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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ

Όριο στη μείωση τιμης
για γενόσημα και off patent

» Όριο στη μείωση της τιμής που
μπορεί να επιβληθεί στα γενόσημα
φάρμακα και στα off patent εισάγει,
σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο 

Υγείας με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική ηγεσία 

επιδιώκει να αποφευχθεί η καθίζηση 

των τιμών, κυρίως των γενό-
σημων, αλλά και το ενδεχόμενο να αποσυρθούν 

σκευάσματα από την αγορά 

και να αντικατασταθούν από
πιο δαπανηρές θεραπείες.

Όσον αφορά τα off patent, δηλαδή
τα σκευάσματα των οποίων η πατέντα 

έχει λήξει και για τα οποία θεωρείται 

ότι όλα τα έξοδα έρευνας έχουν
αποσβεσθεί, με αποτέλεσμα η τιμή
τους να έχει ήδη δεχθεί μείωση της
τάξεως του 50%, φαίνεται να εφαρμόζεται 

ένα άλλο είδος προστασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν,

η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι απαγορεύεται 

η τιμή ενός off patent
φαρμάκου να πέφτει χαμηλότερα από
εκείνη του γενοσήμου του, κάτι που
αποτελούσε πραγματικό ενδεχόμενο.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Και γάζες με
ρεφενέ στα
νοσοκομεία
τπς αγωνίας
Ο χάρτης των ελλείψεων ηαυ προκαλεί
εθνικη μελαγχολία Αγώνας επιβίωσης
για δεκάδες γιατρούς και νοσηλευτές

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεηά
rmela@dimokratianews.gr

Ερανο

από γιατρούς και
νοσηλευτές της Χειρουργικής

Κλινικής του
νοσοκομείου της Γουμένισσας

στο Κιλκίς για να
αγοράσουν γάζες και λευκοπλάστ
τραγικές ελλείψεις σε φάρμακα αλλά

και είδη υγιεινής στο αντικαρκινικό

Μεταξά κενά σε προσωπικό
στο νοσοκομείο της Χίου και

αναζήτηση για χλωρίνες και άλλα

καθαριστικά στο Δρομοκαΐτειο
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια

που συνθέτουν σήμερα την
εικόνα διάλυσης και εγκατάλειψης
των νοσοκομείων της χώρας εξαιτίας

της τραγικής υποχρηματοδότη
σης του ΕΣΥ

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι

το έγγραφο με ημερομηνία
1 4 Απριλίου 2006 που υπογρά¬

φει ο Νικόλαος Καπουτζής διευθυντής

της Χειρουργικής Κλινικής
του νοσοκομείου της Γουμένισσας
στο Κιλκίς Λόγω έλλειψης υδρόφιλης

γάζας και λευκοπλάστ ο διευθυντής

της Χειρουργικής Κλινικής

συγκέντρωσε χρηματικό ποσό
από τις νοσηλεύτριες και τους γιατρούς

για να καλυφθούν οι ανάγκες

της κλινικής του χειρουργείου
και του ιατρείου

Διαμαρτυρία
Στο μεταξύ χθες έγινε η τρίτη μέσα

στον Απρίλιο συγκέντρωση διαμαρτυρίας

νοσηλευτών και ασθενών

έξω από ιο μεγαλύτερο αντικαρκινικό

νοσοκομείο της χώρας
το Μεταξά

Σύμφωνα με την πρόεδρο τωνΤ

εργαζομένων Ρεβέκα Ψαράκου
υπάρχει μία νοσηλεύτρια για 40-50
ασθενείς και ελλείψεις προσωπικού
σε όλες τις ειδικότητες Οπως ανάφερε

συγκεκριμένα ο αξονικός το

ΠΕΔΤ Νέο ωράριο σε ιδιόκτητο κτίριο
ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ωράριο λεπουργεί η Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Αθηνών

που μεταφέρθηκε από το μισθωμένο κτίριο της πλατείας θεάτρου
σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας
58 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας από τη μετακόμιση

στην Ακαδημίας εξοικονομούνται 20.000 ευρώ τον μήνα που
έδινε για μίσθωμα το κράτος Η μονάδα θα λεπουργεί από ης 07.00 έως
ης 20.00 και οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού στα πε

ι/ταψήφια νούμερα για πρωινά και αηογευμσπνά ιατρεία και συγκεκριμένα

για αλλεργιολογικό γαστρεντερολογικό χειρουργικό γενικής ιατρικής

γυναικολογικό δερματολογικό ενδοκρινολογικό καρδιολογικό
νευρολογικό οδοντιατρικό οδοντοπροσθετικό ορθοπεδικό ουρολογικό

οφθαλμολογικό παθολογικό παιδιατρικό πνευμονολογικό ρευματολογικό

ψυχιατρικό ωτορινολαρυνγολογικό

μογράφος υπολειτουργεί λόγω παλαιότητας

από το 2013 δεν υπάρχει
μαγνηπκός τομογράφος δεν έχουν
φάρμακα για την εξέταση PET scan
ενώ μια ποσότητα από τον ακάθαρτο

ιμαπσμό σεντόνια κλπ τη στέλνουν

στο Τζάνειο γιαυ ένα από τα
πλυντήριά τους είναι χαλασμένο

Την ίδια σπγμή κραυγή αγωνίας
εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στην

καθαριότητα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Δρομοκαΐτειο γιατί δεν
έχουν ούτε χλωρίνη

0ι εργαζόμενοι του νοσοκομείου
είχαν προγραμματίσει στάση εργασίας

από τις 7 έως 10 το πρωί

διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις
βασικών ειδών υγιεινής απορρυπαντικά

σακούλες σκουπιδιών
κ.ά τα οποία πολλές φορές καλούνται

να αγοράζουν από την τσέπη
τους Μάλιστα όπως αναφέρουν σε
χθεσινή ανακοίνωσή τους οι ατομικές

τους συμβάσεις έργου καθαριότητας

δεν προβλέπουν τη χορήγηση

αναρρωτικών και κανονικών
άδειων

Τέλος δραματικές είναι οι ελλείψεις

σε γιατρούς και νοσηλευτές
και στο Σκυλίτσειο της Χίου με

αποτέλεσμα οι πανάκριβες αερο
διακομιδές ασθενών να έχουν γίνει

συχνό φαινόμενο
Η Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας

στο πλαίσιο της 1 ης Νοσηλευτικής

Ημερίδας του Σκυλίτσειου
ανέφερε ότι διαπίστωσε πως η εξοπλισμένη

με σύγχρονα μηχανήματα
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

υπολειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού
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Εισαγγελέα για ns ελλείψει φαρμάκων
Ρεπορτάζ

Οπρόεδρος τον Πανελλήνιοι Φαρμαχηνυαηί Σνλλόγον ΚωνσταντίνοςΛονράντος στο κέντρο)τά την είοοόό τον στον
ίρειο ΙΙάγο Αριστερά Το αποκαλυπτικό MfeÊWOéXiào της δημοκρατίας στις 22 Μάρτιοι 201

vpalaiou@dimokTatiannvs.gr

εγάλη έρευνα διενεργείται
από την Εισαγγελία

Πρωτοδικών της
Αθήνας σχετικά με τις
ελλείψεις σε φάρμακα

Πρόκειται για ένα ζήτημα ίο οποίο
ανέδειξε η δημοκρατία με πρωτοσέλιδο

δημοσίευμα της στις 22 Μαρτίου
2016 όπου έκανε λόγο για σημανη
κές ελλείψεις σε περισσότερα από 1 30
ψαρμακετπικά σκευάσμαια όπως κατήγγειλαν

φαρμακοποιοί
Η εισαγγελική έρευνα για υιν υπόθεση

διατάχθηκε έπειτα από εξώδικο
που είχε κπιατεθεί από τον Πανελλήνιο

Φαρμακευτικό Σύλλογο οτην Εισαγγελία

του Αρείου Πάγου Σιο πλαίσιο

της έρευνας θα διερευνηθούν οι
καταγγελίες για ελλείψεις σε συγκεκριμένα

φάρμακα αλλά και η τυχόν ποινική

ευθύνη ψαρμακηπικών εταιριών
Χθες για αυτό το εξαιρετικά σοβαρό
ζήτημα ο πρόεδρος ιου Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου Κωνσταντίνος

Λουράντος συναντήθηκε με
την εισαγγελέα ίου Αρείου Πάγου Ευτέρπη

Κοτπζαμάνη Επειτα από καταγγελίες

του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής και ίου Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου η ειοαγγελέας του
Αρείου Πάγου διέταξε προκαταρκτική
έραινα για τις ελλείψεις Ηρθα εδώ και
την ενημέρωσα με στοιχεία θα φέρου

Μετά την ανάδειξη του ζητήματος
πρωτοσέλιδα από τη δημοκρατία για
τα 130 σκευάσματα που αγνοούνται

με και νέα στοιχεία γιατί μας ζητήθηκε
ένας πιο εμπεριστατωμένος φάκελος

Ειδικά αυτή την εποχή με τους
πρόσφυγες αλλά και τα θέματα υγείας
που αντιμετωπίζει η κοινωνία η ανάγκη

ύπαρξης όλων των φαρμάκων είναι

εντονότατη
Αναφέραμε ελλείψεις οε συγκεκριμένα

φάρμακα εταιρίες και φαρμακαποθήκες

που δεν εφοδιάζουν την αγορά
και κάνουν εξαγωγές Ζητούμε την

παρέμβαση του ΕΟΦ τόνισε αμέσως

μετά τη συνάντηση ο κ Λουράντος
Οπως είχε αποκαλύψει η δημοκρατία

πάνω από 130 φάρμακα έχουν
εξαφανιστεί από τα ράφια των φαρμακείων

και αφορούν θεραπείες για το
πεπτικό σύστημα παυσίπονα αναλγητικά

αντιπηκτικά αντιβιοτικά αντιεμετικά

διουρητικά αγχολυτικά φάρμακα
κατά της οστεοπόρωσης σκευάσματα
για το Πάρκινσον αντιμυκητιασικά

αηοσυμφορηπκά κολλύρια για τα μάτια

και αντιαλλεργικά



7. ΕΚΑΝΑΝ ΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΑΖΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 29

τΡΑΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Εκαναν έρανο για να αγοράσουν γάζες
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ που συγκεντρώθηκαν

από έρανο μεταξύ γιατρών

και νοσηλευτών αγοράστηκαν
γάζες και λευκοπλάστ στο

Νοσοκομείο Γουμένισσας
Σύμφωνα με έγγραφο του διευθυντή

της χειρουργικής κλινικής

το οποίο φέρει ημερομηνία
14 Απριλίου λόγω της έλλειψης

σε υδρόφιλη γάζα και λευκοπλάστ

συγκεντρώθηκε ποσό από
νοσηλευτές και γιατρούς της κλινικής

προκειμένου να γίνει προμήθεια

των υλικών
Παρόμοιες εικόνες καταγράφονται

και στο Δρομοκάιτεισ
όπου υπάρχει έλλειψη βασικών
ειδών καθαρισμού όπως απορ

ρυπαντικά και σακούλες απορριμμάτων

Οπως καταγγέλλει η
Ομοσπονδία εργαζομένων στα
νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ πολλές
φορές τα υλικά αυτά αγοράζουν
με δικά τους χρήματα οι εργαζόμενοι

στο νοσοκομείο
Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ

επισημαίνει ότι η υπσχρηματσ

δότηση ως κεντρική πολιτική
επιλογή έχει οδηγήσει το νοσοκομείο

στα όρια της κατάρρευσης
και τους εργαζομένους στην εξαθλίωση

Οι εργαζόμενοι προχω
ρουν σήμερα σε τρίωρη στάση
εργασίας και συγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με την Ευ Κουτζα
μόνη είχε χθες ο πρόεδρος του
ΠΦΣ Κ Λουράντος

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑτΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Εισαγγελέας για τις ελλείψεις φαρμάκων
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ έρευνα πρόκειται να
διενεργηθεί για ελλείψεις φαρμάκων

ύστερα από καταγγελίες που
έκανε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου Κ

Λουρόντος προς τις εισαγγελικές
αρχές Χθες ο Κ Λσυράντσς επισκέφθηκε

την εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου Ευτ Κουτζαμάνη για το θέμα

και δεσμεύθηκε να φέρει επιπλέον

στοιχεία στην έρευνα που
θα διενεργηθεί

Μέρα με την ημέρα σι ελλείψεις
στα φαρμακα πολλαπλασιάζονται
δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ μετά
τη ουνάντηση τονίζοντας ότι ανα¬

φέρεται σε ελλείψεις σε συγκεκριμένα

φαρμακα εταιρείες και φαρ
μσκαποθήκες που δεν εφοδιάζουν
την αγορά και κάνουν εξαγωγές

Ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση

του ΕΟΦ κατέληξε ότι
είναι απολυτως αναγκαία η ύπαρξη

όλων των φαρμάκων
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Μετακόμισε
to ΠΕΔΥ Αθηνών
Σε μια μεταστέγαση που γλιτώνει

20.000 ευρώ από το
Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε

το υπουργείο Υγείας Η
Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ Αθηνών
μεταφέρθηκε από την πλατεία
Θεάτρου στην οδό Ακαδημίας
58 γεγονός θετικό σύμφωνα
με τους γιατρούς καθώς το
νέο κτίριο είναι πιο λειτουργικό

και σε μια περιοχή πιο
εύκολα προσβάσιμη Οπως
ανακοίνωσε το υπουργείο
Υγείας η μονάδα λειτουργεί
με διευρυμένο ωράριο από τις
7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ
και διαθέτει γιατρούς είκοσι
διαφορετικών ειδικοτήτων

Μ.-Ν Γ
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Εισαγγελική
παρέμβαση για
TIS EflfeiqiEIS
στα φάρμακα

ΟΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑβΡΟΝ

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κ Λουρά
ντος ενημέρωσε την εισαγγελέα του Α Π Ευτέρπη Κουτζαμάνπ για
ελλείψεις σε συγκεκριμένα φάρμακα για εταιρίες και φαρμακαποθήκες

που δεν εφοδιάζουν την αγορά και κάνουν εξαγωγές

Σε
εισαγγελική έρευνα οδηγήθηκε

το θέμα των ελλείψεων
φαρμάκων που ταλανίζουν την

ελληνική αγορά εδώ και αρκετό καιρό
Οι φαρμακοποιοί προσκόμισαν χθες
στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνπ επίσημα στοιχεία

για τις ελλείψεις σκευασμάτων
που ταλαιπωρούν τους ασθενείς και
δημιουργούν χάος ειδικά τους τελευταίους

μήνες που είναι αυξημένες
και οι ανάγκες για τους πρόσφυγες
Διετάχθη προκαταρκτική έρευνα την
οποία θα διενεργήσει η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών

Μέρα με τη μέρα οι ελλείψεις στα
φάρμακα πολλαπλασιάζονται Ηρθα
εδώ και την ενημέρωσα με στοιχεία
Θα φέρουμε και νέα στοιχεία γιατί μας
ζητήθηκε ένας πιο εμπεριστατωμένος
φάκελος Αναφέραμε ελλείψεις σε συγκεκριμένα

φάρμακα εταιρίες και
φαρμακαποθήκες

που δεν εφοδιάζουν την
αγορά και κάνουν εξαγωγές δήλωσε
εξερχόμενος από τον Αρειο Πάγο ο πρόεδρος

του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κώστας Λουράντος

Απόφαση
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
ΕΟΦ εξέδωσε απόφαση προσωρινής

απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών
28 φαρμάκων ως έκτακτο μέτρο προστασίας

της δημόσιας υγείας όπως
το χαρακτηρίζει Ο ΕΟΦ τονίζει ότι η

διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς

στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα

από όλους τους συμμετέχοντες
στην αλυσίδα διακίνησης κάτοχοι

άδειας κυκλοφορίας φαρμακαποθήκες
φαρμακεία σύμφωνα με τη ζήτηση και
τη συνταγογράφησή τους είναι επιβεβλημένη

Υπενθυμίζει επίσης ότι η

μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των
ασθενών επισύρει την επιβολή κυρώσεων

Το ίδιο ακριβώς την προσωρινή

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών
είχε εφαρμόσει ακόμη μία φορά πριν
από λίγους μήνες ο ΕΟΦ

Θυμίζουμε ότι o ΠΦΣ έχει ήδη προχωρήσει

από τις 8 Απριλίου υτην επίδοση

εξωδίκου διαμαρτυρίας προς την εταιρία
Amgen Ελλάς ΕΠΕ για το θέμα της ελ
λειψης του φαρμάκου Prolia για την
οστεοπόρωση

Σε μεγάλη έλλειψη είναι και τα παιδικά

εμβόλια εδώ και καιρό τη στιγμή
που πιέζει ο εμβολιασμός των παιδιών
των προσφύγων Η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας έχει παραδεχθεί ότι
δεν υπάρχουν εμβόλια και ανέφερε ότι
έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για να

προχωρήσει π εισαγωγή των εμβολίων
Ως γνωστόν από την αγορά υπάρχει

έλλειψη στο τετραδύναμο εμβόλιο
έναντι διφθερίτιδας τετάνου κοκίτη και

πολιομυελίτιδας και στο πενταδύναμο
εμβόλιο έναντι διφθερίτιδας τετάνου
κοκίτη πολιομυελίτιδας και αιμόφιλου
ινφλουένζας τύπου b

Ο ΕΟΦ έχει διευκρινίσει ότι οι ελλείψεις

οφείλονται σε προβλήματα
παραγωγής ή ποιότητας απρόβλεπτη
αύξηση της ζήτησης και άλλους παράγοντες

που δεν είναι πάντοτε εφικτό να
προβλεφθούν

Συγκεκριμένα για τον κοκίτη η ζήτηση
είναι αυξημένη σε παγκόσμιο επίπεδο

Πρωτοβάθμια
Τόσο οι πολίτες όσο και ο ιατρικός κόσμος

περιμένουν την πολυαναμενόμε
νη αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ που θα ξεκινήσει

πιλοτικά από to καλοκαίρι σύμφωνα
με το υπουργείο Υγείας άγνωστο βέβαια
με τι χρήματα προσωπικό και κτίρια
Μέχρι τότε οι μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας υποβαθμίζονται όλο

και περισσότερο Το συγκεκριμένο θέμα
επανήλθε υτο Συνέδριο Επαγγελματικής
Πρακτικής που διοργάνωσε ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών το Σαββατοκύριακο

Η ακτινογραφία των Κένιρων Υγείας
και των Μονάδων του ΠΕΔΥ σε όλη τη

χώρα αποκαλύπτει μια εικόνα διάλυσης
και εγκατάλειψης Επιπρόσθετα o αριθμός

των συμβεβλημένων γιατρών με τον
ΕΟΠΥΎ δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση
για να καλύψει τις ανάγκες αναφέρει
στην ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ Σύμφωνα
με τα στοιχεία

Σε 29 δήμους δεν υπάρχει κανένας
ειδικευμένος γιατρός στο Δημόσιο Σύστημα

Πρωτοβάθμιας περίθαλψης Κέντρα

Υγείας Πολύίατρεία συμβεβλημένοι
γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ

Περισσότεροι από 62 δήμοι σε όλη τη

χώρα έχουν μείνει χωρίς παιδίατρο
1 07 δήμοι δεν έχουν γυναικολόγο
Σε 1 36 δήμους δεν υπάρχει καρδιολόγος

Στα περισσότερα νησιά δεν υπάρχει
κανένας ειδικευμένος γιατρός

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
έχει μείνει ακάλυπτο υτην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας Στους περισσότερους
δήμους δεν υπάρχουν βασικές ιατρικές
ειδικότητες και οι κάτοικοι είναι

εγκαταλελειμμένοι

στο ελεος του Θεού Σε
πολλές περιοχές οι ασθενείς εξαναγκάζονται

να αλλάξουν πόλη και να διανύσουν

μεγάλες αποστάσεις για να βρουν
το γιατρό που χρειάζονται Στις νησιωτικές

και απομακρυσμένες περιοχές κινδυνεύουν

καθημερινά ανθρώπινες ζωές Η

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
έχει τεράστιες ευθύνες για τη διάλυση
του συστήματος ΠΦΥ Πρόσφατα παρουσίασε

ένα σχέδιο το οποίο αποτελεί
ασκήσεις επί χάρτου και δεν έχει καμιά
ρεαλιστική εφαρμογή ενώ δημιουργεί
μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που

επιχειρεί να επιλύσει σχολίασε ο πρόεδρος

του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΦΣ

Οι εξαγωγές βλάπτουν
σοβαρά τη δημόσια Υγεία
► ΤωνΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΑ

ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ θα ερευνηθούν
από τη Δικαιοσύνη οι καταγγελίες

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου περί
ελλείψεων σε συγκεκριμένα
φάρμακα Ειδικότερα εντολή
για την έναρξη ποινικής προκαταρκτικής

εξέτασης δόθηκε
κατόπιν σχετικού εξωδίκου που
είχε κατατεθεί στην Εισαγγελία

του Αρείου Πάγου και στη
συνέχεια διαβιβάστηκε στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Στο
πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας

που θα διενεργηθεί από την

Εισαγγελία Πρωτοδικών θα
διερευνηθούν οι καταγγελίες
για ελλείψεις σε συγκεκριμένα

φάρμακα αλλά και η τυχόν
ποινική ευθύνη φαρμακευτικών
εταιρειών

Εξερχόμενος του Αρείου
Πάγου μετά τη συνάντηση που

διήρκεσε 45 λεπτά ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Κωνσταντίνος
Λουράντος μίλησε για την ενημέρωση

που έκανε στην εισαγγελέα

Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Μέρα με τη μέρα οι ελλείψεις

στα φάρμακα πολλαπλασιάζονται
Μετά από καταγγελίες

του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αττικής και του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου η

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
διέταξε προκαταρκτική έρευνα

για τις ελλείψεις 0 ίδιος
στάθηκε στην ανάγκη ύπαρξης
όλων των φαρμάκων ειδικά
αυτήν την εποχή με τους πρόσφυγες

αλλά και τα θέματα
υγείας που αντιμετωπίζει η κοινωνία

Ο Κ Λουράντος εξήγησε
ότι ανέφερε στην εισαγγελία
τις ελλείψεις σε συγκεκριμένα
φάρμακα εταιρείες και φαρμακαποθήκες

που δεν εφοδιάζουν
την αγορά και κάνουν εξαγωγές
Πρέπει οι Ελληνες ασθενείς

να μπορούν να προμηθεύονται
απρόσκοπτα τα φάρμακά τους
και όχι να εξάγονται προκειμένου

κάποιοι να πλουτίζουν θέτοντας

σε κίνδυνο τη Δημόσια
Υγεία Ενημέρωσε μάλιστα ότι
θα επιστρέψει στον Αρειο Πάγο
με νέα στοιχεία δεδομένου ότι
η εισαγγελέας ζήτησε από

εμπεριστατωμένο

φάκελο σχετικά με
τις ελλείψεις

Παράλληλα ζήτησε την
παρέμβαση του Εθνικού

Οργανισμού

Φαρμάκων ΕΟΦ
η διοίκηση του οποίου προχώρησε

στην απαγόρευση των
παράλληλων εξαγωγών 28
φαρμακευτικών σκευασμάτων
ως έκτακτο μέτρο προστασίας
της δημόσιας υγείας την περασμένη

Πέμπτη Σημειώνεται ότι
η πλειονότητα των φαρμάκων
στη λίστα του ΕΟΦ είναι θεραπείες

πρώτης γραμμής μεγάλων
πολυεθνικών εταιρειών για μια
ευρεία γκάμα ασθενειών υπερ
λιπιδαιμία νευροπάθειες σακχαρώδη

διαβήτη άσθμα και
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

οστεοπόρωση καθώς
και αντιθρομβωτικές και αντί
ψυχωσικές θεραπείες

Στην εν λόγω απόφαση η
διοίκηση του οργανισμού υπενθυμίζει

ότι η υποχρέωση της
διάθεσης αποκλειστικά στην
εγχώρια αγορά ισχύει για όλα
τα φαρμακευτικά προϊόντα που
εισέρχονται στην Ελλάδα έπειτα

από έγκριση του ΕΟΦ για
έκτακτη εισαγωγή ή κατ εξαίρεση

κυκλοφορία με ξενόγλωσση
επισήμανση

Σε κάθε περίπτωση η διάθεση
των φαρμάκων στους ασθενείς

στην εγχώρια αγορά κατά
προτεραιότητα από όλους τους
συμμετέχοντες στην αλυσίδα
διακίνησης κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας

φαρμακαποθήκες
φαρμακεία σύμφωνα με τη ζήτηση

και τη συνταγογράφησή
τους όπως αναφέρεται είναι
επιβεβλημένη Ο ΕΟΦ σημειώνει

ότι επιτηρεί την τήρηση των
υποχρεώσεων επάρκειας των
προϊόντων και ότι η μη επαρκής

κάλυψη των αναγκών των
ασθενών επισύρει την επιβολή
κυρώσεων
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Κομισιόν Μην περιμένετε λύση στο Eurogroup της Παρασκευής

Τελειώνει ο χρόνος
Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεΰ
Ο Επιστρέφουν στην Αθήνα οι

δανειστές ζητώντας συνολικό
πακέτο μέτρων 8 δισ ευρώ

Ο Στα στοιχεία της Eurostat
για το πρωτογενές πλεόνασμα
ποντάρει τώρα η Αθήνα

Ο Ασφυκτική πίεση των Θεσμών
για μείωση του αφορολόγητου
ορίου στα 8.182 ευρώ σελ.4-5

Η λίστα με τα νέα μέτρα
Περικοπές μισθών στο Δημόσιο

ειδική σε υπαλλήλους
χαμηλών προσόντων
Αμεσες καταργήσεις
κρατικών φορέων

Πάγωμα προσλήψεων
αύξηση ΦΠΑ από 13
σε 24 σε ρεύμα ΕΥΔΑΠ

Κατάργηση συντελεστή
ΦΠΑ 6 και φοροαπαλλαγών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέος καθοριστικός γύρος διαπραγματεύσεων ξεκινά με τους πιστωτές υπό ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και

νέες πιέσεις που ασκεί η απαίτηση των πιστωτών για νέο προληπτικού χαρακτήρα πακέτου μέτρων της τάξης των 3

δισ ευρώ Σε κοινή γραμμή εμφανίζονται οι πιστωτές στέλνοντας νέα μηνύματα προς την Αθήνα ενώ ψαλιδίζουν

τις προσδοκίες για συμφωνία στο Eurogroup της Παρασκευής

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 8 ΔΙΣ

Νέος γύρος
με την πλάτη
οτον τοίχο

Το προίΐηπτικο πακέτο μέτρων 2,7 3 δια ευρώ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Εντός
ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων

και σε περιβάλλον
οριακών πιέσεων κυβέρνηση

και πιστωτές επιστρέφουν στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
κληρονομιά από την Ουάσιγκτον

την απαίτηση των δανειστών για
πρόσθετα προληπτικού χαρακτήρα
μέτρα 2,7 3 δισ ευρώ Αυτό πρακτικά

σημαίνει ότι ο λογαριασμός
των μέτρων ανεβαίνει προς την
περιοχή των 8 δισ ευρώ περίπου
όοα είχε αρχικά προσδιορίσει το
ΔΝΤ που δυσκολεύει ουσιαστικά
την πολιτική διαχείριση της κατάστασης

στο εσωτερικό της κυβέρνησης
ενώ διευρύνει την ατζέντα της

συζήτησης σε ακόμη πιο σκληρά
μέτρα

Έτσι πέρα από το πακέτο μέτρων
των 5,4 δισ ευρώ και τις ανατροπές
στο φορολογικό το ασφαλιστικό και
στη διαχείριση των κόκκινων δανείων

στη λίστα των πιθανών μέτρων

έρχονται να προστεθούν
Περικοπές μισθών στο Δημόσιο και
ειδικά στις κατηγορίες υπαλλήλων
χαμηλών προσόντων καταργήσεις
φορέων πάγωμα προσλήψεων
στο Δημόσιο αύξηση του ΦΠΑ από
το 13 στο 24 στα τιμολόγια του
ηλεκτρικού ρεύματος και της ΕΥ
ΔΑΠ κατάργηση φοροαπαλλαγών
και κατάργηση του υπερμειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ 6 που εφαρμόζεται

σήμερα σε φάρμακα εφημερίδες
βιβλία και εισιτήρια θεάτρων

απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων

Μεγάλο και καθοριστικό ερώτημα

παραμένει εάν οι δανειστές θα
απαιτήσουν αυτά τα προληπτικά
μέτρα να συγκεκριμενοποιηθούν
και να νομοθετηθούν άμεσα ή εάν
θα διευκολύνουν πολιτικά την κυβέρνηση

συναινώντας σε μια ευκολότερη

οδό υπό τη μορφή ρήτρας
άμεσης ενεργοποίησης μέτρων σε
περίπτωση αποκλίσεων

Τσακαλώτος
Ο Τα στοιχεία της
Eurostat μεθαύριο

που αναμένεται
να δείξουν ότι το
2015 καταγράφηκε
μικρό πρωτογενές
πλεόνασμα πιθανόν

στη ζώνη του
0,2%τουΑΕΠ
έναντι πρόβλεψης
για έλλειμμα θα
αποτελέσουν ένα
από τα βασικά
επιχειρήματα
της κυβέρνησης
στις επικείμενες
συζητήσεις Είναι
ενδεικτική η δήλωση

του υπουργού
Οικονομικών
Ευκλ Τσακαλώτου
ο οποίος απαντώντας

στο Ποτάμι
ανέφερε
χαρακτηριστικά
Μπορεί οι ευρωπαϊκοί

θεσμοί και η
ελληνική κυβέρνηση

να έχουν
διαφορετικές εκτιμήσεις

από το ΔΝΤ
για τον δημοσιονομικό

στόχο του
2018 αλλά κάτι τέτοιο

δεν μπορεί να
ειπωθεί για το Ποτάμι

που στην
ανακοίνωση του υιοθετεί

πλήρως την
εκτίμηση του ΔΝΤ
ότι χρειάζονται επιπλέον

μέτρα ύφους
3,6 δισ ευρώ
Ας περιμένει
μέχρι την Πέμπτη
που τα στοιχεία
θα το διαψεύσουν

πές μισθών
στο Δημόσιο και ειδικά

στις κατηγορίες
υπαλλήλων υποχρεωτικής

εκπαίδευσης
Πάγωμα

προσλήψεων
στο Δημόσιο

Καταργήσεις
φορέων

του ΦΠΑ
από το 13 στο

24 στα τιμολόγια του
ηλεκτρικού ρεύματος

και της ΕΥΔΑΠ

Κατάργηση
φοροαπαλλαγών

Καιάργη
ση του

υπερμειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ 6

που εφαρμόζεται σήμερα
σε φάρμακα εφημερίδες

βιβλία και
εισιτήρια θεάτρων

Το υπουργείο Οικονομικών πάντως

εν αναμονή των κρίσιμων
συζητήσεων με τους πιστωτές στην
Αθήνα αλλά και στο Eurogroup της
Παρασκευής ποντάρει πολλά στα
στοιχεία που θα δημοσιοποιήσει η
Eurostat μεθαύριο για τα δημοσιονομικά

μεγέθη του 2015 Εκεί αναμένεται

να αποτυπωθεί έστω ένα
μικρό πρωτογενές πλεόνασμα ενισχύοντας

έτσι την επιχειρηματολογία
της ελληνικής πλευράς άτι η

ελληνική οικονομία εξελίσσεται
καλύτερα από ό,τι υποθέτει για
παράδειγμα το ΔΝΤ που υιοθετεί

πιο δυσμενείς προβλέψεις

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΝΤ Ε.Ε Πάντως

μετά την Ουάσιγκτον και την
τροπή που πήραν τα πράγματα οι
πιστωτές επιστρέφουν στις συζητήσεις

με την ελληνική κυβέρνηση με
κοινή γραμμή πλεύσης υπό το άγρυπνο

βλέμμα του Βερολίνου που θέλει
μεν να κλείσει η αξιολόγηση έως το
Πάσχα ή στις αρχές Μαΐου με το
ΔΝΤ εντός χωρίς παραχωρήσεις
στο μέτωπο του χρέους και με ενεργή

πλέον την απαίτηση για τα
προληπτικά μέτρα Στο προσκήνιο

των διαπραγματεύσεων παραμένουν
και οι εκκρεμότητες από το βασικό
πακέτο των 5,4 δισ ευρώ όπου μεγάλο

αγκάθι είναι το ύψος του αφορολόγητου

ορίου Οι πιστωτές πιέζουν

την κυβέρνηση να εγκαταλείψει
την κόκκινη γραμμή των 9.100
ευρώ θεωρώντας ότι είναι ιδιαίτερα
υψηλό και αφήνει αφορολόγητους
σχεδόν τους μισούς μισθωτούς και
συνταξιούχους με τοΔΝΤνα απαιτεί
αφορολόγητο στα 8.182 ευρώ Πάντως

η κυβέρνηση προτίθεται να
καταθέσει νομοσχέδια όχι μόνο για
το ασφαλιστικό αλλά και για το

φορολογικό

τα οποία όμως θα ψηφιστούν

μετά το Πάσχα Σήμερα αναμένονται

οι πρώτες συναντήσεις σε
τεχνικό επίπεδο με τα κλιμάκια των
θεσμών ενώ εντός της ημέρας ίσως
υπάρξει και συνάντηση των επικεφαλής

των θεσμών μεταξύ τους Με
τα χθεσινά δεδομένα το πιθανότερο
ήταν η πρώτη συνάντηση του υπουργού

Οικονομικών με το κουαρτέτο
των θεσμών να γίνει αύριο

Διπλό μήνυμα από Κρ Λαγκάρντ για μέτρα και χρέος
ο Δεν αρκούν φανταστικές
και πορατραβηγμένες υποθέσεις

για την Ελλλάδα το χρέος
θέλει ελάφρυνση

Χρειάζεται ρεαλισμός και βιωσιμότητα
σε ότι αφορά την ελληνική οικονομία

και το χρέος ήταν το νέο
μήνυμα που έστειλε χθες η επικεφαλής

του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Κρ Λαγκάρντ την ώρα που οι
οικονομολόγοι του Ταμείου διατηρούν

δυσμενείς προβλέψεις για το
χρέος και επιμένουν πως απαιτείται
ελάφρυνοή του για να καταφέρει η
Ελλάδα να βγει από την κρίση Μιλώντας

στον γερμανικό τηλεοπτικό

σταθμό ARD η κα Λαγκάρντ είπε
χαρακτηριστικά Λέμε ότι τα μεγέθη

πρέπει να είναι ρεαλιστικά Δεν
μπορούμε να κάνουμε παρατραβηγμένες

και φανταστικές υποθέσεις
για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας

Σύμφωνα με την ίδια πρέπει

επίσης να δούμε πραγματικά μέτρα

που θα εφαρμόσει η ελληνική
κυβέρνηση και θα αποκαταστήσουν
την ελληνική οικονομία ενώ το
χρέος πρέπει να είναι βιώσιμο με
μια ελάφρυνση
Σε άλλη της συνέντευξη εκτίμησε
πως η ελάφρυνση χρέους μπορεί να
συμβεί και μέσω μιας μείωσης των
τόκων ή μιας αναστολής στην πληρωμή

τους Δεν θα αποχωρήσουμε
αλλά η συμμετοχή μας θα εξαρτηθεί

από ης δεσμεύσεις της Ελλάδας και
τις κινήσεις της Ευρώπης ήταν η
θέση της κ Λαγκάρντ που τόνισε
πως πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα

Εν τω μεταξύ σε δημοσίευμά
τους οι New York Times αναφέρουν
ότι το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και
ΔΝΤ για το πως μπορεί η Ελλάδα
να αποπληρώσει το αυξανόμενο
χρέος της τις επόμενες δεκαετίες
παραμένει σημαντικό
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι
οικονομολόγοι του Ταμείου βλέπουν

το χρέος να προσεγγίζει το
300 του ΑΕΠ έως το 2060 Με βάση

όμως την άποψη των υπουργών
Οικονομικών της Ευρωζώνης η Ελλάδα

θα ικανοποιήσει ης απαιτήσεις

του mo σκληρού πακέτου λιτό
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Επιμένει στην τήρηοη των ουμφωνηθέντων ελπίζει στα στοιχεία για το πλεόνασμα

Σκληρή οτάοη Μαξίμου
για τη διαπραγμάτευση

Οποιαδήποτε συζήτηση

για νέα μέτρα μπορεί να γίνει

μόνο μετά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης διαμηνύουν

κυβερνητικές πηγές

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΗΕΚΟΥ

Απαρέγκλιτη
τήρηοη των

συμφωνηθέντων

τόσοσε επίπεδο
μέτρων όσο και σε επίπεδο

χρονοδιαγραμμάτων απαιτείτοΜαξί
μου στέλνοντας σαφές μήνυμα στους
δανειστές στον απόηχο των νέων απαιτήσεων

που εγείρουνγια επιπλέον
πακέτο 3,5 δισ ευρώ Οποιαδήποτε
συζήτηση για νέα μέτρα μπορεί να
γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης διαμηνύουν κυβερνητικές

πηγές Παράλληλα η ελληνική
πλευρά επαναφέρει επιτακττκά το
θέμα της ρύθμισης του χρέους ζητώντας

έναρξη της σχετικής συζήτησης
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός

σχεδιασμός περιλαμβάνει

τητας που έχει επιβληθεί ποτέ σε χώρα

και θα εξουίονομήσει και κεφάλαια

για να περιορίσει το χρέος της
κάτω από το 100
Μάλιστα με βάση το ίδιο δημοσίευμα

τρεις οικονομολόγοι του Ταμείου
εξετάζοντας την εξέλιξη του ελληνικού

χρέους εκτιμούν πως σε όρους
δανείων και ΑΕΠ που έχει εξανεμιστεί

η ελληνική κρίση έχει ξεπεράσει

εκείνες άλλων χωρών στη Λατινική

Αμερική και την Ασία ιιολλές
από τις οποίες επιλύθηκαν με διάφορους

τρόπους αναδιάρθρωσης χρέους

Ως αποτέλεσμα καταλήγουν
απόψεις ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει

την κρίση χωρίς ελάφρυνση
χρέους είναι κατά κάποιο τρόπο μια
φανταστική υπόθεση

Συζήτηση
στο Eurogroup

ΣτοEurogroup την Παρασκευή

θα συζητηθεί η
κατάσταση της πρώτης αξιολόγησης

τα επόμενα βήματα
και το χρονοδιάγραμμα για
την ολοκλήρωση της σύμφωνα

με ανακοίνωση του επικεφαλής

του Eurogroup Γ
Ντάισελμπλουμ Χρειάζεται
περισσότερη δουλειά σε έναν
αριθμό κρίσιμων τομέων
προτού επιτευχθεί συμφωνία
για το πακέτο μέτρων σημειώνεται

στην ανακοίνωση

προώθηση εντός της εβδομάδας των
κρίσιμων νομοσχεδίων του ασφαλιστικού

και του φορολογικού στη Βουλή

την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης

σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων
εντός της εβδομάδας ώστε να υπάρξει

απόφαση για την Ελλάδα στο

Eurogroup της Παρασκευής ή το αργότερο

οε έκτακτο Eurogroup μέχρι
ης 25 Απριλίου και εν συνεχεία συμφωνία

για το χρέος

ΣΥΣΚΕΨΗ Ενδεικτικής της σκληρής

στάσης που υιοθετεί το Μαξίμου
ήταν και ηχθεσινή δήλωση της κυβερνητικής

εκπροσώπου'Ολγας Γεροβα
σιλη αμέσωςμετά τηχθεσινή σύσκεψη
υπό τον Αλ Τσίπρα όπου ο υπουργός
Οικονομιών ΕυκλείδηςΤσακαλώτος
ενημέρωσε για ης επαφές που είχε με
αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον

Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει

σταθερή στη θέση της Είναι έτοιμη
να υλοποιήσει όσα προβλέπονται από
τη συμφωνία του Ιουλίου του 2015

Τιποταλιγότερο,τίποτα περισσότερο
ανέφερε η κυρία Γεροβασίλη Εξηγώντας

μάλιστα όη δεν υπάρχει επιτακτική

ανάγκη υιοθέτησης επιπλέον μέτρων

η κυβερνητική εκπρόσωπος
σημείωσε πως όλα τα μακροοικονο¬

μικά και δημοσιονομικά μεγέθη αποδεικνύουν

άλλωστε ότι η ελληνική
οικονομίααπότον Ιούλιοτου20 1 5 έχει
πάει πολύ καλύτερα από όλες τις
προβλέψεις Οικονομικά μεγέθη τα
οποία αναμένεται να επαληθευτούν
απότη Eurostatης επόμενες ημέρες
Δίνοντας στίγμα του κυβερνητικού
σχεδιασμού η κυβερνητική εκπρόσωπος

τόνισε πως αναμένουμετην ολοκλήρωση

της συμφωνίας σε επίπεδο
τεχνικών κλιμακίων πριν από το
Eurogroup στη βάση των δεδομένων
και των προτάσεων της ελληνικής
πλευράς Επιπλέον όπως είπε τις
επόμενες ημέρες κατατίθενται στις
αρμόδιεςεπιτροπές της Βουλής οι δύο
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που φέρουν

τη σφραγίδα της κυβερνητικής
πολιτικής για το ασφαλιστικό και τη
φορολογία εισοδήματος Η συγκεκριμένη

αναφορά κάθε άλλο παρά
τυχαία είναι καθώς για το Μαξίμου
αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο τουλάχιστον

σε επικοινωνιακό επίπεδο να
πείσει όη οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται

με έξωθενπίεση αλλά στοπλαίσιο
υλοποίησης της ισχύουσας από το
περασμένο καλοκαίρι συμφωνίας Το
επιχείρημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί
όχιμόνο απένανη στους πολίτες αλλά
και προς τους κυβερνητικούς βουλευτές

οι οποίοι εντός των ημερών καλούνται

να εγκρίνουν το νέο βαρύ
πακέτο μέτρων Την ίδια ώρα η κυβέρνηση

ζητά σαφή δέσμευση για το
χρέος όιαν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό ηΌλγα Γεροβασίλη

υπενθύμισε χθες πως ήδη από το
περασμένο καλοκαίρι υπάρχει συμφωνία

με τους δανειστές για έναρξη
της συζήτησης για το χρέος Σε ό,η
αφορά ης γνωστές διαφωνίες μεταξύ
των υεσμών αναφορικά με τους στόχους

για πρωτογενές πλεόνασμα το
2018 αλλά και για το βάθος της αναγκαίας

αναδιάρθρωσης του χρέους
επισημαίνουμε για άλλη μια φορά όη
η συμφωνία του Ιουλίου του 20 1 5 είναι
σαφής πρώτα η πρώτη αξιολόγηση
και αμέσως μετά η συζήτηση και συμφωνία

για το χρέος ξεκαθάρισε η
κυβερνητική εκπρόσωπος

Στο Eurogroup της Παρασκευής

Χαμηλές προσδοκίες
από Ε.Ε για οομφωνία
Χαμηλές

προσδοκίες για
κατάληξη σε συμφωνία την
προσεχή Παρασκευή στο

κρίσιμο από κάθε πλευρά
Eurogroup επιδιώκει να καλλιεργήσει

η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ
ειδικά το Βερολίνο υποστήριξε πως
μια συμφωνία έως το Πάσχα ή ης
αρχές Μαΐου παραμένει εφικτή
Ανκαι όλες οι πλευρές θα ανοίξουν
για ακόμη μια φορά τα χαρηά τους
στο Άμστερνταμ στο Eurogroup
της Παρασκευής παραμένει ανοικτό

το ενδεχόμενο και για έκτακτη
συνεδρίαση του συμβουλίου των
υπουργών Οικονομικών της Ευ
ρωζώνης σης 25 26 Απριλίου με
ιο θέμα των πρόσθετων μέτρων
αλλά και του χρέους να είναι τα
δύο μεγάλα αγκάθια

Εφικτή εντός εβδομάδων χαρακτήρισε

τη συμφωνία ο ανππρό
εδροςτης Κομιοιόν Βλ Ντομπροφ
σκις σημειώνοντας πως η Επιτροπή

δεν θέτει κάποια συγκεκριμένη
καταληκτική ημερομηνία Υπάρχει

πρόοδος Υπήρξαν συναντήσεις
για να συζητήσουμε τις θέσεις
διαφόρων πλευρών και θεωρώ όη
πλησιάζουμε δήλωσε Ο εκπρόσωπος

της Κομιοιόν Μ Σχοινάς
έκανε λόγο για εποικοδομητικές
συνομιλίες και για ανάγκη διατήρησης

του μομέντουμ ενώ χαρακτήρισε

το Eurogroup της ερχόμενης

Παρασκευής μια σημανη
κή σηγμή για να καταγραφεί η

πρόοδος που έχει σημειωθεί Στο
ερώτημα για το εάν αποκλείει
περίπτωση μιας τεχνικής συμφωνίας

πριν από την Παρασκευή
περιορίστηκε να πει πως δεν θα
προχωρήσει σε εικασίες για ημερομηνίες

αλλά οι συζητήσεις προχωρούν

καλά και αναζητείται
συμφωνία ο ένα αξιόπιστο και
κοινωνικά δίκαιο πακέτο μέτρων
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν
σεβαστοί οι δημοσιονομικοί στόχοι
που απορρέουν από τη συμφωνία
του Αυγούστου επαναλαμβάνοντας

πως οι δημοσιονομικοί στόχοι
που τέθηκαν στη συμφωνία πρέπει
να γίνουν σεβαστοί Η επιτυχία

της αποστολής εξαρτάται από
όλες ης εμπλεκόμενες πλευρές

και όχι μόνο από την Επιτροπή
υπογράμμισε

Από την πλευρά του γερμανικού

υπουργείου Οικονομικών η
εκπρόσωπος του Β Σόιμπλε Φρ
Φον Τισενχάουζεν επανέλαβε
χθες πως η γερμανυίή κυβέρνηση
ελπίζει όη η αξιολόγηση του τρίτου
προγράμματος θα ολοκληρωθεί
ως το Πάσχα σης αρχές Μαΐου
απαντώντας σε ερώτηση για το
εάν παραμένει ρεαλιστικό να περιμένουμε

ολοκλήρωση της αξιολόγησης

έως τις 22 Απριλίου
Δήλωσε δε για ακόμη μια φορά
πως για το Βερολίνο παραμένει
απαραίτητη η συμεμτοχή του ΔΝΤ
στο πρόγραμμα

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΚΑΤΑΪΝΕΝ

Κλειδί η εμτποτοουνη
Οι μεταρρυθμίσεις και τα δημοσιονομικά μέτρα είναι πάρα πολύ

δύσκολα πολλοί υπέφεραν και υποφέρουν αλλά δυστυχώς
είμαστε στο σημείο που πρέπει να αναγνωρίσουμε όη εάν υπάρχει

πρόβλημα πρέπει να λυθεί ανέφερε χθες ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γ Κατάινεν Χαρακτήρισε σημαντική

τη δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόσει το μνημόνιο καθώς

μόνον έτσι εκτίμησε πως θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία ενώ τόνισε πως όσο η εμπιστοσύνη αυξάνεται

τόσο μειώνεται η ανάγκη για πρόσθετα μέτρα

ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

Μυοιική ουνάνιηοη
Σύμφωνα δε με τη Süddeutsche Zeitung τα πρόσθετα μέτρα είναι
ο συμβιβασμός ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στο Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο που συμφωνήθηκε στο περιθώριο της εαρινής
συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον και μάλιστα οε ιδιαίτερη
συνάντηση που είχαν η επικεφαλής του ΔΝΤ ο διοικητής της
ΕΚΤ Μ Ντράγκι ο πρόεδρος του Eurogroup Γ Ντάισελμπλουμ
ο Ευρωπαίος Επίτροπος Π Μοσκοβισί και ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών Β Σόιμπλε
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Ψήφος εμπιστοσύνης απο τους Ελληνες καταναλωτές

Οκτώ στους δέκα προτιμούν
τα ελληνικά φάρμακα

To ποσοστό είναι ακόμα

μεγαλύτερο 84 στις ηλικίες
άνω των 45 ετών που κατά

τεκμήριο είναι οι κύριοι

καταναλωτές φαρμάκων
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ψήφο
εμπιστοσύνης

στο ελληνικό φάρμακο
δίνουνοι'Ελληνες

Οκτώ στους δέκα δηλώνουν αυθόρμητα

ότι εμπιστεύονται τα ελληνικά
φάρμακα Το ποσοστό είναι ακόμα
μεγαλύτερο 84 στις ηλικίες άνω
των 45 ετών που κατά τεκμήριο
είναι οι κύριοι καταναλωτές φαρμάκων

Τέσσερις στους δέκα θεωρούν

ότιτα ελληνικά φάρμακα είναι
φθηνότερα απότα εισαγόμενα ενώ
σχεδόν ένας στους τρεις πιστεύουν
πως είναι ακριβότερα

Ωστόσο το 80 των φαρμάκων
που καταναλώνουν οι Έλληνες ασθενείς

είναι εισαγόμενα
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν

από πανελλαδική έρευνα
κοινήςγνώμης που πραγματοποίησε

η ALCO για λογαριασμό της
ΠανελλήνιαςΈνωσης Φαρμακοβιομηχανίας

μεταξύ 25 και 29 Ιανουαρίου

2016 σε 1.000 άτομα ηλικίας
άνω των 18 ετών

Σύμφωνα με την έρευνα η μεγάλη

πλειοψηφία έξι στους δέκα
θεωρεί ότι για τον έλεγχο της φαρμακευτικής

αγοράς από τις εισαγωγές
ευθύνονται σι πιέσεις των πολυεθνικών

εταιρειών στις κυβερνήσεις
καθώς και η λανθασμένη πο¬

λιτική των κυβερνήσεων
Αρκετοί είναι επίσης εκείνοι

που επιρρίπτουν την ευθύνη στους
γιατρούς Συγκεκριμένα το 43
πιστεύει πως ο έλεγχος της αγοράς
από τις εισαγωγές οφείλεται στις
πιέσεις των πολυεθνικών το 24
θεωρεί πως γι αυτό ευθύνεται η
προώθηση ξένων φαρμάκων από
τους γιατρούς το 18 ενοχοποιεί
τη λανθασμένη πολιτική των κυβερνήσεων»,™

10 το αποδίδει στη
λανθασμένη ενημέρωση και το

3 στην προώθηση από τους φαρμακοποιούς

Σε ό,τι αφορά στην
αξιολόγησητων πρόσφατων μέτρων
της κυβέρνησης για τη φαρμακευτική

πολιτική σε όσους έχουν ότιο
ψη η συντριπτική πλειοψηφία το
73 θεωρεί πως αυτά πλήττουν τιιν
Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία και
ζητά να αποσυρθούν

Αντίθετα το 27 τα θεωρεί
σωστά και ζητά να παραμείνουν
Είναι χαρακτηριστικό πως το 50
όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του

ΓΣυνεργαοία για χαμ
Κοινό μέτωπο για φθηνότερα φάρμακα συγκροτούν Ελλάδα Κύπρος
Μάλτα Ιταλία και Πορτογαλία Συγκεκριμένα χθες στο περιθώριο της
άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της EE ο Έλληνας υπουργός κ
Ανδρέας Ξανθός συναντήθηκε σε διμερές επίπεδο με τους υπουργούς
Υγείας της Κύπρου της Μάλτας της Ιταλίας και της Πορτογαλίας με
τους οποίους συμφώνησε για την ανάγκη κοινής διαπραγμάτευσης με τις
φαρμακευτικές εταιρείες με στόχο την εξασφάλιση προσιτών και κοινωνικά

αποδεκτών τιμών αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων

ΣΥΡΙΖΑ και έχουν ότιοψη για το
θέμα θεωρούν πως τα πρόσφατα
μέτρα πρέπει να αποσυρθούν Η
σχετική ερώτηση ήταν πιστεύετε
ότι τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης

για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

είναι σωστά και πρέπει
να παραμείνουν ή πλήττουν την
ελληνική παραγωγή και πρέπει να
αποσυρθούν

Στο θέμα αυτό ο ένας στους δύο
δηλώνουν πως δεν έχουν άποψη
Στην ερώτηση γενικά ποια πιστεύετε

ότι είναι η σχέση τιμής των ελληνικών

φαρμάκων με τα εισαγόμενα
ποσοστό 32 θεωρεί ότι

είναι φθηνότερα κατά 30 ποσοστό
17 ότι είναι ακριβότερα έως 30
και ποσοστό 32 δεν γνωρίζει

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Προκαταρκτική
εξέτασηγιατιςελλείψεις φαρμάκων
διενεργεί η εισαγγελέαςτουΑρείου
Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη
μετά τις καταγγελίες του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
ΠΦΣ)γιατις ελλείψεις φαρμάκων

από τιιν ελληνική αγορά
Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος

του ΠΦΣ κ Κωνσταντίνος Λουρά
ντος μετά τη συνάντηση που είχε
με την εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου μέρα με τηνμέρα οι ελλείψεις

αυξάνονται Ζητήσαμε από
την κυρία Εισαγγελέα τη διερεύνηση

του απαράδεκτου αυτού φαινόμενου

και είμαστε σίγουροι ότι
η έρευνα θα προχωρήσει σε βάθος
Δεσμευτήκαμε να καταθέσουμε
επιπλέον στοιχεία προκειμένουνα
διερευνηθεί τελικά ποιοι ευθύνονται

για τις ελλείψεις
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Πιέζουν για ωραριο
οι φαρμακοποιοί
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Κλιμακώνουν τις πιέσεις τους προς το υπουργείο Υγείας
για τη ρύθμιση του ωραρίου των φαρμακείων οι φαρμακευτικοί

σύλλογοι Μετά την απόφαση του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής για άρση των διημερεύσεων πλην
αργιών και Σαββατοκύριακου από 1ης Μαΐου 2016 ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος αποφάσισε να επεκτείνει
τα συγκεκριμένο μέτρο σε όλη τη χώρα Ειδικότερα
σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καλούνται οι
φαρμακευτικοί σύλλογοι στους οποίους επικρατεί το χαώδες
ωράριο να άρουν τις διημερεύσεις από 4 Μαΐου 2016 Οι
διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν Με τον τρόπο
αυτό οι σύλλογοι πιέζουν το υπουργείο Υγείας να κλείσει
ξανά το ωράριο Οπως αναφέρουν n απελευθέρωση του
ωραρίου έχει επιφέρει ένα χάος σε σχέση με τη λειτουργία
των φαρμακείων αφού όποιος Θέλει ανοίγει και κλείνει
όποια ώρα θέλει Σημειώνεται ότι στην πράξη η μη διημέρευση

των φαρμακείων δεν αναμένεται να προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση για τους πολίτες τουλάχιστον στην
Αθήνα αφού τις ώρες της εφημερίας Δευτέρα και Τετάρτη
8 π.μ έως 8 μ.μ τα περισσότερα φαρμακεία αν όχι όλα
επιλέγουν στο πλαίσιο της απελευθέρωσης ταυ ωραρίου
να μένουν ανοιχτά

Πάντως η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει καλέσει
τους εμπλεκόμενους φορείς σε διάλογο για το ωράριο των
φαρμακείων και αναμένεται σύντομα να γίνει η πρώτη
σχετική συνάντηση Χθες mimmm
το Φαρμακευτικό Αναπτυ
ξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος Ο ΠΦΣ Καλεί 08 άβ
ΦΑΝίΕ που εκπροσωπεί και ση των εφημεριών

του ΠΦΣ Οπως αναφέρει 10 VUOVpyeio
η απόφασή του να μην προβεί

σε καμία ανακοίνωση έως την εκδίκαση της αγωγής
που του είχε ασκήσει ο ΠΦΣ έχει εκληφθεί από μερικούς
ως αδυναμία Δεν είναι σημειώνει και προσθέτει Είμαστε
σε επαφή με την πολιτεία και αντιμετωπίζουμε όπως πάντα
με δέοντα σεβασμό τους θεσμούς και τους συναδέλφους
μας Και είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε το κοινωνικό

σύνολο έρμαιο συνδικαλιστικών παιγνίων και ανομολόγητων

επιδιώξεων

Προκαταρκτική για τις ελλείψεις φαρμάκων
Εν τω μεταξύ προκαταρκτική έρευνα διενεργείται από

την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ελλείψεις
φαρμάκων στην αγορά και τυχόν ευθύνες των φαρμακευτικών

εταιρειών Η έρευνα διετάχθη μετά εξώδικο
που είχε κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Χθες το πρωί ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος
συνοδευόμενος από τους νομικούς συμβούλους του ΠΦΣ
Ηλία Δημητρέλλο και του Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αττικής Σοφία Αγγέλου προσήλθε στον Αρειο Πάγο όπου
συναντήθηκε με την εισαγγελέα Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Οπως δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου μέρα με
τη μέρα οι ελλείψεις αυξάνονται Ζητήσαμε από την κ
εισαγγελέα τη διερεύνηση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου

και είμαστε σίγουροι ότι η έρευνα θα προχωρήσει
σε βάθος Δεσμευθήκαμε να καταθέσουμε επιπλέον
στοιχεία προκειμένου να διερευνηθεί ποιοι ευθύνονται
για τις ελλείψεις Πρέπει οι Ελληνες ασθενείς να μπορούν
να προμηθεύονται απρόσκοπτα τα φάρμακά τους και όχι
να εξάγονται για να πλουτίζουν κάποιοι θέτοντας σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία

φαρμακεία με διευρυμένο
ωράριο δήλωσε ότι θα συμμετάσχει

στον διάλογο Το
ΦΑΝΙΕ στην ανακοίνωσή
του εξαπολύει επίθεση κατά

από τις 4 Μαΐου
οεόλητηχώρα
Διάλογο ζητεί
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Αμεσα
συνάντηση

Ανήσυχοι έως και έντρομοι

είναι οι εκπρόσωποι
των φορμακευτικών

εταιρειών βλέποντας ότι
το πρώτο δίμηνο του
έτους η υπέρβαση στην
εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική

δαπάνη και
άρα το clawback έφτασε
τα 69 εκατ ευρώ ήτοι αυξημένο

πάνω από 70 σε
σχέση με πέρυσι Πληροφορίες

αναφέρουν ακόμη
ότι και τον Μάρτιο η

υπέρβαση ξέφυγε δραματικά

με τον συνολικό λογαριασμό

για to σύνολο
ίου πρώτου τριμήνου να

φτάνει κοντά στα 110
εκατ ευρώ Πληροφορίες
θέλουν τον ΣΦΕΕ να ζητά
άμεσα ουνάντηση με το

υπουργείο Υγείας ώστε
να δουν τι μπορεί να γίνει

καθώς και η νοσοκομειακή

φαρμακευτική
δαπάνη δείχνει να ξεφεύγει

Μάλιστα αν συνεχιστεί

αυτή n κατάσταση
δεν θα είναι καθόλου παράλογο

να δούμε αυξηση
των ελλείψεων στην αγορά

φαρμάκου ακόμη και
αποχωρήσεις εταιρειών
Γ Σακ SID I0I76620J
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Τους ενώνειτο φάρμακο
Στη

συνένωση των δυνάμεων ι ους
πρσχωραυν πέντε κράτη του ευρωπαϊκού

νότου με στόχο να πετύχουν

κοινή διαπραγμάτευση με τις
φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου

να εξασφαλίσουν προσιτές
και κοινωνικά αποδεκτές τιμές αποζημίωσης

για τα ακριβά φάρμακα

Οι υπουργοί Υγείας των Ελλάδας
Κυπρου Μάλτας Ιταλίας και Πορτογαλίας

συναντήθηκαν στο περιθώριο

της άτυπης συνόδου των
υπουργών Υγείας που πραγματοποιείται

στο Αμστερνταμ Μάλιστα
στην ομιλία του ο Ελληνας υπουργός

Ανδρέας Ξανθός εμμέσως επέρ¬

ριψε την ευθυνη στις φαρμακευτικές
σχετικά με το γεγονός ότι στις

τιμές που πουλούν νέες θεραπείες
εξαιτίας της προστασίας της αποκλειστικότητας

στα φάρμακα δεν
είναι ευκολο να υπάρχει πρόσβαση
των ασθενών σ αυτά Γ Σακ

SID 10174525
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