους θα γίνει αυτό
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Πυρά κατά πρωθυπουργού
από ΠΟΕΔΗΝ για τα ψέματα
Με σύνθημα όχι άλλα ψέματα οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

άδραξαν χθες την ευκαιρία
της 1ης Απριλίου για να διαμαρτυρηθούν

για τη μη τήρηση των
υποσχέσεων του ίδιου του πρωθυπουργού

Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι
αφορά τις προσλήψεις 4.500 γιατρών

και νοσηλευτών εντός του
2015 και την αύξηση της χρηματοδότησης

των δημόσιων νοσοκομείων

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Εργαζομένων
σε Δημόσια Νοσοκομεία

ΠΟΕΔΗΝ ομάδα εργαζομένων
αλυσοδέθηκε συμβολικά χθες

το πρωί έξω από το υπουργείο
Υγείας ενώ συνάδελφοί τους άπλωσαν

πανό με τίτλο Πρωταπριλιάτικα
ψέματα και φωτογραφία του

πρωθυπουργού από τις περυσινές
εξαγγελίες του στο υπουργείο Υγείας

για προσλήψεις στην οποία
ωστόσο με τη βοήθεια του φωτομοντάζ

εμφανίζεται ως Πινόκιο
Η ΠΟΕΔΗΝ κατηγορεί τον πρωθυπουργό

και την κυβέρνηση για
ψεύτικες υποσχέσεις σε ό,τι αφορά
τις προσλήψεις υπενθυμίζοντας
τις δραματικές ελλείψεις στα νοσοκομεία

όπου μία στις τρεις οργανικές

θέσεις είναι κενή και σε
κάθε κλινική των 40 ασθενών κάνει
βάρδια μία νοσηλεύτρια Αντί των
προσλήψεων σύμφωνα με τα στοιχεία

από το μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
που δημοσιοποίησε πριν από δύο
εβδομάδες το υπουργείο Εσωτερικών

το τακτικό προσωπικό του
συστήματος υγείας μειώθηκε κατά
1.854 άτομα μέσα στο 2015 79.533
ήταν το τακτικό προσωπικό του
υπουργείου Υγείας στις 31/12/2014
έναντι 77.679 στις 31/12/2015
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία πέρυσι

πραγματοποιήθηκαν μόλις
382 προσλήψεις σε φορείς του
υπουργείου Υγείας Επιπλέον n
ΠΟΕΔΗΝ κάνει αναφορά και στην
υποχρηματοδότηση των δημόσιων
νοσοκομείων Οπως τονίζουν οι
εργαζόμενοι τα νοσοκομεία λειτουργούν

σε συνθήκες έκτακτης
ανάγκης αδυνατούν να προμηθευτούν

υλικά και φάρμακα και
οφείλουν στους προμηθευτές περισσότερα

από 2 δισεκατομμύρια
ευρώ Την ίδια στιγμή στον

προϋπολογισμό

έχουν εγγραφεί 1,156

Απλωσαν πανό με τίτλο Πρωταπριλιάτικα

ψέματα και φωτογραφία
του πρωθυπουργού

Εργαζόμενοι στα δημόσια
νοσοκομεία διαμαρτυρήθηκαν

χθες έξω από
το υπουργείο Παιδείας

δισ ευρώ ως επιχορήγηση για εφέτος
σε φορείς παροχής υπηρεσιών

υγείας για την εξόφληση υποχρεώσεων

προς τρίτους
Νέα επίθεση στοχευμένη αυτή

τη φορά στον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη εξαπέλυσε

χθες ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών που σε ανακοίνωσή του
σημειώνει ότι χάνονται ζωές εξαιτίας

της πολιτικής Πολάκη στο
υπουργείο Υγείας Ο ΙΣΑ καλεί
τον αναπληρωτή υπουργό να
απαντήσει για το πότε θα στελεχωθούν

οι Μονάδες Εντατικής
Υπηρεσίας των δημόσιων νοσοκομείων

με προσωπικό υπενθυμίζεται

ότι η ηγεσία του υπουργείου
είχε δεσμευθεί για προσλήψεις

εντός του Μαρτίου και για
το πόσες ζωές θα είχαν σωθεί από
τη γρίπη εάν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση

και προληπτικός εμβολιασμός

του πληθυσμού Σχολιάζει
δε με ειρωνικό τρόπο και την πρόσφατη

γκάφα του υπουργείου
Υγείας που ανακοίνωσε προσλήψεις

ακτινοφυσικών και γιατρών
ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας
με το 50 αυτών σε νοσοκομεία
της Αττικής που δεν διαθέτουν
ακτινοθεραπευτικά τμήματα

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Στην τελική ευθεία
η πιστοποίηση
των e-φαρμακείων
Μετά τις καταγγελίες δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ

ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ανοιξε ο 5pouos για την πώληση
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

αλλά με μια αυστηρή προϋπόθεση

καθώε συντρέχουν λόγοι

σοβαροί Να πιστοποιηθεί η
νόμιμη λειτουργία των e-φαρμακείων

για τη διασφάλιση ms
υγεία3 των καταναλωτών με δεδομένο

ότι σήμερα υπάρχουν δε
κάδε παράνομα ηλεκτρονικά καταστήματα

με έδρα σε καφενεία
και σε μπακάλικα Από εκεί διακινούνται

απαγορευμένα και συχνά

πλαστά φαρμακευτικά σκευάσματα

που στην καλύτερη περίπτωση

δεν έχουν καμία επίδραση
και στη χειρότερη δημιουργούν
σοβαρά προβλήματα υγείαβ σε
ôaous τα καταναλώσουν Είναι
ενδεικτικό ότι ο Φαρμακευτικόβ
Σύλλογοβ Αττικήβ έχει εντοπίσει
και καταγγείλει στην υπηρεσία
Δίωξα Ηλεκτρονικού Εγκλήματθ3
τουλάχιστον δύο ιστοσελίδεβ από
τη χώρα μα5 που διαφημίζουν
φάρμακα που έχουν καταργηθεί
αντιβιοτικά που έχουν απαγορευθεί

διά ροπάλου ναρκωτικά
και διεγερτικέ5 ouoîes ντόπινγκ

Προ δεκαημέρου δημοσιεύθηκε
κοινή απόφαση των υπουργών

ΟικονομίαΒ Ανάπτυξα και Υγεί
as με την οποία ορίζεται as αρχή
πιστοποίησα των ηλεκτρονικών
φαρμακείων ο Πανελλήνιοβ Φαρ
μακευτικόε Σύλλογοβ Οσα e-cpap
μακεία πιστοποιηθούν θα διαθέτουν

εκτό5 από τα παραφαρ
μακευτικά προϊόντα και τα δερ
μοκαλλυντικά που επιτρέπεται
να πωλούν σήμερα και μη συν
ταγογραφούμενα φάρμακα Ο Πα
νελλήνΐ05 Φαρμακευτικό5 Σύλ
λογο5 θα επιδιώξει να μπορούν
να πωλούνται ηλεκτρονικά μόνο
τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

που σχεδιάζεται να διατίθενται

και από τα σούπερ μάρκετ
Ηδη ο ΕΟΦ επεξεργάζεται τον
σχετικό κατάλογο των σκευασμάτων

με γνώμονα την όσο μεγαλύτερη

ασφάλεια των καταναλωτών
Πάντωε αξίζει να σημειωθεί

το παράδειγμα τα Γαλλίαβ όπου
αρχικά τα ηλεκτρονικά φαρμακεία
μπορούσαν να πωλούν περί τα
300 ΜΗΣΥΦΑ ωστόσο το 2013
το αντίστοιχο Συμβούλιο τα Επι
κρατείαΒ Conseil d Etat έκρινε
ότι αυτό αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή

νομοθεσία και έτσι σήμερα
5.000 ΜΗΣΥΦΑ μπορούν να πωληθούν

διαδικτυακά
Δυνατότητα πιστοποίησα και

άρα λειτουργίαβ ηλεκτρονικού
φαρμακείου έχουν αποκλειστικά
τα νομίμωβ λειτουργούντα στην
ελληνική επικράτεια φαρμακεία
Ο ΠΦΣ θα δημιουργήσει ιστοσε
λίδα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων

την υποβολή των
αιτήσεων πιστοποίησα αλλά και
την τήρηση καταλόγου των πιστοποιημένων

ηλεκτρονικών
φαρμακείων Οσοι πιστοποιηθούν

υποχρεούνται να αναρτούν
σε εμφανέε μέροβ στην ιστο

σελίδα tous ένα κοινό λογότυπο
Οι καταναλωτέβ κάνονταβ κλικ
στο λογότυπο θα μεταφέρονται
αυτόματα στην ιστοσελίδα του
ΠΦΣ και στη λίστα με τα πιστοποιημένα

φαρμακεία ώστε να
διαπιστώνουν και μόνοι tous ότι
αγοράζουν από νόμιμο ηλεκτρονικό

κατάστημα Η ΚΥΑ έρχεται
να εναρμονίσει την ελληνική
πραγματικότητα με την κοινοτική
νομοθεσία και μάλιστα με καθυστέρηση

αφού σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κρότη
μέλη τα Ε.Έ έπρεπε να είχαν
εφαρμόσει το κοινό λογότυπο
éios τον Ιούνιο του 2015

Εκτιμάται ότι συνολικά τα ηλεκτρονικά

φαρμακεία στην Ελλάδα
σήμερα ξεπερνούν τα 500 ενώ
σχεδόν évas στουε τέσσερα κα
ταναλωτέ5 που αγοράζει κάποιο
παραφαρμακευτικό προϊόν επιλέγει

την ηλεκτρονική οδό Ο τζί
pos ενό5 ηλεκτρονικού φαρμακείου

κυμαίνεται από 30.000 ευρώ
τον μήνα έωε 200.000-300.000
ευρώ τον μήνα Οι ετήσιε5 πωλήσει

των ηλεκτρονικών φαρμακείων

ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια

ευρώ εκ των οποίων
το 80 γίνεται από 30-40 μεγάλα
φαρμακεία Oncos ανέφερε στην

Ως αρμόδια αρχή ορίζεται
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος που θα δημιουργήσει
και σχετική ιστοσελίδα
προς ενημέρωση του κοινού

Κ φαρμακοποιόε που διατηρεί
και ηλεκτρονικό φαρμακείο τα
μεγάλα και οργανωμένα e-φαρ
μακεία στην Ελλάδα έχουν πάνω
από 200 παραγγελίεε την ημέρα

Από τα δημοφιλέστερα προϊόντα
για τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

είναι το γάλα βρεφικήβ nAiKias
Ontos ανέφερε στην Κ ο iöios
φαρμακοποιό5 των 60 των πωλήσεων

του δικού του ηλεκτρονικού
φαρμακείου αφορά σε βρεφικό

γάλα και ακολουθούν τα
ομοιοπαθητικά σκευάσματα και
τα καλλυντικά Ειδικά το καλοκαίρι
μεγάλη ζήτηση έχουν τα προϊόντα
αδυνατίσματοΒ τα αντιψειρικά
και τα αντικουνουπικά

Ο βασικότερο5 λόγοβ για τον
οποίο évas καταναλωτήε θα επιλέξει

Tis ηλεκτρονικέ5 αγορέβ είναι

οι χαμηλότερεβ τιμέβ αφού
οι εκπτώσεκ στα προϊόντα μπορεί
να φτάσουν και το 50 Σε Kanons

περιπτώσει μου έχουν αναφέρει

ότι προτιμούν τ ηλεκτρόνια
aYOpés για ευκολία και ταχύτητα

στην εξυπηρέτηση αναφέρει

στην Κ φαρμακοποι05
που έχει αναλάβει σε φαρμακείο
t\s ηλεκτρονικέ5 παραγγελίε5

Εχω ακούσει από πελάτη που
παρήγγειλε εξ αποστάσεα ότι
ενοχλείτε όταν πηγαίνει σε φαρμακείο

και τον βομβαρδίζουν με
διάφορα προϊόντα που προσπαθούν

να του πουλήσουν
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Ένα εξαιρετικό Business Day από άποψη οργάνωσης και φιλοξενίας
από πλευράς Janssen Cilag Πιστεύω ότι κάλυπτε το Πανόραμα
ως προς την αρχή δημιουργίας του δηλαδή το να φέρει κοντά

τις επιχειρήσεις στους νέους Μου άρεσε πολύ η ανάπτυξη
και παρουσίαση των προγραμμάτων internship που δοκιμάζουν
οι διάφορες εταιρείες όπως η Lilly και όλος αυτός ο ό^κος
πληροφοριών που δόθηκε στους παρευρισκομένους

Θωμόπουλος Ιωάννης Συμμετέχων

An exceptional Business Day from the perspective of organisation
and hospitality on the part of Janssen Cilag I believe that the

principle of Panorama's creation was achieved in other words

to bring young people close to businesses I much appreciated
the presentation of the internship programs being tested

by various companies such as Lilly and all the information
that was given to participants

Thomopoulos Ioannis Participant

I
Mrs MARY TSANGARAKI HR BUSINESS PARTNER-ROCHE
Mrs M AR I ANN A BESI HR MANAGEMENT TRAINEE-ROCHE

Mrs IOANNA KARAMANL COMMUNICATIONS OFFICER-ROCHE

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το οικείο κλίμα που

επικρατούσε παρά την πληθώρα των ομιλητών.Έλαβα συμβουλές
που θα με συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου σχετικά

με το προφίλ ενός εργαζομένου και τον τρόπο επιλογής αυτού

Μενεγάτου Ιωάννα Μαρία Συμμετέχουσα

What I enjoyed most of all was the warm atmosphere despite
the abundance of speakers I received advice which will
accompany me throughout my life concerning the profile of
an employee and his decision making

Menegatou loanna Maria Participant

Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και πραγματικά ευχαριστούμε

Μαριάνα Ταράση Συμμετέχουσα

It was a very good experience and I really thank you for that

Marianna Tarasi Participant
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Τη Business Days είναι μια εκδήλωοι απαραίτητη για κάθε φοιτητή
αλλά και απόφοιτο για να ενημερωθεί για την αγορά εργασίας
Είναι μια από τις ελάχιστες ευκαιρίες που έχει κανείς για να έρθει σε

επαφή με εταιρείες που τον ενδιαφέρουν και να μάθει όσο το δυνατόν

περισσότερες πληροφορίες για αυτές Ύο συγκεκριμένο Business Day
κατά τη γνώμη μου ήταν το καλύτερο αφού είχε ομιλητές από 13

εταιρείες και οι πληροφορίες που μπορούσε να αποκομίσει κανείς
δεν είχαν όριο Ειδικά η ενότητα CEO's hour ήταν αρκετή για να

σου διδάξει πώς πρέπει να κινηθείς στην αγορά εργασίας ώστε να

πετύχεις τους στόχους σου όποιοι κι αν είναι αυτοί

Κουμρόγλου Ιωάννης-Πρόδρομος Συμμετέχων

Business Days are essential events for every student and graduate
to learn about the employment market It is one of the rare

opportunities for one to come into contact with companies of
interest and to learn as much as possible about these In my
opinion this particular Business Day was one of the best as it had

speakers from 13 companies and the information to be learned
was limitless Especially the CEO's hour was rich enough to learn
how to negotiate the employment market in order to succeed in
your goals whatever they may be

Koumroglou loannis-Prodromos Participant

URTAS BUSINESS DAY COORDINATOR MODERATOR Mr STAVROS THEODORAKIS MANAGING DIRECTOR
LAS MANAGING D I R ECTOR J AN SS Ε Ν CILAG Mr KONSTANTINOS Κ OF I Ν AS MANAGING D I REC Τ OR ME RCK
GREECE CYPRUS Mr SPYROS FILIOTIS VICE-PRESIDENT 8 GENERAL MANAGER PHARM AS ERVE LILLY

Mr PASCAL APOSTOLIDES PRESIDENT OF SFEE b MANAGING DIRECTOR ABBVIE

Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο γεγονός θεωρείται εμπειρία ζωής
για τα μελλοντικά στελέχη και αυτό γιατί ενημερωνόμαστε για
τον επιχειρησιακό κλάδο και όχι μόνο από άτομα έμπειρα και με
πολλές γνώσεις ικανότητες και δεξιότητες Γενικά Λοιπόν ïjrav μια
απίστευτη εμπειρία και μέσω αυτής έμαθα πράγματα που δύσκολα
στις μέρες μας κάποιος θα τα μάθαινε εάν δεν υπήρχε ένα ανάλογο
event Προσωπικά θεωρώ πως καλό θα ήταν να οργανώνονταν και
άλλες τέτοιες εκδηλώσεις σε mo σύντομα χρονικά διαστήματα

Βιργινία Πατέα Συμμετέχουσα

Participation in such an event is considered an experience of a

life-time for future executives due to the fact that we are informed
on the business sector and not only from experienced individuals
with much knowledge abilities and dexterities Generally speaking
it was an unbelievable experience through which I learned many
things which are difficult to learn iowadays outside of such
an event Personally I believe it would be good to organise other
such events and sooner rather than later

Virginia Patea Participant
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Οι συμμετέχοντες στο Business Day του ΣΦΕΕ έζησαν μια
εκπαιδευτική μέρα με συζητήσεις που κάλυψαν μεγάλο
εύρος θεμάτων από επιστημονικά στοιχεία μέχρι ηθικές
τοποθετήσεις αναφορικά με ό,τι πολυτιμότερο έχουμε την
υγεία μας Ήταν μία πολύ έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με τις
φαρμακευτικές δαπάνες την έρευνα και τα μεγέθη της Ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιους
από τους ομιλητές ο καθένας με τον χαρακτήρα τον και την

παρουσίαση του έδωσε κάτι στην διοργάνωση Τα συγχαρητήρια
μου σε όλους

Μακρυγιάννης Παναγιώτης-Αδαμάντιος Συμμετέχων

Participants in the SFEE Business Day enjoyed an educational

day with discussions on a wide range of topics from scientific
factors to ethical issues concerning our most precious gift our
health It was a very valid briefing concerning pharmaceutical
expenses research and the extent of the Greek pharmaceutical
industry I would not like to distinguish any of the speakers
each contributed to the organisation with his character
and presentation Congratulations to all

Makrigiannis Panagiotis-Adamantios Participant
Η παρουσία 13 εταιριών μας έδωσε την ευκαιρία να σχηματίσουμε
μία άποψη γενικά για την βιομηχανία του φαρμάκου στην Ελλάδα
και όχι για μία μόνο εταιρεία

Φίλιππος Θέμελης Συμμετέχων

The presence of 13 companies gave us the opportunity to form
a general idea about the pharmaceutical industry in Greece

and not just about a single company

Filipos Themelis Participant

Ήταν εξαιρετική εμπειρία

Αντιγόνη Δόβα Συμμετέχουσα

It was a great experience

Antigoni Dova Participant
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ΌΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ EE ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

IâPPmo2Anpifl(ou2016

ΕΟΠΥΥ Κάθε πέρσι και καλύτερα
ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΑ ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

„ Παραμένει π μαύρη ιρυπα σίαΜειώνονται καυε χρόνο οι οαπανες οτην υγεία ιαμεία και ιώρα οι αοφαΑιομένοι
καπΌύνται να πήηρώοουν en νικρη
ΜπΑόκο μπαίνει οε ουνιαγες
voonrlia και διαγνωοτικές
εξετάσεις

Συνο/,ικη δαπάνη
Δαπάνη Δημοσίου
Ιδιωιικη δαπάνη

Ποσα σε δισ ευρώ

6,1 6 5 6 7 6,9 7·3 7 4 7 1 6 1 6 5,6 5,2 5,4 5,5

4 4 4

0 προϋποΒογισρός νια ία Φάρμακα

□ Μηχανισμός επιστροφών νια ιις δαπάνες
Αναγκαστική έκπτωση προς ΕΟΠΠΥ

Δημοσία φαρμακευτική δαπάνη
Ποσά σε δισ ευρώ Εκιιμήοεις

Σε
αγώνα να μαζέψει τα

σπασμένα ήτοι τα υπέρογκα

χρέη ίου Οργανισμού
κατ κυρίως να συγκρατήσει

us δαπάνες ins υγείας
έχει επιδοθεί η ηγεσία του ΕΟΠΥΥ
με το εγχείρημα πάντων να μοιάζει
npos το παρόν να προσκρούει σε συμπληγάδες

πέτρες Την ίδια ώρα χιο
νοσιιβάδα νέων μέιρων περιμένει
ίο επόμενο διάστημα tous ασφαλισμένους

ίου ΕΟΠΥΥ αναφορικά
τόσο με διαγνωστικές εξετάσεις

όσο και με Tis ιατρικές επισκέψεις
Με λίγα λόγια όλα αλλάζουν στον
βωμό ins περιστολής ίων δαπανών

για την περίθαλψη
Το πρώτα αγκάθι για τον νέο

πρόεδρο τοπ Οργανισμού Σ.ωιήρη
Μπερσίμη είναι να απαλλάξει tous
ηαμόχους της υγείας και κυρίως φαρμακευτικές

εταιρείες και δΊαγνακιτικά
κέντρα από την υποχρέωση να καλύπτουν

us τρύπες του προϋπολογισμού

κάθε φορά που αυτοί ξεπερνούν
ίο όριο δηλαδή να μην απαιτείται
πλέον να καταβάλλουν clawback
Σύμφωνα με πληροφορίες του Κ
εξάλλοιι το παραπάνω φαίνεται να
αποτελεί και απαίιηση ins τρόικας

προκειμένου να μπει ιάξη στα
κονδύλια του Οργανισμού Η προηγούμενη

χρονιά μάλιστα ήταν από
τις χειρότερες καθώς μόνο οι φαρμακευτικές

θα κληθούν για το 2015
να καταβάλουν ούτε λίγο ούτε πολύ
700 εκατ ευρώ για clawback και
rebate Την ίδια ώρα οι υποβολές
των διαγνωστικών κέντρων εκτιμάται

πως ήταν κατά 200 εκατ
ευρώ υψηλότερες σε σχέση με ιον
αρχικό προϋπολογισμό ίων 302
εκαι ευρώ ενώ για us ιδιωτικές κλινικές

υπολογίζεται πως οι υποβολές
για τα νοσήλια κυμάνθηκαν στα 400
εκατ ευρώ έναντι του αρχικού κονδυλίου

του ΕΟΠΥΥ των 235 εκατ
ευρώ Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά ο ΕΟΙ 1ΥΥ όπως κοινοποιήθηκε

πις επιχειρήσεις αποφάσισε να
μην αποδώσει το 10 που ιους
χρωστάει από ίο 2012 για κάθε
μήνα απόφαση που μεταφράζεται σε
απώλειες δεκάδων εκατ ευρώ αλλά
παράλληλα καταδεικνύει και την οικονομική

στενότητα στα ταμεία ιοη

Στοπ στους
ασφαλισμένους

Σύμφωνα με νέο σχέδιο ίου ΕΟΙ
ΙΥΥ έρχεται αυστηρό όριο στις επισκέψεις

ίων ασφαλισμένων στους ιδιώτες

γιατρούς Ειδικότερα σύμφωνα
με το ρεπορτάζ θα μπει πλαφόν στα

ραντεβού των ασθενών οι οποίοι
δεν θα επιτρέπεται να επισκέπτονται

περισσότερες από δύο φορές
τον μήνα γιατρό της ίδιας ειδικότητας

στο πλαίσιο ίων 200 δωρεάν
επισκέψεων που έχει m δυνατότητα
να πραγμαιοποιεί κάθε συμβεβλημένος

γιατρός
Λν για παράδειγμα ο ασφαλισμέ

νος επισκεφτεί μέσα στον μήνα δύο

φορές έναν καρδιολόγο σε πεμίηττο
ση που θέλει και τρίτο ραντεβού τότε
θα πρέπει είτε να ίο πληρώσει από
ι ην τσέπη του είιε να λάβει ειδική
έγκριση από ιον ΕΟΠΥΥ

Το πλαφόν θα αφορά και συνολικά

τις ιατρικές επισκέψεις καθώς οι
ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να
επισκέπτονται περισσότερες από
δύο ειδικότητες μέσα στην ίδια

ημέρα Ο έλεγχος των επισκέψεων
που πραγματοποιούν οι ασθενείς θα
γίνεται μέσω του ΛΜΚΑ ίο οποίο και
θα κλειδώνει μετά us δύο επισκέψεις

Εντούτοις θα υπάρχει κάποια
δικλίδα ασφαλείας για τους χρόνια

πάσχοντες ή για έκτακτες περιπτώσεις

όπου είναι απαραίτηιη η επιπλέον

ιατρική εξέταση οπότε οι γιατροί

θα μπορούν να ξεκλειδώνουν τον

ΛΜΚΛ πάντα όμως υπό το βλέμμα
τοπ ΕΟΙ ΙΥΥΟπως λένε μάλιστα

οι πληροφορίες οι προτάσεις του

προέδρου τοιι Οργανισμού κατατέθηκαν

εδώ και έναν μήνα σι ην ηγεσία

του υπουργείου Υγείας και αναμένεται

να τεθούν σε εφαρμογή μέχρι

ία ιέλη του Απριλίου

Στην κρησάρα
το φάρμακο

Μπλόκο μπαίνει όμως και στο
φαρμακευτικό κονδύλι Ήδη ίο
υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη
συγκρότηση επταμελούς επιτροπής

παρακολούθησης της νοσοκομειακής

φαρμακευτικής δαπάνης
η οποία και θα χτυπά καμπανάκι
κάθε φορά που η δαπάνη πρόκειται
να εκιρσχιαστεί

Πιο
συγκεκριμένα η επιτροπή
θα ελέγχει τόσο τη ζήτηση

νοσοκομειακών φαρμάκων
όσο και τη διακύμανση ins δαπάνης

ειδικά οία ακριβά σκευάσματα
που δίνονται μέσω των νοσοκομείων

αλλά και την εκτέλεση τοιι προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή έρχειαι μετά τη
σύσταση άλλης μίας επιτροπής ιης
εννεαμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ non θα διαπραγματεύεται

με Tis φαρμακευτικές
εταιρείες τις τιμές ίων ακριβών

και εξειδικευμένων σκευασμάτων

προσπαθώντας να εξασφαλίσει
μεγαλύτερες εκπτώσεις σε μια περίοδο

όμως ποιι ήδη πολλές εταιρείες
έχουν φτάσει σία όρια της αντοχής

τους λόγιο ίων τεράστιων χρεών ιοη
Δημοσίου ξεπερνούν σήμερα κι 1,3
δια ευρώ και ποιι η φαρμακευτική
αγορά εμφανίζει πολύ μεγάλες δυσλειτουργίες

μετά το πρόσφατο ψαλίδι

στις τιμές ίων οκειιασμι'ηΐιΐν

Χιονοστιβάδα νέων
μέτρων περιμένει
το επόμενο
διάστημα τους
ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ
αναφορικά τόσο
με τις διαγνωστικές
εξετάσεις όσο
και με τις ιατρικές
επισκέψεις

Mnaoio κοι σης εξετάσεις
και σαν να μην έφτανε αυτό όλα τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια εξετάσεων θα πρέπει πρώτα
να παίρνουν το πράσινο φως από τον ΕΟΠΥΥ διαφορετικά οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν

να δικαιολογούν την εξέταση που θέλουν να κάνουν
Τι αλλάζει για tous ασφαλισμένους Μέσα orous επόμενους μήνες όταν ένας ασθενής κάνει μια
διαγνωστική ή εργαστηριακή εξέταση αυτό θα φαίνεται στο ΑΜΚΑ του με συνέπεια να μην μπορεί

IM
να επαναλάβει την ίδια εξέταση σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο ΕΟΠΥΥ Έτσι για να ξαναγίνει
η εξέταση και να μπορέσει ο ασφαλισμένος να καταβάλει μόνο τη συμμετοχή του θα πρέπει να έχει
προηγηθεί ειδική έγκριση από τον ΕΟΠΥΥ Διαφορετικά είτε θα πρέπει να περάσει ο απαραίτητος

IHM χρόνος που ο ΕΟΠΥΥ θα δικαιολογεί την πραγματοποίηση της εξέτασης είτε εναλλακτικό να πληρώσει
την εξέταση από την τσέπη του Δεν έχει ακόμη εντούτοις διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους χρόΙΜί νια πάσχοντες οι οποίες θα πρέπει ανά τακτά διαστήματα να υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο
Στόχος είναι αφενός να μπει φρένο στην προκλητή ζήτηση στις διαγνωστικές εξετάσεις αφετέ

IWÊU ρου να ελέγχονται τα παραπεμπτικά σε πραγματικό χρόνο
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