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Η φυγή γιατρών απειλεί
με κατάρρευση το ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας προαναγγέλλει
μέτρα για την αναβάθμιση τπς

εκπαίδευσης ιδίως στην ειδικότηταΑπειλή

για τη
βιωσιμότητα

του
ΕΣΥ χαρακτήρισε

τη μετανάστευση

κυρίως
των νέων επιστημόνων

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός κατά τη διάρκεια

χαιρετισμού που απηύθυνε
από το βήμα του περιφερειακού

ιατρικού συνεδρίου
Exploring ovel Medical

Frontiers που πραγματοποιήθηκε
στη θεσσαλονίκη

0 κ Ξανθός επισήμανε
ότι για αυτόν τον λόγο και
θα πρέπει να αναβαθμιστεί
η ιατρική εκπαίδευση ιδίως

στον χώρο της ειδικότητας

Ειδικότερα ο υπουργός
Υγείας ανέφερε ότι πρέπει
να πείσουμε τους νέους
γιατρούς ότι έχουν μέλλον
στην Ελλάδα Στην κατεύ

Ο υπουργός Υγείας Α Ξανθός

θυνση αυτή έχει ξεκινήσει
ένας δίαυλος επικοινωνίας
του υπουργείου Υγείας με
τις ιατρικέςσχολές και τις

πανεπιστημιακές κλινικές
Αναφερόμενος στα

προβλήματα του ΕΣΥ τα
οποία αυτή την περίοδο
παρουσιάζονται ιδιαίτερα

οξυμένα λόγω των πολλών

ελλείψεων που υπάρχουν

τόσο σε έμψυχο δυναμικό

όσο και σε ιατροφαρμακευτικό

υλικό ο κ
Ξανθός έθεσε τις προτεραιότητες

του υπουργείου
Υγείας για το επόμενο διάστημα

όταν ολοκληρωθεί
και το πρόγραμμα αξιολόγησης

από τους δανειστές Είπε

ότι ο κόσμος έχει ανάγκη
από αξιόπιστη δημόσια περίθαλψη

Πρσιεραιότητά μας
όμως σήμερα είναι η επένδυση

σε ανθρώπινο δυναμικό
κάπ που δεν έγινε τα τελευταία

χρόνια Αυτό θα επιτευχθεί

με την αναβάθμιση
της ιατρικής εκπαίδευσης
των ερευνητικών εργαστηρίων

και τις επενδύσεις σε
νέες τεχνολογίες

Χαιρετισμό στο συνέδριο
απηύθυνε και η υπουργός
Μακεδονίας-θράκης Μαρία

Κόλλια Τσαρουχά λέγοντας

χαρακτηριστικά πως
το συνέδριο αποτελεί μια

ξεκάθαρη δήλωση ότι η Ελλάδα

παρά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει πρωτοστατεί

στον ρόλο της για ένα
λαμπρό μέλλον στο επίκεντρο

του οποίου είναι ο άνθρωπος
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Ανασφάλιστοι
στην Ελλάδα
του 2016
ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΟΜΒΑ ΕΚΑΤ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Tus Ναιάοοαχ Ν Σ/ιαγαδιί<ρ»ν

ΕΙΝΑΙ

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ να
ακούς από ειδήμονες ότι
στην Ελλάδα της κρίσης

υπάρχουν όχι μόνο
δυόμισι εκατομμύρια
ανασφάλιστοι όπως δείχνουν

τα επίσημα στοιχεία

αλλά πολύ περισσότεροι

με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη
και για πέντε εκατομμύρια ανθρώπους Μάλιστα
πρόκειται για συμπολίτες μας που απώλεσαν
ξαφνικά την ασφάλιση τους λόγω ανεργίας αλλά
και για εργαζομένους οι οποίοι τυγχάνουν να είναι
λειτουργικά ανασφάλιστοι και βρίσκονται στο
έλεος των εργοδοτών τους που δεν φροντίζουν
για τις εισφορές τους Ωστόσο στην Ελλάδα είναι
μάλλον συνήθη φαινόμενα η μαύρη εργασία
και η καθυστέρηση ή η μη καταβολή των ασφαλιστικών

εισφορών
Το Παράλληλο Πρόγραμμα που ψηφίστηκε

τον Φεβρουάριο περιείχε την περίφημη ρύθ¬

μιση για όσους δεν είναι
ασφαλισμένοι την οποία η
κοινωνία περίμενε εδώ και
καιρό Παρ όλα αυτά δεν
γνωρίζουμε εάν τα ιοο εκατ
ευρώ τα οποία έχει κλειδώσει

το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους για ιατρική

περίθαλψη αλλά και για
διαγνωστικές εξετάσεις
επαρκούν για τον τεράστιο
όγκο των αναγκών που
υπάρχουν Σε κάθε περίπτωση

σημασία έχουν η χρηματοδότηση

και ο σχεδιασμός
από πλευράς υπουργείου
Υγείας και γενικότερα
της κυβέρνησης που όμως
κατά πώς φαίνεται έχουν
χαθεί κάπου στις αγαθές
προθέσεις Στην πραγματικότητα

οι ανασφάλιστοι
σύμφωνα με το νομοσχέδιο
που ψηφίστηκε δεν θα
έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές

εξετάσεις ενώ δεν
περιλαμβάνονται σ αυτό
προσθήκες που αφορούν
την πρόσβαση σε υπηρεσίες

υγείας των δικαιούχων οι
οποίοι έχουν παρακολουθήσει

προγράμματα του
ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ
καθώς και παράτυπων μεταναστών

παιδιά κάτω των ι8
ετών έγκυοι και ασθενείς με
ψυχικά νοσήματα

Για το πενιχρό ποσό των
ιοο εκατ ευρώ έκαναν λόγο
ο ΣΦΕΕ και η Π ΕΦ στέλνοντας

μήνυμα πως δεν επαρκούν

κρούοντας παράλληλα
το καμπανάκι του κινδύνου
για την ήδη χαμηλή δαπάνη
που έχει ο πληθυσμός της
χώρας ι,945 δια ευρώ
Επομένως οποιαδήποτε
αυθαίρετη επιβάρυνση του
ήδη χαμηλού προϋπολογισμού

για το φάρμακο θα
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προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

Έτσι αφού χαιρετίζουν

την προσπάθεια
της κυβέρνησης να προσφέρει

μέτρα ανακούφισης και
να διασφαλίσει την καθολική

υγειονομική κάλυψη του
πληθυσμού με την ψήφιση
και την έκδοση του νόμου
4368 επισημαίνουν Η

δαπάνη αυτή συμπεριλαμβάνεται

στον ήδη μειωμένο
προϋπολογισμό της δημόσιας

φαρμακευτικής δαπάνης
και συνεπώς στην υπέρβαση
και στο clawback Η δυσμενής

οικονομική συγκυρία
και η επιβάρυνση των συνθηκών

που επικρατούν στην
ευρύτερη γεωγραφική μας
περιοχή είναι συνεχιζόμενες

οδηγούν σε αυξανόμενο
αριθμό δικαιούχων και
εντείνουν την πίεση στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το 1,945 δισ είναι ανέφικτος
στόχος και δεν επαρκεί για
να καλύψει τις ανάγκες ούτε
των ασφαλισμένων πολιτών
Ως εκ τούτου απαιτείται να
βρεθούν εναλλακτικοί πόροι

χρηματοδότησης για την
κάλυψη της επιπρόσθετης
δαπάνης των διευρυμένων
δικαιούχων και όχι η περαιτέρω

συρρίκνωση της υπάρχουσας

προϋπολογισθείσας
δαπάνης

To Fortune επικοινώνησε
με τον καρδιολόγο Γιώργο
Βήχα ο οποίος υπηρετεί
στο ΠΕΔΥ Αγίου Δημητρίου
είναι μέλος του ΙΣΑ και από

τους πρώτους εθελοντές στο
Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού Όπως
αναφέρει οι προαναφερθείσες

ρυθμίσεις αναμένεται
να περάσουν μετά την ψήφιση

του νομοσχεδίου με

κοινή υπουργική απόφαση
Το ερώτημα ωστόσο είναι
γιατί δεν πέρασαν μέχρι
τώρα και χρειάζεται αυτό
να συμβεί σε μεταγενέστερο

χρόνο Εύλογα λοιπόν
προκύπτει το ερώτημα αν
τελικά έχουμε ασθενείς δύο

ταχυτήτων στην Ελλάδα
ή πόσο ελεύθερο και καθολικό

είναι πραγματικά το
σύστημα υγείας Με άλλα
λόγια είναι πασιφανές ότι
κυβέρνηση και πολιτεία
συμπεριφέρονται στους
ανασφάλιστους ως πολίτες
β κατηγορίας Σχολιάζοντας
τη χρηματοδότηση που

προβλέπει το Παράλληλο
Πρόγραμμα ο συνομιλητής
μας υπογραμμίζει ότι είναι
εξαιρετικά χαμηλή και μάλιστα

είναι πολύ δύσκολο να

την καλύψει ο ΕΟΠΥΥ ένας
υπερχρεωμένος οργανισμός
Άρα πώς είναι δυνατόν να
εξυπηρετηθούν οι ομάδες
αυτές

Όπως αναφέρει ο Γιώργος

Βήχας οι ανασφάλιστοι
καλύπτονται από τα νοσοκομεία

του ΕΣΥ καθώς και
από τα Κοινωνικά Ιατρεία
Τα τελευταία ανθούν στην
Ελλάδα της ύφεσης αναδεικνύοντας

με τον πιο

ξεκάθαρο τρόπο την ευαισθησία

του Έλληνα και τη
δυναμική του εθελοντισμού
Στη χώρα μας σήμερα λειτουργούν

περί τα 40 με 45
Κοινωνικά Ιατρεία τα οποία
καλύπτουν πολύ βασικές
εξετάσεις Σημειωτέον ότι η

κίνηση στα Κοινωνικά Ιατρεία

της χώρας καταγράφει
διαρκή αύξηση όπως και
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Δεδομένης δε της σχεδόν
παντελούς έλλειψης Πρωτο¬

βάθμιας Φροντίδας Υγείας
είναι λογικό το σύστημα
συνολικά να βρίσκεται στο

κόκκινο
Φυσικό επακόλουθο της

δραματικής αυτής κατάστασης

είναι οι περισσότεροι
ανασφάλιστοι να κόβουν
τη θεραπεία τους Τα παραδείγματα

που μας αναφέρει
σοκάρουν Ο ίδιος γνωρίζει
περιπτώσεις συνταξιούχων
ή χαμηλόμισθων η σύνταξη

ή ο μισθός των οποίων

κυμαίνεται στα 6οο ευρώ
Οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν

με τον πενιχρό μισθό
τους να καλύπτουν μετά
βίας βασικές ανάγκες και
σταδιακά να σταματούν
τις θεραπείες τους ή να τις
λαμβάνουν με καθυστέρηση

Πολλοί άνθρωποι πλέον
μένουν ακάλυπτοι από την
αγωγή τους σημειώνει ο

συνομιλητής μας και δεν
χρειάζεται πολύ μυαλό για
να σκεφθεί κάποιος ότι κάτι
που δεν φροντίζεις για την
υγεία σήμερα θα το πληρώσεις

αργότερα και μάλιστα
πολύ οδυνηρά Τέλος αξίζει
να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα

έχει αυξηθεί η βρεφική
θνησιμότητα ενώ έχουμε
περισσότερους θανάτους
απ ό,τι γεννήσεις για πρώτη
φορά μετά το 1937

Ειδικότερα οι γεννήσεις
από το 2012 βαίνουν διαρκώς

μειούμενες ενώ καταγράφονται

και συνειδητές
βλάβες στους πολίτες από

συγκεκριμένες πολιτικές
Ακόμη και ένας δείκτης από

τους πέντε που θέτουν τα
Ηνωμένα Έθνη συνιστά
γενοκτονία αναφέρει με
νόημα ο Γιώργος Βήχας
Άραγε ακούει κανείς ΓΒ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Καθημερινές τραγωδίες

Πεθαίνοντας στην αναμονή
Της ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΑ8ΑΚ0Υ

a.stathakou@realnews.gr

Η
θανατική καταδίκη υπογράφεται καθημερινά

στα δημόσια νοσοκομεία για δεκάδες

ασθενείς που μπαίνουν σε λίστες
αναμονής για να βρεθεί κρεβάτι σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας ή να έρθει η σειρά τους
για να ξεκινήσουν τη θεραπεία τους Μετά το
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάνη την

περασμένη Κυριακή με τις εικόνεςτης ντροπής
στα δημόσια νοσοκομεία και τα ράντζα στους
διαδρόμους η Realnews συνεχίζει τις αποκαλύψεις

για την τραγική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει το σύστημα Υγείας Θύμα της κα

τάρρευσηςτου ΕΣΥ ήταν 79χρονος που άφησε
την τελευταία του πνοή περιμένοντας να βρεθεί

κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
στο νοσοκομείο Σωτηρία πριν από λίγο καιρό

όπως καταγγέλλει ο ίδιος του ο γιος Νίκος

www.reai.gr Μ

Real
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ενας 79χρονος
στο Σωτηρία
και ένας
36χρονος στο
Τζάνειο

έχασαν τη
£οή τους ενώ
περίμεναν
να βρεθεί
κρεβάτι στην
Εντατική όπως
καταγνέάΒουν
στην R
συγγενείς τους

τγλλ ΑΛΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣΤΡΟΪΚΑΣ

Ντροπή

row θο tnft»wrip<i(»*s If

tiu rav Γιωρνο Atovn

Κοτσίνης Μετέφεραν τον πατέρα μου δια
σωληνωμένο σε ένα μικρό δωμάτιο του νοσοκομείου

Σωτηρία γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι
στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας Στα διπλανά

κρεβάτια υπήρχαν και άλλοι ασθενείς που

περίμεναν να βρεθεί κρεβάτι στη ΜΕΘ Οι χώροι

ήταν απαράδεκτοι και έδιναν την εικόνα της
εγκατάλειψης έμοιαζαν σαν να είναι ο προθάλαμος

του θανάτου και μετέφεραν εδώ όσους
επρόκειτο να φύγουν

Οπως τον ενημέρωσαν ο άτυχος 79χρονος
έπρεπε να μπει επειγόντως στην Εντατική ωστόσο

στη λίστα αναμονής προηγούνταν νεότεροι
σε ηλικία ασθενείς Υπάρχει όμως και δεύτερο
περιστατικό θανάτου Στο Τζάνειο νοσοκομείο
άφησε την τελευταία του πνοή περιμένοντας
να βρεθεί κρεβάτι ένας 36χρονος που έπασχε
από χρόνια νόσο Οπως αποκαλύπτει η Μαρία
Νιφλή οικογενειακή φίλη του άτυχου νεαρού
ο ασθενής περίμενε τρεις ημέρες μέχρι να εισαχθεί

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας γεγονός

που πιθανόν να κατέστησε μη αναστρέψιμη
την κατάστασή του

Ο γοπγοθάς των καρκινοπαθών
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ψυχορραγεί από
την υποχρηματοδότηση και τις δραματικές ελλείψεις

σε προσωπικό φάρμακα και υλικά Κλινικές

κλείνουν ή εφημερεύουν τις μισές ημέρες
του μήνα οι αναμονές για τακτικά χειρουργεία
φτάνουν τα δύο χρόνια ενώ οι καρκινοπαθείς
περιμένουν μήνεςγια να ξεκινήσουν ακτινοθεραπεία

ή παίρνουν τη μισή δόση του φαρμά

Η R με
πρωιοσέΑιδο
θέμα της είχι
αποκαπυψει
τις συνθήκες
που επικρατούν
στα δημόσια
νοσοκομεία
της χώρας την
προηγούμενιι
Κυριακή

KOU Μοιραία αποβαίνει η αναμονή για την έναρξη θεραπείας
για πολλούς καρκινοπαθείς Ο χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπεία

στα νοσοκομεία της Αττικής είναι από δύο έως έξι μήνες

Οπως εξηγεί ο Γιώργος Πισσάκας πρόεδρος της Ελληνικής

Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας η χώρα μας
θα έπρεπε να έχει 60 μηχανήματα ενώ έχει 37 εκ των οποίων

μόνο τα 24 είναι στον δημόσιο τομέα και μάλιστα τα μισά
από αυτά είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας Το πρόβλημα θα
είχε επιλυθεί εάν είχαν προσληφθεί 40 άτομα προσωπικό που
απαιτείται για να λειτουργήσουν τα 7 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα

που δώρισε το ίδρυμα Νιάρχου Ωστόσο για μερικές

προσλήψεις κινδυνεύουν οι ασθενείς καθώς η ακτινοθεραπεία

πρέπει να γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα και στον σωστό

χρόνο προσθέτει ο Γ Πισάκας
Στα νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος οι καρκινοπαθείς δεν

μπορούν να κάνουν στην ώρα τους ούτε απλές εξετάσεις Στο

Θεαγένειο η αναμονή για υπέρηχο φτάνει τον ενάμιση χρόνο

υποστηρίζει η Δάφνη Κατσίμπα πρόεδρος της Ενωσης
Γιατρών Νοσοκομείων θεσσαλονίκης Ενώ η Περσεφόνη Μήτ
τα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος αποκαλύπτει

ότι πρόσφατα σε δημόσιο νοσοκομείο της θεσσαλονίκης

έκαναν σε 45χρονη ασθενή τη μισή δόση χημειοθεραπείας
Ανάλογο πρόβλημα δημιουργήθηκε τιςτελευταίες 1 5 ημέρες

στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου ακυρώθηκαν οι χημειοθεραπείες
των ασθενών γιατί υπήρχε έλλειψη φαρμάκων

Εϊππείψεις σε προσωπικό
Συνθήκες πολέμου επικρατούν σης εφημερίες των νοσοκομείων

αφού οι ασθενείς μπορεί να περιμένουν περισσότερο από
8 ώρες για να δουν γιατρό Η κατάσταση είναι εκρηκτική Τα

ράντζα είναι μόνιμα στους διαδρόμους το ακτινολογικό τμήμα
είναι σε διάλυση τα μηχανήματα δεν συντηρούνται και χαλάνε

συνέχεια ενώ τις τελευταίες ημέρες έκλεισαν τρία ακόμα
κρεβάτια ΜΕθ επισημαίνει ο Μιχάλης Ρέζος πρόεδρος του

σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Ατ
τικόν Οι κενές οργανικές θέσεις στα δημόσια
νοσοκομεία ξεπερνούν τις 26.000 εκ των οποίων

οι 6.000 είναι θέσεις γιατρών Μέχρι το τέλος

του χρόνου θα συνταξιοδοτηθούν 3.000
άτομα ενώ οι προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί

για φέτος είναι μόλις 3.500 Η κατάσταση

είναι τραγική στις συνθήκες αυτές υπάρχει
ο κίνδυνος να γίνουν ιατρικά λάθη επισημαίνει

ο καρδιολόγος Ηλίας Σιώρας πρόεδρος

του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο

Ευαγγελισμός Είναι χαρακτηριστικό
ότι η αναμονή για τα τακτικά χειρουργεία στα

νοσοκομεία της Αττικής και της θεσσαλονίκης
ξεπερνά τον έναν χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις

μπορεί να φτάσει και τα δύο Πολλές
κλινικές στην περιφέρεια λειτουργούν με έναν
ή δύο γιατρούς και κάνουν εφημερίες τις μισές
ημέρεςτου μήνα Για παράδειγμα κλινικές στο

νοσοκομείο Πτολεμαίδας εφημερεύουν εναλλάξ

με τις κλινικές στο νοσοκομείο της Κοζάνης

όπως επισημαίνει ο Χρήστος Κατσίνας
διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο

Πτολεμαΐδας
Τις μισές ημέρεςτου μήνα εφημερεύουν αρκετές

κλινικές στο νοσοκομείο της Πρέβεζας το
οποίο έχει μόνο 2 παθολόγους και 2 χειρουργούς

λέει ο Τάκης Νικολόηουλος μέλος του
Δ.Σ της Ενωσης Ιατρών Ηπείρου και προσθέτει

ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

δεν έχει αγγειοχειρουργικό τμήμα με αποτέλεσμα

οι ασθενείς να μεταφέρονται σε κρίσιμη
κατάσταση στην Πάτρα ή τη θεσσαλονίκη

και να κινδυνεύει η ζωή τους
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Εφοδιασμός του Λαϊκού με φάρμακα για τις χημειοθεραπείες
Βρέθηκε η λύση για tov ομαλό εφοδιασμό

του νοσοκομείου Λαϊκό
με ογκολογικά φάρμακα σύμφωνα
με το υπουργείο Υγείας μετά από συνάντηση

της πολιτικής ηγεσίας της
Αριστοτέλους του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ

με τη φαρμακευτική εταιρεία
που προμηθεύει το νοσοκομείο

Η συνάντηση έγινε την προηγούμενη

Τρίτη και από το μεσημέρι της
Παρασκευής το Λαϊκό παρέλαβε

την απαραίτητη ποσότητα φαρμάκων

προκειμένου οι χημειοθεραπείες
των ασθενών να πραγματοποιούνται

πλέον κανονικά και χωρίς

προβλήματα ή καθυστερήσεις
τονίζει το υπουργείο Υγείας σε ανα
κοίνωσή του

Υπενθυμίζεται ότι η περασμένη
Πέμπτη ήταν η δεύτερη μέσα σε
διάστημα τεσσάρων μηνών κατά
την οποία δεν έγιναν χημειοθερα¬

πείες στο αιματολογικό τμήμα του
νοσοκομείου καθώς υπήρχε έλλειψη
στα αντίστοιχα χημειοθεραπευτικά
φάρμακα

Το γεγονός κατήγγειλε το Μητροπολιτικό

Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

ΜΚΙΕ προειδοποιώντας ότι
η καθυστέρηση της θεραπείας των

καρκινοπαθών εγκυμονεί κινδύνους

όχι μόνο για την επιδείνωση
της κατάστασής τους αλλά και για

την ίδια τους τη ζωή
Τέλος στην ανακοίνωσή του το

ΜΚΙΕ σημείωνε ότι και με άλλες οργανώσεις

όπως ο Σύλλογος Καρκινοπαθών

Εθελοντών Φίλων Ιατρών

ΚΕΦΙ Αθηνών βοηθούν με
όσα αποθέματα φαρμάκων είχαν τα
οποία δεν επαρκούσαν και καλούσε

το υπουργείο Υγείας να δώσει άμεση

λύση στο πρόβλημα
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΟΤΟΥ
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14 ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΜΑΖΕΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Προσπαθούμε
να μην πηγαίνει

ούτε ευρώ χαμένο

Με προσανατολισμό στην τεχνολογία

και τα σύγχρονα
πληροφοριακά συστήματα

τους μηνιαίους ελέγχους των παροχών

τους νέους κανόνες ορθής συ

νταγογράφησης που θα βάλουν ένα
τέλος σας ακραίες περιπτώσεις παραβάσεων

και κατασπατάλησης επιχειρείται

μια συνολική αναμόρφωση του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας ΕΟΠΥΥ Ο πρόεδρος του
Οργανισμού Σωτήρης Μπερσίμης σε

συνέντευξη του στον Ελεύθερο Τύπο
αναλύει τις προσπάθειες συμμαζέμα
τος της μαύρης τρύπας του Οργανισμού

εξορθολογισμού των δαπανών
και οργάνωσης του Οργανισμού

Ηδη έχετε προχωρήσει σε κάποιες

κινήσεις μείωσης των
δαπανών του ΕΟΠΥΥ Θα μας
πείτε ποιους ακόμη τρόπους
σκέφτεστε για να μειώσετε τις
δαπάνες δεδομένου ότι σύμφωνα

με στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του κράτους ο ΕΟΠΥΥ

παραμένει πολύ ψηλά στις
οφειλές

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι Δεν μειώνουμε
τυφλά δαπάνες αλλά αντιθέτως

προσπαθούμε να τις εξορθολογήσου
με ώστε να μην πηγαίνει ούτε ευρώ
χαμένο Οποια δαπάνη είναι προς
όφελος της υγείας των πολιτών θα
συνεχιστεί κανονικά Οποια όμως
δεν είναι σωστό είναι να περικοπεί
ώστε να εξοικονομηθούν πόροι που
θα πιάσουν τόπο Από εκεί και πέρα
υπάρχουν βέβαια οφειλές αλλά σε

συνεργασία με το υπουργείο Υγείας
έχουμε βελτιώσει πολύ την κατάσταση

Ηδη μέσα στο α τρίμηνο του
201 6 προχωρήσαμε σε πληρωμές ή

ενταλματοποιήσεις για ληξιπρόθεσμες
οφειλές συνολικού ύψους περίπου 1

δισ ευρώ Με αυτό το ποσό καλύπτονται

όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι
του ΕΟΠΥΥ συμβεβλημένοι ιατροί
φυσικοθεραπευτές φαρμακεία ιδιωτικές

κλινικές διαγνωστικά κέντρα
κέντρα αποκατάστασης και θεραπείας

κ.ά για το αντίστοιχο στάδιο της
αποπληρωμής τους για υποχρεώσεις
έως τον Δεκέμβριο του 201 5 Τελικός
μας στόχος είναι φυσικά οι πάντες να
πληρώνονται με συνέπεια και βάσει
χρονοδιαγράμματος
Επιπλέον προχωρεί επίσης π τακτοποίηση

της μεγάλης εκκρεμότητας
που ακόμα σήμερα φαίνεται να αυξάνει

πλασματικά τις οικονομικές μας
υποχρεώσεις Προχωράμε στην τελική
εκκαθάριση των δαπανών των παροχών

κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι
σήμερα

Οσον αφορά στα αναλώσιμα
γνωρίζουμε ότι θα ενταχθούν
στο σύστημα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης Κάνατε
κάποιον έλεγχο από τον οποίο
προέκυψαν προβλήματα κακοδιαχείρισης

θα μας δώσετε συγκεκριμένα

παραδείγματα
Είναι γεγονός ότι τα αναλώσιμα
εντάσσονται στο σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης του Ε0

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΛ
mgeorganta@e-typos.com

ΠΥΥ Οπως σας είπα κάνουμε μια
μεγάλη προσπάθεια για ορθο/\ογική
διαχείριση των πόρων του Οργανισμού

Πράγματι έχουμε εντοπίσει και
ακραίες περιπτώσεις κατασπατάλησης

αλλά επιτρέψτε μου να μην μπω
σε περιπτωσιολογία Η βάση για να
γίνουν όλα πιο ορθολογικά είναι η

λεπτομερής ψηφιακή απεικόνιση του
συνόλου τπς δραστηριότητας τευ ΕΟ¬

ΠΥΥ Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να
είναι αυτονόητο για κάθε οργανισμό
Και δεν στοχεύει μόνο στον ελεγχο
Αυτά τα στοιχεία θα συνδράμουν
και στην αξιολόγηση της ιατρικής
τεχνολογίας θα μας βοηθήσουν να
λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις
στο μέλλον σχετικά με την υγεία των
πολιτών

Τι αλλάζει στο σύστημα των
συμβεβλημένων γιατρών Πώς
θα διορθωθεί η γνωστή έλλειψη

συγκεκριμένων ειδικοτή

Οποια δαπάνη
είναι npos expertes
ms UYEias των
ποήΊτών
θα συνεχιστεί
κανονικά Οποια
δεν είναι θα
περικοπεί

Στο α τρίμηνο
του 2016
προχωρήσαμε
σε πληρωμέ5
Ληξιπρόθεσμων
οφειλών ûipous
1 δια ευρώ μ

των σε ορισμένους νομούς της
Ελλάδας

Το δημόσιο συμφέρον απαιτεί να
λυθούν αυτά τα προβλήματα όπου

υπάρχουν Στην παρούσα φάση αναμένουμε

την εισήγηση της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης η οποία ως αρμόδια

ανεξάρτητη επιτροπή βρίσκεται σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους
παρόχους

Η τρόικα πιέζει για περαιτέρω
μείωση στις τιμές των διαγνωστικών

εξετάσεων

Δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό
Εμείς απαντήσαμε άμεσα στο αίτημα

για συγκράτηση των δαπανών
με τη δημιουργία ενός Συστήματος
Κανόνων Ορθής Συνταγογράφησης
που μπορεί να βοηθήσει όλους τους
εμπλεκόμενους Τα Διαγνωστικά Κέντρα

να λειτουργούν καλύτερα τον
ΕΟΠΥΥ να εξορθολογίσει τις σχετικές
δαπάνες και τον ασφαλισμένο τελικά
να ωφεληθεί
Μάλιστα για τη διαμόρφωση αυτού
του συστήματος έγινε μια πολύ συστηματική

εργασία στον ΕΟΠΥΥ Ξεκινήσαμε

από τη στατιστική μελέτη τπς
συνταγογραφικής πρακτικής για διαγνωστικές

εξετάσεις αξιολογήσαμε
τα αποτελέσματά της σύμφωνα με
τους κανόνες Βέλτιστης Ιατρικής
Πρακτικής και Ορθής Συνταγογρά
φησης προχωρήσαμε σε επιστημονική

διαβούλευση με τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο ζητήσαμε γνωμοδότηση

από το Ανώτατο Υγειονομικό
Συμβούλιο και τελικά η πρότασή μας
αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το
υπουργείο Υγείας

Εχετε ξεκινήσει κάποιες δράσεις
για το χαρτοβασίλειο που
επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες
του ΕΟΠΥΥ

0 Οργανισμός είναι έτοιμος πλέον να
προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του
τεράστιου όγκου αρχείων με έγγραφα
που προέρχονται από τους παρόχους
Η εκκίνηση της διαδικασίας έγινε ήδη
αναφορικά με τα νεοεισερχόμενα παραστατικά

του τρέχοντος έτους και θα
προχωρήσει σταδιακά για τα παλαιότερα

Βάζουμε έτσι τελος στη διαιώνιση

της απαράδεκτης κατάστασης
με τα χαρτόκουτα και ξεκινάμε την
ψηφιοποίηση των αρχείων μας Για να
αρχειοθετούνται τα πάντα με τρόπο
που ταιριάζει σε ένα μεγάλο Οργανισμό

του 21ου αιώνα οι πολίτες να
εξυπηρετούνται καλύτερα αλλά και
να μπορούμε όλοι μας να δουλεύουμε
σε ανθρώπινες συνθήκες

Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C

προσέφυγαν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας υποστηρίζοντας

ότι δέχθηκαν απορριπτική
απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ στο
αίτημα χορήγησης νέων φαρμάκων

θα μας το σχολιάσετε
Οι ειδικές ομάδες ασθενών όπως
οι πάσχοντες από ηπατίτιδα C επιβάλλεται

να έχουν πρόσβαση στις
θεραπείες και είναι υποχρέωσή μας
να τους στηρίξουμε Για να μπορέσουμε

να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να

ακολουθήσουμε έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό Αυτή είναι μία από τις

περιπτώσεις που είναι σημαντικό να
εξορθολογίσουμε τις δαπάνες του
Οργανισμού ώστε να εξοικονομηθούν

πόροι που θα διατεθούν προς
όφελος περισσοτέρων ασθενών
Οπως καταλαβαίνετε όμως είναι
αναγκαίο και να ρυθμιστεί το θέμα
του κόστους αυτών των θεραπειών
Να είναι σίγουροι όμως οι ασθενείς
ότι ποτέ δεν θα τους γυρίσουμε την
πλάτη

► ► ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ζητούν δωρεάν κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές
ΣΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ εν αιθρία έπεσε η πρόταση που

έγινε στις ιδιωτικές κλινικέ από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

του ΕΟΠΥΥ Συγκεκριμένα τους ζητήθηκε

το 25 του συνόλου των κλινών να παραχωρηθεί
στον ΕΟΠΥΥ χωρίς οι κλινικάρχες να μπορούν να

εισπράξουν συμμετοχή από τους ασφαλισμένους
Τη διαφορά αυτού που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ από

τη συνολική τιμή της νοσηλείας την επιβαρύνεται
φυσιολογικά ο ασφαλισμένος Μας είπαν ότι δεν
θα εισπράττουμε τίποτα από τον ασφαλισμένο Επίσης

έπεσαν στο τραπέζι και άλλοι όροι που δεν μας
βρίσκουν σύμφωνους αναφέρει ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών Γρηγό¬

ρης Σαραφιανός Σε λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση
κλινικαρχών με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του
ΕΟΠΥΥ οι πρώτοι αποχώρησαν δηλώνοντας ότι θα
καταγγείλουν τη σύμβαση που έχουν και θα σταματήσουν

τη συνεργασία τους με τον Οργανισμό
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης υποστηρίζει

πως ο ίδιος δεν έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση

με την οποία έχει επιφορτιστεί ανεξάρτητο
όργανο η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
Το γεγονός βέβαια ότι δεν εμπλέκεται ο ίδιος προκαλεί

μεγάλη έκπληξη καθώς αφορά τον Οργανισμό
που διοικεί Μιλώντας στον Ε.Τ πάντως εκτιμά ότι
τελικά θα βρεθεί η χρυσή τομή
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Υποβάθμιση
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ρόλους

έχει περάσει πλέον

ο γενικός γραμματέας

Δημοσίας Υγείας
Γιάννης Μπασκόζος
φωτό με τον υπουργό

Υγείας Ανδρέα
Ξανθό να έχει αναλά¬
βει τον πρωταγωνιστικό

ρόλο μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας όπως ακριβώς είναι
το αναμενόμενο Ο Γιάννης Μπασκόζος
επιχείρησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα

να υποσκελίσει στη δραστηριότητα
τον Ανδρέα Ξανθό αλλά τώρα έχει περιοριστεί

κυρίως στην εκπροσώπηση της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
σε διεθνή φόρα Ακόμη και η πολιτική
ευθύνη για την ανάπτυξη της δημόσιας
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ένας
τομέας στον οποίον η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας ποντάρει πάρα πολλά
έχει αφαιρεθεί από καιρό και πολύ διακριτικά

από τις αρμοδιότητες του Γιάννη
ίνΤπηπνή nil
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Νεο πλαίσιο Για επαναρΰθμιση του ωραρίου λειτουργίας δεσμεύτηκε
ο Ανδρέας Ξανθός στον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστα
Λουράντο την ώρα που στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν μόλις έξι εφημερεύοντα

Απειλούνται με εξαφάνιση
τα διανυκτερευοντα φαρμακεία

του Βασίλη Βενιζέλου
ven.Ygeiaipgmail.com

Υπό
διαμόρφωση είναι ακόμη

και σήμερα το θεσμικό πλαίσιο
για το ωράριο και το ιδιοκτησιακό

καθεστώς των ιδιωτικών
φαρμακείων στη χώρα μας όπως

διαβεβαίωσε το μεσημέρι της Πέμπτης
31 Μαρτίου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός τον πρόεδρο του Πανελληνίου

Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ Κώστα Λουράντο

κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης

συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών
στο υπουργείο Υγείας

Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Ξανθός ανέφερε
μεταξύ άλλων στον Κώστα Λουράντο ότι η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προτίθεται

να προχωρήσει σε επαναρΰθμιση του
ωραρίου λειτουργίας των ιδιωτικών φαρακεί
ων στη χώρα μας λαμβάνοντας υπόψη της
βεβαίως όλες τις παραδοξότητες και τις δυσλειτουργίες

οι οποίες χαρακτήριζαν το παλαιότερο

καθεστώς αλλά και όλα τα μεγάλα
προβλήματα τα οποία έχει προκαλέσει η πλήρης

απελευθέρωση του ωραρίου
Σημειώνεται ότι ο Κώστας Λουράντος είχε

προειδοποιήσει νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης
31 Μαρτίου σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα

απειλείται με εξαφάνιση του θεσμού των
διανυκτερευόντων ιδιωτικών φαρμακείων
καθώς ολοένα και περισσότεροι φαρμακοποιοί

δηλώνουν οικονομική αδυναμία να διανυκτερεύουν

ή επικαλούνται σοβαρούς λόγους
υγείας προκειμένου να απαλλαγούν από την
υποχρέωση της διανυκτέρευσης

Αποκαλυπτικό έγγραφο
Προς επίρρωσιν του ως άνω ισχυρισμού του
Κώστα Λουράντου η εντεταλμένη περιφερειακή

σύμβουλος Αττικής Μαρία-Καλλιόπη
Αναλογίδου είχε αποστείλει στις 2 Οκτωβρίου

2015 και στις 15 Μαρτίου 2016 προς τη
Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
του υπουργείου Υγείας αλλά και προς τον
ΠΦΣ το un αριθμόν πρωτοκόλλου οικ 7036
έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας
της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο αναφέρονται

μεταξύ άλλων τα εξής αποκαλυπτι

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Αρμόδιεβ

οι eÔvikés Apxés
Δεν έχουν περάσα πολλές ημέρες από
τότε που η επίψοπος ΕσωτερικήςΑγοράς
της EE Ελζμπιέτα Μπιένκοβσκα απαντούσε

στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας Νίκο Χου
ντπ σπ εναπόκετται
στιςελληνικέςΑρχές
να ρυθμίσουν τις
φαρμακευτικές υπηρεσίες

κατά τρόπο
που να λαμβάνει υπόψη

τη δημόσια υγεία καθώς και άτι
τα κράτη-μέλη έχουν τη διακριτική

ευχέρεια να καθορίζουν τον τρόπο με τον
οποίον επιθυμούν να διασφαλίσουν ένα
συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας της
δημόσιας υγείας

κά όσο και ανησυχητικά Τον τελευταίο
καιρό παρατηρείται το φαινόμενο των μαζικών

απαλλαγών φαρμακείων από τις εφημερίες
και διανυκτερεύσεις για οικονομικούς

ή για λόγους υγείας Υπάρχουν φαρμακεία
τα οποία απηλλάγησαν και συνεχίζουν να
απαλλάσσονται των εφημεριών συνεχώς τα
τελευταία τρία χρόνια

Σημειώνεται επίσης το γεγονός ότι ενώ
κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν ανοιχτά

πολλά φαρμακεία κυρίως σε εμπορικές
περιοχές ή κοντά σε νοσοκομεία κατά τη
διάρκεια της νύχτας λειτουργούν ελάχιστα
ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές Ενδεικτική

της κατάστασης είναι η καρτέλα 27 του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής σύμφωνα
με την οποία διανυκτέρευαν για τον Δήμο της
Αθήνας μόνο 6 φαρμακεία

Το ίδιο έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
συνεχίζει Υπάρχει ο αντίλογος του συνοικιακού

φαρμακείου το οποίο ζητά την απαλ

Το έγγραφο που
είχε αποσχείπει στο
υπουργείο Υγείας
η εντεταλμένη περιφερειακή

σύμ
ßourios Αττικής
Μορία-Καππιόπη
ΑναπΌγίδου στο
οποίο περιγράφονται

η αδυναμία των
φαρμακοποιών να

διανυκτερεύσουν λόγω

κόστους και οι δυσχέρειες

των πολιτών
στην εξυπηρέτηση των
αναγκών tous

λαγή για οικονομικούς λόγους που από τη
μια έχει να ανταγωνιστεί κεντρικά φαρμακεία
τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
και απορροφούν τον τζίρο της ημέρας και
από την άλλη λόγω κρίσης δεν μπορεί το
συνοικιακό φαρμακείο να υποστηρίξει την
εφημερία

Εχουν καταγραφεί περιστατικά όπου κεντρικά

φαρμακεία τα οποία κατόπιν αιτήσεως
των φαρμακοποιών έχουν ενταχθεί στο

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας να ζητούν
απαλλαγή από εφημερίες και διανυκτερεύσεις

είτε για λόγους υγείας είτε για οικονομικούς

λόγους Και διερωτάται εύκολα κάποιος

πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί φαρμακείο

με διευρυμένο ωράριο δηλαδή Δευ
τέρες-Τετάρτες απόγευμα και Σάββατο πρωί
κατόπιν αιτήσεως του φαρμακοποιού και
στη συνέχεια να επικαλείται λόγους υγείας
για να απαλλαχθεί από εφημερίες ή διανυκτερεύσεις

ΑΠΟΨΗ

Του Κώστα
Λουράντου
προέδρου του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου

Οργάνωση του ωραρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Ε
ιναι άμεση ανάγκη να οργανωθεί

επιτέλους το ωράριο
λειτουργίας των φαρμακείων

κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα έτσι ώστε

ο ασθενής να γνωρίζει ποιο φαρμακείο

είναι ανοικτό πέραν των ωρών
εμπορικής αιχμής

Ηλθε η ώρα να αποκατασταθεί το
χάος στη λειτουργία των φαρμακείων
Σε αντίθετη περίπτωση θα επανεξετασθεί

η αναγκαιότητα ορισμού εφη
μερεύσεων και διανυκτερεύσεων σε
ολόκληρη την Ελλάδα από 1ης Μαΐου
Στην τακτική γενική συνέλευση του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

που πραγματοποιείται το Σάββα¬

το 16 Απριλίου οι εκπρόσωποι των
φαρμακοποιών από ολόκληρη τη χώρα

θα συζητήσουν το θέμα αυτό και
θα αποφασίσουν για τις επόμενες
κινήσεις του κλάδου

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος έχει καταθέσει την πρότασή
του προς το υπουργείο Υγείας έτσι
ώστε να υπάρχει ορισμένο ωράριο
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
προκειμένου να καθορισθούν οι εφημερίες

και οι διανυκτερεύσεις Χαρακτηριστικό

είναι το πρόσφατο έγγραφο
της περιφέρειας Αττικής στις 15

Μαρτίου του 2016 το οποίο επισημαίνει

πως καθημερινά γίνεται δέ¬

κτης πλήθους παραπόνων διότι οι
πολίτες δεν βρίσκουν διανυκτερεύο
ντα φαρμακεία Επικρατεί πλήρης
σύγχυση για το ποιο είναι το ωράριο
λειτουργίας των φαρμακείων ποιες
οι διημερεύσεις και ποιες οι διανυκτερεύσεις

Και συνεχίζει Με γνώμονα
πάντα την ασφάλεια της υγείας των
πολιτών και την κάλυψη των αναγκών
τους η Περιφέρεια σήμερα καλεί εκ
νέου τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν

το θέμα ώστε να μπορέσει
ο κόσμος να εξυπηρετείται και να δοθεί

οριστική λύση Ο ορισμός συγκεκριμένου

ωραρίου το οποίο απορύθμισε
η προηγούμενη κυβέρνηση

προφασιζόμενη το μνημόνιο είναι
πλέον αναγκαιότητα Η σημερινή κυβέρνηση

είναι υπεύθυνη να διορθώσει
τουλάχιστον αυτό και να αποδείξει
στους Ελληνες ασθενείς και φαρμακοποιούς

πως πραγματικά ενδιαφέρεται
να διορθώσει κάποια από τα κακώς

κείμενα Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν
πότε και ποια φαρμακεία είναι

ανοικτά για τις επείγουσες περιπτώσεις
Η παράλληλη λειτουργία με τα

εμπορικά καταστήματα σε ώρες αιχμής

δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο
λειτουργίας του φαρμακείου αλλά η
εξυπηρέτηση των αναγκών των ασθενών

και των ασφαλισμένων
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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ

Η κρίση έκοψε και τα φάρμακα
Μειώσει από άλλα είδη

πρώτης ανάγκης π.χ φαγητό
καύσιμα ηλεκτρικό για να μπορέσετε

να πληρώσετε τα φάρμακα σας

Καθυστερήσει να εκτελέσετε μία συνταγή
ή δεν πήρατε μία συνταγή επειδή

δεν είχατε αρκετά χρήματα
να πληρώσετε για αυτήν

Πάρει λιγότερο φάρμακο από αυτό
που σας συνέστησε ο γιατρός σας

προκειμένου να διαρκέσει περισσότερο

Παραγγείλει ία συντσγογραφούμενα
φάρμακα από άλλη χώρα επειδή

κοστίζουν λιγότερο

Τίποτα από τα παραπάνω

Αυθόρμητα

ΔΓ/ΔΑ Αυθόρμητα

Πολλοί άνθρωποι έρχονται
αντιμέτωποι με δύσκολες

αποφάσεις όταν αγοράζουν
συνταγογραφούμενα φάρμακα

Τους τελευταίους 12 μήνες έχετε
εσείς ή κάποιο μέλοςτης οικογένειας σας

κάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω

Καλύπτονται μερικώς
από τον ασφαλιστικό μου φορέα

Τα πληρώνω πλήρως
με μετρητά

Καλύπτονται πλήρως
από τον ασφαλιστικό φορέα

Χορηγούνται δωρεάν από
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Χορηγούνται δωρεάν από
τα νοσοκομεία

Αλλο

Πώς πληρώνετε
για τα συνταγογραφούμενα

φάρμακα

Το 76 των ερωτώμενων
θεωρεί ότι η πληρωμή των φαρμάκων

αποτελεί πρόβλημα
σημαντικό πρόβλημα το 34 και

μικρό πρόβλημα το 33 Σημαντικό

πρόβλημα αποτελεί κυρίως
για τους συνταξιούχος 45,1

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δυσκολία πρόσβασης στα αναγκαία φάρμακα
κυρίως λόγω κόστους αντιμετωπίζουν

ολοένα και περισσότεροι Έλληνες Ενδεικτικό

είναι όιι σχεδόν επτά στους δέκα θεωρούν

ότι η πληρωμή φαρμάκων αποτελεί
πρόβλημα και οκτώ στους δέκα ανησυχούν

για το αν θα καταφέρουν να καλύψουν
τα έξοδα για τα απαιτούμενα συνταγογραφούμενα

φάρμακα ία επόμενα δύο χρόνια
Μάλιστα ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι
προκειμένου να αγοράσει τα φάρμακά του
έκοψε άλλα είδη πρώτης ανάγκης

Μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης φαίνεται

να αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι οι
έμμεσα ασφαλισμένοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες

σε υψηλότερο ποσοστό ακόμη
και από τους άνεργους Άλλωστε τα ποσά
που δαπανώνται για φάρμακα κυμαίνονται
από 10-50 ευρώ για έναν στους δύο Ωστόσο
ποσοστό 12 δηλώνει ότι ξοδεύει 50-100
ευρώ τον μήνα για φάρμακα και ποσοστό
7 ξοδεύει 100-500 ευρώ

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται
σε έρευνα διήρκεσε οκτώ μήνες της δια
ΝΕΟσις που διεξήχθη σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

με συντονιστή τον καθηγητή Κοινωνικής

και Προληπτικής Ιατρικής του
ΕΚΠΑ Γιάννη Τούντα Η έρευνα η οποία
αποτελεί μια εκιενή και αναλυτική χαρτογράφηση

της κατάστασης της υγείας των
Ελλήνων και ιου συστήματος υγείας της
χώρας μεταξύ άλλων καταδεικνύει τη δυσκολία

πρόσβασης ιων πολιτών στα φάρμακα
Όπως είναι αναμενόμενο η πληρωμή

ιων φαρμάκων αποιελεί σημαντικό πρόβλημα
για συνταξιούχους έμμεσα ασφαλισμένους

π.χ νοικοκυρές ελεύθερους επαγγελματίες

και ανέργους Στους μεν πρώτους
το εύρημα αυτό συνδέεται και με την αυξημένη

ανάγκη χρήσης φαρμάκων ενώ στις
υπόλοιπες καιηγορίες με τη μείωση του
διαθέσιμου εισοδήματος Πιο αναλυτικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το 76 των ερωτώμενων θεωρεί ότι η

πληρωμή των φαρμάκων αποτελεί πρόβλημα
σημαντικό πρόβλημα το 34 και μικρό

πρόβλημα το 33 Σημαντικό πρόβλημα
αποτελεί κυρίως για τους συνταξιούχος
45,1 και για τις νοικοκυρές 50,9 ενώ

για τους περισσότερους σπουδαστές 58
αποτελεί μικρό πρόβλημα που λόγω ηλικίας

έχουν καλύτερη υγεία Και οι άνεργοι σε
ποσοστό 72,7 αναφέρουν πρόβλημα πληρωμής

φαρμάκων
Όσον αφορά στο ποσό που έχει δαπανηθεί

για φάρμακα όλες οι επαγγελματικές
ομάδες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά
στην κατηγορία 10-50 ευρώ μηνιαίως ενώ
είναι αξιοσημείωτο ότι με εξαίρεση τους
μισθωτούς και τους άνεργους όλες οι άλλες
κατηγορίες καταγράφουν μηνιαία δαπάνη
μεγαλύτερη των 50 ευρώ οε ποσοστό που
κινείται από 19,5 έως 25 Το χαμηλότερο
συγκριτικά ποσοστό για τους μεν μισθωτούς
μπορεί να αποδοθεί στη σταθερότητα της

ΔΓ/ΔΑ Αυθόρμητα Ν 3
Ρ

0 20

ασφαλιστικής κάλυψης ενώ για τους άνεργους

στην περιορισμένη χρήση φαρμάκων
λόγω έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος

Στην πλειονότητα των ατόμων όλων των
επαγγελματικών κατηγοριών διαπιστώνεται
δέσμευση για συνταγογραφούμενα φάρμακα
ποσοστού του εισοδήματος μέχρι 10 ενώ
υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στην

I I I

40 60 80

κατηγορία από 107ο έως 30 του εισοδήματος
με τους ελεύθερους επαγγελματίες τις

νοικοκυρές και τους συνταξιούχους να βρίσκονται

στις υψηλότερες θέσεις
Αξιοσημείωτο ποσοστό μεγάλης ανησυχίας

για την πληρωμή των φαρμάκων καταγράφεται

σε πάνω από τους μτσούς συνταξιούχους

άνεργους και τις νοικοκυρές ενώ

Στην ανάλυση των απαντήσεων
αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής

προκύπτουν τα εξής είτε
καθυστερούν στη λήψη φαρμάκων

είτε λαμβάνουν λιγότερο
φάρμακο είτε μειώνουν την
κατανάλωση ειδών πρώτης ανάγκης

για να πάρουν φάρμακα

το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους
μτσθωτούς οι οποίοι έχουν και το ασφαλέστερο

περιβάλλον ασφαλιστικής κάλυψης
στον βαθμό που και η εργασία δεν απειλείται

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟ.Ν

Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα αναφορικά
με την πλήρη κάλυψη των δαπανών για

φάρμακα με ίδια δαπάνη καθώς σε όλες τις
επαγγελματικές κατηγορίες σχεδόν ένας
στους τρεις εμφανίζεται είτε να μην έχει
ασφαλιστική κάλυψη είτε να μην ασκεί το
ασφαλιστικό δικαίωμα Όπως είναι αναμενόμενο

το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται
στους άνεργους 42,3 εκ των οποίων

μόλις το 7,7 καλύπτεται είτε με δωρεάν
χορήγηση φαρμάκων από τα νοσοκομεία
και τον ΕΟΠΥΥ είτε από κάποιο επιδοτούμενο

πρόγραμμα
Από την ανάλυση των απαντήσεων αναφορικά

με τον τρόπο πληρωμής των φαρμάκων

προκύπτουν δύο ενδιαφέρουσες πληροφορίες

η πρώτη αναφέρεται στα εμπόδια
που προέκυψαν στην πρόσβαση στη θεραπεία

είτε με τη μορφή καθυστέρησης ή και
απώλειας αυτής είτε με τη λήψη λιγότερου
φαρμάκου ενώ η δεύτερη στη μείωση της
κατανάλωσης ετδών πρώτης ανάγκης προκειμένου

να καλυφθεί το κόστος των φαρμάκων

Όσον αφορά στα εμπόδια στην πρόσβαση

τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν

οι άνεργοι 37,6 οι ελεύθεροι
επαγγελματίες 25 και οι συνταξιούχοι
24,1 ενώ όσον αφορά στην αποστέρηση

ειδών πρώτης ανάγκης οι άνεργοι 30,4
οι νοικοκυρές 30,3 και οι συνταξιούχοι
28,4

Βουτιά στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ουραγός στη

διείσδυση των γενοσήμων σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες

Ραγδαία μείωση καταγράφει η δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη στο διάστημα
2009-2015 με πρόβλεψη για σταθεροποιητικές

τάσεις την επόμενη τριετία Την ίδια

στιγμή η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι

ουραγός οτη διείσδυση των γενοσήμων

σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες
χώρες Το 2015 τα γε νόσημα φάρμακα κατείχαν

μερίδιο 21%-22 επί του όγκου
και 22%-24 επί της αποζημιούμενης δαπάνης

Μόνο σε θεραπευτικές κατηγορίες
όπως οτατίνες πραζόλες σαρτάνες προσέγγιζαν

το 50%-60 του όγκου τη στιγμή

που τα νέα φάρμακα καταλαμβάνουν
διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς
επί των πωλήσεων

Σημειώνεται ότι είχε τεθεί στόχος μέχρι τα
τέλη του 2015 να αυξηθεί η διάθεση των
γενοσήμων στο 40 στους εξωτερικούς
ασθενείς των δημόσιων νοσοκομείων με
την καθιέρωση ελάχιστων ποσοστιαίων
στόχων σε κάθε γιατρό που συνταγογρα
φεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ανάλογα

με την ειδικότητά του τον αριθμό
των ασθενών που συνταγογραφεί αλλά
και τη γεωγραφική περιοχή του καθώς και
με την επιβολή κυρώσεων Ωστόσο συνολικά

η πολιτική ενδυνάμωσης των γενοσήμων

δεδομένου ότι στηρίχθηκε κατά
βάση στη μείωση των τιμών τους όπως
άλλωστε συνέβη σε όλα τα φαρμακευτικά
προϊόντα δεν φαίνεται να έχει επιτύχει τα

επιθυμητά αποτελέσματα
Τελικά για κάθε δύο παλαιά φάρμακα μόνο

το ένα υποκαθίσταται από γενόσημα ενώ

το άλλο υποκαθίσταται από νεότερο
και δαπανηρότερο Το φαινόμενο αυτό οφείλεται

στην πολύ χαμηλή τιμή ορισμένων

γενοσήμων που τα οδηγεί στην απόσυρση

και στο φαινόμενο της υποκατάστασης

με ακριβότερα φάρμακα Επιπλέον η
υποκατάσταση ευνοείται και από τον τρόπο

οργάνωσης της θετικής Λίστας και της
συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας
που παρέχει τη δυνατότητα στον γιατρό να
επιλέγει φάρμακο σε κατηγορία χωρίς γενόσημα

αλλά και από τον τρόπο υπολογισμού

της ίδιας συμμετοχής των ασθενών



8. ΦΕΣΙ 6 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 21

ΣΧΕΔΟΝ 800 ΕΚΑΤ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ

Φέσι 6 δισ από το Δημόσιο στο ιδιώτεβ
Φούσκωσαν κατά 587 εκατ οι

ληξιπρόθεσμα

οφειλά του Δημοσίου npos
του ιδιώτεε τον Φεβρουάριο σε σχέση με
τον Ιανουάριο ενώ τον ίδιο μήνα οι φορο

λογούμενοι άφησαν απλήρωτοι
tpôpous πάνω από 1δισ Η εκτόξευση

των απλήρωτων υποχρεώ

σεωντου Δημοσίου npos tous iohjtes και
η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν

ons φορολογικά tous υποχρεώσει
αποτελούν νάρκη στην πραγματική οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υποιυονεβυΟικονουικώνταβωεσιαΛτου
Δημοσίου έφτοσαν στα 5,4 δια στο τέλοε

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
του δημοσίου προς ιδιώτες

Afk 014 a>rftn niA

Φεβρουαρίουτου 2016 αντί4,8δια ένα
μήνα νωρίτερα και 4,6 δια που ήταν στην
αρχή του érous Αν προστεθούν και οι
εκκρεμεί εηιοτροφεε φόρων που διαμορφώθηκαν

στα 658 εκατ τότε τα
οι jyoXljcnptnçητρϋΛ,ΠΙSTKÎÎC1.1 JinOOSXfS IC

löiijres ανήλθαν στα 6,058 δισ ab
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MONO TON ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ 587 ΕΚΑΤ.

Στα 6,06 δισ. ανέβηκε το «φέσι»
του Δημοσίου otous ιδιώτεε

■ Το «παράδειγμα» του Kpcrrous δείχνουν να ακολουθούν και οι φορολογούμενοι,
που άφησαν τον Φεβρουάριο απλήρωτοι^ cpopous που υπερβαίνουν το 1 δισ.

Β ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

«Φ
ούσκωσαν» κατά 587
εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές του Δη-
μοοίου προς του ιδιώτες τον Φεβρουάριο 

σε σχέση με τον Ιανουάριο, 

ενώ τον ίδιο μήνα οι φορολογούμενοι 

άφησαν απλήρωτους
φόρους πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η
εκτόξευση των απλήρωτων υποχρεώσεων 

ίου Δημοσίου προς τους
ιδιώτες και η αδυναμία των πολιτών 

να ανταποκριθούν στις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις αποτελούν 

νάρκη στην πραγματική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών τα «φέσια» 

του Δημοσίου έφτασαν στα 5,4
διο. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου
του 2016 αντί 4,8 δισ. ευρώ ένα μήνα 

νωρίτερα και 4,6 διο. που ήταν
στην αρχή του έτους. Αν προστεθούν 

και οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων που διαμορφώθηκαν στα
658 εκατ. ευρώ, τότε τα συνολικά
χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες 

ανήλθαν στα 6,058 διο. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών δείχνουν
ότι στο πρώτο δίμηνο του έτους
δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα 

χρέη προς το δημόσιο ύψους
2,755 διο. ευρώ (ένανττ 1,456 διο.
ευρώ τον Ιανουάριο) εκ των οποίων
τα 2,445 δισ. ευρώ είναι απλήρωτοι
φόροι. Αν στο νέο ληξιπρόθεσμο
χρέος προστεθεί και το συσσωρευμένο 

έως τα τέλη του περασμένου

σε δισ. ευρώ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
του δημοσίου προς ιδιώτες

Δεκ. Δεκ.2014 2015

έτους, τότε ο συνολικός λογςρια-
ομός εκτινάσσεται στα 86,9 διο.
ευρώ, ποσό που έχει φτάσει να
προσεγγίσει το μισό ΑΕΠ της χώρας. 

Η ανάλυση του ουσσωρι υμέ-
νου ληξιπρόθεσμου χρέους, δε ιχνει
όη σχεδόν ίο ένα τέταρτο των 84
δισ. ευρώ αφορά σε οφείλει; παρελθόντων 

ετών από ΔΕΚΟ, δημοτικές 

επιχειρήσεις και πτωχευμέ-
νες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά το παλιό ληξι πρό-
θεομο ΔΕΚΟ και δημοτικών επιχειρήσεων 

ανέρχεται σε 8,066 δισ.
ευρώ, ενώ το παλαιό ληξιπρόθεσμο
κεφάλαιο πτωχευμένων φτάνβι στα
12,379 δισ. ευρώ. Από τα φρέσκα
ληξιπρόθεσμα του πρώτου διμ ήνου
του έτους, οι εισπράξεις είναι ανεπαίσθητες. 

Ο εισπρακτικός μηχανισμός 

κατάφερε να εισπράξει 9,5%
των νέων ληξιπρόθεσμων χρεών
ή 262 εκατ. ευρώ στα 2,755 δισ.

Φεβρ.
2016

ευρώ (ποσοστό 9,5%). Την ίδια ώρα,
από τα 5,401 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες τα 2,931 διο. ευρώ 

είναι οφειλές προς τους Οργανισμούς 

Κοινωνικής Ασφάλισης
και το 1 .092 διο. ευρώ οφειλές προς
τα Νοσοκομεία. Οι εκκρεμείς επιστροφές 

φόρων τον Φεβρουάριο
περιορίστηκαν στα 658 εκατ. ευρώ
από 706 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. 

Επίσης από τα στοτχεία του
υπουργείου προκύπτει όη στο τέλος
του πρώτου διμήνου του 2016 το
πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής 

κυβέρνησης διαμορφώθηκε
στα 3 δισ. ευρώ, όταν πέρυσι στο
ίδιο διάστημα ήταν 1 διο. ευρώ.

«Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου, με ευθύνη της κυβέρνησης, 

ουνεχίζουν να "τραβούν την
ανηφόρα"», σχολίασε ο συντονιστής 

Οικονομικών Υποθέσεων της

Νέας Δημοκρατίας, Χρ. Σταίκού-
ρας, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου προς τους
ιδιώτες.

Όπως ανέφερε «το "αλαλούμ"
της κυβέρνησης ΣΥΡ1ΖΑ - ΑΝΕΛ
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Ειδικότερα, 

στις 23 Μαρτίου, ο γενικός 

γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτνκής κ. Κουτεντάκης δήλωνε:
«Δεν υπάρχει καμία πολιτική "στάσης 

πληρωμών" στο εσωτερικό
ούτε δημιουργία ληξιπρόθεσμων
οφειλών». Στις 29 Μαρτίου, ο υπουργός 

αναπληρωτής Οικονομικών 
κ. Χουλιαράκης δήλωνε: «Για

το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου,
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη 

ότι δημιουργήθηκαν επιπλέον
ληξιπρόθεσμες οφειλές». Τα στοιχεία 

που ανακοινώθηκαν από το
υπουργείο Οικονομικών για τον
Φεβρουάριο 2016 δείχνουν ότι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου 

αυξήθηκαν κατά 716 εκατ.
ευρώ ή κατά 15% από τις αρχές του
έτους. Ενώ, αυξήθηκαν κατά 2.3
διο. ευρώ ή κατά 76% από το τέλος
του 2014.

Ένα ακόμη δείγμα αναξιοπιστίας 
και ανικανότητας. Η κατάσταση

θα είχε περιορισμένο ενδιαφέρον
αν το κόστος των ιδεοληπτικών
πολιττκών ερασιτεχντσμών της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά
και της πολύμηνης καθυστέρησης
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, με
αποκλειστική ευθύνη της, δεν το
πλήρωναν όλα τα νοικοκυριά και
όλες οι επιχειρήοεις. Δεν το πλήρωνε 

η χώρα».

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Στο -1,5%
τον Μάρτιο

Μείωση 1,5% σημείωσε ο πληθωρισμός 

τον Μάρτιο έναντι πτώσης 

0.5% που είχε καταγραφεί τον

Φεβρουάριο. Η οικονομία παραμένει 

οε φάση αποπληθωρισμού
για 37ο διαδοχικό μήνα, υπό το
βάρος των περικοπών που έγιναν
σε μισθούς και οε συντάξεις, στο
πλαίσιο της δημοοτονομικής προσαρμογής. 

Ο αποπληθωρισμός
έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο
τον Νοέμβριο του 2013. όπου οι
τιμές είχαν μειωθεί κατά 2,9% σε
ετήσια βάση.

Ο αποπληθωρισμός σιην Ευ-
ρωςωνη επιβραδύνθηκε οιο 0, 1 %
τον Μάρηο από 0.2% τον Φεβρουάριο. 

Το Μάρηο, ο εναρμονισμένος 
πληθωρισμός πέρασε σε αρνητικό 

έδαφος και διαμορφιόθηκε
στο -0,7% από +0, 1 % τον προηγούμενο 

μήνα. Οι χαμηλότερες ημές
στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης 

και σης κατοικίες συνέβαλαν
στην υποχώρηση.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Στο 24,4%
τον Ιανουάριο
Στο 24,4%, διαμορφώθηκε η ανεργία 

τον Ιανουάριο οε σχέση
με το αναθεωρημένο 24,3% του
περσινού Δεκεμβρίου, και του
25,7% που είχε καταγραφεί τον
Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με
τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
1.169.1 19 άτομα, και ήιαν αυξημένος 

κατά 0,3% ή 5.370 άτομα
σε σχέση με το Δεκέμβριο του
2015 αλλά αισθητά μειωμένος
κατά 5,1% ή 62.999 άτομα σε σύγκριση 

με τον Ιανουάριο της
περσινής χρονιάς. Οι απασχολούμενοι 

μειώθηκαν κατά 25.2 1 6

άτομα τον Ιανουάριο οε οχέση
με έναν μήνα νωρίτερα και ανήλθαν 

σε 3.613.843.
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Υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικέε συναλλαγέε για Tis νέεε επιχειρήσει
Υποχρεωτική θα είναι για τις νέες επιχειρήσεις
και τους επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη
εργοσιών η εγκατάσταση συσκευών POS για
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενώ σταδιακά το

μέτρο θα επεκταθεί σε όλο το φάσμα των δρα-
σιηριοτ ήτων. Επίσης σχεδιάζεται μείωση του
ορίου χρήσης των μετρητών για συναλλαγές
ιδιωτών και επιχειρήσεων με πλήρη κατάργησή
τους για τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Το
σχέδιο διεύρυνσης της χρήσης του «πλαστικού

χρήματος» και ηλετρονικών συναλλαγών συνοδεύεται 

με φορολογικά και άλλα κίνητρα
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τις παραπά-
νω παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών 

πληρωμών προανήγγειλε ο γ.γ. Δημοσίων 

Εσόδων Γιώργος Πιτοτλής παρουσιάζοντας
ταυτόχρονα και τους άξονες του σχεδίου δράσικ;
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και
του λαθρεμπορίου. Ειδικότερα στα μέτρα που

εξήγγειλε ο Πιτσιλής πφίλαμμχΓνονται:

Χ. Η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών POS

για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα Η εγκατάσταση 

θα γίνει σταδιακά με ιιροτεραιότητα
στους κλάδους με υψηλή επικινδυνότητα για
φοροδιαφυγή, καθώς και με γεωγραφικά κριτήρια

Ζ Η υποχρεωτική ::γκατόχτιασιι POS νια όλους
τους επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη επαγγέλματος.

3 Η υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας στους
επαγγελματικούς χώρους για υποχρέωση παροχής 

δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής.t Μ μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών 

νια συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, 

και μεταξύ επιχειρήσεων. Σήμερα
το όριο για τη χρήση μετρητών ανάμεσα σας
συναλλαγές ιδιωτών και επιχειρήσεων ανέρχεται 

στα 1300 ευρώ, ενώ μεταξύ επιχειρήσεων
είναι 500 ευρώ.
5 Η σταδιακή καιάργηση των μετρητών στις

συναλλαγές με το Δημόσιο.
6. Αποστολή στο Δδημόσιο, περισσότερων και
πιο εξειδικευμένων στοιχείων από τις τράπεζες
και τις εταιρείες εκκαθάρισης συναλλαγών με
κάρτες.
? Αποστολή στο υπουργείο Οικονομικών των
στοιχείων ηλεκτρονικού στοιχηματισμού από

τους παρόχους ηλεκτρονικού στοιχήματος.
8 Παροχή στοχευμένων φορολογικών κινήτρων 

για την εξάπλωση των ηλεκτρονικών
πληρωμών.
Στο μέτωπο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 

και του λαθρεμπορίου, ο ΓΤΔΕ προανήγγειλε:

» Τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολο-
γίου
» Την ηλεκτρονικοποίηση του τμήματος κεφαλαίου 

των εφοριών
» Τη δημιουργία ειδικού μητρώου φορολογικής
παρακολούθησης των φορολογούμενων που

παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία
» Τη δημιουργία ειδικού λογισμικού για τον εντοπισμό 

των φορολογούμενων που παρέχουν
υπηρεσίες ηλεκτρονικά χωρίς να έχουν κάνει
έναρξη επαγγέλματος καθώς και όσων δεν έχουν 

υποβάλλει δήλωση ακινήτων Ε9 και φόρου
μισθωτών υπηρεσιών
» Την προμήθεια συσκευών X-rays για την καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου στα τελωνεία
Ι Τον εντοπισμό παράνομων δεξαμενών καυσίμων

I Την ολοκλήρωση του συστήματος εισροών
εκροών και την τοποθέτηση GPS στα φορτηγά-
βυτία
► Την εφαρμογή συστήματος αξιόπιστης καταγραφής 

«πρωτογενών» καταθέσεων για τη
διευκόλυνση του ελέγχου προσαύξησης περιουσίας 

από τις ελεγκτικές υπηρεσίες κατά τη
διενέργεια ελέγχων σε κινήσεις τραπεζικών
λογαριασμών.

iiiimimimim	 um	 imiiimiiimimimiiiiii	 ι	 iimimmi!	 imiiiiiitimiimimiiimmim	minim	 iiiimiiiiimiimiiiimiiiumimimiiimim	mimmimiiimiiiimmimiiiiimimimimimimiiimiiimimimimimimiimimiimiiiiiiiimi	 iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii
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Γενόσπμα φάρμακα στην Ελλάδα

30,5Η 60β

έφταοε η διείσδυση
των γενοσήμων

στην ελληνική αγορά
τον Νοέμβριο 2015

είναι ο μνημονιακος
στόχος διείσδυσης

γενοσήμων
στην αγορά

22,4

των πολιτών έχουν
υψηλή ή μέτρια προς
υψηλή εμπιστοσύνη

στα γενόσπμα

Ποσοστό που δήλωσε άγνοια για ία γενόσημα φάρμακα

2013

28
63,3

2015

68
αγοράζουν αποκλειστικά

τα φάρμακο που τους
έχει ορίσει ο γιατρός

31
αγοράζουν διαφορετικό φάρμακο

από αυτό που τους όρισε ο γιατρός
είναι λόγω διαφοράς της τιμής

83,3
ποτέ δεν ζητούν από τον γιατρό

να τους συνταγογραφήσει γενόσημα
φάρμακα

26,2
δεν εμπιστεύονται

καθόλου
τα γενόσημα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι Ελληνες
δεν εμπιστεύονται
τα γενόσημα
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με καχυποψία συνεχίζουν να αν
ττμετωπίζουν οτ Ελληνες τα γενόσημα

φάρμακα παρά το γεγονός
όττ τα τελευταία τρίαχρόντα

έχει αυξηθεί ο βαθμός γνώσης
των πολιτών γι αυτά Μόλις ένας
στους πέντε Ελληνες δηλώνει
υψηλή ή σχετικά υψηλή εμπιστοσύνη

για τα γενόσημα ενώ αντίστοιχα

ένας στους τέσσερις δεν
τα εμπιστεύεται καθόλου Το φύλο

η ηλικία και το μορφωτικό
και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
συνδέονται με τη γνώση και την
εμπιστοσύνη στα γενόσημα ενώ
πιο θετικά προσκείμενοι στο ενδεχόμενο

λήψης γενοσήμου είναι
οι έγγαμοι και οι εργαζόμενοι

Αυτά είναι ορισμένα από τα
συμπεράσματα μελέτης που διενήργησε

το Ινστιτούτο Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

με συντονιστή τον διευθυντή του
Ινστιτούτου καθηγητή Κοινωνικής

και Προληπτικής Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη

Τούντα και η οποία είχε ως
αντικείμενο τις γνώσεις και τις
απόψεις του ελληνικού πληθυσμού

για τα γενόσημα Στο πλαίσιο

της μελέτης οι ερευνητές συνέκριναν

τα αποτελέσματα δύο
ερευνών Health Hellas IV και

ληνική αγορά Ενώ στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες τα γενόσημα
φάρμακα αποτελούν το 60 της
συνολικής αγοράς στην Ελλάδα
καταλαμβάνουν διαχρονικά ένα
μικρό ποσοστό της συνολικής
αγοράς που κυμαίνεται τα τελευταία

δύο χρόνια μεταξύ 20
και 30 Είναι χαρακτηριστικό
ότι τον περασμένο Νοέμβριο κατάφερε

μετά βίας να ανεβεί η
διείσδυση στην αγορά γενοσήμων

στο 30,5 όγκος και μόνο
σε κάποιες θεραπευτικές κατηγορίες

ή κατηγορίες φαρμάκων
προσέγγιζε το 50-60 π.χ στα
σκευάσματα για τη δυσλιπιδαι
μία ή το έλκος Την ίδια στιγμή
νέα φάρμακα καταλαμβάνουν
διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς επί των πωλήσεων και
όπως αναφέρουν οι ερευνητές
στον πρόλογο της μελέτης τελικό

για κάθε δύο παλιά φάρμακα
μόνο το ένα υποκαθίσταται από
γενόσημα ενώ το άλλο υποκαθίσταται

από νεότερο και δαπανηρότερο

Από την έρευνα του 2015 προέκυψε

ότι οι άνδρες έχουν αυξημένη

γνώση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

στα γενόσημα φάρμακα

σε σχέση με τις γυναίκες
Ειδικότερα το 38 των ανδρών

δήλωσε υψηλή γνώση και
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Health Hellas VI σχετικά με τη
στάση Ελλήνων ενηλίκων σε αυτό
το θέμα σε δυο διαφορετικά διαστήματα

το 2013 και το 2015
Οπως προέκυψε το 2013 το

63,3 των συμμετεχόντων δήλωνε

ότι δεν είχε καμία γνώση
για τα γενόσημα ποσοστό που
το 2015 μειώθηκε στο 28
Ωστόσο η συνολική εμπιστοσύνη

παρέμεινε χαμηλή Μόνο
το 6,9 των συμμετεχόντων
στην έρευνα του 2015 έδειξαν
υψηλή εμπιστοσύνη στα γενόσημα

ενώ μέτρια προς υψηλή
και απλώς μέτρια προς χαμηλή
εμπιστοσύνη δήλωσαν το 15,5
και το 22,9 αντίστοιχα Το
26,2 των συμμετεχόντων δεν
είχε καμία εμπιστοσύνη στα γενόσημα

φάρμακα
Περισσότερο από το 80 των

συμμετεχόντων δεν ζητάει από
τον γιατρό του να συνταγογρα
φήσει γενόσημα φάρμακα κυρίως
λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στα
συγκεκριμένα σκευάσματα 44
και αντίστροφα λόγω απόλυτης
εμπιστοσύνης στον γιατρό και
κατ επέκταση σε όποια Θεραπεία
αυτός προτείνει Ως λόγο για τον
οποίο δεν το ζητούν από τον γιατρό

τους είναι και n έλλειψη γνώσης

γι αυτά Το 68 ποτέ δεν
αγοράζει φάρμακο άλλα από αυτό
που ορίζει ο γιατρός ενώ για τους
υπολοίπους τα κίνητρα για τη λήψη

άλλου φαρμάκου είναι η διαφορά

στην τιμή 31 και η υπόδειξη

από τον φαρμακοποιό 30

Διείσδυση στην αγορά
Αυτά τα ευρήματα δικαιολογούν

τη χαμηλή διείσδυση των
γενόσημων φαρμάκων στην ελ

Το68 δεν αγοράζει
ποτέ άλλο φάρμακο από
αυτό που έχει συνταγο
γραφήοει ο γιατρός

το 31 εμπιστοσύνη έναντι του
31 και του 23 αντίστοιχα των
γυναικών Οι συμμετέχοντες ηλικίας

35 έως 54 ετών και οι άνω
των 55 ετών είχαν σημαντικά
μεγαλύτερη γνώση για τα γενόσημα

σε σχέση με τους νεαρότερους

41 έναντι 31 στις ηλικίες

18-34 ετών Οσοι δήλωσαν
ως απασχόληση εργαζόμενοι
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι

ούτε οι εργοδότες

είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη

σε γενόσημα 3 1 2
ακολουθούμενοι από τους συνταξιούχους

30,6
Οσο μεγαλύτερο είναι το μηνιαίο

οικογενειακό εισόδημα και
όσο χαμηλότερες είναι οι μηνιαίες
δαπάνες σε υπηρεσίες υγείας
τόσα υψηλότερη είναι και η

εμπιστοσύνη

στα γενόσημα φάρμακα

Ετσι άτομα που το μηνιαίο
οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά

τις 1.700 ευρώ εμπιστεύονται
κατά 41 ταγενόσημα έναντι

του 17,6 των ατόμων με εισόδημα

μικρότερο των 800 ευρώ
Αντίστοιχα στις οικογένειες που
διαθέτουν λιγότερο από το 5
του εισοδήματός τους για υπηρεσίες

υγείας η εμπιστοσύνη
ανέρχεται στο 33 έναντι μόλις
12 στις οικογένειες στις οποίες
πάνω από το 10 του εισοδήμα
τός τους είναι δαπάνες υγείας
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Ανατροπή στο ωράριο των φαρμακείων
Αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά 

το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 

προανήγγειλε ο υπ. Υγείας Ανδρέας 

Ξανθός. Απαντώντας σε ερώτηση
της βουλευτού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

Εύης Χριστοφιλοπούλου, ο
κ. Ξανθός αναφέρει ότι, «παρά το γεγο¬

νός ότι το διευρυμένο ωράριο υιοθετήθηκε 

νια να αυξηθεί η πρόσβαση των
καταναλωτών και να ωφεληθούν και οι

φαρμακοποιοί μέσω της αύξησης του
όνκου και του είδους των υπηρεσιών
που προσφέρουν, έχουν έκτοτε καταγραφεί 

συχνά αντίθετα αποτελέσματα.
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Μάχη Ομπάμα κατά καρτέλ
και συμφωνιών φοροαποφυγής
Από το 2009 έχει μπλοκάρει εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας 370 δισ δολ
Σία 370 δισ δολάρια ανέρχεται η
αθροιστική αξία των συμφωνιών
για εξαγορέε και συγχωνεύσει που
εμπόδισε η αμερικανική κυβέρνηση
από την αρχή tos Omxias του Μπά
ρακ Ομπάμα το 2009 επικαλούμενη
την προάσπιση του uyioùs ανταγωνισμού

και την ανάγκη να διασφαλίσει
τα φορολογικά έσοδα των ΗΠΑ

και την απασχόληση στη χώρα Με
αφορμή την παρέμβαση ms αμερι
KaviKris κυβέρνησα που προτεί
vo\rras véous κανόνε5 υπονόμευσε
στην αρχή ras εβδομάδα5 την εξαγορά

ms φαρμακοβιομηχανία5 Pfizer
από την Allergan σχετικό ρεπορτάζ
των Financial Times παρατηρεί neos
η κυβέρνηση Ομπάμα έχει ακυρώσει
περισσότερε5 εξαγορέ5 και συγχωνεύσει

κολοσσών από όσε5 οι κυβερνήσει

Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ
Mnous μαζί

Oncos επισημαίνει η βρετανική
εφημερίδα στην περίπτωση Aller
gan-Pfizer κίνητρο ms κυβέρνησα
Ομπάμα ήταν να αποτρέψει τη μεταφορά

ras véas μεικτή5 εταιρείαε
στην Ιρλανδία στην οποία έχει την
έδρα ras η Allergan από όπου θα
μπορούσε να στερήσει από το αμερικανικό

KpâTOS φορολογικά έσοδα
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ανάλογη περίπτωση είναι
εκείνη ras επίση5 φαρμακευτική5
AbbVie που το 2014 ανακάλεσε την
πρότασή ras για εξαγορά ras Shire
Και τότε η αμερικανική κυβέρνηση
είχε σπεύσει να τροποποιήσει tous
κανόνε5 για να αποτρέψει τη συγκέντρωση

KaOcûs και πάλι ο orôxos
ras εξαγορά5 είχε έδρα στην Ιρλανδία

και θα συνεπαγόταν διαφυγή
φορολογικών εσόδων

Η κυβέρνηση Ομπάμα μπλόκαρε
άλλωστε σειρά συγχωνεύσεων μεταξύ

εταιρειών τηλεπικοινωνιών
επικαλούμενη την ανάγκη να προστατεύσει

τον υγιή ανταγωνισμό
στον κλάδο Πέρυσι η Comcast απέσυρε

την προσφορά ms για εξαγορά
ras Time Warner Cable έναντι 71
δισ δολαρίων oncos και το 2011 η
AT&T τη δική ms για εξαγορά ras
T-Mobile US έναντι 39 δισ δολαρίων

Σε παρόμοιε5 ενστάσεΐ5 προσέκρουσε

η απόπειρα ras Nasdaq
να εξαγοράσει το Χρηματιστήριο
ras Néas YôpKns

Επικαλούμενος την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού την ανάγκη να
διασφαλίσει τα φορολογικά έσοδα των ΗΠΑ αλλά και την απασχόληση στη
χώρα ο πρόεδρος Ομπάμα δεν δίστασε να τινάξει στον αέρα τεράστιες
επιχειρηματικές συμφωνίες

Δεν τόλμησαν
Κλίντον Μπους

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση
Ομπάμα εκείνη του προκατόχου

του Τζορτζ Μπους
δεν εμπόδισε παρά μία και
μοναδική μεγάλη συγχώνευση

την εξαγορά της Hughes
Electronic από την εταιρεία
δορυφορικής τηλεόρασης
EchoStar έναντι 27 δισ δολαρίων

Σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο

Δημοκρατικό ένοικο
του Λευκού Οίκου τον

Μπιλ Κλίντον η κυβέρνηση
του μπλόκαρε μόνο δύο μεγάλες

συμφωνίες την εξαγορά
της βιομηχανίας στρατιωτικού

υλικού Northrop Grumman

από τη Lockheed Martin
έναντι 12 δισ δολαρίων και
της Sprint από τη MCI World
Com έναντι 125 δισ δολαρίων

Οι επανειλημμένες παρεμβάσεις

της κυβέρνησης
Ομπάμα έχουν προκαλέσει
δυσφορία στον επιχειρηματικό

κόσμο των ΗΠΑ Οι ποθούσες

Allergan και AbbVie
σχολίασαν πως ο Λευκός Οίκος

οικοδομεί μια τεχνητή
φυλακή για τις φαρμακοβιομηχανίες

αντί να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα της πολύ

υψηλής φορολογίας στις
ΗΠΑ Σύμφωνα άλλωστε
με πηγές επενδυτικών τραπεζών

η κυβέρνηση υπέκυψε
στην επιχειρηματολογία

των αριστερών που προέρχεται

από την αντίδραση στη
χρηματοπιστωτική κρίση Η

αμερικανική κυβέρνηση τόνισε

πάντως διά στόματος της
εισαγγελέως Λορέτα Λιντς
πως οι συγχωνεύσεις μεγάλων

ανταγωνιστικών βιομηχανιών

ιδιαιτέρως σε βιομηχανίες

με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης

προκαλεί ανησυχία

για ενδεχόμενη αύξηση
των τιμών μείωση της παραγωγής

και υποβάθμιση της
ποιότητας
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♦.•Κεφάλαιο

Επιχειρήσεις Σάββατο 9 Απριλίου 2C

ήμα κινδύνου, ιόσο
για τη ρευστότητα
tous λόγω των

υπέρογκων χρεών του ΕΟΠΥΥ 

όσο και για τη βιωσιμότητα 

tous και τη δυνατότητα
προγραμματισμού ins πορεί-
as tous, εκπέμπουν οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσει. Την
ώρα που ο προϋπολογισμοί
του Οργανισμού για to φάρμακο 

και αυτήν ιη χρονιά παραμένει 

ασφυκτικά «κλειστό*», 

η πρόσφατη απόφαση
του υπουργείου Υγείας να βάλει 

πλαφόν και στα σκευάσματα 

που δίνονται από τα
νοσοκομεία δημιουργεί ήδη
νέες παρενέργειες στην αγορά.

'Onojs αναφέρουν παμάγο-
VTCs από τον χώρο ίων φαρμακευτικών, 

ο πpoüπoλoγισμόs
που έχει ορίσει το υπουργείο
Υγείας για την ενδονοσοκο-
μειακή φαρμακευτική δαπάνη 

ανέρχεται σε 707 εκατ.
ευρώ. τα οποία επιμερίζονται
ως εξής: 600 εκατ. ευρώ είναι
ο προϋπολογισμό* για τα δημόσια 

νοσοκομεία, 27 εκατ. για
τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου,
Ωνάσειο, Αρεταίειο και Αιγινή-
τειο και άλλα 80 εκατ. ευρώ για
Tis ιδιωτικές κλινικέί. Εντού-
TOis, παρά τον παραπάνω προϋπολογισμό, 

το πλαφόν που

καθόρισε το υπουργείο Υγεί-
as για Tis δαπανεί των νοσοκομείων 

είναι μόλΐί 570 εκατ.

ευρώ (510 εκατ. ευρώ για τα
νοσοκομεία και 60 εκατ. ευρώ
για πί κλινικέί).

υτό ουσιαστικά σημαίνει 

πωί η απόκλιση 

ανάμεσα
στον προϋπολογισμό και το
πλαφόν πληρωμών αγγίζει
τα 137 εκατ. ευρώ, ποσό το
οποίο θα επιβαρύνει τΐί επιχειρήσει 

του φαρμάκου, καθώί
θεωρείται υπέρβαση. Αυτό,
όμωί, είναι το πιο συντηρητικό
σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες 

του «Κ», οι φαρμακευτικέ*, 

ανεβάζουν τον πήχη
των πραγματικών αναγκών
των ασθενών στα 740 εκατ.
ευρώ, γεγονόί που σημαίνει
πως θα χρειαστεί να βάλουν
ακόμα πιο βαθιά «το χέρι στην
τσέπη», με την επιβάρυνση του
clawback για την υπερβάλλουσα 

δαπάνη να ανέρχεται
τουλάχιστον στα 170 εκατ.
ευρώ, πολύ πιθανόν και πα-

ραπάνω.Έτσι, το όριο των δαπανών 

των δημόσιων νοσοκομείων 

πάνω από το οποίο
θα εφαρμόζεται clawback
θα είναι 570 εκατ. ευρώ για
το έτοί 2016, 550 εκατ. ευρώ
για το έτοί 201 7 και 530 εκατ.

ευρώ για το έτοί 20 1 8, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Αν σημειωθεί 

υπέρβαση, τότε αυτή
θα πρέπει να καλύπτεται από
τΐί φαρμακευτικέί εταιρείεί.

Σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης

Η δυσαρέσκεια για την πολιτική 

που ακολουθεί η ηγεσία

Η νοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη για τα έτη 2013 έως 2015

Έτος Νοσοκομεία
(εκατ. ευρώ)

Στερείται*
(εκατ. ευρώ)

ΣύνοΛο
(εκατ. ευρώ)

2013 675 118 793
2014 535 207 742
2015 490 250 740

■ Νοσοκομειακά φάρμακα πον 6ιατίθε\ται μι ι α» φ<ψμακηα>\ roi ΕΟΠΥΥ

Με έλλειμμα ξεκινούν οι προϋπολογισμοί
■II     ΙΜΙΓ Ι

κονδύΑι νοσοκομείων ΘΟΟεκπι ευρώ

510 εκαι. ευρώ (117 εκαι. ευρώ!
κονδύπΊ για
Παπαγεωργίου, Ωνάσειο,
Αρεταίειο, Αιγινήτειο

27 εκατ. ευρώ

Κονδύλι για ιδιωτικές
κλινικές 80 εκαι. ευρώ 60 εκαι. ευρώ (20 εκαι. ευρώ)

* Σύνολο 707 εκαι. ευρώ 570 εκαι. ευρώ
137 εκαι. ευρώ
(συντηρητικό
σενάριο)

! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ' ΑΝΑΓΚΕΣ 740 εκαι. ευρώ 570 εκαι. ευρώ
170 εκατ. ευρω
(πραγματικό
σενάριο)

► Εκτός προϋποπσγισμού οι δο πάνες

Σήμα κινδύνου εκπέμπει
η αγορά του φαρμάκου
ΑΣΗΚΩΤΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ 1,35 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ,
ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ... ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vrty.tourfbn(Scdpiîa/.gr

Αν δεν ληφθούν
τα κατάλληλα
μέτρααπότην
πλευρά της
Πολιτείας,
ο κλάδος μπορεί
σε πολύ μικρό
χρονικό διάστημα
να υποστεί
ανεπανόρθωτη
ζημιά, λένε
οι επιχειρήσεις

του υπουργείου Υγεία*; tous
τελευταίοι is μήνες και για την
αδυναμία tris να παρουοιά-
σει ένα ρεαλιοτικό σχέδιο για
να κατασια' βιώσιμος ο 

προϋπολογισμός 

του ΕΟΠΥΥ για
το φάρμα \ο είναι πιο έντονη
από ποτέ.

ορεις uns αγοράς
αναφέρουν πως ο
ιλάδος του φαρμάκου 

βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ι νάγκης, με την Πολιτεία, 

όμ( >ς. να μην μπορεί
προς το παρόν να δώσει
άμεσες λύσεις για τον έλεγχο
της φαρμτ κευτικής δαπάνης.

Μόνο για τη χρονιά που πέρασε, 

οι εταιρείες του φαρμάκου 

θα π}ηρώσουν από την
τσέπη tous πάνω από 600
εκατ. ευρω για clawback
και rebate, δηλαδή 200 εκατ.

περισσότερα σε σύγκριση με
το 2014, όπου και πάλι οι δαπάνες 

είχον ξεφύγει. Πέρσι η
χρονιά έκλεισε με έλλειμμα
στο κονδύϊα ίου ΕΟΠΥΥ κατά
340 εκατ. ευρώ, ποσό που θα
πρέπει να καλύψουν τώρα οι
εταιρείες.

Ούτε φέτος, όμως, οι δαπάνες 

για to φάρμακο δείχνουν
να μπορούν να ελεγχθούν. Με
το... καλημ έρα της χρονιάς είχαμε 

και νέα υπέρβαση στον

προϋπολογισμό. Οι πληροφορίες 

λένε πως < το πρώτο δίμηνο 

καταγράφεται υπέρβαση
70 εκατ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις ins
φαρμακευτικής αγοράς, συνεχίστηκε 

και τον μήνα που

πέρασε.
Όσοι, μάλιστα, γνωρίζουν

καλά την αγορά του φαρμάκου 

και το πώς κινείται η συ-
νταγογράφηση από τους γιατρούς 

είχαν προβλέψει εδώ
και καιρό πως οι δαπάνες θα

εκτροχιαστούν για μία ακόμα
φορά και είχον προειδοποιήσει 

πως οι οριζόντιες περικοπές 

σης τιμές των σκευασμάτων 
και οι συνεχείς περικοπές

δεν είναι αρκετές για να ελέγξουν 

τον προϋπολογισμό. Στελέχη 

της αγοράς είχαν από την
αρχή του 2016 εκτιμήσει πως

φέτος οι εταιρείες θα κληθούν
να καταβάλουν μέχρι και
800 εκατ. ευρώ για επιστροφές 

clawback και rebate.

Αβάσταχτες
μειώσεις

Την ίδια ώρα, μετά τα τελευταία 

μέτρα του υπουργείου
Υγείας για την τιμολόγηση των
φαρμάκων, οι τιμές για τα πρωτότυπα 

σκευάσματα που έχουν
πατέντα προστασίας διαμορφώνονται 

στον μέσο όρο των

τριών χαμηλότερων χωρών της

Ε.Ε., όμως για όσα έχει λήξει
η προστασία (off-patent) αυτά

μειώνονται είτε στο επίπεδο 

του μέσου όρου των τριών 

φθηνότερων τιμών τηβ
Ευρώπης είτε στο 50% της
αρχικής τιμής τους, ανάλογα 

με το ποια από τις δυο είναι
η χαμηλότερη. Στα δε γενόση-
μα, εντούτοις, γίνεται η «μεγάλη 

σφαγή», καθώς αυτά μειώνονται 

στο 65% της αξίας των
off-patent.

τσι, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της φαρμακοβιομηχανίας, 

με τη
νέα ανακοστολόγηση το ψα-
λίδισμα στις τιμές των πρωτοτύπων 

φτάνει στο 5%, στα offpatent 

στο 5%-10%, ενώ στα

γενόσημα 10%-40%. Την ίδια
ώρα, μπαίνει σε εφαρμογή η
κατάργηση των προστατευτικών 

ορίων στις τιμές των
σκευασμάτων.

Παρομοίως, στο δελτίο τιμών 

του δεύτερου εξαμήνου
του 2016 το όριο προστασίας 

θα είναι 7 ευρώ για τα
off-patent και 4 ευρώ για τα
γενόσημα, ενώ στην τιμολόγηση 

του δεύτερου εξαμήνου
του 20 1 7 το όριο προστασίας
θα καταλήξει να είναι 1 ευρώ
για off-patent και γενόσημα.

I I

«θηλιά»
τα χρέη

οι οφειλές Δημοσίου 
npos lis φαρμακευτικές 

ανέρχονται σε 1 ,35
δισ. ευρώ. ποσό σχεδόν
διπλάσιο από τον Δεκέμβριο 

του 20 1 4. που ήταν
790 εκατ. ευρώ. και χωρίς
σαφές χρονοδιάγραμμα
για την αποπληρωμή τους.
Επίσης, υπάρχει αύξηση
45% των ποσών που
καταβάλλουν οι εταιρείες
από την επιβολή του 

μηχανισμού 

αυτόματης επιστροφής 

(clawback) και
των υποχρεωτικών εκπτώσεων 

(rebates). Από
428 εκατ. ευρώ το 20 1 4.

υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν 

τα 620 εκατ. το
201 5. Τέλος, ο μηχανισμός 

αυτόματης επιστρο-
<pns και στα νοσοκομεία
(νοσοκομειακό clawback)
προσθέτει περίπου 1 90
εκατ. επιβάρυνση στις
εταιρείες, με αποτέλεσμα
η φαρμακοβιομηχανία να

επιβαρύνεται με το 1/3 ms
συνολική* ônyôoias φαρ-
μακευτικήε ôanâvns.
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Τιμές με...
λογική

■ Μέσα στην ερχόμενη
εβδομάδα αναμένεται η
υπουργική απόφαση με
βάση την οποία θα
προσδιοριστούν τα ποσοστά 

μείωσης τιμών
φαρμάκων, προκειμένου
ο ΕΟΦ να συντάξει τη
σχετική λίστα. Στη 

συγκεκριμένη 

απόφαση
αναμένεται να υπάρχει
ένας όρος που δείχνει τη
σχετική ελαστικότηια
των θεσμών έναντι της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, 

καθώς θα
προβλέπει χα γενόσημα
να μη λάβουν σε καμία
περίπτωση τιμή μειωμένη 

πάνω από 15% της
υπάρχουσας. Κάποια
σχετική μέριμνα αναμένεται 

και για τα off patent 

ώστε μετά τη μείωση 

να μην είναι φτηνό-
ιερα από τα γενόσημά
ισυς, ενώ δεν αποκλείεται 

να δούμε και αυξήσεις 

τιμών σε σχέση με
την προηγούμενη τιμολόγηση. 

Γ. Σακ.
ISID:W1S3706]
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Δημόσιο Εκρηξη ληξιπρόθεσμων

8.000

4000

2000-1

Γενικό Σύνολο

ποσά σε δισ ευρω

I I Π I I
I I I I I I

Δα'Π ta 12 äbl'13 Ä£n.'14 Ack Ί S kk'ff ΦφΊ7

BcpriEji των ληξιπροθέσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδωτες
καταγράφηκε τον Φεβρουάριο Συνολικά τα χρεη ανέρχονται σε 6,1 δ
ευρω εκ των οποίων τα περισσότερα 2,9 δ ευρω προέρχονται από
τα ασφαλιστικά ταμειακοί τα νοσοκομεία 1 1 διο ευρω 7
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έκρηξη Στα 2,755 δισ ευρω το πρώτο δίμηνο στα 86,9 δισ ευ ρώ συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες

Νέααυξησητωνχρεώνφορολογουμένωνπροςτο κράτος
Του Γ Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Εκρηξη
απλήρωτων φόρων

ςαι προστίμων καταγράφηκε
το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος

έτους καθώς οι νέες ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς το Δημόσιο

ανήλθαν στα 2,755 δισ ευ
ρώ με αποτέλεσμα τα ουνολικά
φέσια προς πς εφορίες να ανέρχονται

στα 86,9 δισ ευρώ
Το φοινόμενο των ληξιπροθέσμων

λαμβάνει πλέον εφιαλτικές
διαστάσεις για το οικονομικό

επιτελείο το οποίο προβληματί¬

ζεται ιδιαίτερα για την περαιτέρω
πορεία των εισηράξεων του Δημοσίου

με δεδομένο ότι τα πολύ
δύσκολα για τους φορολογούμενους

έρχονται στο δεύτερο εξάμηνο

του έτους με την πληρωμή
κυρίως του πρόσθετου φόρου εισοδήματος

και του ΕΝΦΙΑ 2016
Αξίζει να σημειωθεί δε όη από

τα ληξιπρόθεσμα χρέη των 2,755
δισ ευρώ στο πρώτο-δίμηνο του
έτους το 1,456 δισ ευρώ αφορά
χρέη του Ιανουαρίου και το 1,299
δισ ευρώ οφειλές του Φεβρουαρίου

ενώ εάν στο ουνολικό πακέτο

χρεών των 86,9 δισ ευρώ

προστεθούν και αυτά των τελωνείων

που ξεπερνούν τα 3 δια ευρώ

τότε το σύνολο των φορών και
προστίμων που δεν έχουν πληρωθεί

εκτοξεύεται πάνω από τα
90δισ.ευρώ

Ποσά που πτστσπσιοϋνγια μια
ακόμο φορά το αδιέξοδο στο οποίο
βρίσκονται τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα με αποτέλεσμα να επιτείνεται

η ασφυξία στην αγορά
για την οποία έπειτα από έξι χρόνια

μνημονίων η ρευστότητα εξακολουθεί

να αποτελεί το μέγα ζητούμενο

Η αγωνία δε της πολιτικής ηγε¬

σίας του υπουργείου Οικονομικών
είναι το πώς μπορεί να ανη

στραφεί η πορεία αυτή καθώς το
νέο φορολογικό πακέτο που φέρνει

n επικείμενη ολοκληρωση της
αξιολόγησης θα έχει άμεσες παρεμβάσεις

στην έμμεση φορολογία
που σημαίνει νέες επιβαρύνσεις
στα εισοδήματα και στους οικογενειακούς

προϋπολογισμούς
Σε κάθε περίπτωση πάντως

όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν
πλέον τις οφειλές τους θα πρέπει
να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση

των 12 ή σε εξαιρετικές περι
πιώοεις 24 δόσεων το επιτόκιο της

οποίας υπενθυμίζεται ότι από τις
14 Οκτωβρίου 2015 έχει μειωθεί
από ιο 8,05 στο 5,05

Επισημαίνεται ότι για να υπαχθεί

κάποιος οφειλέτης στην πάγια

ρύθμιση θα πρέπει να πληροί
τις εξής προϋποθέσεις

Να αποδεικνύεται τη δεδομένη
χρονική στιγμή η αδυναμία εξόφλησης

της οφειλης καθώς και
η βιωσιμότητα του διακανονισμού

Να έχει υποβάλει τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και ης εκκαθαριστικές

δηλώσεις ΦΙΊΑ της
τελευταίας πενταετίας καθώς και
τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΙΊΑ

που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής

Να έχει εξοφλησει ή τακτοποιήσει

κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές

οι οποίες δεν υπάγονται στη
ουγκεκριμενη ρύθμιση

Εξάλλου ότι όσοι έχουν ενταχθεί

στη ρύθμιση των 100 δόσεων

δεν πρέι ιπ να ξεχνούν όχι μόνο

ότι από τις 15/10/2015 το επι
ιόκιο με το οποίο επιβαρύνονται
έχει αυξηθεί από το 3 στο 5.05
για χρέη άνω των 5.000 ευρώ αλλά

και ότι έχει περιοριστεί το χρα
νικό διάστημα για την εξόφληση
τρεχουσών οφειλών iSlD:H)l54llti
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ιδιώτες

Στα2,8δισ
έφθασαν
τανέαχρεη
στοκράτος
Αύξηση των απλήρωτων φόρων
και προστίμων κατά 1 3 δισ ευ
ρώ καταγράφηκε τον Φεβραυά
ριο ανεβάζοντας σε 2,8 δισ ευ
ρώ το συνολικό ποσό των νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
ίο Δημόσιο κατά to πρώτο δίμηνο

του έτους Τα συνολικά
φέσια προς το Δημόσιο ανέρχονται

πλέον σε 86,9 δισ 7



15. ΣΤΑ2,8ΔΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7

[α' δίμηνο] Ο προϋπολογισμός εμφανίζει πλεόνασμα 3 δισ. ευ ρω, τριπλάσιο από πέρυσι, αλλά με απλήρωτους τους προμηθευτές

Πάνω από 6 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου
W Στο τέλος

Φεβρουαρίου 
2016 ta χρέη

των ασφαλιστικών
ταμείων
εκτινάχθηκαν στα
2,931 δισ., με το
μεγαλύτερο μέρος
να είναι
υποχρεώσεις του
ΕΟΠΥΥ,ενώοι
ληξιπρόθεσμες
οφειλές των
νοσοκομείων
έφθασαν
το 1,092 δισ.
ευρώ.

Ληξιπρόθ£0μες οφειλές Δημοσίου προς ιδιώτες «.«οι**»
Στοιχείο ÜtK- I I Ac if 1 3ÜEK- 1 L Acw 1 ΐ Arif Λ A Aeir 1 ζ lav- to

Γενική Κυβέρνηση 7.755 8.841 4251 3.076 4685 4.814 5.401

Κρατικός Π7Υ 851 793 221 157 451 437 584

Λοιπό Νομικό Πρόσωπα 381 3S0 262 197 255 2S1 498

Τοπική Αυτοδιοίκηση 1.191 1.176 428 280 282 287 296

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 4.033 4.759 2.653 1.835 2765 2819 2.931

εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.158 628 342 586 618 644

εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ/5 2.183 2.723 1.661 1.194 1.704 1.748 1.815

Νοσοκομεία 1.298 1.765 687 607 931 1020 1.092

Εκκρεμείς Επκπροφές Φόρων 901 724 519 755 739 706 658

Γενικό Σύνολο 8.656 9.565 4.770 3.831 5.424 5.520 6.059

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Στα 
6,059 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν 

στο τέλος Φεβρουαρίου 

οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές του Δημοσίου (της
Γενικής Κυβέρνησης) προς τον
ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας
αύξηση κατά 539 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με το τιψος στο οποίο
είχαν διαμορφωθεί στσ τέλος Ιανουαρίου 

2016 και κατά 597
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το
επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν
στο τέλος του 2015. Η εξέλιξη
αυτή δείχνει ότι το κράτος κατά
τους δυο πρώτους μήνες του τρέχοντος 

έιους δεν πλήρωσε εμπρόθεσμα 

υποχρεώσεις συνολικού 

ύψους 597 εκατ. ευρώ
προς τους προμηθευτές και άλλους 

πιστωτές του. Η εξέλιξη αυ¬

τή συνέβαλε εν μέρει στο να 
τριπλασιαστεί 

το πρωτογενές πλεόνασμα 

του προϋπολογισμού
της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία
που ανακοινώθηκαν χθες από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Συγκεκριμένα, συμφωνά με
τα στοιχεία του ΓΛΚ:

Ί Οι συνολικές οφειλές των
Χ υπουργείων, των ασφαλιστικών 

ταμείων, των νοσοκομείων, 

των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των λοιπών
νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου έφθασαν στα 5,401 δισ.
ευρώ στις 29-2-2016 αηό 4,814
δισ. ευρώ στις 31-1-2016 και
4,685 δια ευρώ στις 31-12-2015.
Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 587
εκατ. ευρώ μέσα στον Φεβρουάριο 

και κατά 716 εκατ. ευ¬

ρώ στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος 

έτους. Πιο σηγκεκριμέ-
να:
α) Οι οφειλές των υπουργείων
ανήλθαν σε 584 εκατ. ευρώ στο
τέλος Φεβρουαρίου 2016 από
437 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου 

και 451 εκατ. ευρώ
στο τέλος του 201 5. Αυξήθηκαν,
δηλαδή, κατά 147 εκατ. ευρώ εντός 

του Φεβρουαρίου του τρέχοντος 

έτους και κατά 133 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με το τέλος
του 2015.
β) Τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων 

εκτινάχθηκαν στα 2,931
δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 

2016 από 2,819 δισ. ευρώ
στσ τέλος Ιανουαρίου και 2,765
δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 

2015. Σημείωσαν, δηλαδή,
αύξηση κατά 112 εκατ. ευ ρώ σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο του

τρέχοντος έτους και κατά 166 ·

εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το
τέλος Δεκεμβρίου 2015. Το 

μεγαλύτερο 

μέρος των οφειλών των
ασφαλιστικών ταμείων είναι υποχρεώσεις 

του ΕΟΠΥΎ. Ο εν λόγω
οργανισμός όφειλε στο τέλος Φεβρουαρίου 

1,815δισ.ευρώ έναντι 

1,748 δισ. ευρώ στσ τέλος Ιανουαρίου. 

Ενα σημαντικό μέρος
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

των ασφαλιστικών ταμείων 
είναι οφειλές παροχών «εφάπαξ» 

στους ασφαλισμένους του
Δημοσίου που έχουν σηνταξιο-
δοτηθεί. Πρόκειται ουσιαστικά
για «εφάπαξ» που δεν έχουν ακόμη 

καταβληθεί από το Ταμείο
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων
στους συνταξιούχους του Δημοσίου. 

Τα μη καταβληθέντα αυτά 

ποσά ανέρχονταν σε 644 εκατ.
ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου

του τρέχοντος έτους, έναντι 618
εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου.

γ) Οι οφειλές των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν 

σε 296 εκατ. ευρώ στο τέλος
Φεβρουαρίου 2016 έναντι 287
εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου 

και 282 εκατ. ευ ρώ στο τέλος
Δεκεμβρίου 2015.
6) Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

των νοσοκομείων έφθασαν
το 1 ,092 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 

από 1,02 δισ. ευρώ
στο τέλος Ιανουαρίου και 931
εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 

201 5. Αυξήθηκαν δηλαδή κατά 

72 εκατ. ευρώ μέσα στον Φεβρουάριο 

και κατά 161 εκατ. ευρώ 

στο πρώτο δίμηνο του 
τρέχοντος 

έτους.
ε) Τα χρέη των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου

αυξήθηκαν στα 498 εκατ. ευρο')
στο τέλος Φεβρουαρίου από 25 1

εκατ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου 
και 255 εκατ. ευρώ στο τέλος

Δεκεμβρίου 2015.

2 Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 

διαμορφώθηκαν στα 658
εκατ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 

2016 από 706 εκατ. ευρώ
στο τέλος Ιανουαρίου 2016 κα\
739 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 

2015.

3 Στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος 

έτους καταγράφηκε
στον προϋπολογισμό της Γενικής 

Κυβέρνησης πρωτογενές
πλεόνασμα 3 δισ. ευρώ, το οποίο
ήταν τριπλάσιο (αυξημένο κατά
2 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το
πρωτογενές πλεόνασμα του αντίστοιχου 

περσινού διαστήματος.

[SID:10I54I68J
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Σάρωσε
Πολύ δημοφιλής στην ιδιαίτερη
πατρίδα του αποδεικνύεται ο πρώην

γενικός γραμματέας του υπουργείου

Υγείας επί υπουργίας Μάκη
Βορίδη Ο λόγος για τον Βασίλη
Κοντοζαμάνη φωτ ο οποίος στις
εσωκομματικές εκλογές της Ν Δ
στην Αρκαδία
όπου συνολικά

ψήφισαν
1.100 μέλη
του κόμματος

σάρωσε
καθώς πέρασε
πρώτος
ανάμεσα στους υποψήφιους
συνέδρους Σημειώνεται πως ο κ

Κοντοζαμάνης ανέλαβε πρόσφατα
υπεύθυνος για την κατάρτιση του
νέου γαλάζιου κυβερνητικού
προγράμματος για την Υγεία
την Κοινωνική Ασφάλιση και την
Πρόνοια
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Απουσϊεβ
Οχι μόνο οε παλιά αλλά και σε
καινούρια υποδήματα φαίνεται
ότι γράφει τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο ιο υπουργείο Υγείας το
οποίο είναι πρωταθλητής οε
απουσίες από τη συζήτηση
επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών

Ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός

και ο αναπληρωτής του
Παύλος Πολάκης αποφεύγουν
συστηματικά να προσέλθουν
στις σχετικές διαδικασίες της
Βουλής με αποτέλεσμα οι 23
από τις 30 πρόσφατες συνεδριάσεις

κοινοβουλευτικού ελέγχου

που αφορούσαν το υπουργείο

Υγείας να αναβληθούν
Αμέσως μετά έρχεται το
υπουργείο Εσωτερικών του κ
Πάνου Κουρουμπλή ο οποίος
μάλλον ασχολείται με την
ανέγερση ξενοδοχείων όπως
εκείνο που θεωρεί ότι υπάρχει
για τους πρόσφυγες στα Διαβατά

της Θεσσαλονίκης
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