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ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΣΟΙΠ

Πράσινο φως για την ανάπτυξη
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Και ενίσχυση δομών στήριξης ιης νεοφυους επιχειρηματικότητας

Το πράσινο φως στο Σχεδίο Δράσης
για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

άναψε το Κυβερνητικό
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ΚΥ
ΣΟΙΠ που συνεδρίασε τη Δευτέρα 25 Απριλίου

υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Γιάννη Δραγασάκη Συγκεκριμένα
το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση της υφυπουργού

Οικονομίας αρμόδιας για τη
Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη και το
Σχέδιο Δράσης στο επίκεντρο της οποίας
βρίσκονται όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου

του φαρμάκου που διαθέτουν ερευνητική

ή/και παραγωγική δραστηριότητα
στην ελληνική επικράτεια οι οποίες στην
πλειονότητά τους είναι ελληνικών συμφερόντων

Η κλαδική μελέτη εντόπισε
τους ακόλουθους έξι άξονες προτεραιότητας

Τόνωση της ζήτησης των προϊόντων
της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ενίσχυση

της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων

του κλάδου στήριξη δραστηριοτήτων

έρευνας και καινοτομίας αναβάθμιση
του ανθρώπινου δυναμικού διασφάλιση

υποστηρικτικών υπηρεσιών και
υποδομών και βελτίωση του περιβάλλοντος

χρηματοδότησης
Για να διασφαλιστεί η υλοποίηση του

Σχεδίου Δράσης αποφασίστηκε η συγκρότηση

διυπουργικής επιτροπής με τη
συμμετοχή των υπουργείων Οικονομίας
Υγείας και Παιδείας με αρμοδιότητα στα
θέματα έρευνας η οποία θα εξειδικεύσει
περαιτέρω τους άξονες προτεραιότητας με
στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας

την εξωστρέφεια και τη
μείωση της τιμής των φαρμάκων

Επίσης το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση

του υφυπουργού Οικονομίας αρμόδιου

για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση

σχετικά με την ενίσχυση δομών στήριξης
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας όπως
είναι οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
business incubators Με τη λειτουργία

των δομών αυτών επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν

κάποια από τα βασικά προβλήματα

που αποτρέπουν την ανάληψη επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών ή και ευθύνονται

για την αποτυχία επιχειρηματικών
εγχειρημάτων

Στο πλαίσιο αυτό πέραν της προκήρυξης
της δράσης Ενίσχυση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

ξεκίνησε η δημιουργία

του Μητρώου Δομών Ενεργού
Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Στο Μητρώο θα καταγραφούν αναλυτικά

στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα

τις υποδομές τις προσφερόμενες
υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και
προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας

τις διαδικασίες επιλογής και
τον χρόνο στήριξης των επιχειρηματικών

σχημάτων την τιμολογιακή πολιτική των
δομών τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη
δημιουργηθεί τα επιχειρηματικά σχήματα

που φιλοξενούνται σε αυτές και κάθε
άλλη χρήσιμη πληροφορία Το Μητρώο
αρχικά σε πιλοτική εφαρμογή θα επικαι
ροποιείται με ευθύνη των δομών ώστε η
παρεχόμενη πληροφορία να είναι ακριβής
και να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση

της δομής
Εν τω μεταξύ το ΚΥΣΟΙΠ ανέθεσε στη

διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων να ετοιμάσει αναλυτική εισήγηση

που να περιλαμβάνει Σχέδιο για
τη ρύθμιση εντός του 2016 των στεγαστικών

και επισκευαστικών δανείων που
έχει χορηγήσει σε 145.000 δημόσιους και
δημοτικούς υπαλλήλους και προτάσεις
για την ενίσχυση του αναπτυξιακού του
ρόλου στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η σχετική εισήγηση θα συζητηθεί
στο ΚΥΣΟΙΠ εντός του Μαΐου
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και π

φαρμακερή
αντίδραση των
φαρμακοποιών
Δεν έχουν όμως την
ίδια γνώμη οι φαρμακοποιοί

Με επιστολή
που έστειλε χθες στον Κυριάκο Μητσοτάκη

ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντοβ κάνει λόγο για απο
σπααμσπκες και ημιτελείς προτάσεις
Σύμφωνα με τον κ Λουράντσ η πρότα
οπ για την κατ οίκον διανομή αντιβαίνει
τις διατάξεις του νόμου 1963/1991,0
οποίος ορίζει ότι το φαρμακο είναι κοινωνικό

αγαθό και χορηγείται διό χειρός
φαρμακοποιού Δεν είναι εμπόρευμα
τονίζει για να διακινείται ανέλεγκτα
από οιονδήποτε Ο φαρμακοποιός ενημερώνει

τον ασθενή για ενδείξεις αντενδείξεις

και δοσολογία Τα συγκεκριμένα
δε σκευάαματα είναι ιδιαίτερα ευπαθή
και φυλάσσονται σε ψυγεία Σκληρή
αντίδραση από έναν συνδικαλιστή ο
οπσίσς σημειωτέον έχει διατελέσει δυναμικό

μέλος της ΝΔ
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TO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μεταξά επισκέφθηκε η Φώφη Γεννηματά

Η Φ. Γεννηματά
για τις
ελλείψεις
στην Υγεία
Επίθεση στην κυβέρνηση για τις
ελλείψεις στην Υγεία πραγματοποίησε 

η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Φώφη Γεννηματά κατό τη διάρκεια 

επίσκεψης στο Νοσοκομείο
Μεταξά. Η Φώφη Γεννηματά, που
συνομίλησε με εργαζομένους στο
νοσοκομείο, σε δηλώσεις της τόνισε 

ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ «γκρεμίζει ό,τι έχει μείνει
όρθιο στον χώρο της Υγείας. Η
κατάσταση στο Νοσοκομείο Μεταξά 

είναι πραγματικά τραγική. Ο
χρόνος αναμονής για τους ασθενείς 

που έχουν ανάγκη από ακτινοθεραπεία 

ξεπερνάει τους δυο
μήνες. Οι ελλείψεις σε φάρμακα,
σε υλικά και σε προσωπικό είναι
πσλό μεγάλη». Η πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ έχει ιδιαίτερη ευαισθησία
στα θέματα που αφορούν την
Υγεία, αφού και ο αείμνηστος Γ.

Γεννηματάς είχε βάλει τη σφραγίδα 
του στη δημιουργία του ΕΣΥ.
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Ηπρόταση
ms ΝΔ για
τη διανομή
ακριβών
φαρμάκων
Μεταξύ

των 25 προτάσεων που
ανακοινώθηκαν από τη ΝΔ μετό

το τέλος του 1 0ου συνεδρίου περιλαμβάνεται

η κατ οίκον
διανομή φαρμάκων
υψηλού κόστους Αφορά

ειδικές κατηγορίες
ασθενών όπως εκείνοι

που αντιμετωπίζουν
κινητικό προβλήματα

και οι κάτοικοι
των απομακρυαμένων
περιοχών Η πρόταση
έχει βάση δεδομένης
της ταλαιπωρίας που
υφίστανται σήμερα οι
πάσχοντες Σε πολλές
περιπτώσεις δεν βρίσκουν

τα φάρμακά
τους καθώς τα νοσοκομεία

δεν διαθέτουν
επαρκείς πόρους να
τα προμηθευτούν
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Διαγράφεται χρέος ΕΟΠΥΥ 3 δισ
Ein διαγραφή των χρεών του ΕΟΠΥΥ

npos τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
για υπηρεσίες που παρείχαν σε
ασφαλισμένου5 από 1/1/2012 έωδ
31/12/2014 προχώρησε το υπουργείο

Υγεία5 Ontos αναφέρεται σε
τροπολογία επί του νομοσχεδίου
για tous αγροτικού s συνεταιρι
σμοΰΞ που ψηφίστηκε την περασμένη

Πέμπτη με απόφαση του
υπουργού Υγείαε διαγράφονται
οι απαιτήσει των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων του ΕΣΥ έναντι του
ΕΟΠΥΥ για νοσήλια ασφαλισμένων

στο ϋψθ5 των ετήσιων χρη
ματοδοτήσεών tous από τον κρατικό

προϋπολογισμό για τα έτη
2012 2013 και 2014 Σημειώνεται
ότι ο ΕΟΠΥΥ από την αρχή τηβ
λειτουργία του συσσωρεύει χρέη
έναντι των δημόσιων νοσοκομείων

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε
στη Βουλή ο αναπληρωτήε υπουργό

s Υγεϊαδ Παύλοδ ΠολάκηΒ με
την τροπολογία διαγράφεται χρέο
ùipous 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

Παράταση θητείας
Επιπλέον το υπουργείο Υγείθ5

παρατείνει τη θητεία των μελών
των Δ.Σ των νοσοκομείων έωδ
τον διορισμό νέου διοικητή ή/και
αναπληρωτή διοικητή σε μια
προσπάθεια να επιλυθούν προβλήματα

που έχουν δημιουργηθεί
το τελευταίο διάστημα κατά το
οποίο τα νοσοκομεία είναι ακέφαλα

Πλέον έχουν συμπληρωθεί
τέσσερα μήνε από τότε που το
υπουργείο προχώρησε σε μαζική
αποπομπή των διοικητών των
νοσοκομείων αφήνοντα5 στο
πόδι tous tous διευθυντέΒ των

ιατρικών υπηρεσιών και τα Δ.Σ
των νοσοκομείων Τουλάχιστον
έωε χθεε είχαν τοποθετηθεί μόλΐ5
13 διοικητέδ και αναπληρωτέε
διοικητέϊ νοσοκομείων σε νοσο

Με την ίδια τροπολογία καθορίζεται

ο τρόπος προληπτικού ελέγχου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί

των ενταλμάτων πληρωμής των
παροχών του ΕΟΠΥΥ

Προς τα νοσοκομεία
ΕΣΥ για υπηρεσίες
οε ασφαλισμένους
από την Ιη/Ι/2012
έως τις 31/12/2014
βάσει τροπολογίας

κομεία που είχαν μείνει ορφανά
ενώ σε αρκετά ιδρύματα είχε
λήξει η θητεία των Δ.Σ με αποτέλεσμα

να μην μπορούν να
προχωρήσουν

σε αγορέ αναγκαίων
υλικών

Στην ίδια τροπολογία επ αναδιατυπώνονται

οι όροι και οι προϋποθέσει

για Tis ατομικέε συμ
βάσεΐΞ έργου/παροχήΞ υπηρεσιών
καθαριότητα5 φύλαξηε και σίτι
ons σε δημόσια νοσοκομεία σε
μια προσπάθεια να τεθούν εκτ05

νοσοκομείων τα ιδιωτικά συνεργεία

Πρόκειται για μια διόρθωση
Tns αντίστοιχα διάταξα που
είχε συμπεριληφθεί στον νόμο
για το παράλληλο πρόγραμμα σε
ζητήματα όπω5 η ασφαλιστική
κάλυψη το ανώτατο όριο köotous
κά Η συγκεκριμένη διάταξη προκάλεσε

εκ νέου την αντίδραση
Tns αντιπολίτευσα Οτομεάρχα
ΥγείαΕ τηε Ν Δ XpnoTOS Κέλλα5
κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δημιουργεί

μια νέα γενιά συμβασιούχων
οι οποίοι με την ελπίδα

uns μονιμοποίησηε θα περιέλθουν
σε ομηρία και θα αποτελούν εκλογική

πελατεία Αντίστοιχα ο το
μεάρχα Υγεία5 στο Ποτάμι Κώ
OTas Μπαργιώταε κατηγόρησε
το υπουργείο ότι εισάγει διορισμού

s xiopis κριτήρια
Τέλ05 με την ίδια τροπολογία

καθορίζεται ο τρόποε προληπτικού
ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

επί των ενταλμάτων πληρώ

uns των παρόχων του ΕΟΠΥΥ
μετά την πρόσφατη αλλαγή του
τρόπου εκκαθάρισα των τιμολογίων

από Tis υπηρεσίεΒ του
Οργανισμού Υπενθυμίζεται ότι
με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση

υιοθετήθηκε το σύστημα εκκαθάρισα

των οφειλών του ΕΟΠΥΥ

apos tous napöxous με δειγματοληψία

Ο λόγοε για τον οποίο
αποφασίστηκε αυτό είναι ο όγκοε
των σχετικών εγγράφων που υποβάλλονται

oris περιφερειακέ διευθυνθεί

Ειδικότερα ο ΕΟΠΥΥ
έχει συμβληθεί με 22.000 παρό
xous υγεία5 που υποβάλλουν σε
μηνιαία βάση φακέλου s με έγγραφα

για 2.000.000 ιατρικέΕ πράξει

με μέσο όρο τέσσερα σελίδεε
ανά ιατρική πράξη ήτοι 8.000,000
σελίδεε σε μηνιαία βάση προ s
τον ΕΟΠΥΥ για ιατρικό και διοικητικό

έλεγχο
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Νέα σκούπα στα αποθεματικά
Υποχρεωτικός δανεισμός από νοσοκομεία ΟΑΣΑ Βουλή και ΕΟΠΥΥ
Στα αποθεματικά των δημοσίων φορέων καταφεύγει
για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση καθώε η πολύμηνη

καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τη διαπραγμάτευση

και η μη καταβολή ööons αυτήν
τη φορά και με ευθύνη των θεσμών έχουν οδηγήσει

στο κόκκινο τα κρατικά ταμεία Ο évas
μετά τον άλλο οι δημόσιοι φορείε καλούνται να
καταθέσουν τα αποθεματικά tous στην Τράπεζα
xns Ελλάδοχ και στη συνέχεια μέσω πράξεων βραχυχρόνιου

δανεισμού repos καταλήγουν στα
κρατικά ταμεία για να καλυφθούν βασικέ s υπο¬

χρεώσει του Δημοσίου δηλαδή η καταβολή
μισθών και συντάξεων και η εξυπηρέτηση του
χρέουε Τον Απρίλιο υπήρχε ταμειακά έλλειμμα
500 εκατ ευρώ το οποίο καλύφθηκε από τα ταμειακά

διαθέσιμα φορέων του ευρύτερου δημοσίου
τομέα Ηδη στην ΤτΕ έχει καταλήξει μεγάλο μέροε
των αποθεματικών των νοσοκομείων ms Βουλή
του ΟΑΕΔ και σύντομα του ΕΟΠΥΥ Αυτό έχει ωϊ
αποτέλεσμα οι tpopEÎs αυτοί να μη μπορούν να
καλύψουν υποχρεώσει npos τον ιδιωτικά τομέα
στερώντα5 ρευστότητα από την πραγματική οι¬

κονομία Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού
επιτελείου η ρευστότητα που μπορεί να εξασφαλίσει

το Δημόσιο καλύπτει Tis ßaauats υποχρεώσει
του έως το πρώτο 20ήμερο του Μαΐου Μετά η
κατάσταση γίνεται οριακή και θα χρειαστεί να
παγώσει οποιαδήποτε άλλη δαπάνη για να εξασφαλίσει

οξυγόνο για μερικέβ ημέρεε ακόμη Σημειώνεται

ότι ακόμη κι αν κλείσει σήμερα η συμφωνία

με την τρόικα θα χρειαστούν περίπου τέσσερα

εβδομάδε5 μέχρι ότου καταβληθεί δόση
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξα Σελ 19
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Νέο σκούπισμα για το ενδεχόμενο καθυστέρησης στην εκταμίευση της επόμενης δόσης από τους πιστωτές

Υπό κεντρικό έλεγχο τααποθεματικάδημόσιωνφορέων
To ενδεχόμενο αημανηκών καθυστερήσεων

στην εκταμί
ευση της επόμενης δόσης σπεύδει

να προλάβει η κυβέρνηση ζητώντας

όπως και πέρυσι από
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης

να καταθέσουν τα διαθέσιμα

τους στον λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος Μετά τα
υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

των νοσοκομείων
του ΟΑΕΔ και του ΕΟΠΥΥ σειρά

πήρε η ελληνική Βουλή η οποία
όπως έκανε γνωστό ο Πρόεδρος
της Νίκος Βούτσης μετέφερε στον
κοτνό λογαριασμό το ποσό των
67 εκατομμυρίων ευρώ Τις επόμενες

ημέρες αναμένεται να δοθεί

συνέχεια και με άλλους φορείς

Τα χρήματα που μπορούν να
συγκεντρωθούν στον λογαριασμό
της Τράπεζας της Ελλάδος από
το νέο σκούπισμα στους φορείς

της γενικής κυβέρνησης ανέρχονται

σε λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια

ευρώ Θεωρούνται όμως
πολύτιμα σε αυτή τη φάση ώστε
να θεωρείται δεδομένο ότι η χώρα

μπορεί να εκπληρώσει πς υποχρεώσεις

της εντός και εκτός συνόρων

μέχρι τον Ιούντο Η κινητοποίηση

δεν θα γινόταν αν είχε
ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης
του φετινού φόρου εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων

από τον Απρίλιο Ωστόσο με την
τροπή που πήραν τα πράγματα
και την καθυστέρηση της διαδικασίας

υποβολής των δηλώσεων
τα πρώτα έσοδα από τον φόρο

εισοδήματος θα εισρεύσουν
από τον Ιούλιο

Οι υποχρεώσεις στο εσωτερικό
μέτωπο καλύπτονται κατά κύριο

λόγο με το πάγωμα όλων
των δαπανών που δεν έχουννα κάνουν

με βασικές λειτουργίες του

κράτους ή υποχρεώσεις για μισθούς

και συντάξεις Ευτυχώς για
την ελληνική πλευρά από τις 1 3

Απριλίου που εξοφλήθηκε μια
μεγάλη δόση ύψους 448 εκατ ευρώ

προς το ΔΝΤ μέχρι και τις αρχές

Ιουνίου δεν υπάρχει άλλη
σοβαρή υποχρέωση Ακόμη και
ο Ιούνιος έχει μια δόση και πάλι

προς το ΔΝΤ της τάξεως των
298,67 εκατ ευρώ

Το υπουργείο Οικονομικών

γνωρίζει ότι δυναιότητα αποπληρωμής

ιων υποχρεώσεων του
Ιουλίου χωρίς συμφωνία με τους
θεσμούς δεν υπάρχει Πέραν της
δόσης του ΔΝΤ ύψους 448 εκατ
ευρώ υπάρχουν και δύο ομόλογα

που έχει στην κατοχή της η
ΕΚΓ ύψους 2,267 δισ ευρώ Τέτοιο
ποσό θεωρείται αδύνατον να

συγκεντρωθεί

χωρίς τα κεφάλαια ιου
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Πασχάλης
Αποστολίδης

πρόεδρος ΣΦΕΕ

Συνέντευξη

Στον Γιώργο Σακκά
g$akkas(3>naf tempo ri ki gr

Ο κλάδος βρίσκεται
σε κόκκινο συναγερμό

V Σε σημείο κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο κλάδος του φαρμάκου όπως τονίζει στην Ειδική

J
Εκδοση Υγεία και Φάρμακο της Ν ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης υποστηρίζοντας
ότι ο επανασχεδιασμός του συστήματος υγείας με σωστό έλεγχο των δαπανών θεωρείται μονόδρομος Ν

Οι οφαλίς του Δημοσίου
lpO HÇ pQpfMKtUÎMÎÇ

ιοί,ΐ δ*σ cuptd
ενω σύσσωμα vu
MM VÉfÇ ΟφβλΙ
φτιάχνοντας έναν φαύλο
κύκλο ο οποίος εγκλωβίζει
οχ καβηπύς TtpttotHMj
αναοφάλαας ηρώτα
αη Ολα τους οσθενας

Την
ίδια στιγμή ο κλάδος μπορεί να προσφέρει

υπεραξίες και νέες επενδύσεις
αρκε ί να προωθηθούν οι απαιτούμενες

μεταρρυθμίσεις και να μην πιέζονται λόγω υψη
λών οφειλών οι ειηχειρήσεις

Οπως είναι πλέον παραδεκτό η Δημόσια Δαπάνη
για το σύνολο των συνταγογραφουμενων σκευασμάτων

στην Ελλάδα δεν θα ξεπερνά για τα επόμενα
χρονιά τα 2,5 δκτ ευρω 11ε ποιο τρόπο λοιπόν μπορούν

με ένα τοοο χαμηλό προϋπολογισμό οι φαρμακευτικές

εταιρείες να λειτουργήσουν καλύπτοντας
αφενός τις ανάγκες αφετέρου να μην επιβαρύνονται
κόστη που φρενάρουν την ανάπτυξη τους
11 πραγματικότητα είναι πολύ πιο πιεστική απ
αυτή που περιγράφετε H δαπάνη όντως φαίνεται
πως παγιώνεται στο όριο ιων 2,5 δις ευρώ αλλά
βλέπουμε πως οι εξοντωτικές επιστροφές rebates

clawback προς κι ασφαλιστικά ταμεία επιβεβαιώνουν

πως ο προϋπολογισμός αυτός δεν επαρκεί
να καλύψει πς ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί
Και αυτό συμβαίνει σε μια αγορά που έχει ήδη κάψει

m αποθέματά ιης ια προηγούμενα χρόνια
προκείμενου να μηνοιαμαιήσειηαναιροφοδότηση
σε φάρμακα Το ερώτημα που ιίΟειαι πια δεν είναι
ιιώςθα ια καιαφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες
λλα πώς 6tv θα καταρρεύσει πλήρως ιοούοιημα

ι ιγείας Εχουμε φύγει πλέον από το στάδιο ιο
χρεώνουμε

στις φαρμακευτικές και ιώρα είναι ζήτημα
ασφάλειας ιης κοινωνίας απέναντι οε υπαρκτούς
κινδύνους για ιη δημόσια υγεία οι οποίοι προκϋ
π ιοι ιν αϊ ιό ιους χαμηλούς αυτούς προϋπολογισμούς
Τώρα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό για τον
οποίο είχαμε προειδοποιήσει καθώς συνεχίζεται
η πολπική ιων περικοπών χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές

ο ιην Υγεία Και επειδή δεν υπάρχουν μαγικά
που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες οίκος δεν
υπάρχουν μαγικά που μπορεί να κάνει η Πολιτεία
ώοιε οι περικοπές να είναι μόνο αριθμητικές πράξεις
χωρίς αντίκτυπο σης παροχές υγείας εμείς ο ΣΦΕΕ

θεωρούμε μονόδρομο ιον επανασχεδιασμό ιου ου
οιήματος ιον έλεγχο ιου ουνόλου ιων δαπανών
ιην εφαρμογή μέτρων ελέγχου ιου όγκου συντα
γογράφηοης οίκος ιο πλαφόν για τους γιαιρούς
m λειιουργία ιης Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
ια πρωτόκολλα συνταγογράφησης και ια μητρώα
ασθενών Μου φαίνεται αδύνατο να μην ιο συνει
δηισιιοιεί αιπό η κυβέρνηση η οποία έχει και ιη
μεγάλη εικόνα έτσι όπως διαμορφώνεται στα νσ
οοκομεία από ια χρέη ίου Δημοσίου από τις νέες
ανάγκες που δημιουργεί ιο προσφυγικό από ιην
αύξηση ιων ανασφάλιστων και ιων ανέργων για
ιους οποίους και Οα πρέπει όπως έχουμε σημειώσει
επανειλημμένως να υπάρξει ειδικό κονδύλι όπως
Οα πρέπει να εξαιρεθούν ια εμβόλια από ιην υπάρχουσα

δημόσια δαιιάνη τα οποία αφορούν στην

πρόληψη και όχι στη θεραπεία Για να βρεθεί μια
ισορροπία πρέπει ιώρα να οργανωθεί μια ουσιαστική
συνεργασία Πολιτείας και φορέων ώστε χιορίς δαι
μονοποιηοεις να δουλέψουμε από κοινού για να
υπάρξει ομαλότητα και προβλεψιμότητα σε ένα
βιώσιμο σύστημα
Σε ποιο επίπεδο έχουν φτάσει σήμερα τα χρέη προς
τον φαρμακευτικό κλάδο και υ προτείνετε με δεδομένη
την ανυπαρξία ρευστότητας του Δημοσίου ώστε κάποια

στιγμή να μειωθούν αυτές οι οφειλές
Θα σας πω μόνο όιι οι οφειλές ιου Δημοσίου προς
ης φαρμακευτικές εταιρίες ξεπέρασαν το 1,1 δτσ

ευρώ ενώ συσσωρεύονται και νέες οφειλές φιιά
χνονιας ένα φαύλο κύκλο ο οποίος εγκλωβίζει σε
καθεστώς τεράστιας ανασφάλειας πρώτα απ όλα
τους ασθενείς Και αξίζετ να σημειώσουμε πως κάτω
ακόμα και από πς πιο αντίξοες συνθήκες που προέκυψαν

με ιους περιορισμούς κεφαλαίων capilal
controls η έλλειψη χρηματοδότησης και άρα ρευ
στότητας έφτασε ιον κλάδο στα όρια ιου παρ όλα
αυτά οι φαρμακευτικές εταιρείες ελληνικές και
διεθνείς στήριξαν ιον Ελληνα ασθενή με υπευθυνότητα

χωρίς να παρουσιαστούν φαινόμενα ελλείψεων

Υπάρχει όμως στρατηγική αντιμετώπισης
και ο ΣΦΕΕ ιην έχει παρουσιάσει στην Πολπεία με
m δέσμευση να σταθούμε στο πλευρό της γτα να
γίνει πράξη Βαστκοί άξονες ιης συνολικής μας πρότασης

ετνατ Πρώτον να διεκδικήσουμε σοβαρά

και οργανωμένα αναθεώρηση από ιην E.H για ιην
αύξηση ιων κονδυλίων και δεύτερον να προχωρήσουν

οι διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα βάλουν
σε ιάξη ιο σύστημα ώοτε vu εξυπηρετεί πς υποχρεώσεις

του Και σε αυιό ιο πλαίσιο η δέσμευση
ιης Πολιτείας για τακτοποίηση και διευθέτηση των

εκκρεμοτήτων προς τις εταιρείες μετά φυσικά ιην
ολοκλήρωση της επικείμενης αξιολόγησης είναι
ένα θειικό μήνυμα Αλλωστε δεν είναι ζήτημα οικονομικής

στενότητας το γεγονός ότι δεν άξιοι ιοιεί ιαι
ύοο πρέπει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή όιι
δεν έχει γίνει εξορθολογιομός των δαπανών και σε
άλλα κέντρα κόστους εκτός φαρμάκου ια οποία
μάλιστα αποτελούν και το 85 ιου συνολικού

προϋπολογισμού

για την Υγεία Ούιε είναι ζήτημα ρευστότητας

όττ η χώρα χάνει τα τεράστια οφέλη ιων
κλινικών μελετών επειδή κωλυσιεργεί να αλλάξει
ιο ϋεομικό πλαίσιο ιιου ιώρα όπως λειτουργεί
αποθαρρύνει αυτές τις επενδύσεις Τώρα είναι ευθύνη

της Πολιτείας να κάνει τα αναγκαία βήματα
για να βρεθεί κάποια ισορροπία ώστε να μπορέσει
το σύστημα να ανακάμψει
Με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει εκτιμάτε
ότι υπάρχουν περιθώρια για επενδύσεις των φαρμακευτικών

εταιρειών ελληνικών και ξένων και σε
ποιους τομείς παραγωγή κλινικές μελέτες διεξαγωγή
συνεδρίων κ,λπ
Μέσα σε αυτό που λέτε δεδομένη κατάσταση συ¬

νυπάρχει μας'ί με ια προβλήματα και μια άλλη αλήθεια

θα ιη συνοψίσω στο γεγονός όιι ο Κλάδος
ιου Φαρμάκου είναι οδεϋιερος εξαγωγικός κλάδος
της χώρας με μεγάλη δυναμική ανάπτυξης εάν φυσικά

to κράτος μας ιου επιτρέψει να ιην ασκήσει
Λυιή ιη οιιγμή υπάρχουν οημανιικά επενδυτικά
σχέδια σε αναμονή ια οποία εμπλέκουν ελληνικές
και διεθνείς ειαιρείες και δεν προχωρούν νιαιί προ
ϋποθέτουν ιη δημιουργία ενός σιαθερού και

προβλέψιμου

περιβάλλοντος Τα ιελευιαία χρόνια
είχαμε το λιγότερο 1 νομοθετική παρέμβαση κάθε
1 1 μέρες και μάλιστα αιφνιδιαστικά πςιιερισσόιερεχ
φορές ο ι ις qxippu κευ ι ικές επιχειρήσεις Και παρ
όλα αυτά πολλές διεθνείς εταιρείες παράγουν και
συσκευάζουν πάνω από ro40 ιου όγκου πωλήσεων
ιουςοε ελληνικά εργοστάσια Τα περιθώρια λοιπόν
που υπάρχουν εξαρτώνται από ιην αλλαγή ιης εν
ιελώς αντιαναπιυξιακής νοοιροπίας που υπάρχει
οε όλα ια επίπεδα Αντιθέτως βασικές πρωίες αλλαγές

θα έδιναν ιην αισιοδοξία οίους επενδυιές
να ενεργοποιηθούν Ας μιιν ξεχνάμε άλλωστε όιι
κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική μελέιη εισάγονται

στην Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ και
προκαλείται σύμφωνα με ισυς δημοσιευμένους
δημοσιονομικούς πολλαπλασιασιές καθαρή αύξηση
στοΑΕΙ I της χώρας η οποία υπερβαίνει ιις 500.000
ευρώ ανά κλινική δοκιμή
Το 201 6 ήδη δείχνει να εξελίσσεται σε ενα ιδιαίτερα
δύσκολο ετος για τον κλάδο του φάρμακου Ποια
πιστεύετε θα είναι η εικόνα του ενα χρόνο μετά ενδεχόμενο

αποσύρσεων θέσεις εργασίας αποχωρήσεις
εταιρειών
Οι εταιρείες είναι αδιαμφιοβήιηια oui όρια ιων
αντοχών τους ι όσο λόγιο ιωνοτιοοωρευμένων οφειλών

ίου Δημοσίου όσο και λόγιο ιης χορηγικής
λογικής ιων rebates Si clawback Οπου μέοωαυ ιου
του συσιήμαιος καλσύνιαι να επιδοιήοοιιν ιην
κοινωνική πολπική ιης κυβέρνησης όιαν ιο 1 σια
4 φάρμακα προσφέρεται δωρεάν από τις ειαιρείις
ιου κλάδου Ομιος η πρόθεση υον ειαιρειών δεν
είναι η λιγόιερη δραστηριόιηια σιην Ελλάδα αλλά
ακριβώς ιο αντίθετο II οιενή συνεργασία ξένων
και ελληνικών εταιρειών ίο εξαιρεί ικά υψηλού ειυ
τιέδσυ επιστημονικέ προσωπικό ιο οποίο χρειάζεται
ια αυιονόηια για να μπορέσει να μείνει και να δουλέψει

ο ιη χώρα είναι σημαντικά όπλα για να μιιν
επιβεβαιωθούν οι κακές προβλέπεις Ο ΣΦΕΕ πραγ
ματικά ιπσιεύει όιι δεν έχει προγραφεί ιι χρονιά
αλλά αν μετά ιην ολοκλήρωση ιης αξιολόγησης
η 1 Ιολπεία δράσει με ιον ιρόπο που αρμόζει θα περάσουμε

σε ένα πλαίσιο οιαθερόιηιας και ομαλότητας

Διαφορετικά προφανώς όλα ια ενδεχόμενα
είναι ανοιχιά και φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε

μεγάλες αλλαγές οιον κλάδο συμπεριλαμβανομένων

ιων όσων αναφέραιε κι'ιιι που
ένιυνα απεύχομαι

tSlD.IOI6J6.i6l
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ΥΓΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟ

Απαιτούνται βαθιές τομές

Mm
σειρά από μεταρρυθμίσεις ιιου

είχαν ξεκινήσει ειιί κυβερνήσεως
Νέας Δημοκραιίας δυστυχώς είτε
σταμάτησαναπότομα μετά ιην ανάληψη

ιης εξουσίας από την κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΙΛ dir ακόμη χειρότερα υπήρξε
οπισθοδρόμηση σε παλαιότερες πολύ χειρότερες
συνθήκες Χαρακιηριοιικό παράδειγμα ιηςιελευ
ιαίας αυτής περίπτωσης αποτελούν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές ιόοο ιων νοσοκομείων όσο και ιου ΕΟΠΥΥ

προς ιους προμηθευτές αλλά και ιους επαγγελματίες
υγείας όπως είναι οι γιαιροί οι φυσικοθεραπευτές
και άλλοι που ιον τελευταίο χρόνο έχουν τριπλα
σιαστεί Λυτό έχει σαν αποιέλεσμα τα νοσοκομεία
σε πολλές περιπτώσεις να μη διαθέτουν τα βασικά
αναλώσιμα υλικά και να ιαλαιπωροϋνιαι ή ακόμη
και να κινδυνεύουν ευάλωτες ομάδες ασθενών
όπως οι καρκινοπαθείς και οι ασθενείς με HIV
αναγκαζόμενοι να διακόιπουν σε πολλές περιπτώσεις
ιην αγωγή ιους Μόνο ια χρέη των νοσοκομείων
προς προμηθευτές υγειονομικού υλικού και φαρμάκων

εκιοξεύθηκαν στο 1,3 διο ευρώ
Οσον αφορά λοιπόν m χρηματοδότηση του συστήματος

υγείας απαιτείται άμεση επιστροφή στην
κανονικόιηια Οι διαρθρωτικές μειαρρυθμίσεις
που πρέπει να συνεχιστούν αφορούν

Πρώιον m συνέχιση και ολοκλήρωση ιης με
ιαρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
με την καθολική εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού

γιαιρού εκδίδονιας ης σχετικές υπουργικές

αποφάσεις που προβλέπονται οιο άρθρο 5

ιου ν 4238/2014 για ιο ΠΕΔΥ

Δει'ιιερον mv άμεση αξιοκρατική επιλογή διοι
κητών για όλα ια δημόσια νοσοκομεία που παραμένουν

τέσσερις μήνες ακέφαλα με ιεράσηες οι

ΑΡΘΡΟ

Του Χρήστου
Κελλσ

κονομικο-διοικηηκές συνέπειες σιη
λειιουργία ιους που θα φάνουν στην
πορεία ιου χρόνου

Τρίτον τη διασφάλιση της καθολικής

κάλυψης όλων των αναγκών
υγείας του πληθυσμού με ταυτόχρονο
εξορθολογισμό των δαπανών και καταπολέμηση

της σπατάλης και της
διαφθοράς

Τέταρτον άμεση ολοκλήρωση της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με απο
ασυλοποίηση όλων των εναπομεινάντων

χρ3νίων ασθενών στα δημόσια
ψυχιατρεία και δημιουργία των απαραίτητων

ψυχιατρικών τμημάτων στα
γενικά νοσοκομεία

Πέμπτον περαιτέρω εκσυγχρονισμός
του συστήματος ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης και άμεση καθολική

εφαρμογή του ολοκληρωμένου
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του
πολίτη

Εκτον ολοκλήρωση των προσλήψεων που η κυβέρνηση

της Νέας Δημοκραήας είχε εξασφαλίσει
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει ακόμη υλοποιήσει

ώστε να επαναλειτουργήσουν όλα εκείνα
τα τμήματα νοσοκομείων που τον τελευταίο χρόνο
υπολειτουργούν ή έκλεισαν

Οπως όλοι γνωρίζουν βάσει των δεσμεύσεοιν
ιου 3ου μνημονίου η χρηματοδότηση τόσο γτα τα
δημόσια νοσοκομεία όσο και για τη φαρμακευτική
δαπάνη θα παραμείνει σταθερή μέχρι το 201 8 Αυτό
συμφώνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το καλοκαίρι
του 2015 Οι επιχορηγήσεις ιων νοσοκομείων τα

0 Χρήστος Κέλλας
είναι τομεάρχης Υγείας
της Νέας Δημοκρατίας
και βουλευτής Ν Λάρισας

στομίες για ενίσχυση ίου δημόσιου
συστήματος υγείας μειώθηκαν κατά
260 εκατ ευρώ

Το ζητούμενο λοιπόν είναι στην
Ελλάδα με τη δεδομένη δυσχερή οικονομική

κατάσταση να κάνουμε
όσο το δυνατόν περισσότερα Η έλλειψη

πόρων δεν αποτελεί ιον κυριότερο

λόγο για τον οποίο η παρούσα
πολιτική ηγεσία δεν έχει προχωρήσει
ούτε ένα βήμα στην υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων που είχαμε ξεκινήσει

Επομένως όπως καταλαβαίνετε
η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων οι
οποίες θα οδηγήσουν στη βελτίωση
της αποδοτικότητας και της αποτε
λεσματτκότητας του συστήματος υγείας

αποτελεί μονόδρομο Πρέπει λοιπόν

με τα ίδια χρήματα να οργανώσουμε

καλύτερα το σύστημα υγείας
ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς

τους Ελληνες πολίτες
Δεν υπάρχει κανένα σύστημα υγείας πουθενά

στον κόσμο όπου η συνεργασία του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα υγείας δεν είναι αγαστή προκειμένου

να παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στον
πληθυσμό

Το κρίσιμο ερώτημα που δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση

έφερε στο προσκήνιο δεν είναι εάν θα παρέχει

υπηρεσίες και ο ιδιωτικός τομέας αλλά ποιες
υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα από κρατικές δομές
υγείας και ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα
από ιδιωτικές δομές υγείας οι οποίες θα χρηματο

κτική ληξιπρόθεσμα νοσήλια παρά ιις μεγάλο δοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και βε¬

βαίως θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται από έναν
αξιόπιστο και διαπιστευμένο μηχανισμό Σας υπενθυμίζω

ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
είναι αυτή που μετέτρεψε ιον ΕΟΓΤΥΎ αποκλειστικά
και μόνο σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας ακριβώς
για να αυξήσει τη διαχπρισττκή και διατιραγματευττκή
του ικανότητα στην αγορά των καλύτερων κατά το
δυνατόν υπηρεσιών υγείας με το λιγότερο δυνατό
κόστος για τους Ελληνες πολίτες

Τέλος η αλλοπρόσαλλη πολιτική της παρούσας
κυβέρνησης έχει επιφέρει σοβαρές στρεβλώσεις
και στη φαρμακευτική πολιτική που με μεγάλο
κόπο η προηγούμενη κυβέρνηση ιης Νέας Δημοκρατίας

είχε καταφέρει να εξορθολογήσει
Η κυβέρνηση της ΝΔ είχε λάβει ια καιάλληλα

μέτρα για να περιοριστεί η υπέρβαση στην εξωνο
σοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δυστυχώς όπως και
σε τόσους άλλους τομείς αδράνησε με αποιέλεσμα
το clawback να φθάσει στο δυσθεώρητο ύψος του
20 επί της συνολικής δαπάνης Απαιιείιαι άμεση
αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής ειδικότερα

στην περίπτωση του clawback στη νοσοκομειακή

φαρμακευηκή δαπάνη καθώς και άμεση
λήψη μέτρων για την ενίσχυση της έρευνας και ιης
καινοτομίας αλλά και τη διασφάλιση ιων θέσεων
εργασίας στη φαρμακοβιομηχανία

Ο χώρος της υγείας δεν μπορεί να αποτελεί έναν
χώρο μικροπολιπκής και πειραματισμών Σιην υγεία
δεν χωρούν κόμματα και σημαίες αλλά σχεδιασμός
και όραμα Αν δεν αφήσουμε οριστικά πίσω ης νοοτροπίες

ιου παρελθόντος δεν μπορούμε να ελπίζουμε

σε τίποτα καλύιερο για ιο μέλλον Λυιό είναι
ιο μεγάλο στοίχημα της παράιαξής μας και είμαι
σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε Sin ΙΟΙ 597531
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Οι δαπάνες τηςΥγείας στηνκρίση

Η οικονομία αποτελείται οι ιό διάφορους
ιομείς οι οποίοι αποτυπώνουν και
ενοωμαιώνουν ανάγκες και προιι
μήσεις ιης κοινωνίας Οι τομεακες
δαπάνες σε σχέση με ιο Ακαθάριστο

Εγχώριο ΙΙροϊόν ΑΕΠ δείχνουν ιο οχειικό βάρος
που έχει ο κάθε τομέας στις προτιμήσεις ιης κοινωνίας

Εκτός από αυιή m γενική αρχή υπάρχει η
εξειδίκευση με ton διαχωρισμό ιης δαπάνης σε δημόσια

και ιδιωτική Είναι ιιροφανές πως η δημόσια
δαπάνη αποτυπώνει m διάθεση της κοινωνίας να

συμμετάσχει στη δαπάνη ενώ η ιδιωτική δαπάνη
αιιοιυιιώνει την επιβάρυνση που επωμίζεται η οικογένεια

από προιίμηση ή ανάγκη Η σχετική
αύξηση ή μείωση ιης δημόσιας δαπάνης δείχνει
πολιιική στάση ενώ η απόλυτη μειαβολή δείχνει
ιις δυναιόιητες ιης οικονομίας Με άλλα λόγια αν
η δημόσια δαπάνη σε έναν ιομέα μεταβληθεί περισσότερο

ή λιγόιερο από to ΑΕΠ έχουμε ανάλογη
μειαβολή πολιτικών υροιεραιοτήτων ενώ αν η

μειαβολή

θεττκή ή αρνηιική είναι ίση με τη μειαβολή
ιττο ΑΕΠ έχουμε την επίδραση της οικονομίας στις
δαπάνες κατά τομέα

Πριν από το 201 2 η Ελλάδα δεν είχε αξιόπιστες
χρονολογικές σειρές για ιην παρακολούθηση ιων
δαπανών στην υγεία σε σχέση με ιο ΑΕΠ αλλά και
κατά ιομέα και δραστηριότητα Ετστ δεν μπορούσαμε
να εκτιμήσουμε την επίδραση της δημοσιονομικής
πειθαρχίας που επιβλήθηκε στο διάστημα 2010
2014 Το 2012 η Ελλάδα υιοθέτησε ίο Σύστημα Λογαριασμών

Υγείας του ΟΟΣΑ και προ δύο εβδομάδων

Εξέλιξη βοσκών μεγεθών 2010-2014

Δαπ Υγείας εκατ 2010 2011 2012 2013 2014 ΔΙ 4/10
Δημόσιο ΔΥ 15.581,5 13.188,3 11.407,8 10.020,9 8.775,7 43,6
Ιδιωτική ΔΥ 6.614,6 6.358,0 5,644,6 5.616,3 5.737,8 13,2
Συνολική ΔΥ 22269,3 19,598,7 17.105,9 15.776,5 14.711,9 33,9
ΑΕΠ εκατ 226.031 207.029 191.204 180.389 177.559 21,4

του ΑΕΠ 9,85 9,47 8,95 8,75 8,29 1,56

η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε την πλήρη
σειρά δεδομένων για το διάστημα
2010-2014 Η ανάλυση δείχνει την
επίδραση της κρίσης στη διαχείριση
του τομέα της υγείας Τα συνολικά
δεδομένα για τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό ιομέα αναφέρονται στον Πίνακα

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η
συνολική χρηματοδότηση του τομέα
της υγείας έπεσε κατά 33,9 ή 7.557
εκατ ευρώ και από 9,85 του ΑΕΠ
σε 8,29 από τη 10η στη 18η θέση
ιου ΟΟΣΑ Είναι προφανές πως η
υγεία έχασε μερίδιο του ΑΕΠ κυρίως

από δημόσιες δαπάνες που
μειώθηκαν

κατά 43,6 παρά από τις
ιδιωπκές όπου η μείωση ήταν μόνο
1 3,2 Συνεπώς η μείωση ήταν πο
λιττκή πράξη που επιβλήθηκε από

ΑΡΘΡΟ

Του Λυκούργου
Λ Λιαροπουλου

Ο Λυκούργος Λ Λιαρόπουλος
είναι καθηγητής
ιων Οικονομικών ιης Υγείας

τους τοτε γνωστούς περιορισμούς
Για την ιιεραιτέρω εκτίμηση της κατάστασης

θα δώσουμε ορισμένα από
τα στοιχεία που είναι πλέον διαθέσιμα

Στον Πίνακα 1 φαίνεται πως η
χρηματοδότηση

της δημόσιας περίθαλψης
έπεσε 43,6 ενώ η ιδιωτική δαπάνη

μειώθηκε πολύ λιγότερο υποκαθιστώντας

προφανώς τη δημόσια
δαπάνη

Αντίθετα το ΑΕΠ μειώθηκε κατά
21,4 από 226 δισ ευρώ σε 177,6
δισ ευρώ δηλαδή το μισό σε ποσοστό
από ό,τι η δημόστα δαπάνη υγείας
Αρα η σημαντική μείωση ιης δαπάνης

υγείας ήταν πολιπκή επιλογή
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία όπου
φαίνεται η εξέλιξη της δαπάνης υγείας
κατά τομέα δραστηριότητας ουνολτκά
και κατά φορέα πληρωμής δηλαδή

δημόσια και ιδιωτική δαπάνη Σύμφωνα με το σύστημα

καταγραφής της δαπάνης ίου ΟΟΣΑ διακρίνουμε

πς υπηρεσίες σε νοσοκομειακές και ιατρικές
υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης γενικά
σε επικουρικές υπηρεσίες που κυρίως περιλαμβάνουν

ιδιωτικά εργαστήρια σε παροχή προϊόντων
υγείας κυρίως φάρμακα και λοιπό υγειονομικό
υλικό και σε δαπάνες διοίκησης Σύμφωνα πάντα
με τα ίδια στοιχεία βλέπουμε τις ποσοστιαίες με
ιαβολές στο διάστημα 2010 2014 Σε έναν χρόνο
από σήμερα θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και ι ις
επιδόσεις της σημερινής κυβέρνησης

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα Η

μεγαλύτερη μείωση 54,2 είναι στη δημόσια δαπάνη

γτα φαρμακευτική περίθαλψη και αμέσως
μετά πάλι η δημόσια όαιιάνη γτα υπηρεσίες περίθαλψης

γενικά δηλαδή νοσοκομεία γιατρούς και
αποκατάσταση κατά 40,9 Αντίθετα αυξήθηκε η
ιδιωπκή δαπάνη των νοικοκυριών για φάρμακα
κατά 23 Αυτό που είναι όμως ενη)ΐκοσιακό είναι
όη αυξήθηκε η δημόστα δαπάνη για τη Διοίκηση
του συστήματος κατά 6,6

Με δεδομένες τις μειώσεις μισθών η μόνη εξήγηση

είναι η προσθήκη υπηρεσιών ελέγχου όπως
η ΗΔΙΚΑ για ιην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
η εφαρμογή tow KEN για την αποζημίωση των νοσοκομείων

Στο διοικητικό πεδίο σημαντική ήταν
και η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ Αντίθετα η κατάργηση
διοικητικών υπηρεσιών υγείας ιων ασφαλιστικών
φορέων δεν αποτυπώνεται

S/D 10163664
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ΦΑΡΜΑΚΟ

Σωτήρης
Ππερσίμης

πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

Συνέντευξη

Π
Στον Γιώργο Σακκά
gsakkas0maftemporilci.gr

Οΰτεέναευρώ
ναμηνπάειχαμένο
Ιδιαίτερα κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ την τρέχουσα ιδιαίτερα δύσκολη για τη χώρα
περίοδο καθώς έχει να διαχειριστεί και να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς παροχές υγείας για περίπου
10 εκατομμύρια ασφαλισμένους Ν

To tppounpio mK0k—
αηο tu Βουλή ίων Ελλήνων
TO νομοσχέδιο γη πτν Υγοα
χο οηο περιλαμβάνει σημαντικές
διατάξεις που αφορούν
τον Οργανισμό Το νέο Ε

too ΕΟΠΥΥ κη εξασφαλίζει
εκ αναγκακς δυνατότητες
γκι να πρανματοτκΜήσουμε
το όραμα μας προς όφελος
όλων των πολιτών

FF

Ο πρόεδρος ίου Οργανισμού Σωτήρης
Μπερσίμης στη συνέντευξη που παραχώρησε

στην Ειδική Εκδοση Υγεία
και Φάρμακο της Ν περιγράφει τα βήματα
ιιου έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην κατεύθυνση
της αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΥΥ και παράλληλα
αναφέρει όττ σε εξέλτξη υπάρχουν σημαντικές
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πόρων
αλλά και την ορθότερη διαχείρισή τους

0 ΕΟΠΥΥ εχα συμπληρωσ ει πλέον 4 χρονιά ύπαρξης
Πιστεύετε ότι βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο
το μοντέλο λεττοοργκκ του τουλάχιστον από πλευράς
των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε
νππιιττ^ιεσοτςΝί^τίμετντκοτου
κάλυψη των Ελλήνων η απαιτούνται και νεες θεσμικές
παρεμβάσεις
Κοιτάξτε δεν μου αρέσει να λέω όπ όταν αναλάβαμε

ως νέα διοίκηση ιον Δεκέμβριο βρήκαμε αυτό το

πρόβλημα ή το άλλο Είναι όμως γνωστό ότι ο
ΕΟΠΥΥ από τη δημιουργία του παρουσίαζε διαρ
θρωηκές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες Αυτά τα
φαινόμενα με την πάροδο των ετών πυροδότησαν
KCl ι γιγάνιωσαν μια σειρά οργανωτικά δτοτκηττκά
και οικονομικά προβλήματα Αυτή είναι η πραγμα
τικότητα Γι αυτό και ίο πρώτο που κάναμε ήταν
να κι καταγράψουμε όλα αυτά και να ξεκινήσουμε
να εφαρμόζουμε βήμα βήμα το σχέδιο μας γτα ένα
νέο μονιέλο λειτουργίας ιου Οργανισμού Βέβαια
αυτός ο νέος οΐ|Χΐτηγικός σχεδιασμός δεν θα μπορούσε

να εφαρμοστεί χωρίς το αναγκαίο θεσμικό
πλαίσιο Τον Φεβρουάριο ψηφίστηκε από τη Βουλή
ιων Ελλήνων το νομοσχέδιο για την Υγεία το οποίο
περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις που αφορούν
ιον Οργανισμό Το νέο θεσμικό πλαίσιο θωρακίζει
ιον ρόλο του ΕΟΠΥΥ και εξασφαλίζει τις αναγκαίες
διιναιόιητεςγτα να πραγματοποιήσουμε ιοόραμά
μας προς όφελος όλων των πολιτών Πιο συγκεκριμένα

θεσμοθετήθηκαν άρθρα σχετικά με τα έσοδα
από νέες πηγές χρηματοδότησης ιην Καθολική
Διαδοχή ιην Εκκαθάριση Δαπανών τη συγκρότηση
ion Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού
ιους ελέγχους που διεξάγει ο Οργανισμός προς
ιούς παρόχους κ.ά Ετσι σε συνεργασία με το
ιιπουργείο Υγείας δημιουργήθηκε ι ο απαραίτητο
νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει ιιςδιαρθρω

1 ικΐ'ς αλλαγές ιιοιι μεθοδικά υλοποιούνται.Φυσικά
ιο περιβάλλον σε ένα τόσο μεγάλο Οργανισμό με
22.000 παρόχους και 1 0.000.000 δυνητικούςχρήστες
ίων υπηρεσιών του είναι δυναμικό Συνεπώς στην
πορεία χρειάζονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
ιόσιε να ακολουθούμε ιούς δρόμους τηςανάπτυξης
και ι ης προσφοράς προς τους συμπολίτες μας σύμφωνα

με ιις σύγχρονες ανάγκες Ομως ιο σημαντικό
είναι όπ κόρα έχουμε τη βάση

Ως βασικός πάροχος υπηρεσιών και αγαθών για τη
δημόσια υγεία θεωρείτε ικανό το κονδύλι των 5,6
δισ ευρώ που έχει προϋπολογιστεί προκειμένου να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας
Μιλάμε για την υγεία των πολιτών Υπάρχει κάτι

πιο πολύτιμο Οι προσδοκίες των πολιτών για καλές
δημόσιες υπηρεσίες υγείας είναι δικαιολογημένα
υψηλές και οι ανάγκες τεράστιες Εια να γίνει πλήρως
κατανοητό αυτό που λέω πάρτε γτα παράδειγμα τη
γενναία και κοινωνικά δίκαιη πρόσφατη απόφαση
της Πολιτείας και του υπουργείου Υγείας γτα την
κάλυψη των ιατρικών υπηρεσιών των ανασφάλιστων
συμπολιτών μας
Οταν με ρωτάτε λοιπόν αν είναι αρκετό το ποσό
των 5,6 δισ ευρώ σας απαντώ ότι είναι αυτό που
έχουμε Και με αυτό θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό

Αυτό ακριβώς είναι που μπορούμε να εγγυηθούμε

ως νέα διοίκηση ότι θα γίνει η βέλτιστη διαχείριση

ιων πόρων ίου προϋπολογτομού μας Θα
τους αξιοποιήσουμε με δίκαιο ορθολογικό και διαφανή

ι ρόι ιο Η αρχή μας είναι ότι ιδίως σε μια εποχή
σαν αυτή που ζούμε ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να
πάει χαμένο
ΕΙαράλληλα κάνουμε κατ άλλες δύο συστηματικές
προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη πρώτον
για την εξεύρεση νέων πηγών χρημαιοδότησης
Χρετάζεται να ανακαλύψουμε ή να ενεργοποιήσουμε

χρημαιοδοπκές ροές Και δεύτερον για τον
εξορθολογισμό των δατιανών Οχι για να κόψουμε
δαπάνες οτα τυφλά αντιθέτως όποια δαπάνη πιάνει
τόπο για την υγεία των πολιτών θα συνεχιστεί απρό
οκοι πα Αλλά γτα να εξοικονομήσουμε ι ιόρους τους
οποίους θα μπορούμε να διαθέσουμε για πραγματικά
επωφελείς σκοπούς Βέβαια αυτό προϋποθέτει
πλήρη ψηφιακή απεικόνιση του συνόλου των

δραστηριοτήτων

του Οργαντσμού σε πραγμαπκό χρόνο
Κι αυτό γίνεται μόνο με χρήση τεχνολογίας αιχμής

κατ καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα Εχουμε
ξεκινήσει κατ προχωράμε με ικανοποιητικούς ρυθμούς

αυτό το απαιπτπκό έργο Και πιστέψτε με όταν
ολοκληρωθεί πλήρως θα δώσει τη δυνατότητα για
προσφορά καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών
υπηρεστών προς τους συμπολίτες μας για ιιολλά
χρόνια
Ποιες είναι α στοχεύσεις σας ώστε να εξασφαλίζονται
οι πόροι για τον ΕΟΠΥΥ αλλά και οι πρωτοβουλίες
ώστε να αυξηθούν περαιτέρω με βάση και τα όσα
έχουν θεσμοθετηθεί πρόσφατα
Η ομαλοποίηση της χρηματοδότησης από ιην Πολιτεία

είναι ικανοποιητική στο πλαίσιο πάντα της
δύσκολης σημερινής πραγματικότητας Σας είπα
όμως όπ αναζητούμε και πόρους από νέες πηγές
Γτα παράδειγμα κύριο μέλημα μας αυτήν τη στιγμή
είναι να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους καθώς
και πτν περιουσία του Οργανισμού
Σε σχέση ιδίως με τους ευρωπαϊκούς ι ισρους μπορώ
να σας πω όπ διεκδικούμε τη συμμετοχή μας σε
προγράμματα ιιου μπορούν να μας λύσουν ία χέρια
και να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για m δημιουργία

εργαλείων που θα αναβαθμίσουν θεαματικά
τη λειτουργία του Οργαντσμού
Ακόμη και σήμερα ο ΕΟΠΥΥ φαίνεται να κουβαλάει
ανεξόφλητες οφειλές προς τους παροχους Ποιο
είναι το σχέδιο για την εξόφληση αυτών Σε π επίπεδο

βρίσκονται οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις με
τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν οικονομικές απαιτήσεις
Από την ιιρώτη μέρα που αναλάβαμε ως νέα διοίκηση

έχουμε θέσει ως μία ατιό τις κεντρτκές προ
τεραιότητές μας ιην αποπληρωμή ιων παρόχων
μας Είναι αδικία να μην πληρώνονται στην ώρα
τους όλοι όσοι είναι συμμέτοχοι μαζί μας για ιην
προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικοί υπηρεσιών

υγείας στους συμπολίτες μας Ηδη έχουμε
βελτιώσει πολύ την κατάσταση Κι αυτό δεν ιο λέω

εγώ αλλά κατ τα αντικειμενικά στοιχεία Μέσα στο
α τρίμηνο του 2016 προχωρήσαμε σε πληρωμές
ή ενταλματοποιήοεις γτα οφειλές συνολικού ύψους
περίπου 1 δισ.ευρώ Μεαυισ ιο ποσό Καλύπτονται
όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι ίου ΕΟΠΥΥ

συμβεβλημένοι

ιαιροί φυσικοθεραπευτές φαρμακεία
ιδιωιτκές κλινικές διαγνωστικά κένιρα κένιρα αιιο
κατάστασης και θεραπείας κ.α για ιο αντίστοιχο
στάδιο της αποπληρωμής τους για υποχρεώσεις
έως τον Δεκέμβριο ίου 2015
Τελικός μας σιόχος είναι φυσικά οι πάντες να πληρώνονται

με συνέιιπα και βάσει χρονοδιαγράμματος
Επιπλέον αυιήν ιη στιγμή που μιλάμε βρίοκεκιι
σε εξέλιξη μια τεράστια προσπάθεια για την τελική
εκκαθάριση ιων δαπανών μας προς τους παρόχους
Ενα εξαιρετικά δύσκολο έργο που απαίτησε ένα
εκτεταμένο νέο διαδικασττκό-οργανωπκό πλαίσιο
Δηλαδή αμέτρητες ώρες σκληρής εργασίας των

εργαζομένων

μας ιδίωςγια m μεταφορά του τεράστιου
όγκου αρχείων και m οιαδιακή ψηφιοποίηση ιου
Τέλος το τελευταίο διάσιημα υλοποιήσαμε μία
ακόμη δράση ιον υπολογισμέ ιου rebate σε μηνιαία
βάοη που έχει ιδιαίιερα θειική επίδραση οίους
παρόχους και στον ΕΟΠΥΥ και ιελικά στους πολίτες

Εν κατακλείδι ποια θα θέλατε να είναι η εικόνα του
ΕΟΠΥΥ την επόμενη διετία όσον αφορά τόσο το μοντέλο

λειτουργίας τους αλλά και την όσον αυτο γίνεται

οικονομική του αυτοτέλεια
θέλουμε ο IÖIΤΥΎ να ιιριχ>φέρπ σύγχρονες υψηλού

επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες Με ένα
αποιελεομαιικόασθενοκενιρικό μονιέλο Να είναι
δίπλα σε όλους έχκιτ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη H

χρηματοδότηση από ιην Πολιτεία να έχει ομαλή
ροή αλλά ιιαράλληλα να έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε

πόρους και από άλλες ιιηγές για να

ανακουφίσουμε περισσότερο ιους πολίτες Ασφαλώς
να μη χρωστάει στους παρόχους ιου ανηθέτωςνα
ιους πληρώνει οιην ώρα ιους αλλά και με σοβαρό
και άμεσο έλεγχο κάθε δαπάνης ιου Να εξορθολο
γήοει τα έξοδέι ιου και ούτε ευρώ να μην πηγαίνει
χαμένο Οι χώροι ιου ΕΟΠΥΥ να έχουν αναβαθμιοιεί
να φύγουμε οριστικά μακριά από ια χαρτόκουτα
που κατακλύζουν τις υπηρεσίες μας ώστε οι

εργαζόμενοι

μαςνα δουλεύουν σαν άνθρωποι και οι ιιο
λϊτεςνα μας επισκέπτονται στις καλύτερες δυναιές
συνθήκες Και επιπλέον όποιος πολίτης θέλει να

ενημερωθεί ή να παρακολουθήσει ιην πορεία κάποιου

θέματος του να μπορεί να ιο κάνει τηλεφωνικά
ή από ιο internet χωρίς να ταλαιπωρείται Το αρχείο
μας να είναι ψηφιοποιημένο και χρηστικό όπως
αρμόζει σε mi σύγχρονο Οργανισμό Και γενικόιι ρα
να λειιουργούμε σύγχρονα καιαποδοηκά.ΟΕΟΙ ΓΥΥ

να γίνει ένας ασφαλιστικός οργανισμός πρόιυιιο
Ισως σας φαίνσνιαι υπερβολικά όλα αιιιά αλλά
εμείς λέμε ou δεν είναι 1 1 πράξη Οα to δείξει

SIP 1Qt?i972l
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ΥΓΕΙΑ
+ΦΑΡΜΑΚΟ

Ηλίας
Γιαννόγλου

β' αντιπρόεδρος
ΕΟΦ

Συνέντευξη

Στον Γιώργο Σακκα
gsakkas9maftemporiki.gr

Επιδιώκουμε
ενημέρωση σε 48 ώρες
Η άμεση ανάγκη ίου ΕΟΦ για ενδυνάμωση με στελεχικό δυναμικό αποτελεί καίριο ζήτημα
για την εφαρμογή της φαρμακευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Το θέμα, όπως είναι φυσικό,
ήταν και ένα από τους βασικότερους προβληματισμούς μας σε αυτή τη συζήτηση. Ν.

Ο Ηλίας Γιαννόγλου περιγράφει τη σημασία 

του ρόλου του ΕΟΦ στη χάραξη
της πολιτικής αυτής, αλλά και την εξέλιξη 

της προσπάθειας για έλεγχο των δαπανών
ο ι ην υγεία.	
0 ΕΟΦ σήμερα καλείται να παίζει ένα σημαντικό
ρολο στο χωρο της υγείας, μεσα από διάφορους
σημαντικούς τομείς ευθύνης που αφορούν τη φαρμακευτική 

πολιτική. Διαπιστώνετε επάρκεια στο
στελεχικό δυναμικό ωστε να μπορεί ο οργανισμός
να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του ρόλου
αυτού;
Με βαοη ici σημερινά δεδομένα θα έλεγα ότι δεν
έχουμε επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και
χρειάζονται νέες προολήψεις σε ειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό. Ελπίζουμε να ια καιαφέ-
ρουμε μέσα από την επιτάχυνση ίων διαδικασιών
για προσλήψεις μέσω Α)'.Ι·Π, ενώ προς co παρόν
υπάρχει βοήθεια από άτομα που έχουν έρθει
μέσω ιων προγραμμάιων του ΟΑΕΔ για πεντάμηνη
απασχόληση. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα δρα-
στηριοτήτων που πρέπει να καλυφθεί, όπως η
παρακολούθηση ιης κυκλοφορίας φαρμάκων, οι
κλινικές μελέτες κ.ά.

Πια σημαντική ευθύνη του ΕΟΦ είναι η κατάρτιση
της λίστας με τις τιμολογήσεις φαρμάκων. Εκεί π
διαδικασία πώς κινείται;
Και εκεί χρειάζεται ενίσχυση, αλλά η διαδικασία
γίνεται ορθά, με διαφάνεια και χωρίς γκρίζες ζώνες
και αυτό έχει αναγνωριστεί. Υπάρχει άμεση πρόσβαση 

σλιον των εταιρειών σι η διοίκηση προσπαθώντας 

να λύσουμε ό,π απορίες υπάρχουν ή προβλήματα 

και δυσλειτουργίες μπορεί να ειιφανιστούν
en ο σύστημα. Υπάρχουν κανόνες που και τα 

προγράμματα 

και η μηχανοργάνωση χρειάζονται ανθρώπινη 

παρέμβαση για να λειιουργήσουν.
Στον τομέα των κλινικών μελετών που η χώρα
υστερεί δραματικά, πως μπορεί αν συμβάλει ο ΕΟΦ;
Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν βασικό μέλημα 

όχι μόνο του ΕΟΦ, αλλά και ιης Πολιτείας
ουνολικά για να αυξηθούν οι μελέτες. Υπάρχει η
Επιιροπή και έχουν γίνει εισηγήσεις και στο υπουργείο 

Υγείας και στο Οικονομικών για να υπάρξουν
σχετικές υπουργικές αποφάσεις ή και νομοθετικές
ρυθμίσεις αν κριθούν απαραίτηιες. Είμαστε σε
άμεση ειιαφή και με τον Γ.ΦΕΕ και ιην ΠΕΦ και
για μας είναι από ης βασικές προτεραιότητες.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα διαδικασία για
την παρακολούθηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο
των πωλήσεων των φαρμακευτικών προς το δίκτυο

διακίνησης φαρμάκων. Τι περιλαμβάνει αυτη η διαδικασία;

H παρακολούθηση αποτελεί απόφαση που λάβαμε 

στο τέλος της προηγούμενης χρονιά και είμαστε 

ήδη στη διαδικασία υλοποίησης, σε συνεργασία 

βέβαια με τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Δώσαμε ήδη μια γενναιόδωρη παράταση στις
εταιρείες ώστε να ανταποκριθούν και αντί να ξεκινήσει 

η δήλωση των αναλυτικών στοιχείων πώλησης 

για κάθε σκεύασμα στην αρχή ιου Απρίλη,
μετατέθηκε για ης 7 Μαΐου. Εμείς από ιην πλευρά
μας είμαστε έτοιμοι. Το σύσιημα έχει να κάνει
με την παρακολούθηση σε πραγμαιικό χρόνο
της κίνησης των φαρμακευτικών ειδών από τις
εταιρείες προς όλους ιου παραλήπτες, είιε είναι
φαρμακαποθήκες είτε φαρμακεία είτε νοσοκομεία.
Να υπάρχει ιιραγμαιική ενημέρωση μέοα σε 48
ώρες ο ΕΟΦ, κάτι που βοηθά και ιην Πολιτεία
να έχει μία συνολική εικόνα και βοηθούνιαι και
οι ίδιες οι εταιρείες ώστε να παρακολουθούνται
οι κινήσεις εν όψει και ιου νοσοκομειακού claw-
back που καθιερώνεται από φέιος. Θα μπορούν
να βλέπουν πώς κινούνιαι οι πωλήσεις σε μηνιαία
βάση και να διαπιστώνουμε γρήγορα να χρειάζονται 

κάποια συγκεκριμένα μέιρα. Τεχνικά η
διαδικασία ξεκινά μέ ιην άμεση κατάθεση ιων

στοιχείων- ιιμσλογίων ιων εταιρειών με μια ιιρο-
οπιική σταδιακά οι εταιρείες να συνδεθούν με
ένα website ιου ΕΟΦ.
Για το 201 5 πως οεαμάτε ότι πήγε η αγορά φάρμακου;
Προς ιο παρόν δεν έχουμε απόλυτα στοιχεία. Η
αίσθηση που έχουμε είναι όιι υπάρχει μια ελαφριά
αύξηση σε αξίες λόγω και ιης εισαγωγής νέων φαρμάκων. 

Οι δε παράλληλες εξαγωγές παραμένουν
σε μειούμενη ιροχιά κονιό στα επίπεδα ίου 2014.
δηλαδή περίπου ια 300 εκαι. ειιρώ που είναι σε
ιδιαίτερα χαμηλότερα επίπεδα έναντι αυτών πριν
από 5-6 χρόνια.
Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ειδικά απο τη βιομηχανία
ώστε να εξελιχθεί η χώρα και ο ΕΟΦ κέντρο αναφορά
για φάρμακα, ενω υπάρχουν και αιτήματα για την
ορθότερη αξιοποίηση των καταβολών μεσω των
παραβόλων που καταθέτουν με τα σχετικά παράβολα
για την κυκλοφορία φαρμάκων. Τι γίνεται σε αυτα
τα πεδία;
Είναι στις βλέψεις μας να εξελιχθούμε σε κέντρα
αναφοράς και αυτό έχει και άμεση οχέοη και με
ι ις προσλήψεις ιιου ζηιάμε. Είμασιεοεουζηιήοεις
και με ιη φαρμακοβιομηχανία για να δούμε πως
και πότε μπορούμε να καταφέρουμε να γίνει η
χώρα Κέντρο Αναφοράς Φαρμάκων.

(SlD:IOI$V7f»l
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