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Σε ό,τι αφορά
την κάήυψη των
ανασφάλιστων το
Kpmos πρέπει να
προσδιορίσει το
ùifjos των αναγκών
να εξοικονομήσει
τα απαιτούμενα
κονδύπια και να
θεσπίσει μηχανισμό
ελέγχου για τη

1

διάθεοή tous

Στην

πιο δύοκολη συγκυρία για
την πατρίδα pas με την

προσφυγική

κρίση να προστίθεται
στην οικονομική και να δοκιμάζει

Tis αντοχές του ετοιμόρροπου

συστήματος υγείας ο αναπληρωτής

πρόεδρος του ΣΦΕΕ
απαντά εφ όλα tns ύλα οε ερωτήματα με δύοκο
ts απαντήσει

Απειλείται το δικαίωμα στην υγεία με τα μέτρα
που υιοθετεί η κυβέρνηση Ποιοι κίνδυνοι διαφαίνονται

στον ορίζοντα και τι προτείνει ο ΣΦΕΕ
για την αποσόβηση tous
Όλοι γνωρίζουμε ότι το εθνικό σύστημα υγείας βρίσκεται

σε οριακό σημείο Αν δεν γίνουν άμεοα δι
ορθωτικέ5 κινήσει κινδυνεύει και η βιωσιμότητα
του και το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών στην απρόσκοπτη

και xcjpis εκπτώσειβ πρόοβασή tous οε
απαιτούμενεβ θεραπείεβ

Xtopis να παραγνωρίζονται οι δύσκολεβ δημο
σιονομικέβ αυνθήκεβ δεν μπορεί να μη σημειωθεί
ότι η σημερινή φαρμακευηκή δαπάνη βρίσκεται στο
50 του μέσου ευρωπαϊκού όρου και ότι υπάρχουν
φαρμακευτικέβ εταιρείεβ που χρηματοδοτούν περισσότερο

από το 1/3 aunis ms δαπάνα για να καλυφθούν

οι ανάγκε5 των Ελλήνων
Και όλα αυτά από έναν κλάδο ο onoios καλείται

να ανταποκριθεί με ανείσπρακτεβ οφειλέβ από
το κράτοβ που ξεπερνούν τα 1,2 διο ευρώ μόνο για
το 2015 οε συνθήκεβ μειωμένα ρευστότηταβ περιορισμών

κεφαλαίων capital controls και παρατεταμένα

ύφεσα Αν οε όλα αυτά προστεθεί και

ο αυξημένοβ αριθμός των ανασφάλιστων καθένας
αντιλαμβάνεται ότι το σύστημα λειτουργεί πέραν
των ορίων του και οι κίνδυνοι για tous ασθενείς
είναι μπροστά pas

Θέση μας είναι ότι πέραν Tns φαρμακευτικής
δαπάνα πρέπει να εξορθολογιστούν και άλλα κέντρα

κόστους του συστήματος υγείας που έχουν μεγάλα

περιθώρια εξοικονόμησα πόρων και το επιβαρύνουν

υπέρμετρα Επιπλέον σε ό,τι pas αφορά
έχουμε προτείνει να εφαρμοστεί άμεσα το πλαφόν
συνταγογράφηοη5 των ιατρών ανά ειδικότητα να

οργανωθούν

και να εφαρμοστούν υποχρεωτικά πρωτόκολλα

συνταγογράφησα και μητρώα ασθενών
και φυσικά να εφαρμοστεί ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησα

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξευρεθούν
επιπλέον κονδύλια για την επιβεβλημένη κάλυψη
του KOOTOus των ανασφάλιστων και να εξαιρεθεί
από τη φαρμακευτική δαπάνη το κόστος των ερ
βολίων αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για
δαπάνη πρόληψης Με auroûs tous τρόπους μπορούν

να διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώματα
των Ελλήνων ασθενών

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα σύστημα τιμολόγησα

του φαρμάκου που να μη δημιουργεί
στρεβλώσει στην αγορά και να μην προκαλεί
αύξηση ms συμμετοχήβ των ασθενών και μάλιστα

σε enoxës που η συμμετοχή καθίσταται
δυσβάσταχτη
Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε η στρεβλή δομή
ms θετικής λίστας φαρμάκων προκαλεί επιβάρυνση
ms συμμετοχήβ των ασθενών Οι προτάσειβ που έχουμε

καταθέσει αποσκοπούν στη δημιουργία εν05

νέου πιο απλού και δίκαιου συστήματοβ αποζημίωσα
Η συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης

από τον ΕΟΠΥΥ περιμένουμε να οδηγήσει άμεσα
στην εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών

εκκινώντας από Tis καινοτόμες και ακριβές
θεραπείες Ενώ ταυτόχρονα η πολιτεία θα πρέπει
vu ρυθμίσει δίκαια τα θέματα εκπτώοεων και υποχρεωτικών

επιστροφών kui βεβαίως να αρχίσει να
αποπληρώνει με σταθερό τρόπο Tis οικονομικές υποχρεώσει

ms Οι φαρμακευτικές εταιρείες παρά
τις αντίξοες συνθήκες και με πλήρη συναίσθηση του
κοινωνικού τους ρόλου έχουν στηρίξει έμπρακτα
και αδιατάρακτα και τους Ελληνες ασθενείς και το
έργο της πολιτείας Το ρόνο που ζητούν είναι ένα
σχετικά σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για
να συνεχίσουν να επιχειρούν και να υλοποιούν το
έργο tous Λύσε υπάρχουν

Η γραφειοκρατία μαζί με Tis στρεβλώσεις καθιστούν

την υγεία τον μεγάλο ασθενή και πλήττουν

θανάσιμα και την επιχειρηματικότητα σε
εποχές που η χώρα ασφυκτιά Πώβ μπορούμε
να βγούμε από τον φαύλο κύκλο προσελκύο
vtas επενδύσει ώστε να ζεστάνουμε Tis μηχανές

ms οικονομίας
θα ήθελα πρώτα απ όλα να σημειώσω ότι ο φαρμακευτικός

κλάδος στη χώρα pus χα(κικτηρίζετηι από
έντονο στοιχείο δυναμικότητας kui διεθνούς αναγνώρισα

Tns ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

του Δεν είνοι tuxuîo που UKÔpu kui σήμερα
αποτελεί m δεύτερη εξαγωγική δύναμη ms χώμα
pus Kui ενώ οι δυνατότητες ονάπτυξα είναι τεράστιες

τόσο γιο την παραγωγή εθνικού πλούτου όσο
και γιη την ηξιοποίηοη των νέων επιστηρόνων που

ανογκάζοντοι vu φεύγουν στο εξωτερικό η πολιτείο
συντηρεί ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον για τη
φαρμακοβιομηχανία

Γραφειοκρατία συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό

πλαίσιο έλλειψη κινήτρων για την ενίσχυση
ms παραγωγής και τα έρευνας περιγράφουν το
σημερινό πλαίσιο Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες

προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων και αναμένουμε από την κυβέρνηση

την υιοθέτηοή τους Σκεφτείτε μόνο ότι η επένδυση

στον τομέα των κλινικών ερευνών αγγίζει
μόλις τα 80 εκατ ευρώ ετησίως στη χώρα μας όταν
στο Βέλγιο το 2014 είχαν φτάσει τα 2,5 διο ευρώ

θα ήθελα και ένα σχόλιο για την ιατροφαρμακευτική

κάλυψη των ανασφάλιστων που ειδικά
στο φάρμακο θέτει το απίστευτο όριο των 200
ευρώ μηνιαίο εισόδημα για την πλήρη αποζημίωση

καλύπτοντας έτσι μόνο μια μικρή ομάδα
πληθυσμού ακραίας φτωχοποίησης
Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των πολιτών
και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων στη σημερινή τόσο
δύοκολη συγκυρία αποτελεί πάγια θέση του κλάδου
ρας και υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας
προς τους πολίτες ms δίχως εξαιρέσεις 1 1 πραγματική

διασφάλιση αυτού του δικαιώματος προϋποθέτει
ότι το κράτος θα προσδιορίσει το ύψος των αναγκών

θα εξοικονομήσει τα απαιτούμενα κονδύλια
και θα θεσπίσει τον μηχανισμό ελέγχου για τη διάθεοή

τους για να μη μένει διακήρυξη κενή περιεχομένου

Περιμένουμε συνεπώς από το αρμόδιο
υπουργείο την απάντηση οε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα

και εμείς ασφαλώς θα στηρίξουμε την προ
σπάθειά τους
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éé
H κάήυφη των
αναγκών των
ασθενών αποτεηεί
κοινό στόχο
βιομηχανίας και
ποηιτείας όμως
mvévas ιδιωπκός
φορέας δεν μπορεί
να υποκαταστήσει
το έργο της
ποηιτείας

ΙΑΤΕΙ
η φαρμακοβιομηχανια

να καλυψει
τους ανασφάλιστους

Σε
κοινή tous ανακοίνωοη ο ΣΦΕΕ και η Π ΕΦ χαιρετίζουν

την απόφαση Tns πολιτείας για τη φαρμακευτική
κάλυψη των αναοφάλιοτων δεδομένου ότι η ανακούφιση

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική

προτεραιότητα Ωστόσο τονίζουν neos ο προϋπολο
Yiopos Tns φüpμακευτικήs ôanâvns δεν ανταποκρίνεται

Otis avàyK8s των ασθενών απειλεί τη βιωσιμότητα του συστήματος φαρ
μακευτικήβ φροντίδαπ και καθιστά αμφίβολη τη δυνατότητα ομαλού εφοδιασμού

Tns φαρμακευτικής αγοράβ.'Ηδη η δαπάνη tous npearous μήvεs

του 2016 είναι εκτόβ ελέγχου γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρκήβ
Qs εκ τούτου ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ θεωρούν ότι η ένταξη Tns συγκεκριμένα

δαπάνηβ στον ήδη ανεπαρκή κλειστό προϋπολογισμό για φάρμακα αποτελεί
λανθασμένη επιλογή Αν και το ύψος Tns δαπάνης των ανασφάλιστων παραμένει

αδιευκρίνιστο είναι σαφές ότι η επιπλέον επιβάρυνση του φαρμακευτικού
προϋπολογισμού θα δημιουργήσει αφόρητη πίεση στη φαρμακευτική αγορά
η οποία σήμερα λειτουργεί πλέον οριακά Η τυχόν αδυναμία επαρκούς κάλυψης

Tns αγοράβ θα είχε δραματικέ5 συνέπειες για όλους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους

οδηγώνταβ το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας στη διάλυση
Λόγω των SiapKc'is μειούμενων προϋπολογισμών για φάρμακα οι φαρμακευτι
Kés επιχειρήσεις έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα πάνω από 2 διο ευρώ σε rebate
και clawback ενώ εκτιμάται ότι το 2016 το ένα οτα τρία φάρμακα που αποζημιώνονται

ασφαλιστικά θα διατίθεται δωρεάν μέοω των υποχρεωτικών επιστροφών
Η κάλυψη των αναγκών των ασθενών αποτελεί κοινό στόχο ßiopnxuvius

και πολιτει όμω5 KUV8vas iÔiîotikôs φορέα8 δεν μπορεί να υποκαταστήσει το
έργο ms πoλιτείαs ιδιαίτερα σε ένα τόοο σοβαρό θέμα που αφοριι την προστασία

Tns önpooius υγεία8 σημειώνεται στην ανακοίνωση Tns φαρμακοβιομηχα
vias Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη τη δεινή κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα pas ο ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ υποστηρίζουν nws η κάλυψη
των αναοφάλιοτων δεν θα πρέπει vu συμπεριλαμβάνεται οίον κλειστό φαρμακευτικό

προϋπολογισμό kui κυλούν την πολιτεία vu κινητοποιηθεί άμεσα για
την ανυζήτηοη ευρωπυϊκών ή άλλων κονδυλίων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

Π αραμονέβ Πάοχα η δημόσια
υγεία βρίσκεται οε οριακό σημείο

και μαζί ms ο ελληνικ05
λαός βιώνει έναν γολγοθά που
δεν λέει να τελειώσει Οι αριθμοί

των φτωχοηοιημένων Ελλήνων

των ανέργων των ανασφάλιστων και των χρο
viids πασχόντων που βρίσκουν κλειστό τον δρόμο
στο μακρύ ταξίδι για τη θεραπεία τρομάζουν το 30
των παιδιών με χρόνιο πρόβλημα υγείαβ το 20 των

καρκινοπαθών και το 20 των ατόμων που νοσούν
από χρόνια ηπατίτιδα C είναι χωρίβ ασφάλιση Την
ίδια ώρα η υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού
που δίνει trtous αναοφάλιστουί πρόσβαση στην περίθαλψη

αποδεικνύεται κενή περιεχομένου αφού
εκκΜ από το ΑΜΚΑ ζητά από τον ανασφάλιστο να
δηλώσει και ταμείο ενώ οε ό,τι αφορά τη θεραπευτική

αγωγή ουσιαστικά απαλλάσσεται από τη

συμμετοχή στα φάρμακα μόνο μια ομάδα ανθρώπων
οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκε ακραίας φτώχειαβ
και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τον ελληνικό
μέσο όρο

Την ίδια ώρα η φαρμακοβιομηχανία δηλώνει

αδυναμία να υποκαταστήσει την πολιτεία οε ό,τι
αφορά την περίθαλψη των ευπαθών ομάδων καθώς
τα διαρκώς αυξανόμενα rebates και clawbacks δημιουργούν

μεγάλες δυοκολίεβ ans ελληνικέβ και
Otis πολυεθνικέβ εταιρείεβ Και φυσικά μέρα με την
ημέρα καθώ πολλαπλασιάζονται τα λουκέτα στην

αγορά διογκώνεται ο αριθμόβ των ανασφάλιστων που
απευθύνεται οε δημόσια νοσοκομεία με ελλείψει υγειονομικού

υλικού επιτείνοντα5 την αδυναμία tous
να ανταποκριθούν ans ανάγκε5 των πολιτών

Μια οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υ

yeias θα μετρίαζε τα προβλήματα αλλά ούτε αυτέβ
οι δομέβ υπάρχουν και όπου υπάρχουν δεν διαθέτουν

προσωπικό Μονάδα ημερήσ φροντίδα για
tous καρκινοπαθείς δώρισε στο κράτοβ η οικογένεια
Λάτση και δεν λειτουργεί επειδή δεν έχουν γίνει
προολήψειβ αναφέρει από τον Αγιο Σάββα ο Ευάγγελος

Φιλόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας npooOéTOvros πωβ τα επτά
μηχανήματα

ακτινοθεραπεία που δώρισε στην πολιτεία
το Ιδρυμα Σ/iuùpos Νιάρχος επίσης περιμένουν προσλήψεις

για να τεθούν σε λειτουργία
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Κοινωνία

18 μήνες αναμονή για χειρουργείο
TpayiKés είναι οι συνθήκες στα νοσοκομεία ms χώρας Αυτή m στιγμή υπολογίζεται ότι οι ελλείψεις
σε ιατρικό προσωπικό ανέρχονται σε 6.000 άτομα και σε νοσηλευτικό προσωπικό σε 20.000
Της ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙΙΜΗ

Ο
οο πιο βαθιά στην κρίση μπαίνει το Εθνικό

Σύστημα Υγείας τόσο πιο έντονο γίνεται
το φαινόμενο της πολύμηνης αναμονής
για μία εξέταση που σε άλλους κοστί¬

ζει μία επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό και σε άλλους την
ίδια τη ζωή τους Από ένα απλό σφράγισμα στα δόντια

μέχρι μία κρίσιμη εξέταση για καρκίνο ο χρόνος

αναμονής ορίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν

σε κάθε ένα από τα νοσοκομεία της χώρας
Συνθήκες τραγικές εναρμονισμένες με τους προ¬

ϋπολογισμούς τους Η αναμονή είναι συνηθισμένο

φαινόμενο ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα

και το νοσοκομείο και οφείλεται στην
έλλειψη προσωπικού και υλικών Μεγαλύτερο

πρόβλημα έχουν ειδικότητες όπως οι ογκο
λόγοι οι οφθαλμίατροι και οι ενδοκρινολόγοι

Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι ελλείψεις σε
ιατρικό προσωπικό ανέρχονται σε 6.000 άτομα

ενώ οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
σε 20.000 λέει στην Αγορά ο πρόεδρος

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδος Δημήτρης Βαρνάβας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΝΑΙ το μεγαλύτερο νοσοκομείο της
χώρας Η αναμονή για ένα ραντεβού
στο Ενδοκρινολογικό ή στη ρευματολογική

κλινική ξεπερνά το δίμηνο ενώ
για να κλείσει κάποιος ραντεβού με καρδιολόγο

πρέπει να περιμένει τουλάχιστον

έναν μήνα
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει

πρωτοβάθμια φροντίδα και όλοι
προσέρχονται

στα νοσοκομεία αναφέρει
ο Ηλίας Σιώρας πρόεδρος του σωματείου

εργαζομένων στον Ευαγγελισμό
Η αναμονή για εγχειρήσεις που αφορούν
σε χρόνια προβλήματα π.χ μία επέμβαση

στο ισχίο υπολογίζεται σε 4 με 6
μήνες ενώ ακόμη και για ένα κάταγμα
που πρέπει να χειρουργηθεί εντός 48
ωρών μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα

Σε ό,τι αφορά στις εγχειρήσεις καρδιάς

ο χρόνος αναμονής είναι τουλάχιστον

2,5 μήνες δεδομένου ότι υπάρχει
μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι Αυτή τη
στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση
δημιουργίας της νέας πτέρυγας και προ¬

βλέπονται οκτώ νέα χειρουργεία ωστόσο

δεν έχει προβλεφθεί ούτε ένα άτομο
προσωπικό Το ίδιο συνέβη και με την
πρώτη φάση της νέας πτέρυγας Από τα
15 νέα χειρουργεία λειτουργούντα 12
χωρίς όμως να έχει προσληφθεί κανείς
Πώς θα λειτουργήσουν λοιπόν τα χειρουργικά

τραπέζια Με πεντάμηνες προσλήψεις

ή με τη δική μας εξόντωση
αναρωτιέται ο κ Σιώρας

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΟ ΚΥΡΙΟ πρόβλημα εντοπίζεται στις ακτινοβολίες
με την αναμονή να φτάνει τους έξι μήνες σε κάποιες
περιπτώσεις Εφόσον υπάρχει ανάγκη ξεκινούν
αμέσως ωστόσο για ένα μέσο περιστατικό η αναμονή

είναι το λιγότερο 2-3 μήνες Μάλιστα εάν ο
ασθενής χρειάζεται να κάνει πολλές θεραπείες οι
γιατροί ευγενικά τού εξηγούν πως θα χρειαστεί
να απευθυνθεί σε άλλο νοσοκομείο Για ραντεβού
σε μαστολόγο η αναμονή φτάνει στον Ιούλιο Επίσης

ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία είναι
κατά μέσο όρο ένας μήνας λέει ο πρόεδρος του
συλλόγου εργαζομένων Κωνσταντίνος Καταραχιάς

ΓΒίΟ^νΤ&ΑΧ S KQINfTlMIKHE ΑΛΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΥΙΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΕ

1 Υ Π Ε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

E.A.N Π ΜΕΤΑΞΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ

Η ΛΙΣΤΑ αναμονής για έναν καρκινοπαθή που πρέπει
να ξεκινήσει τις ακτινοβολίες είναι 1,5 μήνας Το ίδιο
πρόβλημα εντοπίζεται και στο ενδοκρινολογικό τμήμα

Εχουν απομείνει 3-4 γιατροί και τα ραντεβού για
κάθε τρίμηνο κλείνονται σε μια μέρα με το που ανοίξει

το σύστημα Ετσι ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει
τουλάχιστον τρεις μήνες μέχρι να προγραμματιστούν
τα επόμενα ραντεβού λέει η πρόεδρος των εργαζομένων

Ρεβέκκα Ψαράκου
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

«Η ΑΝΑΜΟΝΗ φτάνει τους τρεις, ακόμη και τους τέσσερις
μήνες, κυρίως στη νευροχειρουργική και πλαστική χειρουργική, 

όταν πρόκειται για εξειδικευμένα χειρουργεία. Οσον αφορά 
στη γενική χειρουργική, εξαρτάται από ποιον γιατρό θα επιλέξει 

ο ασθενής. «Για κάποιους η αναμονή φτάνει τους τρεις
μήνες», τονίζει η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των εργαζομένων.

Iii V ■ ■ ■ε ni
ΞΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

«ΣΤΟ 99% των περιπτώσεων ο χρόνος αναμονής για ραντεβού 
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι από δύο έως τρεις

μήνες. Μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής στην οφθαλμολογική 

κλινική, όπου τα χειρουργεία μπορούν να προγραμματιστούν 

ακόμα και έπειτα από 1 με 1,5 χρόνο. Κοντά στους 18
μήνες είναι η αναμονή για τα γυναικολογικά-ογκολογικά χειρουργεία», 

λέει η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο
«Παπαγεωργίου», Ελευθερία Νικολιδάκη. Είναι ενδεικτικό ότι
στην ιστοσελίδα της Α' Χειρουργικής αναφέρεται ότι στα περιστατικά 

«χωρίς προτεραιότητα» το χειρουργείο προγραμματίζεται 
σε ορίζοντα 3 έως 6 μηνών, ενώ ακόμη και για τα περιστατικά 

με συνεχή ενοχλητική συμπτωματολογία χρειάζεται αναμονή 

ενός ή δύο μηνών.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ζει στη Λάρισα και χρειαστεί να κάνει σφράγισμα, 

ας το ξεχάσει μέχρι τον... Νοέμβριο. «Αυτή τη στιγμή σε
όλο τον νομό υπάρχουν μόνο τρεις οδοντίατροι. Κάνουμε εξωτερικά 

ιατρεία μόνο τρεις φορές την εβδομάδα, γιατί τις άλλες
μέρες πραγματοποιούνται τα χειρουργεία και εξυπηρετούνται τα
άτομα με αναπηρία. Ταυτόχρονα, λόγω της κρίσης έχει αυξηθεί
ο αριθμός των πολιτών που έρχεται στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα 

η λίστα αναμονής να φτάνει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές
Νοεμβρίου. Τότε δεν θα χρειάζεται σφράγισμα, αλλά... εξαγωγή», 

λέει ο Μιχάλης Κατσουράκης, διευθυντής της οδοντιατρικής 
κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΕ ΤΟ... κυάλι βλέπει κάποιος οφθαλμίατρο στη Χαλκίδα
«Η αναμονή για ένα ραντεβού κυμαίνεται από τρεις έως έξι μήνες.
Υπάρχουν μόνο δύο γιατροί, τη στιγμή που έρχονται πολίτες
από ολόκληρη την Εύβοια, ακόμη και από όμορες περιοχές»,
λέει ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων, Γιάννης Αγγελάτος.

■

ίδα.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΠΩΣ αναφέρει ο Κώστας Ντόβας, πρόεδρος των εργαζομένων, 

«υπάρχει μόνον ένας οφθαλμίατρος. Η λίστα αναμονής 
για μια επέμβαση καταρράκτη φτάνει στο. ..2017. Επίσης,

υπάρχει μόνον ένας ουρολόγος, με αποτέλεσμα η αναμονή να
είναι μεγάλη, ενώ λόγω έλλειψης δεύτερου γιατρού δεν γίνονται 

επεμβάσεις προστάτη. Δυο-τρεις μήνες είναι η αναμονή
και στην ωτορινολαρυγγολογική κλινική».

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από 300 πολίτες επισκέπτονται καθημερινά
τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. «Εχουμε μόνον έναν
οφθαλμίατρο που κάνει μόνο δύο εφημερίες εδώ, γι' αυτό και
η λίστα αναμονής είναι μεγάλη. Τις άλλες ημέρες χειρουργεί
στην Αλεξανδρούπολη. Στο προηγούμενο ΕΣΠΑ είχαμε προβλέψει 

επεμβατικό μικροσκόπιο για να γίνονται επεμβάσεις
της μιας ημέρας, όμως η προμήθειά του καθυστερεί λόγω της
συνένωσης του νοσοκομείου με αυτό της Αλεξανδρούπολης»,
σημειώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων, Ευστάθιος Στάμος.
«Αν κάποιος θέλει να δει τον διευθυντή της χειρουργικής ή τον
διευθυντή της ορθοπεδικής, πρέπει να περιμένει 40 ημέρες»,
προσθέτει. Κάποτε στο ίδιο νοσοκομείο ο χρόνος αναμονής για
ένα ραντεβού στο ιατρείο μέτρησης οστικής πυκνότητας ήταν
125 ημέρες. Εδώ και τρία χρόνια, όμως, η αναμονή έχει μηδενιστεί, 

γιατί πολύ απλά το μηχάνημα βρίσκεται σε. . . αχρηστία.

(Δ.Υ.ΠΕ.) ΑΝΑΤΟΛ KHiW*^ Αν„τ Mo«P™»c ορ»«
■ ^η-ΝΟΣΟ^^ Α,ΔΥΜΟΤΕΙΧΟνΙ
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Η Νικολέτα Νταμπου
ενημερώνει μέσα από το έγκυρο
ρεπορτάζ ins το κοινό για θέματα

που αφορούν στην Υγεία

ntampou@gmail.com

ΑΝΕΠΑΡΚΗ! Η ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
► Tous véovs και tous (piwxovs χτυπούν τα αναπνευστικά προβλήματα
Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα
δεν επαρκεί για την κατάλληλη 

πρόληψη των χρόνιων
αναπνευστικών νοσημάτων
(ΧΑΝ) και ο κόσμος πεθαίνει,
είπεχαρακτηριστικάοκ.Νίκος
Σιαφάκας, MD, PhD, FRC Ρ ομότι-
μοςκαθηγητής Πνευμονολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης,
χθες, στο συνέδριο για τα
χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 

(ΧΑΝ), που πραγματοποιήθηκε 

από την Palladian
Conferences, υπό την αιγίδα
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
ΕπιχειρήσεωνΕλλάδος(Σ.Φ.ΕΕ.)
και της Πανελλήνιας Ε νωσης
Φαρμακοβιομηχανίας (Π. Ε.Φ.).

ο συνολικό κόστος των
ανσπνευαπκώννοσημάτων
στην Ευρωπαίκή'Ενωση
ξεπερνά τα 380 δις ευρώ,

με το μεγαλύτερο κόστος να αντιστοιχεί
στη ΧΑΠ και το άσθμα, που είναι 200
διςευρώ, τόνισε η κ. Χριστίνα Γκράτζιου,
καθηγήτριαΠνευμονολογίας/Εντατικής
θεραπείας στοντομέα Παθολογίαςτπς
ΙατρικήςΣχολήςτου Ε.Κ.ΠΑ, Chainnç
ERSAdvocacy Council και EU Secretary
- EU Affairs. Στο τέλος της ομιλίας της
στο συνέδριο για τα χρόνια αναπνευστικά 

νοσήματα (ΧΑΝ), που πραγματοποιήθηκε 

απότην Pa lladian Conferences,
τόνισε πως οι πολιτικοί κωφεύουν, γΓ
αυτό και είναι επιτακτική n ανάγκη για
συνεργασία των ιατρών, των ασθενών
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
για να πετύχουν τον στόχο τους, που

δενείναιάλλοςαπότηνάμεση αντιμετώπιση 

τέτοιων νοσημάτων.
Η ενημέρωση των ασθενών από το

σύστημα υγείας καθώς και η συνεργασία 

ιατρών και ασθενών με τα MME

θα αποφέρουν αποτελέσματα στην
πρόληψη καιτηνάμεση αντιμετώπιση
τωνχρόνιωναναπνευστικώννοσημάτων
(ΧΑΝ), όπωςεπισημάνθηκε στοσυνέδριο
που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο
ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza απότην
Palladian Conferences, υπότηναιγίδατου
ΣυνδέσμουΦαρμακευηκώνΕπιχειρήσεων
Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) καιτης Πανελλήνιας
ΈνωσηςΦαρμακοβιομηχανίας(Π.Ε.Φ.).
Ο κ. Νίκος Σιαφάκας, MD, PhD, FRCP

ομότιμος καθηγητής Πνευμονολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε για
την ύπαρξη μιας μεγάλης γκάμας νοσημάτων 

που αφορά αρκετό κόσμο,
τονίζοντας ότι το ιο%του πληθυσμού
ηλικίαςάνωτων^οχρόνωνυποφέρειαπό
χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, κυρίως
άσθμα.Όπως σημείωσε, το σύστημα
υγείας δεν επαρκε ί για την κατάλληλη
πρόληψη καιπρόσθεσε χαρακτηριστικά
ότι ο κόσμος πεθαίνει.

ΆαΒμακαιΧΑΙΙ

Ανέφερε δε ότι τα περισσότερα νοσήματα 

του αναπνευστικού χτυπούν
τους νέους και τους φτωχούς, δύο

πληθυσμιακές ομάδες που δεν ενημερώνονται 

κατάλληλα ή δεν μπορούν
να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές
απαιτήσεις μιας θεραπείας, καθώς οι
ασφαλιστικοίτουςφορείςδενκαλύπτουν
τέτοιεςθεραπείες.Στοτέλοςτηςομιλίας
του υποστήριξε πως, με τη συνεργασία
ιατρών και ασθενών, το υπάρχον σύστημα 

μπορεί να βελτιωθεί, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα
σήμερα. Σύμφωνα με τον κ. Νικόλαο
Κουλούρη, καθηγητή Πνευμονολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνώνκαιδιευθυντή
της Α' Πνευμονολογικής Κλινικής στο
νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», δύο απότα πιο
συχνά και σοβαρά νοσήματα της πνευ-
μονολογίαςείναιτοάσθμα καιηχρόνια
αποφρακτικήπνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Θανατηφόρο το κάπνισμα

Το κάπνισμα παραμένει κυριότε-
3ος παράγοντας των αναπνευστικών
νοσημάτων, ενώ, όπως σημείωσε, το
2030 ένας στους πέντε θανάτους θα
οφείλονται στα αναπνευστικά νοσή-
.ιατα, αφού τα φάρμακα είναι πολύ
ακριβά και αρκετός κόσμος δεν θα

Επιτακτική n

ανάγκη για
συνεργασία
ιατρών,
ασθενών και
μέσων pâmais
ενημέρωσα

μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά.
Απότημεριάτης, ηκ.ΜίναΓκάγκα,νϊεθ
president της European Respiratory
Society, συντονίστρια διευθύντρια της
7ης Πνευμονολογικής Κλινικής & του
Κέντρου Ασθματος και διευθύντρια
της Ιατρικής Υπηρεσίας στο ΝΝΘΑ
«Σωτηρία», σημείωσε ότι ο καρκίνος
του πνεύμονα είναι θανατηφόρος
και ως εκ τούτου είναι ένα από τα
σοβαρότερα νοσήματα, ενώ επηρεάζει 

σημαντικά την ψυχολογία του
ασθενή, τηνποιότητα ζωήςτου καθώς
και αυτήν της οικογένειάς του. Στη
συνέχεια, ανέφερε ότι το ποσοστό του
καπνίσματος στη χώρα μας ξεπερνά το
4σ% και ότι είναι η πιο σοβαρή αιτία
καρκίνου του πνεύμονα, ενώτόνισε ότι
οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα
θα ξεπεράσουν σε λίγα χρόνια τους
θανάτους από καρκίνο του μαστού.

ΙδιοπαΒής πνευμονική ίνωσΐ]

Ο κ. Δημοσθένης Μπούρος, MD, Ph D,
FERS, ΚΧΡκαθηγητής Πνευμονολογίας/
Φυματιολογίας του Εθνικού &
ΚαποδιστριακούΠανεπιστημίουΑθηνών
(ΕΚΠΑ), αναφέρθηκε στην ιδιοπαθή
πνευμονική ίνωση, μιαχρόνια ινωτική
διάμεση πνευμονοπάθεια άγνωστης
αιτιολογίας, περιοριζόμενη στους
πνεύμονες. Κύρια συμπτώματά της
είναι η προοδευτικά εξελισσόμενη
δύσπνοια και ο χρόνιος ξηρός βήχας,
ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι πολλοί
συνάνθρωποι μας παραβλέπουν ακόμα 

και αυτά τα συμπτώματα και δεν
προχωρούνσε κάποια εξέταση.Όπως
σημείωσε, η μέση επιβίωση ασθενούς
είναι 3,5 χρόνια από τη διάγνωση της
ασθένειας, καθιστώντας το συγκεκριμένο 

νόσημα πολύ επικίνδυνο.
Υπογράμμισε δε ότι από τον καρκίνο
του μαστού έχουν σωθεί εκατομμύρια
άνθρωποι, ενώ η ιδιοπαθήςπνευμονική
ίνωση είναι ανίατη.
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Η ηπατίτιδα
C προκαλεί
περίπου
500.000
θανάτους
ετησίως
Βασικό
χαρακτηριστικό

Tns
νόσου είναι
ο ασυμπτω
ματικός
χαρακτήρας
της καθώς
και τα μεγάλα

ποσοστά
υποδιάγνω
σης που
παρατηρούνται

παγκοσμίως

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

1 στους 10 δεν έχει πρόσβαση
σε φάρμακα για την ηπατίτιδα C

0ΙΗ
Ο Γιώργος Καλάμι

Tons πρόεδρος του
Συλλόγου Αοβενων

Ηπατος Ελλάδος
Προμηθέας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ της
ηπατίτιδας C απαηεί
σχέδιο οργάνωση και
συνεργασίες Εκτιμάται

πως περίπου 1 30
εκατ άνθρωποι ζουν
με ηπατίτιδα C παγκοσμίως

Πρόκειται για
ασθένεια που προκαλεί περίπου 500.000
θανάτους ετησίως Βασικό χαρακτηριστικό
της νόσου είναι ο ασυμπτωματικός χαρακτήρας

της καθώς και τα μεγάλα ποσοστά
υποδιάγνωσης που παρατηρούνται πάγκο
σμίως
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία
υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα έχουμε
περίπου 1 34.000 ασθενείς με ενεργό χρόνια
ηπατίτιδα C Δυστυχώς τα ποσοστά
υποδιάγνωσης παραμένουν πολύ υψηλά
καθώς από το σύνολο των 134.000 ασθενών
μόλις το 19,2 έχει διαγνωσθεί και μόλις
το 9,4 έχει λάβει κάποια στιγμή θεραπεία
Το 2014 εγκρίθηκαν θεραπείες για την
αντιμετώπιση της νόσου με ποσοστά
επιτυχίας εκρίζωσης της νόσου που

ξεπερνούν το 95 χωρίς ανεπιθύμητες
ενέργειες για τους ασθενείς Πλέον οι
ασθενείς έχουν τη δυνατότητα λαμβάνοντας
ένα ή και δύο χάπια ημερησίως για διάστημα

Η επαναστατική θεραπεία
μπορεί να εξαλείψει τη νόσο

σε διάστημα 2 η 3 μηνών

δύο ή και τριών μηνών να εξαλείψουν τη
νόσο εντελώς Τα καινούργια φάρμακα
αποτελούν επαναστατική ανακάλυψη
εφάμιλλη με αυτή της ανακάλυψη της
πενικιλίνης το 1928
Εξαιτίας του κόστους των φαρμάκων αυτών
ο ΕΟΠΥΥ αντιμετώπισε με επιφύλαξη τις
νεότερες εξελίξεις θέτοντας περιοριστικά
κριτήρια στην πρόσβαση των ασθενών στις
καινούργιες θεραπείες Συγκεκριμένα
πρόσβαση έχουν μόνο οι ασθενείς που
βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου

Μόνο το 14 των ασθενών
Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια ο ΕΟΠΥΥ
παρέχει το δικαίωμα της πρόσβασης μόνο
στο 14 των ανθρώπων που ζουν με την
ασθένεια Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τις
αρχές του 2014 μέχρι και σήμερα να έχουν
θεραπευτεί στην Ελλάδα μόνο 1.100
ασθενείς βαρύτατα άρρωστοι όλοι σε

κίρρωση τελικού σταδίου Πρόκειται για έναν
από τους χαμηλότερους ρυθμούς θεραπείας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Η πολιτική περιορισμένης πρόσβασης δεν
μπορεί να θεωρείται σοβαρή μακροχρόνια
λύση Εξαιτίας αυτής μένουν χωρίς καμία
θεραπευτική επιλογή ασθενείς με απόλυτη
ανάγκη για τις νέες θεραπείες
Παράλληλα δημιουργεί και επιπλέον
προβλήματα Ενδεικτικά οι ασθενείς
κίρρωσης τελικού σταδίου που πετυχαίνουν
ίαση δεν σημαίνει απαραίτητα πώς

ξεφεύγουν από τον κίνδυνο
Θεραπεύοντάς τους όταν πλέον έχουν
φτάσει στο τελικό στάδιο κίρρωσης τους
υποχρεώνεις να ζήσουν με τον φόβο
ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου για

το υπόλοιπο της ζωής τους
Σε αντίθεση με την Ελλάδα οι περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
αντιμετώπισαν σοβαρά και ολιστικά το
πρόβλημα της ηπατίτιδας C Επειτα από
επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τη
φαρμακοβιομηχανία πολλαπλασίασαν τους
ρυθμούς θεραπείας των ασθενών
Επέκτειναν την πρόσβαση σε ασθενείς που
βρίσκονται στα αρχικά στάδια της νόσου
ώστε να διασφαλίσουν κατ ελάχιστον την
πλήρη εξάλειψη των βαρύτατων επιπλοκών
της νόσου κίρρωση ηηατοκυτταρικός
καρκίνος με προφανές όφελος τόσο για
τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τα
συστήματα Υγείας
Η τρέχουσα συζήτηση στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης αφορά την επιθετική
αντιμετώπιση της νόσου με στόχο την
οριστική εξάλειψή της σε έναν ορατό χρονικό
ορίζοντα έως το 2030
Πολλές χώρες επένδυσαν σχεδίασαν και
υλοποιούν μακροχρόνια πλάνα
αντιμετώπισης της νόσου με
συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες
αξιολόγησης ανά έτος Στη χώρα μας παρά
της εξαγγελίες είμαστε ακόμα στην αρχή
Διαχρονικά καμία επιδημία δεν εξαλείφθηκε
ούτε ελέγχθηκε επιτυχώς μόνο μέσα από την
κλινική πρακτική Η επιτυχημένη διαχείριση
της ηπατίτιδας C απαιτεί σχεδιασμό
οργάνωση και συνεργασίες σε πολιτικό
επίπεδο
Η πλήρης εξάλειψη της νόσου είναι εφικτή
αρκεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να
ενεργούμε με ένα σαφέστατα πιο φιλόδοξο
ρεαλιστικό πλάνο με συγκεκριμένους
στόχους και ορατό ορίζοντα
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ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Η φαρμακευτική
φιωχοποίπση των Ελλήνων

Πρόεδρος του
Συνδέσμου

Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων

Ελλάδος

ΚΑΘΗΛΩΣΗ της δημόσιας

φαρμακευτικής
δαπάνης στο 1,94 δισ
ευρώ οδηγεί σε φαρμακευτική

φτωχοποί
ηση των Ελλήνων Το
ποσό αυτό αντιστοιχεί
στο 50 του μέσου ευρωπαϊκού

όρου με το ένα τρίτο της δαπάνης
να καλύπτεται από Tis φαρμακευτικές επιχειρήσει

Τα παραπάνω επισημαίνει με συνέ
ντευξή του στο Εθνος της Κυριακής ο πρόε
6pos του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολί
6ns ο onoios εκτιμά ότι η βιώσιμη λειτουργία

του δημόσιου συστήματος Υγείας απαιτεί
έλεγχο και σε άλλα κέντρα κόστους

θεωρείτε ότι οι μειώσεις oris τιμές των φαρμάκων

στην Ελλάδα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω
και πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να ελεγχθεί η φαρμακευτική

δαπάνη
Το σίγουρο είναι neos οι φαρμακευτικές
εταιρείες έχουν επιδείξει τεράστιες αντοχές
στις διαδοχικές πιέσεις και μειώσεις της
φαρμακευτικής δαπάνης εξαντλώντας
τα όριά τους και επιβεβαιώνοντας τον
κοινωνικό τους ρόλο ιδιαίτερα σας
συνθήκες κρίσης που επικρατούν Αυτό
όμως όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να
συνεχιστεί καθώς και τα όρια δυνατοτήτων
είναι πεπερασμένα αλλά και γιατί η βιώσιμη
λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας
δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν ελεγχθούν
και τα άλλα κέντρα κόστους που το
επιβαρύνουν Οι εξοικονομήσεις πόρων και
η ορθολογική τους χρήση ασφαλώς και είναι
ζητούμενο μέχρι του σημείου που δεν θίγει
την προστασία του Ελληνα ασθενούς
Αλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως
τόσο οι ανάγκες όσο και οι κρατούσες
συνθήκες έχουν ξεπεράσει το υφιστάμενο
σύστημα τιμολόγησης καθιστώντας
επιτακτική την ανάγκη ενός νέου
απλοποιημένου και δίκαιου συστήματος
Η σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης
του ΕΟΠΥΥ είναι ένα θετικό βήμα προς αυτήν
την κατεύθυνση που πρέπει να οδηγήσει
άμεσα στις διαρθρωτικές αλλαγές που
απαιτούνται στην τιμολόγηση ξεκινώντας
από τις καινοτόμες και ακριβές θεραπείες
Παράλληλα εξαιρετικά κρίσιμος είναι ο
εξορθολογισμός και ο έλεγχος της δαπάνης
Από την πλευρά μας έχουμε προτείνει να
εφαρμοστεί άμεσα το πλαφόν
συνταγογράφησης των ιατρών ανά
ειδικότητα να οργανωθούν και να
εφαρμοστούν υποχρεωτικά πρωτόκολλα
συνταγογράφησης και μητρώα ασθενών
Πρέπει να τεθούν σωστοί και ξεκάθαροι
κανόνες λειτουργίας του συστήματος και

Η δαπάνη δείχνει να παγιώνεται
στα 1,945 δισ ευρώ

ποσό ηου αντιστοιχεί στο 50
τον μέσου ευρωπαϊκού όρου

Η βιώσιμη λειτουργία του δημόσιου συστήματος

Υγείας δεν μπορεί να επιτευχθεί αν
δεν ελεγχθούν και άλλα κέντρα κόστους
τονίζει ο Πασχάλης Αποστολίδης

ταυτόχρονα να επιλυθούν θέματα εκπτώσεων
Γβοβίθς αλλά και υποχρεωτικών

επιστροφών clawback αλλά και το θέμα των
πληρωμών ώστε να διασφαλιστούν
συνθήκες διαφάνειας προβλεψιμότητας και
σταθερότητας Και σε αυτήν την προσπάθεια
δεν έχουμε σταματήσει λεπτό να είμαστε στο
πλευρό της πολιτείας Η οποία όμως πρέπει
να ανταποκριθεί κι εκείνη με τους ρυθμούς
την κατανόηση και την αποφασιστικότητα
που επιβάλλουν οι περιστάσεις

Πού πρέπει να ανέλθει η δημόσια φαρμακευτική
δαπάνη ώστε να θεωρείται επαρκής για την κάλυψη

των αναγκών του ελληνικού λαού
Αρχικά να πούμε ότι η δαπάνη δείχνει να
παγιώνεται στα 1,945 δισ ευρώ οδηγώντας
με αυτόν τον τρόπο σε φαρμακευτική
φτωχοποίηση των Ελλήνων σε σχέση με

του υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες αφού ο
μέσος όρος της φαρμακευτικής δαπάνης
αγγίζει μόλις το 50 του μέσου όρου ms EE
Επιπλέον έρχεται και η εξέλιξη των
υποχρεωτικών επιστροφών clawback και
των εκπτώσεων rebate να επιβεβαιώσει την
ανεπάρκεια της δαπάνης καθώς περισσότερο
από το 1/3 της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης καλύπτεται από τις φαρμακευτικές
εταιρείες Και οι προβλέψεις για φέτος είναι
ακόμη πιο δυσοίωνες Οι ανάγκες έχουν ένα
όριο ανελαστικότητας στο ύψος της δαπάνης
και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό για να
αποφύγουμε οποιονδήποτε αντίκτυπο στις
παροχές υγείας Μόνο τους πρώτους μήνες
του 2016 η υπέρβαση στη δαπάνη είναι 77
πάνω από την αντίστοιχη περίοδο του 2015
γεγονός που αποδεικνύει ότι τα μέτρα
ελέγχου δεν δουλεύουν και οι ανάγκες είναι
πολύ περισσότερες από αυτές που υπολογίζει
το κράτος Ο επανασχεδιασμός του
συστήματος ο έλεγχος των δαπανών του
συστήματος Υγείας και όχι μόνο του
φαρμάκου ο έλεγχος του όγκου

συνταγογράφησης τα πρωτόκολλα
συνταγογράφησης τα μητρώα ασθενών
ασφαλώς και είναι βασικές παράμετροι της
εξυγίανσης και εκλογίκευσης της
φαρμακευτικής δαπάνης Αλλά ταυτόχρονα
όμως θα πρέπει στον προϋπολογισμό να
προβλεφθούν επιπλέον πόροι για την
κάλυψη των αναγκών ανασφάλιστων και
ανέργων καθώς και να εξαιρεθεί το κονδύλι
των εμβολίων καθώς πρόκειται για
πρόληψη και όχι για θεραπεία Μόνο έτσι
μπορούμε να φτάσουμε σε ένα βιώσιμο
σύστημα Υγείας χωρίς αδιανόητες εκπτώσεις
στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς

Ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνει ο ΣΦΕΕ προκειμένου
να διαμορφωθεί ένα αξιοπρεπές πλαίσιο κλινικών

μελετών στην Ελλάδα
Ακόμα και αυτό το θέμα των κλινικών
μελετών συνδέεται με τον εξορθολογισμό
του συστήματος και τη δημιουργία ενός
προβλέψιμου σταθερού πλαισίου
πληρωμών δαπάνης και τιμολόγησης
το οποίο και θα δώσει τη δυνατότητα στις
εταιρείες να διεκδικήσουν πόρους και να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της χώρας
στην ανάπτυξη κλινικών μελετών Σε αυτό
το πλαίσιο έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις και λύσεις στην πολιτεία για την
ανάπτυξη ενός σταθερού και ελκυστικού
νομοθετικού και φορολογικού
περιβάλλοντος για τις κλινικές μελέτες
στη χώρα μας Η υιοθέτηση αυτών των
προτάσεων θα οδηγούσε σύμφωνα με
μελέτη μας την επόμενη τριετία στον
τριπλασιασμό των επενδύσεων σε κλινικές
μελέτες φθάνοντας τα 240 εκατ ευρώ τον
χρόνο από τα περίπου 80 εκατ που είναι
σήμερα Σκεφθείτε την απώλεια εσόδων για
τη χώρα μας όταν για παράδειγμα το Βέλγιο
προσέλκυσε 2,5 δισ ευρώ σε έρευνα και
ανάπτυξη το 2014 Αλλά και την τεράστια
συμβολή τους στην αντιστροφή του
φαινομένου φυγής μυαλών από την
Ελλάδα κρατώντας τους νέους επιστήμονες
εδώ και δίνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης

Σε τι ύψος ανέρχονται οι οφειλές των νοσοκομείων
και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις

Οι ανείσπρακτες οφειλές από το Δημόσιο
μόνο για το 20 1 5 ανέρχονται περίπου στα
1,2 δισ ευρώ και φυσικά σε αυτές
προστίθενται και οι νέες οφειλές του 2016
φτιάχνοντας έναν φαύλο κύκλο ο οποίος
εγκλωβίζει σε καθεστώς ανασφάλειας και τις
εταιρείες και τους ασθενείς θέλω όμως να
σημειώσω ξανά την υπευθυνότητα των
εταιρειών του κλάδου που κάτω ακόμα και
από τις πιο αντίξοες συνθήκες που
προέκυψαν από τους περιορισμούς
κεφαλαίων capital control και τη
συνεπακόλουθη έλλειψη χρηματοδότησης
και άρα ρευστότητας στήριξαν τον Ελληνα
ασθενή χωρίς να παρουσιαστούν φαινόμενα
ελλείψεων Χωρίς όμως τη διευθέτηση αυτών
των συσσωρευόμενων οφειλών δεν θα
μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις
ευκαιρίες που δίνει ο κλάδος στη χωρα
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ΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΠΑΣΚΟΖΟΣ

Εθνικό στοίχημα
η Ηλεκτρονική Υγεία

Ο Γlàvvns
Μπασκόζρς γενικός

γραμματέας
Δημόσιας Υγείας

ΧΟΝΤΑΣ ήδη διανύσει
μισό χρόνο άσκησα τα
αρμοδιότητα τα διακυβέρνησα

στον τομέα
Tns Ηλεκτρονικήβ Διακυβέρνησα

του υπουργείου

Υγεία έχουμε
ήδη διαμορφώσει μια

στέρεη και δομημένη στρατηγική στον τομέα

Tns Ηλεκτρονικήβ Υγεία Η Ηλεκτρονική
Υγεία σίγουρα αποτελεί για την κυβέρνηση
και την ηγεσία του υπουργείου ένα εθνικό

στοίχημα στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού
σχεδίου για διασφάλιση Tns καθολική5 πρό
oßaons των πολιτών cms δημόσιε5 υπηρεσί
εβ υγεία5 για βελτίωση Tns διοίκησηβ του
συστήματοβ και διασφάλιση επαρκούβ και
σταθερή5 χρηματοδότηση5 το οποίο καλούμαστε

σε μια δύσκολη για τη χώρα μα5 δημοσιονομική

περίοδο να το κερδίσουμε με τη
μέγιστη δυνατή προσπάθεια και συναίνεση
και την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση σε
επίπεδο πόρων
Ολη pas η στρατηγική διέπεται από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει
να αποτελέσουν δομικά στοιχεία του οδικού
χάρτη ηλεκτρονικήβ υγείαβ Tns xoi>pas pas
Την εξυπηρέτηση ασθενών διευκόλυνση
πρόσβασα Το σπάσιμο Tns γραφειοκρατία5
Το σπάσιμο Tns διαφθοράβ και Tns

κακοδιαχείριση5 Την ενίσχυση των
ελεγκτικών μηχανισμών Την ανάπτυξη Tns

έρευναβ και των κλινικών μελετών στη χώρα
pas Αναλάβαμε τη διακυβέρνηση Tns

Ηλεκτρονικήβ Υγεία Tns xcopas pas και το
πρώτο pas μέλημα υπήρξε η αποτύπωση και
η ανάλυση Tns unàpxouoas κατάστασα σε
όλα τα επίπεδα Emerns σε ρια προσπάθεια
anocpuYris των λαθών του παρελθόντοβ
εντοπίσαμε tous κυριότεροι λόγου5
aoToxias των έργων Πληροφορικήβ στον
χώρο Tns Υγεία

Σχεδίαση σε δύο άξονεε
Διαπιστώσαμε και οι συμπολίτεβ pas
οφείλουν να το γνωρίζουν ότι σειρά έργων
απέτυχαν να προσφέρουν το επιθυμητό
τελικό αποτέλεσμα εξαιτίαβ Tns μη xpnons
κοινών προτύπων Tns ρη ύπαρξα κοινών
μητρώων και κωδικολογίων Του
μεγαλεπήβολου Tns σχεδίασή5 tous και Tns

αδυναμία υποστήριξή5 tous Tns xpncniKris
απαξίωση5 λόγω μη εμπλοκήβ των τελικών
χρηστών στη διαδικασία σχεδίασή5 tous Tns
πολπική5 OKonipÔTmas και των τοπικών
συμφερόντων Η σηρερινή στρατηγική pas
καλύπτει δύο ßaomoüs άξονεβ των εθνικών
και διεθνών δράσεων Δύο άξονεβ που αν
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και εν πρώτοι ερφανίζονται os ασύμπτωτοι
αποτελούν συνισταρένε5 των ίδιων βασικών
δορικών συστατικών Tns επιλογή3 καίριων
και στοχευμένων παρερβάσεων που θα
επιτρέψουν ποιοτική και λειτουργική
αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικήβ
Υγεία τόσο από tous επαγγελματικ Υγεία5
όσο και από tous xpn<re:s των υπηρεσιών
Υγεία ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν την
εφαρμογή εργαλείων ελέγχου και άσκησα
ποληική5 από την ηγεσία του υπουργείου

Σε εθνικό επίπεδο κινούραστε oris ypappés
1 Tns ολοκλήρωσα των υφιστάρενων
έργων και του κλεισίματοβ των εκκρεμοτήτων
του παρελθόντοβ
2 Tns ρεγιστοποίησα του λειτουργικού
οφέλουβ από υπάρχουσεβ υποδορέ5 και στην
επέκτασή tous σε εθνικό επίπεδο
3 Tns εφαρρογή ενιαίων Εθνικών
Μητρώων και Κωδικολογίων Υγεία με
θεσμικούβ ρόλου5 διαχείρισηβ και
επικαιροποίησα από Tis Διευθύνσεΐ5 και
tous Φορείβ του υπουργείου
4 Tns σχεδίασα και ανάπτυξα 08ipàs
εφαρρογών και υπηρεσιών για τη
διευκόλυνση Tns εξυπηρέτησηβ του πολίτη
και Tns αναβάθμισα Tns λειτουργία των
δορών υγεία και Tns υποστήριξα των
επαγγελρατιών υγεία
5 Tns συγκρότησα των θεσρικών οργάνων
διακυβέρνηση5 ηλεκτρονική5 υγεία

Σε διεθνέβ επίπεδο κινούραστε
1 Με εξωστρέφεια εκρεταλλευόμενοι κάθε
ευκαιρία συρρετοχήβ σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και δράσει

Σε μια προσπάθεια

αποφυγηδ
των λαθών
του παρελθόντος

η
νέα ηγεσία
του υπουργείου

εντόπισε

TOUS

κυριότερους
λόγους
aoToxias
των έργων
Πληροφορικής

στον
χώρο Tns
Yyeias

2 Με ουσιαστική συμμετοχή στον καθορισμό
κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικήβ υγεία
3 Με την ανταλλαγή καλών πρακτικών
εφαρμογήβ υπηρεσιών ηλεκτρονικήβ υγεία
και τεχνογνωσία
4 Με παρουσία σε διεθνή συνέδρια και
δίκτυα διαμόρφωσα πολιτικών
Καταληκτικά αναφέρουμε neos εξελικτικά
στάδια Tns υλοποίηση5 Tns orpaTnyiKris pas
αποτελούν
• Η αποδέσμευση των Νοσοκομείων και των
Υγειονομικών Περιφερειών Tns x(i>pas από
ημιτελή και δυσλειτουργικά πληροφοριακά
συστήματα
• Η ενίσχυση των παρεχομένων npos tous
πολίτε5 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγεία5
από τα νοσοκομεία με την ενίσχυση των
ψηφιακών υποδομών tous τη χρήση
συστημάτων αρχειοθέτηση5 απεικονιστικών
εξετάσεων και Tns ψηφιακή5 tous
διασύνδεση5 ρε κεντρικό εναποθετήριο
laTpiKris πληροφορία
• Η εφαρμογή ενιαίων προτύπων
συμβολαίων συντήρησα
• Η δυνατότητα δωρεάν κλεισίματοβ
ραντεβού για τα ιατρεία του ΠΕΔΥ και τα
νοσοκομεία από τον πολίτη μέσω του
Διαδικτύου
• Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων
εργαστηρίων για την επαναλειτουργία των
απαξιωμένων εργαστηρίων των ιατρείων
ΠΕΔΥ
• Η ενίσχυση Tns Ηλεκτρονικήβ
Συνταγογράφησα με την παραγωγική
λειτουργία των Μητρώων Χρόνιων
Ασθενειών και των θεραπευτικών
Πρωτοκόλλων
• Η διάθεση orous laTpoùs και orous Πολίτες
Tns Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Φακέλου
Πρωτοβάθμια5 και Tns Υπηρεσία
Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
• Η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των
Δομών Υγεία5 με το κεντρικό Επιχειρηματικό
Σύστημα Eu(puîas του υπουργείου για την
αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων που σχετίζονται ρε τον τρόπο
λειτουργία των Νοσοκομείων σε Διοικητικό
Οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο
Νοσηλεία5 Ασθενών Κατανάλωση5 και
Αποθήκευσα Φαρμάκων και Αναλωσίμων
• Η αξιοποίηση των δεδομένων
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση5 για την
αποτύπωση Tns KaTâoraons υγεία του
πληθυσμού και για τον έλεγχο των
λανθασμένων πρακτικών συνταγογράφηση5
• Η απόδοση στον Πολίτη και oris Επιτελικέβ
Δομέβ του Υπουργείου του Ατλαντα Υγεία5

Ολη μας η στρατηγική διέπεται
από την εξυπηρέτηση των

ασθενών και το σπάσιμο της
γραφειοκρατίας της διαφθοράς

και της κακοδιαχείρισης
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Φαρμάκι τα φάρμακα
01 ΤΙΜΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΣΤΟ 32 ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΣΤΟ 12

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Εντυπωσιακές

αυξήσεις
κατά 400 500 700
ή ακόμη και παραπάνω
πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

στη συμμετοχή τους στα
φάρμακα Παρόλο που οι τιμές των
φαρμάκων είναι διαρκώς μειούμενες

το σύστημα είναι έτσι διαμορφωμένο

ώστε οι ασφαλισμένοι να
επωμίζονται πολύ μεγάλο βάρος
Σύμφωνα με φαρμακοποιούς η
συνολική επιβάρυνση των ασφαλισμένων

στη συμμετοχή υπολογίζεται
κατά μέσο όρο στο 32 ενώ

πριν από τέσσερα χρόνια ήταν στο
12

Ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής
αναλύει το παράδειγμα ενός πολύ
κοινού φαρμάκου για τη χοληστερίνη

του Lipitor 20 mg 14 χάπια
το οποίο από το 2012 μέχρι σήμερα
έχει υποστεί μείωση λιανικής τιμής
κατά 35 ενώ η συμμετοχή των
ασφαλισμένων έχει αυξηθεί κατά
381 Οπως εξηγεί ο φαρμακοποιός

και αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού

Συλλόγου Πέλλας Πάνος
Ζαρογουλίδης από το 2010 έως
σήμερα έχει παρατηρηθεί μια πτώση

στις τιμές των φαρμάκων άνω
του 60 0α μπορούσε να σκεφτεί
κανείς ότι κατ επέκτασιν τα ποσά
που καλείται να καταβάλει ο κάθε
ασφαλισμένος ακολουθούν την ίδια
πτωτική πορεία

Απορίες
Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει

Είναι πολύ χαρακτηριστικό
ότι οι ασθενείς αναρωτιούνται για
ποιο λόγο τούς ζητούν περισσότερα

χρήματα οι φαρμακοποιοί Ουκ
ολίγες φορές μάλιστα τα βάζουν
και μαζί τους Ο Ε.Τ της Κυριακής

δέχθηκε τηλεφώνημα ατόμου
που πάσχει από κολπική μαρμαρυγή

που θέλει να διατηρήσει την
ανωνυμία του και αναρωτιόταν τι
γίνεται με τα φάρμακα και πληρώνει

παραπάνω λεφτά
Τι πραγματικά συμβαίνει λοιπόν

με τα φάρμακα Εως το 2012 η συμμετοχή

των ασφαλισμένων υπολογιζόταν

απλά Ο ασθενής έπρεπε να
καταβάλει το ποσοστό της εκάστοτε

πάθησης επί της λιανικής τιμής
του φαρμάκου και το υπόλοιπο το
ασφαλιστικό του ταμείο Για το Lipitor

δηλαδή κατά της υπερχολη
στερολαιμίας καλείτο να πληρώσει
το 10 της λιανικής τιμής 16,02
ευρώ άρα 1 6 ευρώ Το υπόλοιπο
14,42 ευρώ καταβαλλόταν από το

ασφαλιστικό ταμείο
Στην πορεία ωστόσο και υπό

τις συνεχείς πιέσεις των δανειστών
για εξορθολογισμό των δαπανών
ακολουθήθηκε μια σειρά μέτρων
το αποτέλεσμα των οποίων ήταν
από τη μια η μεγάλη μείωση των
τιμών των φαρμάκων και από την
άλλη η μετακύλιση μεγάλου τμήματος

του κόστους φαρμάκων στις
πλάτες των ασθενών εξηγεί ο

φαρμακοποιός

Το πρώτο μπαμ που έγινε ήταν
η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής

Δηλαδή το 10 για την υπερ

ΧΡΗΜΑΊΌΔΟΤΙΚΕΣ

Είδος Αύξηση
REMINYL PR.CAP 24MG
CAPBTx28 730 fH
TORVACHOL FCTAB
20MG/TA8BTx30
BLISTERS 3x10

317 W
IsJ

FAMVIR F.C.TAB 500MG
TABBTX14<2BUSTX7

533 1

ELIQUIS F.CTAB 5MG
TAB BTX 60 Tabs Blister
PVOPVrX7alu

196 SB
XARELT0 F.CTAB 20MG
ΤΑΒΒΤχ28ΤΑΒοε
BLISTERS PP/alu

191 mm

Χωρίςαντίδοτο
στην ακρίβεια

χολπστερολαιμία ανέβηκε στο 25
Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο θεσμός
της τιμής αναφοράς Πιο αναλυτικά

για το ίδιο φάρμακο σήμερα
ισχύουν δύο τιμές Η λιανική τιμή
του φαρμάκου το πόσο πωλείται το
φάρμακο στο φαρμακείο και η τιμή
αναφοράς η τιμή δηλαδή αποζημίωσης

του φαρμάκου από τον Εθνικό

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας ΕΟΠΥΥ

Η τιμή αναφοράς κάθε θεραπευτικής

κατηγορίας ορίζεται ως το χα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Lipitor 20 mg 14 χάπια 10,37 4,86

Πα να υπολογίσουμε τη συνολική
επιβάρυνση το ποσό που καλείται
δηλαδή να καλύψει από την τσέπη
του ο ασφαλισμένος προκειμένου
να έχει τα φάρμακα του πράττουμε
ως εξής

Α Τιμή αναφοράς Χ ποσοστό συμμετοχής

της διάγνωσης

4.86 Χ 25 υπερχοληοτερολαι
μία 1 22 ευρώ Α 1,22

Β Λιανική τιμή Ασφαλιστική τιμή

10,37-4,86=5,51 ευρώ Β 5,51

Γ 1 ευρώ ανά συνταγή

1 ευρώΓ=1

Συνολική επιβάρυνση
Α+Β+Γ 1 22+5.51 1=7,73 ευρώ

μηλότερο Κόστος Ημερήσιας θεραπείας

ανάμεσα στο σταθμισμένο
μέσο Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας
όλων των φαρμάκων και το σταθμισμένο

μέσο Κόστος Ημερήσιας
Θεραπείας όλων των γενόσημων
φαρμάκων της εκάστοτε κατηγορίας

Αυτό αναφέρεται ακριβώς σε
έγγραφο της 8nt Ιανουαρίου 2013
Ολες οι νομοθετικές παρεμβάσεις

έχουν εστιαστεί στη μείωση της τιμής

αναφοράς η οποία δημιουργεί
πρόσθετες επιβαρύνσεις στις πλάτες

των ασφαλισμένων οι οποίοι
καλούνται να καταβάλουν είτε το
100 είτε το 50 της διαφοράς
από τη λιανική τιμή του φαρμάκου

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις
που όταν η λιανική τιμή του φαρμάκου

βρίσκεται κάτω από την τιμή
αναφοράς ο ασθενής καταβάλλει τη
μισή συμμετοχή αλλά αυτό αφορά
μόλις σε ένα 10 των φαρμάκων
εξηγεί ο κ Ζαρογουλίδης

Ετσι υπάρχουν φάρμακα τα
οποία κοστίζουν 8 ευρώ και ο
ασθενής καλείται να πληρώσει
περισσότερα από 6 ευρώ Πολλοί

φαρμακοποιοί καταγγέλλουν
ότι πολλοί ασθενείς αποφεύγουν
πια να γράφουν τα φάρμακα σε
συνταγή του ΕΟΠΥΥ καθώς δεν
τους συμφέρουν η μετακίνηση και
η ταλαιπωρία αφού τελικά δεν γλιτώνουν

μεγάλο ποσό

Επονται
vées μειώσει
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι αναμένονται

ακόμη mo δραστικές
μειώσεις στις αμές των φαρμάκων

καθώς η διαπραγμάτευση

με τους θεσμούς
κατέληξε τον περασμένο
Νοέμβρη στη σταδιακή
απομείωση του μηχανισμού
προστασίας μέσα στην περίοδο

2016 2017 Πιο συγκεκριμένα

στο δελτίο τιμών
του α εξαμήνου του 2016
το όριο προστασίας βα είναι
9 ευρώ για τα off patent
φάρμακα και 5,5 ευρώ για τα
γενόσημα Ιτο δελτίο αμών
του Β εξαμήνου του 2016 τα
off patent δεν θα μπορούν
να μειωθούν κάτω από τα 7
ευρώ και τα γενόσημα κάτω
από τα 4 ευρώ Στο δελτίο
τιμών του α εξαμήνου του
2017 το όριο προστασίας θα
πέσει στα 4,5 ευρώ για τα off

patent και στα 3 ευρώ για
τα γενόσημα Τέλος στο τέταρτο

δελτίο τιμών αυτό που
θα εκδοθεί μέσα στο Β εξάμηνο

του 2017 το όριο προστασίας

θα πέσει στο 1 ευρώ
τόσο για off patent όσο και
γη γενόσημα Ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός
ωστόσο σε συνέντευξη Τύπου

που πραγματοποιήθηκε
μέσα στην εβδομάδα σημείωσε

πως γίνεται προσπάθεια
από πλευράς υπουργείου
Υγείας να τεθεί ανώτατο όρη
μείωσης τιμών ώστε να μην
υπάρξει ανεξέλεγκτη μείωση
σας τιμές παλιών και καταξιωμένων

φαρμάκων
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του Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygeia@gmail.com

Δεν
είναι μόνο ίο γεγονός

ότι η ντροπιασπκή λίστα
του Εθνικού Κέντρου Αμεσης

Βοήθειας EKAB
στο Λεκανοπέδιο μετράει

ακόμη και σήμερα καθημερινά 20-25
βαρέως πάσχοντες και πολυτραυματίες
συνανθρώπους μας οι οποίοι αναμένουν

μία ελεύθερη κλίνη σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ Δεν είναι
μόνο το γεγονός ότι η εν λόγω λίστα
μέτραγε ακόμη και 75-80 βαρέως πάσχοντες

και πολυτραυματίες συνανθρώπους

μας κατά τη διάρκεια της κορύφωσης

της έξαρσης του επιδημικού
κύματος της γρίπης A Η1Ν1 τον περασμένο

Φεβρουάριο
Μελέτη του 2013 στις ΜΕΘ της χώρας

μας έχει δείξει ότι το 40 των
νοσηλευομένων σε ΜΕΘ ασθενών παραμένει

για μεγάλο χρονικό διάστημα
στις μονάδες επειδή δεν υπάρχουν στη
χώρα μας δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης

εκτός από ένα στο Ιλιον της Αττικής

δεν υπάρχουν δημόσιες μονάδες
παρηγορητικής φροντίδας δεν υπάρχει
επαρκής αριθμός δημόσιων Μονάδων
Αυξημένης Φροντίδας ΜΑΦ προκειμένου

να υποδεχθούν τους εξερχομέ
νους από τις ΜΕΘ Αυτό το τόσο σοβαρό

όσο και ανησυχητικό στουαίο προέκυψε

την περασμένη Κυριακή 17 Απριλίου

κατά τη διάρκεια του 1ου συνεδρίου

Επαγγελματικής Ιατρυαίς Πρακτικής
το οποίο διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος

Αθηνών ΙΣΑ

Μόλις το 1,6
Κατά τη διάρκεια της πολύ σημαντικής
ομιλίας του ο καθηγητής Εντατικής
Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών και συντονιστής
διευθυντής της ΜΕΘ του πανεπιστημιακού

νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικόν
Απόστολος Αρμαγανίδης επεσήμανε
ότι μόλις το 1,6 του συνόλου των κλινών

νοσηλείας στο ΕΣΥ και μόλις το
1,9 του συνόλου των πανεπιστημιακών

κλινών νοσηλείας στη χώρα μας
είναι κλίνες ΜΕΘ τη στιγμή κατά την
οποία οι ΗΠΑ διαθέτουν κλίνες ΜΕΘ
στο 30 του συνόλου των κλινών νοσηλείας

οι χώρες της Ε.Ε στο 20 και
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
ΠΟΥ συνιστά ως ικανό σύνολο κλινών

ΜΕΘ το 8%-10 του συνόλου των κλινών

νοσηλείας μίας χώρας Την ίδια

Σήμα κίνδυνου
στην εντατική
Οι δραματικές ελλείψεις σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κοστίζουν
ανθρώπινες ζωές με δεκάδες πάσχοντες να περιμένουν στη λίστα αναμονής
στιγμή βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας υγείας

της χώρας μας φθάνει πολύ κοντά
στις συστάσεις του ΠΟΥ καθώς διαθέτει
κλίνες ΜΕθ στο 7,4 του συνόλου των
κλινών νοσηλείας του τομέα Με άλλα
λόγια η Ελλάδα θα έπρεπε να διαθέτει
περίπου 1.400 κλίνες ΜΕΘ σύμφωνα
με τα δεδομένα

του
ΠΟΥ αλλά
βρισκόμαστε
εδώ και χρό

Ο

αντιμετώπιση μίας πανδημίας ή η αντιμετώπιση

πολυτραυματιών από ενδεχόμενη

μαζική τρομοκρατική επίθεση
Σύμφωνα με τον Απόστολο Αρμαγα

νίδη η Ελλάδα βρίσκεται πάνω μόνο
από τη Νέα Ζηλανδία και τη Ζάμπια σε

αναλογία κλινών ΜΕΘ στο σύνολο των
κλινών νο

Η Ελλάδα χρειάζεται
διπλασιασμό των κλινών
ΜΕΘ για να πιάσει τα

νια στο σημείο

να μη
δύναται η Πολιτεία να θέσει σε λειτουργία

160 νέες πλήρως εξοπλισμένες
κλίνες ΜΕΘ με αποτέλεσμα το σύστημα
υγείας της χώρας μας να είναι ανήμπορο

ενώπιον μίας απευκταίας έκτακτης
υγειονομικής ανάγκης όπως είναι η

στάνταρ της Ε.Ε

σηλείας ενώ
θα χρειαζόμασταν

τον
πραγματικό
διπλασιασμό
των ήδη λειτουργουσών

κλινών ΜΕΘ προκειμένου
η χώρα μας να προσεγγίσει ικανοποιητικά

τον σχετικό μέσο όρο στις χώρες
της Ε.Ε

Κι ενώ το 25 των κλινών ΜΕΘ στη

χώρα μας παραμένει διαχρονικά κλειστό

και εκτός λειτουργίας με εξαίρεση το
χρονικό διάστημα του 2010 στο οποίο
εκτός λειτουργίας βρέθηκε μόνον το
10 των κλινών ΜΕΘ η θνησιμότητα
στις ΜΕΘ εκτιμάται διεθνώς στο 25

με τις κλίνες ΜΕΘ της χώρας μας να
φθάνουν σταθερά στο 40 κατά τις
περιόδους της δραστηριότητας της γρίπης

Α και εξαιτίας αυτής
Ο Απόστολος Αρμαγανίδης ζήτησε

μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στο συνέδριο ένα συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα διάρκειας
2-3 ετών για την πλήρη θέση σε λειτουργία

του συνόλου των κλινών ΜΕΘ
τις οποίες διαθέτει η χώρα μας αφού
αποδεικνύεται διαχρονικά ότι δεν διαθέτουμε

την ικανότητα και τη δυνατότητα

να τις θέσουμε όλες σχετικά άμεσα
σε λειτουργία
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ΠΩΣ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΚΟΤΩΣΕ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΥ Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα 185 ασθενείs με γρίπη

έχασαν τη ζωή tous πολλοί ε£ αυτών αναμένοντα5
να αδειάσει ένα κρεβάτι στην Εντατική ενώ συνολικά
403 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ

Ασθενεκ καινοσηλευτέβ α
Τραγικέ οι ελλείψει στα νοσοκομεία Το υπουργείο επιρρίπτει την ευθύνη στην απουσία διοικήσεων παριστάνον

Δεν αρμόζει αυτή η εικόνα σε σύστημα υγείας ευρωπαϊκής

χώρας όπως η Ελλάδα Αυτό θα αλλάζει δήλωνε

τον περασμένο Απρίλιο ο πρωθυπουργός κατά
τη συμβολική εηίσκεψή του στο υπουργείο Υγείας και
δεσμευόταν ότι θα εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε

τα προβλήματα του ΕΣΥ

της I Ιαναγιώιας Καρλαχήρα
karlatiratoU^yahao.gr

Εναν χρόνο μετά Tis μεγαλόστομες δεσμεύσει του κ Αλέ
£π Τσίπρα για την επείγουοα θεραπεία του ασθενοΰβ
ΕΣΥ οι noXlTEs ασθενείς και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ βιώνουν
με τον πιο οκληρό τρόπο την κατάρρευση του και αναζητούν

81S μάτην το αριστερό πρόσημο των κυβερνητικών εξαγγελιών

για την υγεία
Ανθρωποι πεθαίνουν περιμένοντας να βρεθεί ένα κρεβάτι

σε Μονάδα Εντατική θεραπείαβ ΜΕΘ Καιτηνώρα
που παραμένουν κλειστά 200 κρεβάτια γιατί δεν υπάρχει
προσωπικό ο αναπληρωτή unoupyôs Υγείας Παύλος
ΙΙΟλάκηκ ανιί να επισπεύδει τη διαδικασία των προσλήψεων

βάζει χέρι στη λίστα των υποψηφίων και στον πίνακα

κατάταΕη παρακάμπτοντας την αρμόδια εππροπιΊ
ιου Κένιρου Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ
Ασθενεί περιμένουν ει ιί μήνεδ για χειρουργικέ επεμβάσεις
ή ακπνοθεραπείες και όταν καταφέρουν να μπουν στο
νοσοκομείο αγοράζουν μόνοι tous από σαπούνι οινόπνευ

Στο Λαϊκό οι χειρουργοί κόβουν
στα δύο το πλέγμα που
χρησιμοποιούν oris επεμβάσεις
κήλης προκειμένου να
εξυπηρετούν δύο ασθενείς καθώς
τα υλικά φτάνουν από tous
προμηθευτή s με το σταγονόμετρο

μα και βαμβάκι μέχρι τα φάρμακά tous Καρκινοπαθές
αποκλείονται από τη θεραπεία tous επειδή οτα νοσοκομεία
δεν υπάρχουν ογκολογικά φάρμακα

Γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται στα όρια Tns εΣά
vùnons Otis làiviKés και στα Επείγοντα ενώ όταν κάνουν
ολιγόλεπτο διάλειμμα βάζουν χρήματα ρεφενέ γτα να
αγοράσουν τα υλικά που tous λείπουν από Tis κλινικέβ και
είναι απαραίτητα για τη νοσηλεία των ασθενών Επικουρικοί

συμβασιούχοι μαθητευόμενοι εργολαβικοί εργαζόμενοι

πληθαίνουν οτα δημόσια νοσοκομεία αποτελώνταβ
μια νέα γενιά εργαζομένων τον ucpuvô και κακοπληρωμένο

στρατό του ΕΣΥ που κρατά νευραλγικά σημεία σε λει
ιουργία

Σαν να φορούν παρωπίδες

Οι επικεφαλή ιου υπουργείου Υγεία ωστόσο δεν βλέπουν
κανένα πρόβλημα Εγκλωβισμένοι μέσα στον κομματισμό
οτην έλλειψη σχεδιασμού στην αβουλία στην αδυναμία
άσκηση διοίκηση οι γιατροί msΑριοτοτέλουβ ο υπουργοί
Υγεία Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτή unoiipyôs
Παύλο Πολάκη ροκανίζουντον υπουργικό χρόνο tous Ztis
onàvresδε περιπτώσει που καταφέρνουν να δουνκάποια
unô us μελανέ εικόνες ιου ΕΣΥ η ετυμηγορία tous είναι
έτοιμη ιυ πρόβλημα αποδίδεται πάντοτε οτην έλλειψη διοικήσεων

Σαν να μην ήταν οι ίδιοι που τον περασμένο
Δεκέμβριο ολοκλήρωσαν ένα προγκρόμ διώίεωνμέσα στο
ΕΣΥ απομακρύνονια με προσχηματικέ öiaöiKuotes α£ι

ολόγησηβ όλους tous επικεφαλήβ των δημόσιων νοσοκομείων

Αφησαν δηλαδή πρώτα τα νοσοκομεία ακέφαλα
μάλιστα η πλειονότητά tous παραμένει ακόμη xiopls διοίκηση

μια που η νέα διαδικασία αΣιολόγηση δρομολογήθηκε
πριν από λίγεϊ εβδομάδες και τώρα επιρρίπτουν την

ευθύνη για όποιο μείζον πρόβλημα προκύπτει καταγγέλλεται
ή δημοσιοποιείται στην έλλειψη διοικητών

Ψεύδη και δραματικές οι ελλείψεις
Η μέγγενη ms υποχρηματοδόιηοης σφίγγει γύρω unô ta
δημόσια νοσοκομεία και us δομές Κένιρα Υγείας και I Ιο
λυϊατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικιύου Υγεία
ΠΕΔΥ Η γυμνιΊ αλήθεια των αριθμών αποκαλύπτει tous

ψευδείς και ανακριβείς ισχυρισμούς ins ηγεσία ιου υπουρ
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Tous τελευταίοι μήνες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
των νοσοκομείων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και

προσεγγίζουν το ποσό που διατίθεται προς
χρηματοδότηση τους για έναν ολόκληρο χρόνο

γοραζουνyozES και opous
τας πως Ξεχνάει ότι το ίδιο τις εκπαραθύρωσε κακήν κακώς

Με συρρικνωμένους
προϋπολογισμούς
οι δημόσιες δομές
υγείας καλούνται

να αντιμετωπίσουν
την περίθαλψη και
τη νοσηλεία εκτός

των Ελλήνων πολιτών
και εκείνη των

χιλιάδων προσφύγων
και μεταναστών

γεΙου Yyelas για την αυΣημένη χρηματοδότηση ίου δημό
oiou συστήματοβ uyelas τουλάχιστον κατά 300 εκατ ευρώ
Τον περασμένο χρόνο η χρηματοδότηση των δημόσιων
νοσοκομείων και των δομών ΠΕΔΥ ήταν 1,289 δισ ευρώ
Από την κατανομή των δαπανών του 2016 που υπέγραψε
ο κ Ξανθόβ προκύπτει ότι η χρηματοδότηση των νοσοκομείων

για λειτουργικεβ δαπάνεβ ανέρχεται σε 1,156 διο

ευρώ και των δομών του ΠΕΔΥ σε 92 εκατ ευρώ συνολικό
δηλαδή για τα λειτουργικά έΣοδα ΕΣΥ και ΠΕΔΥγια το 2016
δίνεται το ποσό των 1,248 διο ευρώ

Eivai προφανήβ από τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το
υπουργείο Υγείαβ η μείωση ms χρηματοδότησηβ για το
2016 σε σχέση με το 2015 κατά 41 εκατ ευρώ Οι συρρικνωμένοι

προϋπολογισμοί των νοσοκομείων tpéros επιβαρύνονται

με τη χορήγηση των ακριβών φαρμάκων για Tis

ooßap^s παθήοειβ που πέρυσι χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ Σημειωτέον

ότι τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν otous
προμηθευτή 1,3 δια ευρώ από ληίιπρόθεομεβ οφειλέβ
στοιχεία Γενικού Λογιστηρίου του KpâTous

Τα προβλήματα όμωβ δεν σταματούν στη μειωμένη
χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των μονάδων υγείαβ
Tous τελευταίουβ μήνεβ οι ληΣιπρόθεομεβ οφειλέβ των
νοσοκομείων έχουν εκιιναχθεί στα ύψη και προσεγγίζουν
ιο ποσό που διατίθεται σε αυτά για χρηματοδότηση evôs
ολόκληροι χρόνου Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου

Οικονομικών οι ληΣιπρόθεομεβ οφειλέβ tous μόνο
τον Ιανουάριο του 2016 ανέρχονταν σε 1,020 εκατ ευρώ

Εάν αναλογιστεί Kânoios ότι με auioùs tous συρρικνωμένοι

προϋπολογισμούβ οι δημόοιεβ δομέ καλούνται να
αντιμετωπίσουν την περίθαλψη και τη νοσηλεία εκτόβ των
Ελλήνων πολιτών και εκείνη των χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που έχει ενσκήψει

στο σύστημα ιδία στα νοσοκομεία και τα Κέντρα
Υγεία5 των περιοχών όπου βρίσκονται οι αλλοδαποί πληθυσμοί

Οπωβ καταγγέλλει ο Πανελλήνκκ Ιατρικόβ Σύλλο
YOS ΠΙΣ οι προϋπολογισμοί δεν ειιαρκούν ενώ οι ελλείψει
αναλώσιμων υλικών και φαρμάκων στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ είναι ήδη ορατέβ παρά το γεγονόβ ότι είμαστε ακόμη
tous πρώτουβ μήνεβ του émus

Ρεφενέ για γάζεβ και λευκοπλάστ
Στα νοσοκομεία οι ελλείψειβ σε βασικά αναλώσιμα είναι
μια σκληρή πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι

πρώτα οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια οι ασθενεί
Το έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το ΘΕΜΑ και το
οποίο υπογράφει ο διευθυντή Tns Χειρουργικίκ Κλινικι
του Νοσοκομείου Γουμένισοαβ με ημερομηνία 14 Απριλίου

2016 είναι αποκαλυπτικό για Tis ελλείψειε το προσωπικό

αναγκάστηκε να αγοράσει γάζεβ και λευκοπλάστ
συγκεντρώνονταβ χρήματα εκ των ενόντων

Λόγω έλλειψης υδρόφιλης yàzas και λευκοπλάστ ο δι
ευθυντΛςτ™Χ/Κ[ο.ο Χειρουργικήβ Κλινική8 κ Kanomzrïs
Νικόλαος συγκέντρωσε χρηματικό ποσό από ns νοσηλεύτριες

και rows γιατρούς ms Χ/Κ για την αγορά των προαναφερθέντων
ειδών για να καλυφθούν οι ανάγκες ms κλινικής του

χειρουργείου και του ιατρείου αναφέρεται στο έγγραφο
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι

και στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Λόγω Tns

υποχρηματοδότησήβ του παρατηρείται έλλειψη υγειονομικού

υλικού καθώβ και βασικών ειδών καθαρισμού όπωβ

απορρυπαντικά και σακούλεβ απορριμμάτων Σε αρκετέβ
περιπτώσει οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν

Σανά και Σανά Tis σακούλεβ pias xprions των απορριμμάτων

με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το περιβάλλον
του νοσοκομείου αλλά και tous kivôùvous otous

onolous εκτίθενται και οι ίδιοι Στο Νοσοκομείο ΜεταΣά
το ένα εκ των τριών ογκολογικών νοσοκομείων TnsAimais
οι αοθενείβ αγοράζουν οι ίδιοι με δικά tous χρήματα αναλώσιμα

ônios σαπούνι αντισηπτικό βαμβάκι γάζεβ οινόπνευμα

Στο ΚΑΤ πάλι αγοράζουν μόνοι tous καθετήρεβ
υποσέντονα λευκοπλάστ αντισηπτικά Στο Λαϊκό οι χειρουργοί

κόβουν στα δύο το πλέγμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί

για μια επέμβαση κήληβ προκειμένου να εΣυ

πηρετήσουν δύο ασθενείβ καθώβ τα υλικά φτάνουν από
tous προμηθευτέβ με το σταγονόμετρο

Μόνη ελπίδα οι ιδιώτες

Δωρεά Ιδρύματος
Νιάρχου
στο Ελπίς
Σημαντικό κεφάλαιο για το ΕΣΥ αποτελεί η
Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου Ελπίβ
Μετά την ανακαίνιση όλων των χώρων Tns

εΣοπλίστηκε πλέον με νέο στεφανιογραφικό
μηχάνημα xopnvlas του Ιδρΰματοβ Σταύροβ
Niapxos öivovras τεράσπικ δυνατότητεβ οε
ό,π αφορώ τη διάγνωση και τη θεραπεία
καρδιολογικών παθήοεων στο υψηλήβ
κατάρτισηδ επιστημονικό προσωπικό Tns

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο
owioviorns διευθυνπϊβ ms Καρδιολογικήβ
Κλινικήβ Attaνά j tos Tpbacas στη

φωτογραφία με την ευκαιρία των εγκαινίων
του στεφανιογραφικού μηχανήματοβ την
περασμένη Δευτέρα σε ετήσια βάοη στο

Τμήμα Επειγόντων ms Καρδιολογικήβ Κλινικήβ

προσέρχονται περίπου 4.600 ασθενείβ και άλλοι
900 στο τακτικό καρδιολογικό ιατρείο
Οι νοσηλείκ στην Καρδιολογική Μονάδα και
την Κλινική αγγίζουν ετησία Tis 2300 ενώ

γίνονται περί Tis 2.000 εΣετάσεκ ônios triplex
ÔOKipaotes KÔnoxms hoher κά Στο
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο από τον Αύγουστο
του 2013 που Σεκίνησε έχουν πραγματοποιηθεί
μέχρι σήμερα 1 263 επεμβαηκέβ πράΣει 470

αγγειοπληστικέβ εκ των οποίων οι 207

ιτρωτογενείβ Η Καρδιολογική Κλινική του
Ελπίβ είναι πλέον μια πληρακ λεπουργούσα

κλινική με τα συναφή Εργαστήρια και Ιατρεία
ενταγμένη στο ΕΣΥκαι με την
πραγματοποίηση ans εφημερίκ πρωτογενών
αγγειοπλαστικών Εχουμε την αυτοτέλεια σε

χώρ us εΣοπλισμό και φυσικά σε επιοτήμονκ
ώοτε να διαχειριστούμε όλα τα καρδιολογικά
περιστατικά ανέφερε ο κ Tptitxas φωτ κατά
τον αγιασμό του νέου μιτχανήματος που τέλεσε
ο Μητροι ιολπικ Σάμου και kaptas Ευσέβιοβ
Ο επικεφαλήβ ins Κλινικήβ όπωβ και ο

ιφόεδροβ του Δ.Σ του νοσοκομείου Ίακηβ
Mnéns ευχαρίσπΛοαντο Ιδρυμα Σταυροβ
Niàpxos για m χορηγία του σημειωτέον ότι
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δωρεών
για εΣοπλισμό και ùaacs ανάγκεβ του ΕΣΥ

ùijious 100 εκατ ευρώ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κίνδυνος ασφυΕίας οτα νοσοκομεία
από τους κλειστούς προϋπολογισμούς
7

τ η διαπίστωση ότπο ΕΣΥ
νοσεί και μάλιστα βαριά

κάνει σε συνέντευξη
του προς Το Βήμα

ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας ΣΦΕΕ κ Πασχάλης
Αποστολίδης Αναφερόμενος
στην εφαρμογή του νοσοκομει
ακού clawback εκφράζει τον
φόβο ότι ο κλειστός προϋπολογισμός

κατά τη διάρκεια της
χρονιάς θα οδηγήσει σε ασφυξία

αποτελώντας τροχοπέδη
στην απρόσκοπτη λειτουργία
των νοσοκομείων αλλά και στην
πρόσβαση των ασθενών στις
αναγκαίες θεραπείες

Κύριε Αποστολίδη είναι βιώ
σιμο το ΕΣΥ με την πολιτική
που ακολουθείται από την παρούσα

κυβέρνηση
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία

αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα

Υγείας της πατρίδας μας νο

σεί και μάλιστα βαριά Οι πολυετείς

παθογένειες σε συνδυασμό
με το ασφυκτικό οικονομικό
πλαίσιο που δημιουργεί η παρατεταμένη

οικονομική κρίση
το θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο

Οι ελλιπείς μεταρρυθμίσεις η
εξαιρετικά χαμηλή φαρμακευτική

δαπάνη μέσω ενός κλειστού
φαρμακευτικού προϋπολογισμού

η αδυναμία εξορθολο
γισμού των δαπανών και σε
άλλα κέντρα κόστους πέραν
της φαρμακευτικής δαπάνης
που προκαλούν και τη μεγαλύτερη

επιβάρυνση δημιουργούν
ένα εκρηκτικό μείγμα Αν

σε όλα αυτά προστεθεί και η
δραματική αύξηση των νοσοκομειακών

ασθενών λόγω της
χαμηλής απόδοσης της πρωτοβάθμιας

περίθαλψης αλλά και η
αναγκαία κάλυψη των ανασφάλιστων

πολιτών που προβλέπει
η τελευταία Κοινή Υπουργική
Απόφαση ΚΥΑ είναι προφα

Η απουσία ελέγχου
και η αυξημένη

ζήτηση
είναι πιθανόν να
οδηγήσουν σε
μεγάλη υπέρβαση

που μπορεί να
έχει ως συνέπεια
ελλείψεις λόγω
απόσυρσης ή
μη λανσάρισμα
νέων καινοτόμων

φαρμάκων

νές ότι το σύστημα λειτουργεί
πέραν των ορίων του

Ο επανασχεδιασμός του συστήματος

ο συνολικός έλεγχος
των δαπανών του συστήματος
Υγείας ο έλεγχος της συνταγο
γράφησης τα πρωτόκολλα και
τα μητρώα ασθενών ασφαλώς
και είναι βασικές παράμετροι της
εξυγίανσης που δεν μπορεί να
καθυστερήσει περαιτέρω για να
εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη
πρόσβαση των ελλήνων ασθενών

στις αναγκαίες θεραπείες
τους Επιπλέον όμως θα πρέπει
στον προϋπολογισμό να προβλεφθούν

πρόσθετοι πόροι για
την κάλυψη των αναγκών ανασφάλιστων

και ανέργων καθώς
και να εξαιρεθεί το κονδύλι των
εμβολίων καθώς πρόκειται για
πρόληψη και όχι για θεραπεία

Υπάρχουν προβλήματα από
τηνεφαρμογήτου νοσοκομειακού

clawback Είναι πιθανόν

να μείνουν ασθενείς χωρίς θεραπείες

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
υπέρβασης της νοσοκομειακής

φαρμακευτικής δαπάνης
από τον στόχο που έχει τεθεί
σε πολλά νοσοκομεία Ενας
στόχος που δεν έχει εξηγηθεί

πώς προσδιορίστηκε και
στη βάση ποιων αναγκών Η
ως τώρα απουσία μηχανισμού
παρακολούθησης της νοσοκομειακής

δαπάνης ενισχύει τους
φόβους ότι ο κλειστός προϋπολογισμός

κατά τη διάρκεια της
χρονιάς θα οδηγήσει σε ασφυξία

αποτελώντας τροχοπέδη
στην απρόσκοπτη λειτουργία
των νοσοκομείων αλλά και στην
πρόσβαση των ασθενών στις
αναγκαίες θεραπείες

Δεν είναι βιώσιμο το μέτρο και
είναι καταφανώς άδικο καθώς οι
εταιρείες που δεν επηρεάζουν
μάλιστα τον όγκο της φαρμακει
τικής δαπάνης των νοσοκομείων

Οι εταιρείες καλούνται να χρηματοδοτήσουν εκείνες τις όποιες υπερβάσεις της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείωνχωρίς να έχει τεθεί οποιοδήποτε πλαφόν
τονίζει ο κ Πασχάλης Αποστολίδης

Λύση για το κόστος των καινοτόμων θεραπειών

Η φαρμακοβιομηχανία προσφέρει νέες καινοτόμες

θεραπείες με στόχο την αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης Αντέχουν τα συστήματα

Υγείας και συγκεκριμένα το ελληνικό να
χρηματοδοτούν αυτή τη στόχευση

Κατ αρχάς αξίζει να σημειώσουμε τις τεράστιες
και ελπιδοφόρες κατακτήσεις της φαρμακευτικής

επιστήμης στην αντιμετώπιση σοβαρών
ασθενειών Ασφαλώς και το κόστος των καινοτόμων

θεραπειών είναι υψηλότερο αλλά θα
πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και το γενικό¬

τερο οικονομικό και υγειονομικό όφελος που
επιφέρουν οι αποτελεσματικότερες θεραπείες
στην αντιμετώπιση ακόμη και ανίατων μέχρι
πρότινος ασθενειών

Το πρόβλημα βεβαίως είναι υπαρκτό και απα
σχολεί όλες τις χώρες του κόσμου πολύ περισσότερο

εκείνες με δημοσιονομικά προβλήματα
σαν τη δική μας

Ολα τα συστήματα Υγείας διεθνώς όμως προσπαθούν

να βρουν τρόπους μέσω χρήσης υπαρχόντων

μηχανισμών Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

για αύξηση της πρόσβασης των ασθενών σε
καινοτόμες θεραπείες εφαρμογή θεραπευτικών
πρωτοκόλλων για τις 20 πιο δαπανηρές θεραπείες

δημιουργία μητρώου ασθενών για όλες
τις νέες καινοτόμες και οικονομικά ανταποδοτικές

θεραπείες Επαναλαμβάνω ότι η χρήμα
τοδότηση νέων θεραπειών είναι πρόκληση για
όλα τα συστήματα Υγείας διεθνώς πρέπει όμως
να επισημάνουμε ότι η επένδυση σε έρευνα και
ανάπτυξη για μια νέα θεραπεία υπολογίζεται
κατά μέσον όρο σε 1,2 δισ ευρώ

καλούνται να χρηματοδοτήσουν
εκείνες τις όποιες υπερβάσεις
χωρίς μάλκπα να έχει τεθεί και
οποιοδήποτε πλαφόν Το 2015
ο κλάδος χρηματοδότησε το 1/3
της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης

Εχουν καταγραφεί σοβαρά
υπαρκτά πρακτικά προβλήμα
τα στη λειτουργία των νοσοκομείων

και των υγειονομικών περιφερειών

ΥΠΕ που καθιστούν
την παρακολούθηση της νοσοκομειακής

δαπάνης αδύνατη
Ενα άλλο πρόβλημα είναι ότι

δεν υπάρχει καταγραφή της ζή
τησης Λυτό αποδεικνύεται περίτρανα

από το γεγονός ότι μόλις
ιιρο ολίγων ημερών το υι ιουργείο
Υγείας έβγαλε την Κοινή Υπουργική

Απόφαση ΚΥΑ για τους
ανασφάλιστους και δεν έχουν
ακόμη καταμετρήσει αυτό το μέγεθος

και άρα τις ανάγκες τους
γεγονός το οποίο και το κράτος
παραδέχεται

Συνεπώς π απουσία ελέγχου
και η αυξημένη ζήτηση είναι ιιι
θανόν να οδηγήσουν σε μεγάλη
υπέρβαση που μπορεί να έχει
ως συνέπεια ελλείψεις λόγω
απόσυρσης ή μη λανσάρισμα
νέων καινοτόμων φαρμάκων
Υποστηρίζουμε ότι έπρεπε να
τεθεί ένα πλαφόν στην υπέρ
βάση όχι μόνο οτα νοσοκομεία
αλλά και στον ΕΟΠΥΥ Η Πολιτεία

πρέπει να παρέμβει άμεσα
και αποτελεσματικά για να απο
τραπεί μια τέτοια εξέλιξη και ο
φαρμακευτικός κλάδος είναι
έτοιμος να στηρίξει έμπρακτα
την προσπάθεια όπως αποδε
δειγμένα πράττουμε όλα αυτά
τα δύσκολα χρόνια

Υπάρχει ουσιαστική στάση
πληρωμών

Η κατάσταση πραγματικά είναι

δραματική Οι ανείσπρακτες
οφειλές για το 2015 φθάνουν
το 1,2 δισ ευρώ και οι οφειλές
του κράτους προς τη φαρμακευτική

αγορά έχουν ανεβεί κατά
52 σε σχέση με πέρυσι Αν
όλα αυτά συνδυαστούν με την
έλλειψη χρηματοδότησης και
τους περιορισμούς κεφαλαίων
capital controls η ασφυξία που

επικρατεί στην αγορά δεν έχει
προηγούμενο

Ο φαρμακευτικός κλάδος ο
δεύτερος σε εξαγωγές αντιμετώπισε

με μεγάλη υπευθυνότητα
και υψηλή συνείδηση της κοινωνικής

του ευθύνης όλες αυτές τις
αντίξοες συνθήκες στηρίζοντας
το δημόσιο σύστημα Υγείας και
εξασφαλίζοντας χωρίς ελλείψεις
τα αναγκαία φάρμακα στους έλ
ληνες ασθενείς Τα όρια αντοχών
μας όμως δεν είναι ανεξάντλητα
και είναι η σειρά τώρα της Πολιτείας

να διευθετήσει σταδιακά
τις οφειλές και να μας επιτρέψει
να λειτουργήσουμε σε ένα σχετικά

σταθερό και προβλέψιμο
περιβάλλον Ευελπιστούμε ότι
μετά την αξιολόγηση θα αρχίσει
η σταδιακή αποπληρα>μή των
οφειλών
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ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Προσπαθούμε να παραμείνουν στην
αγορά καλές και φθηνές θεραπείες

Το νοσοκομειακό
clawback είναι

ένα μέτρο
που επιβλήθηκε
από τους θεσμούς

Δεν ήταν
δική μας επιλογή

Στο πλαίσιο
αυτό προσπαθούμε

για την
ορθολογικότερη
διαχείριση νοσοκομειακής

φαρμακευτικής
δαπάνης

Οι τιμές των offpatent και γενοοη μων φαρμάκων δεν μπορούν να

μειωθούν περισσότερο οπό is από αυτές που είχαν στην προηγούμενη
τιμολόγηση λέει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΦ κ Ηλίας Γιαννόγλου

ι—Γ~ι ην προσπάθεια της κυβέρνησης

να παραμείνουν στην
ελληνική αγορά καλές και

χ φθηνές θεραπείες μεταφέρει
μέσα από συνέντευξη που παρα

χωρεί στο Βήμα ο αντιπρόεδρος
του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΕΟΦ κ Ηλίας Γιαννογλου Μιλά

για τα νέα όρια που θέτει η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας κάτω από τα οποία
δεν μπορεί να πέσουν α τιμές των off
patent και γενόσημων φαρμάκων ενώ
αναφερόμενος στο νοσοκομειακό
dawback τονίζει ότι ήταν ένα μέτρο
που επιβλήθηκε από τους θεσμούς

Κύριε Γιαννογλου γίνεται μεγάλη
κουβέντα για την υποοτελέχωση
του ΕΟΦ Δικαίως υπάρχει αυτή η
συζήτηση
0 ΕΟΦ είναι ένας οργανισμός

που έχει πολλές
δραστηριότητες προ
εγκρηικές ελεγκτικές
κ.λπ Ενας αντίστοιχος
οργανισμός ευρωπαϊκής
χώρας όπως η Σουηδία
έχει τριπλάσιο αριθμό
υπαλλήλων Επομένως
χρειάζεται ενίσχυση τόσο

με περισσότερο προσωπικό

όσο και με εξειδικευμένο

Ηδη έχουν έρθει
στον ΕΟΦ το τελευταίο
διάστημα κάποιοι εργαζόμενοι

με μετατάξεις ενώ
έχουν γίνει προκηρύξεις
για να προσληφθούν άλλοι

μέσω ΑΣΕΠ Επίσης
έχουν έρθει εργαζόμενοι

με πεντάμηνες συμβάσεις

Υπογράφηκε μέσα στην εβδομάδα
η Υπουργική Απόφαση για την

τιμολόγηση των φαρμάκων.Τι σημαίνει

στην πράξη ο κόφτης του
15
Πράγματι ανακοινώθηκε η Υπουργική

Απόφαση για τη νέα τιμολόγηση
Είχε προηγηθεί ενημέρωση του

ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ Σύμφωνα με την
απόφαση υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό

μείωσης των γενοσήμων 15
από την προηγούμενη τιμολόγηση
Ενα δεύτερο στοιχείο που περιλαμ
βάνει η συγκεκριμένη απόφαση εί
ναι ότι στα φάρμακα που είναι εκτός
πατέντας offpatent δεν μπορεί να
πέσει η τιμή πιο χαμηλά από αυτή
των αντίστοιχων γενοσήμων
Γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου
να παραμείνουν στην αγορά καλές και
φθηνές θεραπείες και να μην έχουμε
φαινόμενα υποκατάστασης και αύ
ξηση της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης Ταυτόχρονα θέλουμε να
ενισχυθεί η εγχώρια φαρμακευτική
βιομηχανία που είναι και από τους
βασικότερους πυλώνες της εθνικής
οικονομίας

Για να καταλάβω ποιος θα είναι ο
κόφτης σε απόλυτους αριθμούς

Για παράδειγμα πριν από το όριο
προστασίας ήταν 12 ευρώ για
τα off patent και 7,8 ευρώ γ ι α τα γε
νόσημα
Τώρα θα υπάρχουν παράλληλα πολ

λοί κόφτες θα υπάρχει ένα όριο των
9 ευρώ για τα offpatent και των 5,8

ευρώ για τα γενόσημα Παράλληλα
όμως οι τιμές δεν μπορούν να μειωθούν

περισσότερο από 15 από
αυτές που είχαν στην προηγούμενη
τιμολόγηση Να σας πω βέβαια ότι
οι εξελίξεις στο τομέα της τιμολόγησης

έχουν να κάνουν με το γενικότε
ρο οικονομικό κλίμα και την πορεία
προόδου της ελληνικής οικονομίας

Πιστεύετε ότι η εφαρμογή κλειστού

προϋπολογισμού στα ακριβά
νοσοκομειακά φάρμακα ήταν επιβεβλημένη

δεδομένου ότι οι άνθρωποι

που λαμβάνουν αυτές τις
θεραπείες είναι συγκεκριμένοι ενώ
σε ορισμένες παθήσεις όπως ο καρκίνος

ο αριθμός τωννέωνασθενών
δυστυχώς αυξάνεται

Το νοσοκομειακό
clawback είναι ένα

μέτρο που επιβλήθηκε
από τους θεσμούς Δεν
ήταν δική μας επιλογή
Στο πλαίσιο αυτό κοιτάμε
για την ορθολογικότερη
διαχείριση νοσοκομεία
κής φαρμακευτικής δαπάνης

Να πω σε αυτό το
σημείο ότι από τις 9 Μαΐου

τίθεται οε εφαρμογή
ένα πρόγραμμα στον

ΕΟΦ και κατ επέκταση
στο υπουργείο Υγείας

για καταγραφή σε
πραγματικό χρόνο των
πωλήσεων των εταιρειών

προς τα νοσοκομεία
τις φαρμακαποθήκες και
τα φαρμακεία Αυτό θα
μας δώσει τη δυνατό

τητα του έλεγχου και της δαπάνης
για να περιοριστεί κατά το δυνατόν
Todawback και να παρακολουθηθεί
και η ορθολογικότερη διαχείριση των
φαρμάκων στα νοσοκομεία Το ίδιο
σύστημα θα βοηθήσει και στην καλύτερη

παρακολούθηση των παράλ
ληλων εξαγωγών των φαρμάκων και
στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς

t Τι μέλλει γενέσθαι με τις κλινικές
μελέτες
Οι κλινικές μελέτες είναι σπουδαίο

κεφάλαιο και ψηλά οτις προτεραίο
τητες της κυβέρνησης Είμαστε σε
επαφή με το Πανεπιστήμιο τον ΣΦΕΕ
και τους εμπλεκόμενους φορείς για
την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας

Η ανάπτυξη των κλινικών
μελετών εί(ΐαι σημαντική καθώς θα
ωφελήσει επιστημονικά και οικονο
μικά ενώ θα συμβάλει στη βελτίω
ση της παρεχόμενης φαρμακευτικής
περίθαλψης

I Εκτός από αντιπρόεδρος του ΕΟΦ
είστε και φαρμακοποιός Μπορεί
ένα ιδιωτικόφαρμακείο να σηκώσει
τη φαρμακευτική δαπάνη 400.000
ανασφάλιστων πολιτών
Κοιτάξτε οι συνταγές θα εκτελού

νται από τα φαρμακεία και θα εξο
φλούνται πους φαρμακοποιούς από
τονΕΟΠΥΥ Η αίσθηση είναι ότι δεν
θα είναι μεγάλη επιβάρυνση Αλλω
στε ο ΕΟΠΥΥ έχει οφέλη και από τις
μειώσεις των τιμών που προέκυψαν
από την τελευταία τιμολόγηση αλλά
και από αιπές που θα επέλθουν στην
επόμενη του Νοεμβρίου



15. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1


	ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
	24/04/2016 FREE SUNDAY σελ. 30

	ΑΔΥΝΑΤΕΙ Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
	24/04/2016 FREE SUNDAY σελ. 18

	ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ
	24/04/2016 FREE SUNDAY σελ. 16

	18 ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
	23/04/2016 ΑΓΟΡΑ σελ. 1
	23/04/2016 ΑΓΟΡΑ σελ. 18
	23/04/2016 ΑΓΟΡΑ σελ. 18

	ΑΝΕΠΑΡΚΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
	23/04/2016 ΑΞΙΑ σελ. 36

	1 ΣΤΟΥΣ 10 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
	24/04/2016 ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 18

	Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
	24/04/2016 ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4

	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
	24/04/2016 ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 2

	ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ 32% ΕΧΕΙ ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
	24/04/2016 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 1
	24/04/2016 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 21

	ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ
	23/04/2016 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 1
	23/04/2016 ΕΠΕΝΔΥΣΗ σελ. 34

	ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΓΑΖΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ
	24/04/2016 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σελ. 42
	24/04/2016 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σελ. 43

	ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΑΚΗ
	24/04/2016 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 1
	24/04/2016 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 29

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
	24/04/2016 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4

	ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
	24/04/2016 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 2

	ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ
	24/04/2016 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 1




