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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Νέοι και φτωχοί
στο στόχαστρο του νοσήματος

Τους νέους και τους φτωχούς χτυπούν
τα περισσότερα νοσήματα του αναπνευστικού

σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν

στο συνέδριο για τα Αναπνευστικά

Νοσήματα από την Palladian
Conferences υπό την αιγίδα του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

ΣΦΕΕ και της Πανελλήνιας Ένωσης

Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ
Οι δύο αυτές πληθυσμιακές κατηγορίες

στερούνται κατάλληλης ενημέρωσης ή αδυνατούν

να ανταπεξέλθουν οικονομικά
στη θεραπεία αφού η κάλυψή της από
τους ασφαλιστικούς φορείς είναι ελλιπής

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ασθματος
ήταν αφιερωμένη στο βροχικό άσθμα των
παιδιών αφού περίπου 300 εκατομμύρια
άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πάσχουν

από το συγκεκριμένο νόσημα του
οποίου η συχνότητα αυξάνεται διαρκώς
τα τελευταία 20 χρόνια ιδιαίτερα στους
ανήλικους Περίπου 50-80 των ασθματικών

παιδιών εκδηλώνουν συμπτώματα
άσθματος πριν την ηλικία των 5 ετών ε

Η ρύπανση και
η ανεργία
επιδεινώνουν το άσθμα

νώ άσθμα έχει 1 στα 10 παιδιά
Σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική

Εταιρεία οι βρόγχοι των ασθματικών
παιδιών λόγω της φλεγμονής σταδιακά

εμφανίζουν οίδημα και αυξημένες
βλεννώδεις εκκρίσεις ενώ είναι υπερα
ντιδραστικοί δηλαδή όταν έρθουν σε επαφή

με εκλυτικούς παράγοντες προκαλείται

σύσπαση των μυϊκών ινών τους
βρογχόσπασμος

Στην Ελλάδα περίπου το 8,6 του γενικού

πληθυσμού πάσχει από άσθμα ε¬

νώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που έγινε

στην Ελλάδα το 43 των ασθενών
θεωρούν ότι το άσθμα τους δεν ελέγχεται
καλά ενώ πάνω από το 50 δηλώνουν
περιορισμούς στην καθημερινή τους δραστηριότητα

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι πλήθος μελετών καταγράφει τη

σχέση μεταξύ της αναπνευστικής υγείας
με το επάγγελμα και την ανεργία

Το άσθμα είναι μια κοινή χρόνια φλεγμονώδης

πάθηση των αεραγωγών που
χαρακτηρίζεται από διάφορα επαναλαμβανόμενα

συμπτώματα μεταβλητή στένωση

των αεραγωγών και βρογχόσπασμο
Στα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνονται

συριγμός βήχας αίσθημα σύσφιξης
στον θώρακα και δύσπνοια Παράλληλα
με τη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να
αποφεύγονται παράγοντες που το επιδεινώνουν

όπως η υγρασία τα αλλεργιογό
να οι ιογενείς λοιμώξεις οι έντονες μυρωδιές

και φυσικά η ατμοσφαιρική ρύπανση

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Γαλάζιες Βόμβες και ιουφεκιές σιον αέρα
Η ακροδεξιά ατζέντα είναι κεφάλαιο από

το οποίο πλήθος γαλάζιων στελεχών αρνούνται
πεισματικά να παραιτηθούν 0 πολιτικός τζόγος
είναι έξη και εκείνοι εξακολουθούν να

ποντάρουν συστηματικά σε εκείνα που έχουν
ξεχωρίσει τα τα πιο δυνατά τους άλογα Ξενοφοβία

Ρατσισμός Κλίμα πανικού
Εκεί ποντάρισε τη Δευτέρα και η ευρωβουλευτής

της Ν Δ Μαρία Σπυράκη η οποία με
κατεπείγουσα ερώτησή της στην Κομισιόν
μίλησε για την υγειονομική Έόμβα στα κέντρα
φιλοξενίας με αφορμή το πρώτο κρούσμα φυματίωσης

που διαπιστώθηκε στην'Ηπειρο
Σε σχόλιο του στον προσωπικό του

λογαριασμό στο facebook ο γ.γ Δημόσιας
Υγείας Γιάννης Μπασκόζος σημειώνει Η ανάγκη

δημιουργίας αρνητικών εντυπώσεων για την
κυβέρνηση και τη χώρα μας έχει φτάσει πια σε
τόσο εξωφρενικό σημείο ανευθυνότητας και

λύνει τις απορίες Το περιστατικό που στη γειτονική

χώρα από την οποία προσήλθε είχε μείνει

χωρίς αντιμετώπιση επί ενάμιση χρόνο επειδή

επρόκειτο για παράνομο μετανάστη διαγνώστηκε

στη χώρα μας έγκαιρα και έτυχε της
κατάλληλης αντιμετώπισης τα δε μέτρα για την
προστασία της δημόσιας υγείας ήσαν τα άμεσα
και ενδεδειγμένα από τους αρμόδιους φορείς
με την αξιοσημείωτη ετοιμότητα των αρμοδίων
κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα ώστε
να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε για τους
ασθενείς ούτε για τη δημόσια υγεία Χωρίς τυμπανοκρουσίες

και εντυπωσιασμούς απλώς με
συναίσθηση ευθύνης και ανθρωπιά Η λύσσα
για την υποστήριξη του φαύλου κατεστημένου
αλλά και η απολύτως ανεύθυνη αντιπολιτευτική
τακτική φαίνεται πως δεν έχουν όρια καταλήγει

ο Γιάννης Μπασκόζος
Μ.ΚΑΛ



2. ΧΩΡΙΣ ΕΚΑΣ ΜΕ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 6

Συνταξιούχοι χωρΰ ΕΚΑΣ με π
ίο ακριβά φάρμακα!
Οι 120.000 δικαιούχοι που σήμερα

πληρώνουν συμμετοχή 10% θα
δίνουν (μετα από τις αλλαγές) 25%

Ο Γερμανός νπ. Οικονομικών Βόλφγκανγκ 

Σύιμπλε μΐ την επικεφαλής
τον ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ

Αιπλό 

χιύππμα
περιμένει τους
370.000 δικαιούχους 

ίου Επιδόματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(ΕΚΑΣ), καθώς με το
νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό 

όχι μόνο θα χάσουν το
ΕΚΑΣ, λόγω της κατάργησης
του, αλλά επιπλέον θα υποχρεωθούν 

να πληρώνουν
στο εξής υψηλότερη συμμετοχή 

στα φάρμακα.
Ως σήμερα η συμμετοχή 
στα φάρμακα για τους δικαιούχους 

ΕΚΑΣ περιορίζεται 
στο 10°/ο το πολύ, ενώ

υπάρχουν και παθήσεις για
τις οποίες η συμμετοχή στη
φαρμαχευτική δαπάνη είναι
μηδενική και επιβαρύνει εξ
ολοκλήρου το ασφαλιστικό
ταμείο. Τα νέα εισοδηματικά
κριτήρια που τίθενται και τα
οποία ήδη αηό φέτος θα στερήσουν 

το επίδομα από τουλάχιστον 

1 20.000 υφιστάμενους 

δικαιούχους θα 
προκαλέσουν 

και απώλεια του
δικαιώματος μειωμένης συμμετοχής 

στα φάρμακα. Αυτό
σημαίνει ότι στο εξής και οι
χαμηλοσυνταξιούχοι αυτής
της κατηγορίας θα κληθούν
να συμμετέχουν στη δαπάνη
για τα φάρμακά τους σε ποσοστό 

έως 25°/ο, όπως ακριβώς 

δηλαδή ισχύει για τους
υπόλοιπους 2.230.000 συνταξιούχους.

Τα εισοδηματικά όρια για
την καταβολή του επιδόματος 

οριοθετούνται ως εξής:
! ΕΚΑΣ ύφους 230 ευρώ τον
μήνα για όσους έχουν ετήσιο 

εισόδημα από συντάξεις
(κύριες και επικουρικές), μισθούς, 

ημερομίσθια και λοιπά 

επιδόματα ή βοηθήματα,
έως 7.216 ευρώ.

Για εισοδήματα από
7.216,01 ευρώ έως 7.518
ευρώ ετησίως καταβάλλεται 

ΕΚΑΣ ύφους 1 72,5 ευρώ
τον μήνα.

Για εισοδήματα από
7.518,01 ευρώ έως 7.720
ευρώ ετησίως καταβάλλεται
ΕΚΑΣ ύψους 115 ευρώ τον
μήνα.

Για εισοδήματα από

7.720,01 ευρώ έως 7.972
ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ
ύψους 57,5 ευρώ τον μήνα.

Για την καταβολή του
επιδόματος οι δικαιούχοι
πρέπει να πληρούν αθροιστικά 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

11  Να έχουν συμπληρώσει 
το 65ο έτος της ηλικίας 

τους. Για τους συνταξιούχους 

λόγω αναπηρίας με
ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω καθώς και για τα τέκνα
που λαμβάνουν σύνταξη λόγω 

θανάτου του γονέα τους
δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Το συνολικό καθαρό ετήσιο 

εισόδημα από συντάξεις 

να μην υπερβαίνει τα
7.972 ευρώ.

Το συνολικό ετήσιο ατομικό 

φορολογητέο εισόδημα 

να μην υπερβαίνει τα
8.884 ευρώ.

Το συνολικό ειήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο
εισόδημα να μην υπερβαίνει
τα 11.000 ευρώ. Τα παραπάνω 

ποσά αφορούν εισοδήματα 

του προηγούμενου φορολογικού 

έτους.
£ Το συνολικό ακαθάρι-
·» στο ποσό κύριας και επικουρικής 

σύνταξης να μην
υπερβαίνει τα 664 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ήταν η... ανάσταση
των προσδοκιών της ελληνικής κυβέρνησης 

για άμεση επίτευξη συμφωνίας 

με τους δανειστές μας, καθώς 

πλέον επικρατεί απαισιοδοξία
για το έκτακτο Eurogroup της προσεχούς 

Δευτέρας. Ολα δείχνουν
ότι η συνεδρίαση αυτή δεν θα επισφραγίσει 

την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 

Ελλάδας - πιστωτών 

και το επόμενο ορόσημο θα είναι 

το τακτικό Eurogroup της 24ης
Μαΐου.

Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε 

προχθές στο πρακτορείο
Reuters ότι δεν περιμένει τελική 

συμφωνία στις 9 Μαΐου και ότι
«θα χρειαστούν κι άλλες εβδομάδες», 

διότι «σημειώνεται αργή πρόοδος». 

Παράλληλα, οι πληροφορίες 
περί προπαρασκευαστικής συνάντησης 

του υπουργού Οικονομικών

Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον πρόεδρο 

του Eurogroup Γερούν Ντάι-
σελμπλουμ, τον επίτροπο Οικονομικών 

Πιερ Μοσκοβισί, την επικεφαλής 
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, το

κορυφαίο στέλεχος της ΕΚΤ Μπε-
νουά Κερέ και τους υπουργούς Οικονομικών 

Γερμανίας και Γαλλίας
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Μισέλ Σα-
πέν διαψεύστηκαν από το Βερολίνο.

Το σκηνικό αυτό προκάλεσε
χθες την παρέμβαση του προέδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ 

Τουσκ, ο οποίος κάλεσε τους
υπουργούς Οικονομικών της ευρω-
ζώνης να καταλήξουν «πολύ σύντομα» 

σε συμφωνία γτα το ελληνικό
ζήτημα, θέτοντας μάλιστα ως ορόσημο 

το τέλος του μήνα: «Ελπίζω

ότι μέχρι το τέλος του Μαΐου, οπότε 

θα συναντηθούμε για τη Σύνοδο
του G7, η εφαρμογή του ελληνικού
προγράμματος θα έχει αξιολογηθεί
θετικά». 0 επίτροπος Οικονομικών
Πιερ Μοσκοβισί εξέφρασε «συγκρατημένη 

αισιοδοξία» ως προς την πιθανότητα 

συμφωνίας την ερχόμενη 
Δευτέρα και δεν έκρυψε ότι «τα

ζητήματα που εκκρεμούν δεν είναι
εύκολα».

0 Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
με τη στάση τους βραχυκυκλώνουν
τη συμφωνία. 0 μεν πρώτος επιχειρεί 

να αποφύγει τώρα τη διευθέτηση 

του ζητήματος του χρέους,
την οποία ζητεί το ΔΝΤ, το δε δεύτερο 

εμμένει στον άμεσο προσδιο¬

ρισμό και στην ψήφιση συγκεκριμένων 

«εφεδρικών» μέτρων. Το Ταμείο
απαιτεί τα 2/3 των μέτρων αυτών να
προέρχονται από το σκέλος των δαπανών, 

δηλαδή να είναι αυτόματες
οριζόντιες περικοπές κύριων συντάξεων, 

μείωση του μισθολογικού
κόστος στο Δημόσιο, ακόμα και με
απολύσεις, και μείωση της επιχορήγησης 

των ΔΕΚΟ. Το υπόλοιπο 1/3
των μέτρων δέχεται να προέλθει
από το πεδίο της φορολογίας, αλλά 

να περιλαμβάνει μόνο περαιτέρω 

μείωση του αφορολόγητου ορίου 
και κατάργηση φοροαπαλλαγών.

Το ειρωνικό είναι πως την ίδια ώρα
που μπλοκάρει τη συμφωνία ο Γερμανός 

υπουργός Οικονομικών δηλώνει 

βέβαιος ότι «δεν θα έχουμε
καμία μεγάλη ελληνική κρίση αυτόν 

τον χρόνο».
Μ. Ροζάκος
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Του ΕΣΥ τα πάθη στο Αργοστόλι

Δεν γίνεται να συντηρηθεί παθολογική κλινική στην Ελλάδα μόλις με δυο γιατρούς
τόνισε ο διευθυντής της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού Ευάγγελος Γιαννάτος

ΑΚΟΜΗ και με γιατρούς από
άλλες ειδικότητες εφημερεύουν
πλέον οι κλινικές των δημόσιων
νοσοκομείων Τη Μεγάλη Παρασκευή

στο Γενικό Νοσοκομείο
Κεφαλλονιάς στο Αργοστόλι
την παθολογική κλινική κάλυψε
νεφρολόγος ενώ ταυτόχρονα
εφημέρευε και οτη Μονάδα Τεχνητού

Νεφρού
Το μεμονωμένο αυτό περιστατικό

αποτυπώνει τη συνολικότερη
εικόνα του Εθνικού Συστήματος
Υγείας που πλήττεται από την
πρωτοφανή έλλειψη προσωπικού

Η καυστική ανακοίνωση που
κόλλησε έξω από το νοσοκομείο
ο νεφρολόγος και διευθυντής
της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού
Ευάγγελος Γιαννάτος αποτελεί
ακόμη μια φωνή απόγνωσης από
το ιατρικό προσωπικό των δημόσιων

νοσοκομείων
Ο ίδιος στην ανακοίνωσή του

έγραψε πως δέχτηκε να εφημε
ρεύσει εθελοντικά καθώς δεν
προβλέπεται από καμία διαδικασία
ούτε αποτελεί οδηγία από κανέναν

αρμόδιο φορέα αλλά προκύπτει

μόνο από την κατανόηση ότι
όσοι ασθενείς έρθουν σήμερα σ.σ
Μ Παρασκευή στο νοσοκομείο
περιμένουν να βρουν έναν γιατρό
που να μπορεί να βοηθήσει κατά
τη γενική ιατρική του κρίση ακόμη

και χωρίς αρμοδιότητα αφού
δεν διατίθεται αρμόδιος ειδικός
παθολόγος

Μιλώντας ο κ Γιαννάτος στον
Ε Τ εξήγησε πως υπάρχουν

μόλις δύο παθολόγοι στην Παθολογική

Κλινική του νοσοκομείου
Δεν γίνεται να συντηρηθεί

παθολογική κλινική στην Ελλάδα
μόλις με δύο γιατρούς Αποτελεί

τον κορμό του νοσοκομείου Τα

περισσότερα επείγοντα είναι για
παθολόγο αναφέρει

Οι δύο αυτοί γιατροί εδώ και
δέκα μήνες προσπαθούν με όλες
τους τις δυνάμεις να φέρουν εις
πέρας τις εφημερίες ξεπερνώντας
κατά πολύ τον αριθμό των 1 1

εφημεριών ο καθένας που δικαιούνται

βάσει νόμου Αυτό το μήνα
όμως αποφάσισαν πως είναι στο
όριο υπερκόπωσης και θα κάνουν
μόνο τις 1 1 εφημερίες Εγινε σε
μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση

γενικο νοσοκομειο
νεφρολόγος

εφημερευε εκτοσ απο
την ειδικοτητα του

και στην παθολογικη
ΚΛΙΝΙΚΗ

στην ΥΠΕ και το υπουργείο εξηγεί
ο κ Γιαννάτος

Ωστόσο όχι μόνο δεν υπήρξαν
ευήκοα ώτα αλλά μπαλώθηκε η
κατάσταση με σπασμωδικές και
ευκαιριακές λύσεις Τη μία ημέρα
μεταφέρθηκε γενικός γιατρός από
το Κέντρο Υγείας Σάμης την άλλη
γιατρός της Μονάδας Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Τη Μεγάλη
Παρασκευή παρακάλεσαν εμένα
να εφημερεύσω αναφέρει ο νεφρολόγος

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ



4. ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ

Μέσο: . . . . . . . . .Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .04/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .04/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Αριστερά
ο γιατρό Αθανάσιο

Γιαννόηοι/ßos
δεξιά ο θεόφιήθ5

Ρόζενμπεργκκατά τη
διάρκεια ms επιχείρηση
τωνΓιατρών τουΚόσμου
στη σεισμόπΛπκτπΑϊτή

τον Φεβρουάριο
WU2010

Νέος πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ
ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

Την παύση του Αθανάσιου Γιαννόπουλου από την ηγεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ και την
αντικατάσταση του από τον επί σειρά ετών πρόεδρο των Γιατρών του Κόσμου ανακοίνωσε
τη Μ Πέμπτη το υπουργείο Υγείας

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

έος πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ στη θέση του
Αθ Γιαννόπουλου είναι από τη Μ Πέμπτη
ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ αναπληρωτής καθηγητής

χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρυτής και επί
πολλά έτη πρόεδρος των Ελλήνων Γιατρών
του Κόσμου ο οποίος από το 2007 διευθύνει
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνής Ιατρική
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ο Αθ Γιαννόπουλος

που είχε τοποθετηθεί στη θέση επί
υπουργίας Π Κουρουμπλή παύθηκε από
τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας
Ο λόγος σύμφωνα με την ανακοίνωση του
υπουργείου είναι οι απαράδεκτες δηλώσεις

του Αθ Γιαννόπουλου που με προκλητικό

τρόπο αρνήθηκε και μάλιστα εξ ονόματος
όλων των οριζόμενων από το υπουργείο

μελών του Δ.Σ να διευκολύνει την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας που ζήτησε
τις παραιτήσεις τους

Εξηγώντας το απόγευμα της Μ Πέμπτης
τους λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει
τις παραιτήσεις του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ ο Π
Πολάκης ανέφερε ότι μετά τη διαπιστωθείσα

σωρεία παρατυπιών στη μοριοδότηση
88 υποψηφίων γιατρών και εν συνεχεία τις
διαβεβαιώσεις του Δ.Σ προς την πολιτική
ηγεσία του υπουργείου για την άμεση και
με διαφάνεια ολοκλήρωση του διαγωνισμού
από την επιτροπή αξιολόγησης όχι μόνο
δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις αλλά αμφισβητήθηκε

ευθέως η ανάγκη εφαρμογής
κριτηρίων ΑΣΕΠ στην προκήρυξη Ο Π
Πολάκης έκανε λόγο για παρελκυστική τακτική

που ακολουθεί το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ
όσον αφορά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού

για την πρόσληψη 100 γιατρών και

400 νοσηλευτών με στόχο τη στελέχωση
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και το
άνοιγμα νέων κλινών

Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η περίοδος

πολιτικής ασυλίας στο καθεστώς της
αδιαφάνειας της ημετεροκρατίας των πελατειακών

σχέσεων της συναλλαγής με τα
συμφέροντα και των κομματικών επιρροών
τελειώνει οριστικά εξηγούσε και πρόσθετε
ότι όσοι εγκαλούν την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου για τις ενέργειές του στην ουσία

προσφέρουν πολιτική κάλυψη σε αυτό
το ανυπόληπτο καθεστώς με το οποίο έχει
αρχίσει συστηματικά να ασχολείται η Δικαιοσύνη

Οι παραιτήσεις επισήμαινε ζητήθηκαν
και για ακόμα δύο λόγους• Το γεγονός ότι το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ
δεν προέβη ως όφειλε και παρά τις ρητές
προς τούτο εντολές της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου στις ενδεδειγμένες από
τον νόμο ενέργειες σε ό,τι αφορά τον Γενικό

Διευθυντή του Κέντρου Θεόδωρο
Παπαδημητρίου ο οποίος εξακολουθεί να
υπηρετεί στη θέση του ενώ α έχει αμετακλήτως

παραπεμφθεί για κακουργη
ματική απάτη σε βάρος του ΚΕΕΛΠΝΟ
αλλά και έχει σαφείς ποινικές και πειθαρχικές

ευθύνες για την παράνομη διάθεση
χρηματικών ποσών για διαφημιστικές
καμπάνιες σε MME β εμπλέκεται στο
μεγάλο σκάνδαλο οικονομικής διαφθοράς

του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τα έτη 201 1-201 3
που αποκαλύφθηκε με έλεγχο του ΣΕΥΥΠ
και για το οποίο η Εισαγγελία Διαφθοράς
άσκησε και εναντίον του ποινική δίωξη
για απιστία σχετικά με την υπηρεσία υπό
τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
περί καταχραστών του Δημοσίου και γ
παρεμποδίζει συστηματικά τη συνέχεια

του διαχειριστικού ελέγχου του ΚΕΕΛΠΝΟ
από το ΣΕΥΥΠ
• Η ανοχή του Δ.Σ στην άρνηση συνεργασίας

των υπηρεσιών του ΚΕΕΛΠΝΟ για
τη διενέργεια ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών

Υγείας και Πρόνοιας ΣΕΥΥΠ και
συγκεκριμένα στη μη χορήγηση στοιχείων
και εγγράφων για τον έλεγχο της ταμειακής
διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ παρελθόντων
ετών τα οποία έχουν ζητηθεί επανειλημμένως

από το ΣΕΥΥΠ
Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας Π Πολάκης είχε ανακοινώσει

από τα μέσα του περασμένου
μήνα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Εφ.Συν
15/4/2016 ότι σύντομα θα οριστεί νέα διοίκηση

και διεύθυνση στο Κέντρο Λίγες μέρες

αργότερα ο ίδιος βρέθηκε έκθετος διότι
παρενέβη ενώ δεν έχει αρμοδιότητα στις
λίστες με τους επιτυχόντες στο ΚΕΕΛΠΝΟ
για την κάλυψη των 100 θέσεων γιατρών
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παρακάμπτοντας

και ακυρώνοντας τις προβλεπόμενες

διαδικασίες
Οπως είχε εξηγήσει ο Π Πολάκης σε

δειγματοληπτικούς ελέγχους του υπουργείου
Υγείας είχαν διαπιστωθεί τραγικά λάθη

στην αξιολόγηση των φακέλων των γιατρών
και το ΚΕΕΛΠΝΟ θα αναλάμβανε να εξετάσει

όλες τις ενστάσεις που θα γίνουν ή που
έχουν ήδη υποβληθεί

Αυτό όμως δεν έγινε καθώς ο πρόεδρος
του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθ Γιαννόπουλος αρνήθηκε
τελικά να φέρει σε πέρας τον διαγωνισμό
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ζήτησε
τότε τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ του
ΚΕΕΛΠΝΟ Ο Αθ Γιαννόπουλος απάντησε
με δηλώσεις του στα MME κατά της πολιτικής

ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και στη
συνέχεια παύθηκε από τα καθήκοντά του
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Συμφωνία
έως τις 27 Μαΐου
ζητεί ο Ντ Τουσκ
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Εντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις

εκτυλίσσονται από τη
Μεγάλη Παρασκευή μεταξύ των
εκπροσώπων των δανειστών
αλλά και μεταξύ Αθήνας και θεσμών

σε μία προσπάθεια να
υπάρχει συμφωνία σε τεχνικό
επίπεδο staff level agreement
έως την ερχόμενη Δευτέρα 9
Μάιου που θα συνεδριάσει το
Eurogroup για να εξετάσει την
κατάσταση σχετικά με το ελληνικό

πρόγραμμα
Πάντως με τα μέχρι στιγμής

δεδομένα κάτι τέτοιο φαίνεται
δύσκολο Ο πρόεδρος του Ευ
ρωπάικόύ Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ κάλεσε όλες τις πλευρές
να επιταχύνουν ώστε να υπάρχει
συμφωνία στη σύνοδο του G7
που είναι προγραμματισμένη
για τις 26-27 Μαΐου

Οι συζητήσεις που γίνονται
αφορούν κυρίως το θέμα του
αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης

πιθανών αποκλίσεων από

Δεν διαφαίνεται προοπτική

συμβιβασμού
έως το Eurogroup της
ερχόμενης Δευτέρας
Σόιμπλε Δεν θα έχουμε
μεγάλη κρίση
με την Ελλάδα φέτος

τους δημοσιονομικούς στόχους
αλλά και το ζήτημα της νέας
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

Η κυβέρνηση έχει καταθέσει
την πρότασή της για τον αυτόματο

μηχανισμό πριν από την
αναχώρηση της τρόικας από την
Αθήνα η οποία προβλέπει ότι
σε περίπτωση που η Eurostat
επικυρώνει κάποια απόκλιση
τότε θα υπάρχει περικοπή δαπανών

σε όλους τους κωδικούς
του προϋπολογισμού με κάποιες
εξαιρέσεις που θα επιλέγει ο
υπουργός Οικονομικών

Οι δανειστές και συγκεκριμένα
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΔΝΤ και κάποιες χώρες της Ευ
ρωζώνης επιμένουν στην άμεση
νομοθέτηση προληπτικών μέτρων

3,6 δισ ευρώ Ωστόσο και
το ΔΝΤ επεξεργάζεται τρόπους
με τους οποίους θα μπορούσε

να λειτουργεί αυτός o μηχανισμός
που προτείνει η κυβέρνηση

Τα πέντε σημεία
Σύμφωνα με πληροφορίες τα

σημεία επί των οποίων αυτήν
τη στιγμή γίνεται διαπραγμάτευση

για το θέμα του μηχανισμού

αφορούν τα εξής
1 Ποιες δαπάνες θα εξαιρούνται

από τις περικοπές Οι θεσμοί
έχουν ζητήσει από την ελληνική
κυβέρνηση να εξειδικεύσει ποιες
δαπάνες θα εξαιρεί από την αυτόματη

περικοπή που θα επιβάλλεται

σε περίπτωση απόκλισης
Σε αυτές θα μπορούσαν να

περιλαμβάνονται κάποιες δαπάνες

στην παιδεία π.χ στον
αριθμό των εκπαιδευτικών στην
υγεία οι δαπάνες των νοσοκομείων

και κάποιες άλλες κοινωνικού

και εθνικού χαρακτήρα
Στα νευραλγικά ζητήματα των
μισθών και των συντάξεων θα
μπορούσε επίσης να υπάρξει
εξειδίκευση ποιες δαπάνες θα
κόβονται για να αποφεύγονται
οριζόντιες περικοπές Για παράδειγμα

θα μπορούσε να υπάρχει
σαφής αναφορά ότι στο σκέλος
των συντάξεων εφόσον απαιτηθεί

θα μειωθεί η προσωπική
διαφορά που υφίσταται μεταξύ
νέων και παλαιώνσυνταξιούχων
Επίσης στο κομμάτι των μισθών
θα μπορούσε να υπάρχει κάποια
παρέμβαση στις αποδοχές των
νεοεισερχομένων στο Δημόσιο

2 Να μπορούν να προτείνουν
οι δανειστές παρεμβάσεις και
στο σκέλος των εσόδων Επί της
ουσίας η τρόικα θέλει να υπάρχει
η δυνατότητα να λαμβάνονται
και φορολογικά μέτρα με σαφή
πρόθεση για περαιτέρω μείωση
του αφορολόγητου ορίου

3 Τι θα γίνεται σε περίπτωση
υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού

Η ιδέα που συζητείται
και φαίνεται να έχει τη στήριξη
όλων των πλευρών είναι σε περίπτωση

που ο προϋπολογισμός
έχει κινηθεί καλύτερα από το
αναμενόμενο όπως το 2015
να μην αλλάζουν τα όρια των
δαπανών Δηλαδή να μην κάνουν

περισσότερες δαπάνες τα
υπουργεία αλλά να χρησιμοποιείται

το καλύτερο αποτέλεσμα
ως μαξιλάρι για τον στόχο του
επομένου έτους

4 Επιβολή ποινών σε περίπτωση

αποτυχίας του μηχανι

0 πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συγκάλεσε χθες σύσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στη διαπραγμάτευση

υπουργών μεταξύ των οποίων και ο Ευκλείδης Τσακαλωτος

σμού Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο έχει επεξεργαστεί κάποιες
προτάσεις για την επιβολή ποινών

στην Ελλάδα σε περίπτωση
που καταγράφονται αποκλίσεις
στον προϋπολογισμό της Σύμφωνα

με πληροφορίες το βασικό
σενάριο προβλέπει τη μη εκταμίευση

δόσεων προς την Ελλάδα
έως ότου επαναφέρει τον προϋπολογισμό

της εντός τροχιάς
με την εξαίρεση όμως του μέρους
των δόσεων που αφορά την αποπληρωμή

χρέους Με τον τρόπο
αυτό θα δημιουργείται πίεση ως
προς την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων

του Δημοσίου προς
το εσωτερικό της χώρας μισθοί
συντάξεις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

κ.λπ
5 Ποιος θα επικυρώνει το αποτέλεσμα

του προϋπολογισμού
και θα επιβεβαιώνει την ανάγκη

για ενεργοποίηση του αυτόματου
μηχανισμού διόρθωσης Στο
θέμα αυτό φαίνεται πως οι

εμπλεκόμενες

πλευρές και ιδίως
το ΔΝΤ έχουν κατανοήσει τον
ρόλο που θα πρέπει να έχει n
Eurostat n οποία στα τέλη Απριλίου

κάθε έτους ανακοινώνει τα
στοκεία για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του περασμένου

έτους

Επαφές
Σύμφωνα με πληροφορίες ο

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος αναμένεται να

έχει γύρο επαφών πιθανότατα
από την Παρασκευή και μετά
με τους βασικούς ομολόγους του
στο Eurogroup αλλά και με τους
εκπροσώπους των θεσμών σε
μία προσπάθεια να προωθήσει
τις ελληνικές θέσεις ενόψει της

συνάντησης της Δευτέρας
Πάντως καμία πλευρά δεν

επιβεβαίωνε τη σύγκληση από
τον πρόεδρο του Eurogroup Γε
ρούν Ντάισελμπλουμ συνάντησης

με τους υπουργούς Οικονομικών

Γερμανίας Γαλλίας και
Ελλάδας καθώς και εκπροσώπων
της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου
τις επόμενες ημέρες ενόψει του
Eurogroup της 9ης Μαΐου Χθες
παράγοντες του γερμανικού
υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν

στην Deutsche Welle ότι
δεν έχουν κάποια πληροφορία
για τέτοια συνάντηση Πάντως
ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγ
κανγκ Σόιμπλε είπε για μία ακόμη

φορά ότι δεν βλέπει φέτος
μεγάλη κρίση με την Ελλάδα
καθώς έχει σημειωθεί πρόοδος
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Τιμές φαρμάκι
Η Σε μία εβδομάδα από σήμερα πιάνει

δουλειά n Επιτροπή Τιμών Φαρμάκου
του υπουργείου Υγείας προκειμένου
να προχωρήσει στην τελική γνωμοδότηση

για την έκδοση του νέου δελτίου

τιμών Ήδη έγινε το πρώτο βήμα της
γενικής ανακοστολόγησης με βάση και
τις μειώσεις που επιβάλλει η τελευταία
Υπουργική Απόφαση με τον ΕΟΦ να
αναρτά τη Μεγάλη Πέμπτη τη λίστα των
νέων προτεινόμενων τιμών Ο κατάλογος

τιμών που δημοσιοποιήθηκε περιλαμβάνει

περίπου 9.500 ιδιοσκευάσματα
τα οποία διαθέτουν άδεια από τον

ΕΟΦ Περίπου τα μισά κυκλοφορούν
στην αγορά ενώ τα υπόλοιπα είτε έχουν
αδειοδοτηθεί νια εξαγωγές είτε δεν
έχουν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά

της χώρος μας για εταιρικούς λόγους

Γ Σακ S1D:!02009261
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προειδοποίηση

Μ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Του 8AN0V ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανταπόκριση Βρυξέλες

Τ
ο μήνυμα πως ενδεχόμενες εκλογές στην
Ελλάδα δεν τρομάζουν την Ευρώπη και
π ελληνική υπόθεση δεν μπορεί να απειλήσει

την Ε Ε ούτε και σε σχέση με το βρετανικό

δημοψήφισμα σκοπεύουν να στείλουν στην

κυβέρνηση τα κράτη-μέλη αν δεν υπάρξει σύντομα

ευτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων

για τα προληπτικά μέτρα
Παρά τις δημόσιες δηλώσεις και το πολιτικό

παιχνίδι εντυπώσεων πηγές του Eurogroup
που μίλησαν στη Realnews εκτιμούν ότι η Ελλάδα

δεν μπορεί να μαζέψει άλλους φόρους
έπειτα από έξι χρόνια ύφεσης και κατάρρευσης

της οικονομικής κατάστασης των πολιτών
και θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση

θα καταλάβει πως η μόνη επόμενη δεξαμενή

μέτρων είναι το Δημόσιο
Μάλιστα περιγράφουν με μελανά χρώματα

την κυβερνητική εμμονή να προστατεύει αμοιβές

και επιδόματα επίπεδο απασχόλησης και

συνθήκες συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα

αποδίδοντας τη στάση αυτή σε πελατειακές

λογικές
Οι σκληροί της Ε.Ε εκτιμούν ότι το 2016

δεν είναι 2015 και διαμηνύουν ότι αν η κατάσταση

φτάσει στα άκρα θα πρέπει να συζητηθεί

το σχέδιο Σοιμπλε δηλαδή έξοδος της
Ελλάδας από το ευρώ Από την ομάδα των

σκληρών θα πρέπει να εξαιρεθούν ο πρόεδρος

της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ που
είναι σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος ο

επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί και ο Μάριο Ντρά
γκι Οι υπόλοιποι παίκτες εκτιμούν πως η Ελλάδα

δεν έχει συοτημική σημασία για το ευρώ

και σε πολιτικό επίπεδο ένα Crexit θα μπορούσε

και να αποφορτίσει την πολιτική πίεση
των συστημικών κομμάτων των κρατών-μελών
της ευρωζώνης αλλά και εκτός αυτής Πρακτικά

αυτό σημαίνει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς

στην Αυστρία των ευρωσκεπτικιστών
AfD στη Γερμανία και γενικώς η πτώση των

συστημικών κομμάτων στην Ε.Ε μετά και το

προσφυγικό έχουν αποδυναμώσει τις ψύχραιμες

φωνές και η Ευρώπη μπορεί να χρειαστεί
έναν αποδιοπομπαίο τράγο

Είναι πολύ άσχημο να χάσεις ένα μέλος της
ευρωζώνης όσο είσαι στα πράγματα αλλά είναι
πολύ χειρότερο να χάσεις ένα μέλος της Ε Ε

ανέφερε σε μια κλειστή παρασκηνιακή ενημέρωση

ένας υψηλόβαθμος παράγονταςτης Ε.Ε

Πηγές μία από τις οποίες προέρχεται από τον

χώρο της Αριστεράς που μίλησαν στην R επέστησαν

την προσοχή στην κυβέρνηση και ειδι

Είμαστε έτοιμοι
και για Grexit
Οι σκίϊηροί της Ε.Ε προειδοποιούν την Αθήνα ou αν η κατχίοταση φτάσει οχα άκρα
θα πρέπει να συζητηθεί το σχέδιο ΣόιμπΗε για έξοδο της ΕΒΗάδας από το ευρώ

Ο ΠΙΕΡ
ΜΟί,ΚΟΒΙΕΙ
ΣΤΗΝ R

απολύσεις
Οι δανειστές

θέλουν να ξέρουν
ότι η κυβέρνηση

δεν θα κόψει
τις δημόσιες

επενδύσεις ή

τις γάζες από τα

νοσοκομεία αλλά

μισθούς και επιδόματα

στο Δημόσιο

υπερωρίες
και οδοιπορικά
αποζημιώσεις

εφάπαξ και

συντάξεις που

πληρώνονται από

τον Προϋπολογισμό

θέλουν
να κόβονται οι

προσλήψεις
και να γίνονται

απολύσεις στους
οργανισμούς που

κάποια στιγμή
θα πρέπει να

κλείσουν

Είναι ζήτημα ημε
ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σε ερώτηση της Ρ σε σχέση με τους πολιτικούς
διαξιφισμούς και τις δηλώσεις που γίνονται στην Αθήνα για το αν
και κατά πόσο μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα και για το
αν υπάρχει περίπτωση επανάληψης του σκηνικού του 2015 ο επίτροπος

Πιερ Μοσκοβισί τόνισε
Δεν θέλουμε να αναμειχθούμε στην ελληνική πολιτική συζητάμε
και διαπραγματευόμαστε μόνο ό,τι αποφασίσαμε και είναι σημαντικό

και αναγκαίο για το Eurogroup Αυτή η ασφαλιστική 6η
κλείδα των εφεδρικών μέτρων είναι απαραίτητη για το Eurogroup
ακόμα και αν εμείς προσωπικά πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστούν
Η άηοψή μας είναι πως σε γενικές γραμμές θα τα καταφέρουμε
ψάχνουμε έναν μηχανισμό που να είναι αποτελεσματικός αξιόπιστος

να περιέχει έναν βαθμό αυτοματισμού και οι όροι ενεργοποίησης

του να είναι αντικειμενικοί Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι

πραγματικά πειστικός πρέπει όμως να είναι και νόμιμος Δεν

μιλάμε για μια τυχαία πολιτική δέσμευση Μιλάμε για κάτι νόμιμο
Το ΔΝΤ εξετάζει και αυτή τη λογική του μηχανισμού Πρέπει ακόμη

να έχουμε μια κοινή ερμηνεία των δημοσιονομικών στοιχείων

με τον μηχανισμό δεν μπορούμε να βλέπουμε ex postern τα στοιχεία

της Eurostat Δεν μιλάμε πια για ζήτημα μηνών όπως πέρυσι
αλλά για ζήτημα ημερών Δεν υπάρχει καμία σχέση με το 201 5

Επιστημονικό προλεταριάτο

j.piititis rcalnews.gr

n άποψη
mu
ΠΟΛΠΉ

AN ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ οι δανειστές πόσο εύκολο θα ήταν να

επιβάλουν τη βούλησή τους σε όλα τα επίπεδα θα είχαν

στρώσει το χαλί από το 2010 να υποδεχθούν τον
ΣΥΡΙΖΑ Τέτοια ισοπεδωτικά μέτρα δεν είχαν φανταστεί

ότι μπορούσαν να τα περάσουν χωρίς να ανοίξει
μύτη Μπορεί να χάθηκε ένας χρόνος με τα σόου Βα

ρουφάκη όμως η δουλειά των δανειστών γίνεται με
το παραπάνω παρά τη δραματοποίηση για δήθεν διαφωνίες

και συγκρούσεις Αν τα είχαν κάνει αυτά ο Σαμαράς

με τον Βενιζέλο θα ράγιζαν τα μπετό στην πλατεία

Συντάγματος Αρα Γερμανοί Γάλλοι και σταθερά
οι Αμερικανοί ξέρουν γιατί ποντάρουν στην πρώτη φορά

Αριστερά για να εκθεμελιώσουν τα εργασιακά δικαιώματα

να διαλύσουν το κράτος πρόνοιας και να τελειώνουν

οριστικά με την περίφημη μεσαία τάξη Αυ¬

τούς που οι ελληνικές κυβερνήσεις αποκαλούν ραχοκοκαλιά

της κοινωνίας και πράγματι ήταν και οι Ευρωπαίοι

τούς ξορκίζουν ως προκλητικούς φοροφυγάδες
και πράγματι ήταν οι περισσότεροι Τετραπέρατοι

και αετονύχηδες Τώρα όμως το εκκρεμές μετακινήθηκε
βίαια απέναντι και χτύπησε με κρότο στον αριστερό

τοίχο Αντί να φορολογηθούν επιτέλους δίκαια δικηγόροι

γιατροί μηχανικοί και μικροέμποροι στην πράξη
καταργούνται θα πείτε και οι δημοσιογράφοι που πλήρωναν

φόρους αφού ήταν μισθωτοί επίσης καταργούνται

Παράπλευρη απώλεια στην ταξική μάχη Τώρα
δίπλα στις στρατιές των ανέργων παίρνει θέση το επιστημονικό

προλεταριάτο Με όρους μαρξισμού αυτοί
ακριβώς οι άνθρωποι θα είναι και η κρίσιμη μάζα ανατροπής

της κυβέρνησης όποτε στηθούν κάλπες

κά στον πρωθυπουργό να μην περιμένει πως
θα του λύσει τα προβλήματα η Αγκελα Μέρ
κελ Η πηγή που έχει συναντήσει πρόσφατα
και έχει συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Αλέξη

Τσίπρα είπε στην R ότι ο πρωθυπουργός

βασίζει πολλά στη στήριξη που εν πολλοίς
έχει από την καγκελάριο όμως πρέπει να ξέρει

ότι αυτή είναι πλέον αποδυναμωμένη και
δεν θα μπορέσει να σταματήσει τον Β Σόιμπλε
αν και όταν αυτός αποφασίσει να κάνει τη διασπαστική

του κίνηση
Η πηγή που προέρχεται από τον χώρο της

Αριστεράς στις Βρυξέλλες εκτιμά ότι πίσω από
την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ εξυφαίνεται ένα παιχνίδι

εξουσίας με κύριους συντελεστές ακραίους

συντηρητικούς κύκλους στην Ευρώπη και
το ΔΝΤ Κι αυτό γιατί θέλουν η μόνη αριστερή
κυβέρνηση να αποτύχει

Πού Βρισκόμαστε σήμερα
Και αν όλα τα παραπάνω αφορούν το απώτερο
μέλλον σήμερα η διαπραγμάτευση που από
τη Μεγάλη Πέμπτη διεξάγεται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κολλάει σε δύο σημεία
Ο Στην ονομαστική περιγραφή των προληπτικών

μέτρων 3,6 δισ δηλαδή στο πού θα γίνουν
οι περικοπές του αυτόματου μηχανισμού αν
η Ελλάδα δεν πιάσει τον στόχο του μνημονίου
για πλεόνασμα 3,5 του ΑΕΠ το 201 8 στόχο
που αμφισβητεί το ΔΝΤ
Ο Στη λεγόμενη μηχανική της ελάφρυνσης του

βάρους του χρέους
Σε σχέση με το πρώτο σημείο οι δανειστές

άπαντες επιμένουν ότι οι κωδικοί του
Προϋπολογισμού

από τους οποίους θα προέλθουν
οι περικοπές πρέπει να είναι γνωστοί και ο διαχειριστής

να είναι άλλος από την κυβέρνηση
να πατάει δηλαδή το κουμπί της αυτόματης

ενεργοποίησης κάποιος όπως το Δημοσιονομικό

Συμβούλιο ή κάποιο παρόμοιο σώμα Επιπλέον

θέλουν να ξέρουν ότι η κυβέρνηση δεν
θα κόψει τις δημόσιες επενδύσεις ή τις γάζες
από τα νοσοκομεία αλλά μισθούς και επιδόματα

στο Δημόσιο υπερωρίες και οδοιπορικά
αποζημιώσεις εφάπαξ και συντάξεις που πληρώνονται

από τον Προϋπολογισμό θέλουν να

κόβονται οι προσλήψεις και να γίνονται απολύσεις

στους οργανισμούς που κάποια στιγμή
θα πρέπει να κλείσουν

Σε σχέση με το ζήτημα του χρέους συγκρούονται

και πάλι δύο λογικές Καθώς ΔΝΤ και εταίροι

έχουν συμφωνήσει πως η μέθοδος ελάφρυνσης

θα είναι επέκταόη της περιόδου χάριτος

και αλλαγή της περιόδου ωρίμανσης συγκεκριμένων

δανείων σε συγκεκριμένα έτη αλλά

δεν έχουν αποφασίσει το πότε θα συντελεστούν

όλα αυτά και τι θα τα συνοδεύει όροι
Συνεπώς υπάρχουν δύο τάσεις η μια που

λέει όλα ή έστω τα πιο πολλά θα πρέπει να
γίνουν

τώρα και η δεύτερη που λέει πως τώρα
θα πρέπει να γίνει μόνο η επέκταση της περιόδου

χάριτος ως το 2028 ή το 2030 και ό,τι άλλο
θα γίνει όταν πλησιάζει η λήξη των δανείων και

μόνο αν η Ελλάδα μένει στον ορθό οικονομικό
δρόμο Αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος που
δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ως τη Μ Πέμπτη
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ΣΦΕΕ

Η Μαρία Αεοντάρη νέα
διευθύντρια Επικοινωνίες

Τη θέση της διευθύντριας
Επικοινωνίας του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος ΣΦΕΕ ανέλαβε η Μαρία
Λεοντάρη η οποία εντάσσεται
σε μια δυναμική ομάδα που έχει
ήδη σημαντικό έργο προς όφελος

της φαρμακοβιομηχανίας
και του Έλληνα ασθενούς Με
περισσότερα από ι8 χρόνια εμπειρίας

στον χώρο της Διοίκησης
Επιχειρήσεων και με έμφαση
στη Στρατηγική Επικοινωνία και
στιςΔημόσιεςΣχέοεις η Μαρία
Λεοντάρη κατείχε σπμαντικέςθέ
σεις σε ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες Διαθέτει τεχνογνωσία σε διάφορους
τομείς όπως Επικοινωνίας Εταιρικής Φήμης

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διαχείρισης
Κρίσεων Ανάπτυξης Σχέσεων με KOLs και MME
Εκπαίδευσης και ΜβτΙ^^.Έχει συνεργαστεί
τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο
τομέα ενώ στο πελατολόγιο που έχει χειριστεί
συμπεριλαμβάνονται σημαντικές πολυεθνικές
αλλά και εγχώριες εταιρείες

Η Μαρία Λεοντάρη είναι
κάτοχος Β Sc στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων double major
International Business Human
Resources Management
από το Αμερικάνικο Κολλέγιο
The American College of

Greece Deree College μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών

Main International
Business Management από το
Πανεπιστήμιο του Newcastle
upon Tyne UK καθώς και διπλώματος

Professional Public
Relations από το Αμερικάνικο
Κολλέγιο The American College

of Greece Deree College Μιλά αγγλικά και
γερμανικά

Ο Μιχάλης Χειμώνας γενικός διευθυντήςτου
ΣΦΕΕ δήλωσε Καλωσορίζουμετη Μαρία στην
οικογένεια του ΣΦΕΕ μέσα σε μια δύσκολη και
απαιτητική περίοδο για τη βιομηχανία όπου
το ζητούμενο είναι η εξεύρεση λύσεων στις
δύσκολες στιγμές που διανύει σήμερα η χώρα
και της ευχόμαστε καλή επιτυχία
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Νέα Διευθύντρια Enixoivcovias ανέλαβε στο Σύνδεσμο
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Erirlâôos ΣΦΕΕ π Μαρία
Λεονταρη φωτό η οποία εντάσσεται σε μια δυναμική ομάδα

που έχει ήδη σημαντικό έργο npos οφεήθ5 τηεψαρμακο
ßiopnxavias και ίου Erinnva
ασθενή Με περισσότερα απο 1 8
χρονιά εμπειρια5 στο χωρο ms
Διοικησπ5 Επιχειρήσεων και με
έμφαση στη Στρατηγική Επικοινωνία

και ris Anpôoies Σχέοεε η

κ Λεονταρη κατείχε onpaviiKés
θεσειε σε erlrlnviKés και ποπυε
θνικέβ etaipies Καήωσορίζου
με τη Μαρία στην οικογένεια του
ΣΦΕΕ μεσα σε μια δύσκολη και
απαιτητική περίοδο για τη βιομηχανία

οπου ιο ζητούμενο είναι η εξεύρεση πυσεων ans δυ
σκοπεε οηγμεε που διανύει σήμερα η χωρα και ins ευχόμαστε

καήη επιτυχία δηπωσε σχολιαζονταε as εξελίξεκ ο Γε
νικο5Διευθυνχη5 του Συνδέσμου Mixarins Χειμωνα
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Ι Health Μ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η Ανάσταση δεν έρχεται
στα χώρο της Υγείας
Η

Εβδομάδα των Παθών
συμβαδίζει με το μαρτύριο

ασθενών και παροχών
στο χώρο της Υγείας

Η Ανάσταση όμως δεν φαίνεται
να έρχεται Τα πρόσφατα στοιχεία
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 29
δήμοι χωρίς ειδικευμένο γιατρό 62
χωρίς παιδίατρο 107 χωρίς γυναικολόγο

και 136 χωρίς καρδιολόγο
αποδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Σε αυτό το σκηνικό της διάλυσης
παρά την υποτιθέμενη και πολυδιαφημιζόμενη

αναδιοργάνωση του
συστήματος Υγείας από τις προηγούμενες

πολιτικές ηγεσίες του
υπουργείου Υγείας έρχεται να προστεθεί

και το χάος στη λειτουργία
των φαρμακείων

Το μοναδικό δηλαδή σημείο πρόσβασης

των ασθενών των ασφαλισμένων

των ηλικιωμένων που άντεξε
στη νεοφιλελεύθερη επιδρομή των

προηγουμένων ετών αλλά και την
αδράνεια της πρώτης φοράς Αριστερά

οδεύει ολοταχώς προς την
πλήρη αναδιοργάνωση

Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

αποτελεί βασικό στοιχείο
για εύρυθμη λειτουργία όλου του
συστήματος Αποτελεί υποχρέωση
της πολιτείας να το επιλύσει Οι
φαρμακοποιοί αντιλαμβάνονται τις
νέες συνθήκες της αγοράς αλλά και
τις ανάγκες των ασφαλισμένων και

συναινούν προς την κατεύθυνση του
ορισμού συγκριμένου θεσμικού πλαισίου

έτσι ώστε ο πολίτης να γνωρίζει
πότε θα βρει φαρμακείο ανοικτό

Η λειτουργική αρρυθμία στην Υγεία
ευνοεί πάντα τα ολιγοπώλια και την
αισχροκέρδεια

Ενα άλλο μεγάλο πρόβλημα που
έχουμε πολλές φορές αναδείξει είναι

οι ελλείψεις φαρμάκων Ισως οι
πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος

του προβλήματος γιατί ο
φαρμακοποιός

τους φροντίζει πάντα να
βρίσκει τα φάρμακά τους Ομως
το πρόβλημα παραμένει άλυτο και
καθημερινό Πρέπει η Πολιτεία να
διερευνήσει σε βάθος τα αίτια και
να τα αντιμετωπίσει Δεν μπορεί να
βρισκόμαστε κάθε φορά στο γαϊτανάκι

των ισχυρισμών μεταξύ εταιριών
και φαρμακαποθηκών που ρίχνουν
τις ευθύνες ο ένας στον άλλο

Πρέπει να βρεθεί λύση Σε θετική
κατεύθυνση είναι η άμεση ενέργεια
της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου
κυρίας Ευτέρπης Κουτζαμάνη να διατάξει

τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης όπως και η άμεση αντίδραση

του ΕΟΦ να εκδώσει προσωρινή

απαγόρευση των εξαγωγών
Θα πρέπει όμως να στηριχθεί ο

ΕΟΦ στο έργο του και να αναπτυχθεί
ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης

των φαρμάκων από την
ημέρα εισαγωγής τους kui σε όλα τα
στάδια της διακίνησής τους Μόνο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Πρόεδρος
Πανελληνίου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ

έτσι θα απαλειφθούν τα φαινόμενα
που ζούμε καθημερινά

Θα πρέπει επίσης να εκλογικευ
θεί και το σύστημα τιμολόγησης Τα
φάρμακα δεν πρέπει να είναι ακριβά
αλλά δεν πρέπει να είναι υποτιμημένα

Ο σημερινός τρόπος τιμολόγησης
δεν λαμβάνει υπόψη του τις νέες

μορφές φαρμάκων που έρχονται και
που ενδεχομένως να έχουν υψηλότερες

τιμές αλλά όμως αφορούν τρεις
και τέσσερις κατηγορίες παθήσεων

Η αριθμολαγνεία είναι μνημονι
ακό σύμπτωμα και πρέπει να εξα
λειςιθεί Τα νούμερα ευημερούν 7
χρόνια τώρα και η οικονομία μας
κατρακυλά στην άβυσσο του χάους
Ολόκληρος ο ελληνικός λαός ακούει
για πρόσθετα μέτρα και για περικοπές

χωρίς όμως να βλέπει κάποιο
φως στο τέλος του δύσβατου αυτού
δρόμου

Επομένως το σύστημα Υγείας νοσεί

Η πολιτική ηγεσία πρέπει να
απορρίψει τη λογική των περικοπών
και των ανοιγμάτων στον υποτίθεται

ελεύθερο ανταγωνισμό και να
θέσει τα θεμέλια ενός νέου συστήματος

που θα αναπτυχτεί τα επόμενα
χρόνια Η βάση όλου αυτού του

εγχειρήματος

που οφείλουμε όλοι στον
ελληνικό λαό είναι η πρωτοβάθμια
φροντίδα Υγείας

Ο προσανατολισμός του συστήματος
ιπην πρόληψη αλλά και στην επιστημονική

έρευνα θα εξοικονομήσει

μεσοπρόθεσμα δαπάνες Η ορθολογική

κατανομή των υπηρεσιών στην
είσοδο των ασθενών στο σύστημα
π.χ υπηρεσίες φαρμακείων θα το

αποσυμφορήσει και το όποιο τίμημα
θα αποτελέσει μείωση των δαπανών
στα επόμενα στάδια

Πρέπει να ανασυσταθούν και να
εκσυγχρονισθούν οι δομές Υγείας
όπως τα ιατρεία ιδιωτικά και δημόσια

τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία

Η αποσύνθεση και το χάος
πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη
δημιουργία και την οργάνωση

Θα πρέπει επίσης το υπουργείο
Υγείας να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο

με σαφές χρονοδιάγραμμα με
τους θεσμοθετημένους φορείς και να
κλείσει την πόρτα σε μεμονωμένους
συνομιλητές που δεν έχουν σχέση
με την Υγεία

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει
και εμείς ως επίσημοι φορείς και
σύμβουλοι της Πολιτείας να απεμπλακούμε

από τους όποιους κομματικούς

εναγκαλισμούς Η Υγεία
δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά
και δεν πρέπει να υπόκειται σε καθαρώς

επιχειρηματικά κριτήρια Η
προσέγγιση αυτή έχει αποδειχθεί
λανθασμένη και επιβλαβής

Ας δούμε λοιπόν την Υγεία ως ένα
αγαθό που το δικαιούνται όλοι και
όχι ως ένα κοινωνικό έξοδο

Ας αποδείξει η σημερινή κυβέρνηση
ότι τολμά και πράττει



6. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Health M ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

Λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα
προς όφελος ίου ασθενή
Χωρίς

πρόγραμμα αποπληρωμής

σταθερό πεδίο συνεργασίας

αλλά και με ελλιπή

προϋπολογισμό για
τα φάρμακα εκ μέρους της Πολιτείας

τα μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
προσπαθούν να πράξουν τα δέοντα
για τους Ελληνες ασθενείς

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του
ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Παναγούλιας
εξηγεί στο Health του Ελεύθερου
Τύπου της Κυριακής τι οφείλει η
Πολιτεία στις φαρμακοβιομηχανίες

σχολιάζει τις αποφάσεις του
υπουργού Υγείας και απαντά για τις
ελλείψεις εμβολίων και χημειοθερα
πευτικών

Τι χρωστάει η Πολιτεία στη
φαρμακοβιομηχανία

Εχει υποσχέσεις
και χρονοδιάγραμμα πληρωμής

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
ενημέρωση για τον προγραμματισμό

αποπληρωμής των συσσωρευμένων

χρεών προς τη φαρμακευτική
αγορά

Κάτι που όπως καταλαβαίνετε
δραματοποιεί την ήδη πολύ δύσκολη

κατάσταση στην αγορά και εμποδίζει
τον παραμικρό προγραμματι¬

σμό και σχεδιασμό από τις εταιρίες
Τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου
προς τις φαρμακευτικές εταιρίες
υπερβαίνουν το 1 2 δισ ευρώ ενώ
και οι οφειλές του κράτους προς
την αγορά φαρμάκου παρουσιάζουν
άνοδο της τάξης του 52 σε σχέση
με πέρυσι

Δεδομένων λοιπόν των ακραίων
συνθηκών έλλειψης ρευστότητας
οι εταιρίες φτάνουν στα όρια αντοχής

τους λειτουργώντας κάτω από
ασφυκτικές πιέσεις για να υπερασπιστούν

το δικαίωμα του Ελληνα
ασθενή για απρόσκοπτη πρόσβαση
στις θεραπείες που έχει ανάγκη Και
αυτό το δικαίωμα ο φαρμακευτικός
κλάδος ο δεύτερος σε εξαγωγές το
έχει προστατεύσει με απόλυτη υπευθυνότητα

και αυταπάρνηση κάτω
από αντίξοες συνθήκες περιορισμούς

κεφαλαίων capital controls
έλλειψη χρηματοδότησης κλπ Πρέπει

όμως να γίνει αντιληπτό ότι τα
περιθώρια και οι αντοχές έχουν εξαντληθεί

πλέον είναι στα χέρια της
Πολιτείας να διευθετήσει σταδιακά
τις οφειλές οι φαρμακευτικές εταιρίες

είναι περίπου 12 μήνες πίσω
στις πληρωμές δημιουργώντας ένα
σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο
χρηματοδότησης

Πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες
δηλώσεις Ξανθού για συμψηφισμό

του clawback ανάλογα με τις
εκπτώσεις των εταιριών στα νοσοκομεία

Η απόφαση του κ Εανθού επιχειρεί
απλώς να αμβλύνει τις επιπτώσεις
ενός κατά τα άλλα ανορθολογικού
και άδικου μέτρου που θα οδηγήσει

τον κλάδο μας σε οικονομική
ασφυξία

Από την πλευρά μας επιμένουμε
στην αναγκαιότητα να ενισχυθούν
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
όπως θεραπευτικά πρωτόκολλα
οδηγίες κλινικής πρακτικής μητρώα

ασθενειών κ.ά τα οποία θα
βοηθήσουν στον έλεγχο του όγκου
στη συγκράτηση των δαπανών και
θα αποτελέσουν την οριστική λύση
για τη βιωσιμότητα του δημόσιου
συστήματος Υγείας αντί να επιβάλλονται

οριζόντια μέτρα
Παράλληλα συνεχίζουμε να είμαστε

στο πλευρό της Πολιτείας
για την εξεύρεση των βέλτιστων
λύσεων για ένα βιώσιμο σύστημα
πάντα προς όφελος του ασθενή
Γιατί πιστεύουμε πως ο διάλογος
η συνεργασία και το άθροισμα των
προσπαθειών και των δυνάμεων
όλων των φορέων αποτελούν βασι

ΚΟΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
Αναπληρωτής
προέδροςΣΦΕΕ

κές παραμέτρους της επίλυσης των
σοβαρών προβλημάτων του συστήματος

Υγείας

Τι έχετε να πείτε για τις ελλείψεις
που παρουσιάζονται σε χη

μειοθεραπευτ ικά και εμβόλια
Ο Σύνδεσμος με απόλυτη συναίσθηση

της αγωνίας των ασθενών αλλά
και της ευθύνης απέναντί τους βρίσκεται

σε συνεχή επαφή με τα μέλη
του για την άμεση αντιμετώπιση
των όποιων προσωρινών προβλημάτων

στην εφοδιαστική αλυσίδα
Οπως επανειλημμένα έχουμε

αποδείξει ακόμη και κάτω από τις
πλέον αντίξοες συνθήκες ο κλάδος
λειτουργεί πάντοτε με στόχο την εύρυθμη

λειτουργία του δημόσιου συστήματος

Υγείας και την προάσπιση
του δικαιώματος των ασθενών στην
απρόσκοπτη πρόσβαση στις θεραπείες

τους
Λειτουργούμε με γνώμονα τη διασφάλιση

της επάρκειας και της
ομαλής τροφοδοσίας τόσο σε ογκολογικά

φάρμακα όσο και εμβόλια
Και σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε

σε συνεχή και στενή συνεργασία
με το κράτος για την άμεση

επίλυση πιθανών προβλημάτων ή
δυσκολιών

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΑΟΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Tiàwns ΕυαγγείΙίδη5 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Τσιλιμιγκάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Kümos Mnaviäs ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Ελευθέρΐ05 Β Γεωργάκικ
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Η μάχη στην υγεία είχε
επίκεντρο το ΚΕΕΛΠΝΟ
Κορυφώθηκε η σύγκρουση υπουργείου

Υγείας και ΚΕΕΛΠΝΟ με αφορμή
τον διαγωνισμό για τις προσλήψεις

100 γιατρών σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας με την τοποθέτηση του κ

Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ καθηγητή
Χειρουργικής στη θέση του προέδρου

Τι προηγήθηκε Τη Μεγάλη Τετάρτη

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός
Παύλος Πολάκης ζήτησαν με έγγραφο

τους τις παραιτήσεις των μελών
του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ επικαλούμενοι

α τη μη απομάκρυνση του γενικού

διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ ο οποίος

έχει παραπεμφθεί για τις κάκου ρ

γηματικού χαρακτήρα αξιόποινες
πράξεις της απάτης β για τη μη συνεργασία

των υπηρεσιών του Κέντρου

στην αποστολή εγγράφων στους
Επιθεωρητές Υγείας που διενεργούν
διαχειριστικό έλενχο και γ για τη μη
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολό¬

γησης των υποψηφιοτήτων γιατρών
στον διαγωνισμό για εντατικολόγους
Η αντίδραση του τέως πια προέδρου
του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιου Γιαννόπουλου

ήταν να καλέσει δημοσίως τον κ
Πολάκη να βρει άλλη διαδικασία για
να απομακρύνει τα μέλη του Δ.Σ ενώ
χαρακτήρισε ως αβάσιμους και τους
τρεις λόγους που επικαλείται το
υπουργείο Εκανε μάλιστα λόγο για
πρόβλημα νομιμότητας του διαγωνισμού

ύστερα από την παρέμβαση
Πολάκη Υπενθυμίζεται ότι ο κ Πολά
κης έχει κατηγορηθεί ότι παραποίησε
τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων
του διαγωνισμού που είχε εκπονήσει
η αρμόδια επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ Ο

ίδιος είχε χαρακτηρίσει τις αλλαγές
στον πίνακα ως διόρθωση λαθών στη

μοριοδότηση.«0 κ Πολάκης έχει ξεπεράσει

κάθε όριο δήλωνε χαρακτηριστικά

νια τις εξελίξεις ο τομεάρ
χης Υγείας της Ν.Δ Χρήστος Κέλλας



9. ΘΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΟΥΝ ΒΑΘΙΑ 22 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 19

Θα αναπνεύσουν βαθιά
22 νοσοκομεία της χώρας
Εγκρίθηκε πρόγραμμα για εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης

7 ης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Οδηγίες για να ανασάνουν με ίο
δικό τους οξυγόνο έλαβαν από το
υπουργείο Υγείας 22 δημόσια νοσοκομεία

της χώρας Η Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας ενέκρινε πριν
από λίγες ημέρες πρόγραμμα εγκατάστασης

μονάδων παραγωγής
οξυγόνου ιατρικής χρήσης στα δημόσια

νοσοκομεία με στόχο αφενός
την αυτονομία των μονάδων κυρίως
των νησιωτικών περιοχών αφετέρου

την εξοικονόμηση πόρων με
δεδομένο ότι σήμερα το ετήσιο κόστος

για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
προμήθειας οξυγόνου ιατρικής χρήσης

υπολογίζεται σε περίπου
70.000.000 ευρώ

Ειδικότερα με την απόφαση της
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας παροτρύνονται

τα νοσοκομεία Αγία
Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού Σωτηρία

και Γ Γεννηματάς Ρόδου
Μυτιλήνης Σάμου Λέρου Κυθήρων

Αττικόν Κρατικό Νίκαιας Πα
πανικολάου ΑΧΕΠΑ Παν Αλεξανδρούπολης

Λαμίας Παν Λάρισας
Κέρκυρας Κεφαλληνίας Ζακύνθου
Παν Ιωαννίνων Παν Ηρακλείου
και Βενιζέλειο να εγκαταστήσουν
μονάδες παραγωγής οξυγόνου για
να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών

Πρόκειται για οξυγόνο ιατρικός
χρήσης που χρησιμοποιείται στα
περισσότερα τμήματα των νοσοκομείων

και κυρίως σε παθολογικά
πνευμονολογικά Μονάδες Εμφραγμάτων

Εντατικής Θεραπείας και
Αυξημένης Φροντίδας

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των νοσοκομείων έγινε

με βασικά κριτήρια τις υψηλές καταναλώσεις

σε οξυγόνο και τη
γεωγραφική

τους θέση δηλαδή να
είναι σε νησιωτικές περιοχές Είναι
ενδεικτικό ότι το ετήσιο κόστος
προμήθειας οξυγόνου ιατρικής χρή¬

σης στο νοσοκομείο Σωτηρία ανέρχεται

σε περίπου ένα εκατομμύριο
ευρώ ενώ αντίστοιχο είναι το κόστος

1-1,2 εκατ ευρώ και για το
νοσοκομείο Ρόδου

Σήμερα τα νοσοκομεία της χώρας
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αγοράζουν

υγρό οξυγόνο με κόστος
σύμφωνα με την τιμή που αναγράφεται

στο Παρατηρητήριο Τιμών
0,69 ευρώ ανά κυβικό χωρίς να
υπολογίζονται σε αυτήν τα μεταφορικά

που μπορεί να ανεβάσουν
σημαντικά το κόστος Είναι ενδεικτικό

ότι νοσοκομείο της Πελοποννήσου

έως πρόσφατα προμηθευόταν
με 1 5 ευρώ τη φιάλη και το ίδιο

Στόχος η αυτονομία
η εξοικονόμηση πόρων
και η καλύτερη εξυπηρέτηση

απομακρυσμένων
θεραπευτηρίων

το οξυγόνο κόστιζε μόλις 3 4 ευρώ
Ακόμα και τριπλάσιο είναι το κόστος
για τα νοσοκομεία της νησιωτικής
χώρας αφού εκεί το οξυγόνο μεταφέρεται

διά θαλάσσης μόνο
του δηλαδή σε πλοία χωρίς επιβάτες

νια λόγους καθαρά ασφαλείας
Επιπλέον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις

που τα νοσοκομεία των
νησιών δυσκολεύονται να εφοδιαστούν

με οξυγόνο λόγω κακών καιρικών

συνθηκών

Σχετική γνωμοδότηση
Η έγκριση για την εγκατάσταση

μονάδων παραγωγής οξυγόνου σε
νοσοκομεία βασίστηκε και στην εισήγηση

της ειδικής επιτροπής για
τεχνικές προδιαγραφές που είχε
συσταθεί η οποία κάνει λόγο για
ολιγοπωλιακές συνθήκες που έχουν

επιβληθεί από τις εταιρείες πώλησης
οξυγόνου Η επιτροπή αναφέρει
ότι το κόστος κτήσης βρίσκεται μέχρι

σήμερα σε υπερβολικά υψηλές
τιμές και σημειώνει ότι η εγκατά¬

σταση των μηχανημάτων θα οδηγήσει

σε συρρίκνωση του κόστους
Υπάρχει άλλωστε η εμπειρία του

νοσοκομείου Καλαμάτας το οποίο
από τον Φεβρουάριο του 2015 παράγει

το δικό του οξυγόνο Το έργο
υλοποιήθηκε με κοινοτικά κονδύλια
ΕΣΠΑ 2007-2013 με προϋπολογισμό

550.000 ευρώ και αφορούσε
στην εγκατάσταση μιας μονάδας
παραγωγής οξυγόνου σε προαύλιο
χώρο του νοσοκομείου Το οξυγόνο
που παράγεται παρέχεται στο δίκτυο
του νοσοκομείου για ιατρικό χρήση
Δεκατέσσερις μήνες μετά το νοσοκομείο

έχει ήδη εξοικονομήσει
περίπου 400.000 ευρώ κονδύλι που
χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν
άλλες λειτουργικές ανάγκες Το νοσοκομείο

Καλαμάτας δεν είναι το
μόνο που προσανατολίστηκε σε μεθόδους

εξοικονόμησης πόρων από
την αγορά οξυγόνου ιατρικής χρήσης

Το ίδιο επιχείρησε με πόρους
του προηγούμενου ΕΣΠΑ και το
νοσοκομείο Ρόδου αλλά υπήρξε
πρόβλημα στον διαγωνισμό και έτσι
η προσπάθεια ακυρώθηκε Το νοσοκομείο

της Κω διαθέτει μία μικρή
μονάδα παραγωγής οξυγόνου ενώ
το νοσοκομείο Ρίου επέλεξε τη μέθοδο

του leasing δηλαδή επέτρεψε
σε εταιρεία να εγκαταστήσει μονάδα
οξυγόνου σε χώρο της και εν συνεχεία

αγοράζει το οξυγόνο σε σαφώς
χαμηλότερες τιμές

Εκτιμάται ότι η εγκατάσταση μηχανημάτων

σε μεγάλα και ανά περιφέρεια

νοσοκομεία θα είναι ένα
ισχυρό όπλο για τη μείωση των τιμών

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλα

νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας

μείωσε την τιμή του κυβικού
οξυγόνου ιατρικής χρήσης σχεδόν
στο μισό 0,35 ευρώ μόνο και μόνο
επειδή στην προκήρυξη της σχετικής

προμήθειας δεν απέκλειε το
ενδεχόμενο να επιλέξει τη μέθοδο
του leasing

To υπουργείο Υγείας αποβλέπει στο ΕΣΠΑ
Στο μεγάλο ερώτημα πώς θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης

ίων μονάδων παραγωγής οξυγόνου στα νοσοκομεία το υπουργείο
Υγείας προτείνει την άντληση κοινοτικών πόρων από το νέο ΕΣΠΑ 2014
2020 Με δεδομένο ότι το υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει δικό του σχετικό

πρόγραμμα ούτε θεματικό άξονα για την Υγεία θα χρειαστεί τη συνεργασία

άλλων υπουργείων Κατά πληροφορίες έχει ληφθεί ήδη η πολιτική

απόφαση να ενταχθούν σχετικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Τόσο η

έγκριση σκοπιμότητας του προγράμματος από την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας όσο και η προηγηθείσα έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών

επίσης από την Επιτροπή αποτελούν συμμάχους των διοικήσεων

των νοσοκομείων που θα διεκδικήσουν πόρους του ΕΣΠΑ για
την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής οξυγόνου αφού πλέον οι διαδικασίες

είναι σχετικά εύκολες Σημειώνεται ότι το υπουργείο Υγείας στον
σχεδιασμό του για το νέο ΕΣΠΑ έχει δώσει βάρος γενικά στην εξοικονόμηση

πόρων από τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων των
νοσοκομείων με τοποθέτηση μεταξύ άλλων ηλιακών συλλεκτών ή και
τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου όπου υπάρχει

Το νοσοκομείο Καλαμάτας από τον Φεβρουάριο του 2015 παράγει το δικό του οξυγόνο και έχει ήδη εξοικονομήσει περίπου 400.000 ευρώ
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Αγωνία γιο ρευστότητα και πληρωμές

Πιστωτικό γεγονός στηνΥγεία
ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΓΈΝΙΑ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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πορει μετά
την Εβδομάδα

Σων
Παθών να ακολουθεί κανονικά

n Ανάσταση αυτό δεν φαίνεται

να ισχύει φέτος όμως
για τις επιχειρήσεις ins υγεί
as Τα χτυπήματα στον χώρο
ms ιδιωτικής περίθαλψης

ήδη από την αρχή της χρονιάς

είναι απανωτά μείωση
του προϋπολογισμού του

ΕΟΠΥΥ στασιμότητα στις μηνιαίες

πληρωμές λιμνάζοντα
ληξιπρόθεσμα χρέη επιβολή
ασφυκτικών πλαφόν και ορίων
σχην παροχές προς τους ασφαλισμένους

μεγάλες περικοπές
στο φάρμακο Η μεταφορά
των όποιων ελάχιστων χρημάτων

είχαν απομείνει στα
ταμεία του ΕΟΠΥΥ και των
δημοσίων νοσοκομείων για
να εξυπηρετηθούν κρατικές
ανάγκες όπως συντάξεις και
μισθοί αποτέλεσε τη σταγόνα

που ξεχείλισε το ποτήρι
εντείνοντας όπως ήταν φυσικό

την ανησυχία τόσο για τη

ρευστότητα τους επόμενους μήνες

όσο κυρίως για το μέλλον
των παροχών σε ένα περιβάλλον

παρατεταμένης οικονομικής

ασφυξίας
Η απόφαση να μεταφερθούν

τα ταμειακά διαθέσιμα
των δημόσιων νοσοκομείων
και του ΕΟΠΥΥ στην Τράπεζα

της Ελλάδος ήρθε την ώρα
που τα χρέη έχουν κυριολεκτικά

πνίξει τις επιχειρήσεις

της υγείας Οι αριθμοί

μιλούν από μόνοι τους 1,8
6ισ τα συνολικά χρέη του Οργανισμού

npos τους συμβεβλημένους

παρόχους της υγείας
1,2 δισ ευρώ εκτιμάται πως
είναι οι οφειλές των νοσοκομείων

προς rous προμηθευτές
Και η συνέχεια είναι ακόμα

χειρότερη

ύμφωνα με στελέχη από
τον κλάδο των ιδιωτι
κών κλινικών η διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να

μην προβεί αυτόν τον μήνα σε
καμία πληρωμή νοσηλειών
και αιμοκαθάρσεων παρά
τις διαβεβαιώσεις για ίο αντίθετο

μέχρι και την προηγούμενη

εβδομάδα Η είδηση αυτή
έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία

στους ιδιοκτήτες των κλινικών

συμπεριλαμβανομένων
των μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων

που περίμεναν τις

πληρωμές από τον Οργανισμό
για να καλύψουν τις υποχρεώσεις

του Πάσχα προς τους
εργαζομένους

Ημεταφορά
των ταμειακών
διαθεσίμων
των δημόσιων
νοσοκομείων και
τον ΕΟΠΥΥστην
ΤτΕ ήρθε την ώρα
που ταχρέη έχουν
κυριολεκτικά
πνίξει τις

επιχειρήσεις
τηςυγείας

Μάλιστα η Πανελλήνια
Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

ΠΕΙΚ σε ανακοίνωση
της με αφορμή την αναβολή

της πληρωμής ανέφερε

πως παρά ης εξαγγελίες
της νέας διοίκησης για

νέα εποχή τελικά μάλλον
η υπόσχεση αυτή έμεινε στη

μέση με τον Οργανισμό
να συνεχίζει την ίδια τακτική

Το μαρτύριο
της σταγόνας

Ωστόσο το θρίλερ με τον
ΕΟΠΥΥ και τις ιδιωτικές κλινικές

6εν παματά εδώ Υπάρχει

συνέχεια στο σίριαλ με
τους όρους που θέτουν τόσο
ο Οργανισμός όσο και η πολιτική

ηγεσία του υπουργείου
Υγείας προκειμένου οι κλινικές
να συνεχίζουν να εξυπηρετούν
ασφαλισμένους Ενώ λοιπόν

αρχικά ζητούνταν από τα θεραπευτήρια

να παραχωρήσουν

το 25 των κλινών τους στη
διάθεση των δημόσιων νοσοκομείων

ξαφνικά το ποσοστό
αυτό ανέβηκε σιο 40 με
τους ιδιοκτήτες των κλινικών
να βρίσκονται αυτήν τη στιγμή

ένα βήμα πριν την έξοδό
τους από τον ΕΟΠΥΥ

ο τι μέλλει γενέσθαι
παραμένει μέχρι αυτή
τη στιγμή άγνωστο είναι

όμως φανερό όπως σημειώνουν

στο Κ στελέχη της

αγοράς πως ο κλοιός γύρω
από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
έχει αρχίσει να στενεύει επικίνδυνα

Η ανάγκη να διοχετεύεται
προς τον ΕΟΠΥΥ όσο το δυνατόν

μεγαλύτερο ποσοστό από
τις εισφορές που εισπράττουν
τα ασφαλιστικά ταμεία έχει γίνει

πιο επιτακτική από ποτέ
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
πως στο ασφαλιστικό νομο

ΑΣΥΓΚΡΑΤΗΤΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Πάνω από 100 εκατ ευρώ εκτιμάται πως έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός του

φαρμάκου μέσα στους πρώτους τρεις μήνες
m Περισσότερα από 10 εκατ ευρώ το έλλειμμα συς δΊαγνωστικές εξετάσεις το πρώτο
όΊμηνο
m Διπλάσιες από το αρχικό κονδύλι αναμένεται να είναι και φέτος οι υποβολές από τις
ιδΊωυκές κήινικές
Μ θα ξεπεράσει τα 350 εκατ στο σύνολο της χρονιάς η υπέρβαση της φαρμακευτικής
δαπάνης όπως λένε οι επιχειρήσεις του κλάδου
m 100 εκατ ευρώ το κόστος για την ιατροφαρμακευυκή περίθαλψη των ανασφαλίστων
Άγνωστο αν τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταφέρουν να καλύψουν το κόστος

Απλήρωτοι οι ηάροχοι από την αρχή της χρονιάς πλην των φαρμακοποιών που

εξοφλούνται για τον πρώτο μήνα

σχέδιο προβλέπεται πως η εισφορά

6 υπέρ ΕΟΠΥΥ
που επιβλήθηκε σε κύριες συντάξεις

το καλοκαίρι του 2015

επιβάλλεται πλέον και στην
περίπτωση δύο κύριων συντάξεων

αλλά και στην περίπτωση

απασχόλησης του
συνταξιούχου

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί
από την 1η Ιουλίου 2017
Αντίστοιχα όπως προβλεπόταν

από την αρχή η εισφορά
6 στις επικουρικές επιβάλλεται

στο σύνολο των συντάξεων

Ξεκίνησαν οι
εκπτώσεις
Τη δεινή οικονομική θέση

στην οποία έχει περιέλθει ο
ΕΟΠΥΥ την αποδεικνύει ακόμα

μία απόφαση που φέρει την

υπογραφή του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου Πο
λάκη σύμφωνα με την οποία
γίνονται ακόμα πιο στενά τα
περιθώρια για τους ασφαλισμένους

που χρειάζεται να
κάνουν κάποια διαγνωστική

εξέταση
Ειδικότερα όπως ορίζεται

στην απόφαση που ουοιαστι
κά έκανε πρεμιέρα αυτή την
εβδομάδα για να λάβουν σι

ασφαλισμένοι παραπεμπτικό
για διαγνωστική εξέταση που

κοστίζει πάνω από 90 ευρώ
θα πρέπει ο αρμόδιος γιατρός
να τεκμηριώσει για ποιους λόγους

καθίσταται αναγκαία η διενέργεια

της εξέτασης αλλιώς
δεν θα μπορέσει να συνεχίσει
στο παραπεμπτικό

ΜπΓτόκαραν οι αναμενόμενες
πΑπρωμές προς ΐους
παρόχους μόνο οι
φαρμακοποιοί κατάφεραν
να εξοφληθούν για ιον
Ιανουάριο

γ ϊ αράλληλα μια εξέταση

θα επιτρέπεται
να συνταγογρα

φηθεί μόνο μία φορά κάθε
20 μέρες Η επανάληψη της
ίδιας εξέτασης για περισσότερες

φορές μέοα στο διάστημα

αυτό θα επιτρέπεται μόνο
ύστερα από αποδείξεις στο

σύστημα της ηλεκτρονικής αυ

νταγογράφησης
Τα διαγνωστικά κέντρα εξάλλου

βρίσκονται εδω και μήνες
στο στόχαστρο του υπουργείου
Υγείας Μόλις στα τέλη του Δε
κεμβρίου είχαν υποστεί ψαλίδι

43 πους 5 1 πιο δαπανηρούς

για τον προϋπολογισμό
του Οργανισμού κωδικούς Οι
πληροφορίες αναφέρουν πως

ακόμη βρίσκεται στο τραπέζι η

πρόταση για μεγαλύτερες περικοπές

ακόμα και κοντά στο
70 για να μειωθούν οι δαπάνες

των διαγνωστικών εξετάσεων

Και αυτό γιατί η δαπάνη

τη χρονιά που πέρασε για
τα διαγνωστικά κέντρα άγγιξε
τα 530-540 εκατ ευρώ πολύ
πιο πάνοι σε σχέση με τον αρχικό

προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ

302 εκατ ευρώ
Στο μέτωπο των ιατρικών

επισκέψεων επιπλέον οι
ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν
πλέον να επισκέπτονται για δύο

φορές μέσα στον ίδιο μήνα γιατρό

τιις ίδιας ειδικότητας Επίσης

ο γιατρός δεν μπορεί να
χρεώσει επίσκεψη στον ΕΟΠΥΥ

για έναν ασθενή που θα
επισκεφθεί την ίδια ημέρα περισσότερους

από δύο γιατρούς
διαφορετικής ειδικότητας
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Χρήμα

Ν
α καλύψει άμεσα το
70 των φαρμακευτικών

αναγκών wis πρω
τοβάθμιαβ περίθαλψε

και το 50 Tns νοοοκομει
UKns προσφέρονταβ σημαντική
εξοικονόμηση στη φαρμακευτική

δαπάνη είναι σε θέση η ελληνική

φαρμακοβιομηχανία
η οποία όμω βάλλεται από Tis

μνημονιακέβ πολιτικέβ
Η δυναμική ms εγχώρια

φαρμακοβιομηχανία παραμένει
σε αδράνεια γιατί η πολιτική
των τελευταίων ετών ευνοεί

την εισαγωγή παρά την παραγωγή
φαρμάκων
Η εισαγωγή φαρμάκων τα

οποία μπορούν να παραχθούν
στη χώρα από ελληνικέβ

φαρμακοβιομηχανία

σε φθηνότε
ρε τιμέβ και με σημαντική προστιθέμενη

αξία συνιστά οικονομική

αιμορραγία Η Πολιτεία
έχει γυρίσει την πλάτη cms ελ
ληνικεβ φαρμακοβιομηχανί
es ans οποίεβ αναλογεί το 20
Tns δημόσιαβ φαρμακευτική
δαπάνηβ ενώ έχουν συνολικό
κύκλο εργασιών που φθάνει τα
400.000.000 ευρώ

Οι φαρμακοβιομηχανία θεωρούν

απαραίτητη την εκπόνηση
εθνικού σχεδίου φαρμακευ

τικήβ πολιτικήβ με στόχο η ελληνική

παραγωγή να φτάσει από
το σημερινό 20 στο 70 οε χα
μ ηλέ s Tipés Με αυτόν τον τρόπο
θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
του ouorripaTos φαρμακευτικήβ
περίθαλψτ εντόβ του πλαισίου
των δημοσιονομικών στόχων
Tns χ ώρα με όφελοβ για τα Ταμεία

και τον ασθενή

Επώνυμα γενοοημα
Το ελληνικό φάρμακο αποτελεί

το τρίτο εξαγώγιμο προϊόν
ins xiipas για το 2014 σύμφωνα
με τα στοιχεία του Κέντρου Εξαγωγικών

Ερευνών και Μελετών
του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων

Η σύγχρονη ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

ειδικεύεται
στην ανάπτυξη και την παραγωγή

επώνυμων γενοσήμων και
πρωτότυπων φαρμάκων àpiorns
ποιότηταβ

Onos επισημαίνει η Πανελλήνια

Ενωση Φαρμακοβιομη
xavias η συνεισφορά του κλάδου

στην εθνική οικονομία φθάνει
τα 2,8 δισ ευρώ στο ΑΕΠ ins

χώραβ Είναι χαρακτηριστικό
ότι για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται

οε ελληνικό φάρμακο
το ΑΕΠ Tns xiipas ενισχύεται
κατά 3,42 ευρώ Οι ελληνι

Φαρμακοβιομηχανία
rivas σε καταστολή

Ετοιμες να καλύψουν μεγάλο ποσοστό των αναγκών της περίθαλψης
προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση δαπανών είναι

οι ελληνικές εταιρίες που πλήττονται από ης μνημονιακές πολιτικές

30.000.000 €
ετησίως επενδύουν

στον τομέα της
έρευνας οι ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες

οι

Οι ενέργειες που απαιτούνται
Αυτά που χρειάζονται σύμφωνα με τις βιομηχανίες του κλάδου είναι

ο εξορθολογισμός της χρήσης και της κατανάλωσης φαρμάκων
και η κατάρτιση εθνικού σχεδίου φαρμακευτικής πολιτικής με στόχο

η ελληνική παραγωγή να φτάσει από το σημερινά 20 στο 70
σε χαμηλές τιμές Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα

του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης εντός του πλαισίου
των δημοσιονομικών στόχων της χώρας με όφελος για τα ταμεία και
τον ασθενή Παράλληλα απαττείται μια ομπρέλα ενεργειών για την
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών σης
αγορές του εξωτερικού

kés φαρμακοβιομηχανίεβ απασχολούν

11.000 εργαζομένου
υψηλήβ εξειδίκευσα 60 Tns
απασχόλησε του κλάδου 800
επιστήμονεβ υψηλήβ εξειδίκευ

ons ενώ οι συνολικε5 θέοειβ
εργαοίαβ οε άμεση και έμμεση
σχέση με την παραγωγή φαρμάκου

αγγίζουν Tis 53.000 Οι
επενδύσει σε πάγια και έρευ¬

να την τελευταία δεκαετία ξεπερνούν

τα 800.000.000 ευρώ
ποοό που αναλογεί στο 90 των
νέων επενδύσεων του κλάδου

Οι ελληνικέβ φαρμακοβιο
μηχανίεβ πραγματοποιούν ση
μαντικέβ επενδύσει οε υποδο
xés σε συστήματα ελέγχου ποι
ÔTntas και οε έρευνα Μεταξύ
άλλων αναπτύσσονται ερευ
νητικέβ συνεργασία με φορει
Tns Ελλάδαβ και του εξωτερικού

αλλά υπάρχει και κατοχύρωση

πάνω από 100 διεθνών πα
τεντών νέεβ φαρμακοτεχνικέβ
μορφέβ συνδυασμοί φαρμάκων
και τροποποιημένα συστήματα
χορήγησε

Η δημιουργία προστιθέμε

vns αξίαβ η διεθνήβ ανταγωνιστικότητα

η συμβολή στην απασχόληση

η εξαγωγική δραστηριότητα

η συμβολή στα δημόσια
έσοδα έχουν αναδείξει την παραγωγή

φαρμάκων οε αναδυόμενο

αστέρα Tns εθνική οικο
vopias ο onoios υπό Tis κατάλ
ληλεβ προϋποθέσει μπορεί να
αποτελέσει βαοικό πυλώνα οι
κονομικήβ ανάπτυξε

Οι ελληνικέβ φαρμακοβιομηχανία

πραγματοποιούν εξα
γωγεβ σε όλεβ Tis χώρε tus Ε.Ε
και συνολικά σε 85 χώρεβ με
ελέγχουβ ποιότηταβ και εγκριθεί

από δεκάδεβ οργανισμουβ
φαρμάκου

Εχουν αναπτύξει συνεργα
oies με ερευνητικούβ φορεί
από την Ελλάδα και το εξωτερικό

επενδύονται 30.000.000
ευρώ ανά έτοβ οε περισσότερα

από 80 ερευνητικά προγράμματα
σε συνεργασία με ερευνητι

KOÛS και ακαδημαϊκού φορεί
Tns Ελλάδα και του εξωτερικού

Οιμελέτεβ
Εξίσου σημαντική είναι η

δραστηριότητα

ans μελέτεβ βιοϊοο
δυναμίαβ αλλά και σε μια σειρά

μελέτεβ που αφορούν την
ανάπτυξη καινοτομιών και νέων

φαρμάκων
Συνολικά στον κλάδο

λειτουργούν 27 υπερσύγχρονα
εργοστάσια με τεχνολογία

αιχμή και εξελιγμένα συστήματα

ποιοτικού ελέγχου Σύμφωνα

με tous φαρμακοβιομη
xàvous παρά την αναγνώρισητε σημασία και του ρόλου του
κλάδου στην εθνική οικονομία
η αξιοποίηση ttis δυναμική του
κλάδου στο πλαίσιο i\as εθνι
Kns φαρμακευτική πολιτικήβ
οι ho συμβαίνει σε όλον τον κόσμο

εξαντλείται στο επίπεδο
των καλών προθέσεων

Η φαρμακευτική πολιτική
αφορά την προστασία ttis δημό
oias υγείαβ τη συγκράτηση Tns
ôanâvns και την ανάπτυξη κάτι
που η Πολιτεία εξακολουθεί να
παραβλέπει

Η φαρμακευτική πολιτική
Tns τελευταίαβ πενταετία είχε
i>s μοναδικό στόχο την περιστολή

Tns ôanâvns Αυτό έγινε με
αντιαναπτυξιακά μέτρα-αντικί
νητρα για την παραγωγή φαρμάκων

ενώ οδήγησε σε επιβάρυνση
των ασθενών Ετσι η δυναμική
Tns εγχώριαβ φαρμακοβιομη

xavias παραμένει σε αδράνεια
γιατί η πολιτική των τελευταίων
ετών ευνοεί την εισαγωγή παρά
την παραγωγή φαρμάκων

Κυβερνητικό σχέδιο δράσης δια χειρός Τζάκρη ρε έξι άξονες προτεραιότητας
ΣΤΟ μεταξύ το Κυβερνητικό Συμβούλιο
OiKovopiKiis Πολιτικήβ ενέκρινε την εισήγηση

wis υφυπουργού Οικονομία θε
οδώραβ Τζάκρη σχετικά με την πρόταση
σχεδίου δράσε για την ανάπτυξητε ελ
ληνική5 φαρμακοβιομηχανίαβ Στο επίκεντρο

βρίσκονται ô\es οι επιχειρήσειβ
του κλάδου του φαρμάκου που διαθέτουν
ερευνητική ή/και παραγωγική δραστηριότητα

στην ελληνική επικράτεια οι οποί
εί στην πλειονότητά tous είναι ελληνι¬

κών συμφερόντων Στόχοβ του σχεδίου
είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων
προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών

που διανοίγονται για τον κλάδο
μέοω των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν

από όλουβ tous εμπλεκόμενουβ
φορειΧ συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων

του κλάδου προκειμένου να
υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη ttis ελληνι

Kris φαρμακοβτομηχαντ'αβ
Στο πλαίσιο αυτό η κλαδική μελέ¬

τη εντόπισε tous ακόλουθουβ έξι άξονε5
προτεραιότηταβ α τόνωση Tns ζήτηση
των προϊόντων Tns ελληντκήβ φαρμακοβιομηχανία

β ενίσχυση Tns ανταγωντ
σηκότηταβ και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων

των επιχειρήσεων του κλάδου
γ στήριξη δραστηριοτήτων έρευνα και
καινοτομία δ αναβάθμιση του ανθρώπινου

δυναμικού ε διασφάλιση υποστη
ρικτικών υπηρεσιών και υποδομών και
οτ βελτίωση του περιβάλλοντα χρημα¬

τοδότησε Για να διασφαλιστεί η υλοποίηση

του σχεδίου δράση αποφασίστηκε
η συγκρότηση διυπουργικήδ επι

τροπήβ με τη συμμετοχή των υπουργείων
OiKovopias Υγείαβ και Παιδείαβ με αρμοδιότητα

στα θέματα έρευναβ η οποία
θα εξειδικεύσει περαιτέρω tous άξονεβ
προτεραιότηταβ με orôxous την ανάπτυξη

του κλάδου Tns φαρμακοβιομηχανίαβ
την εξωστρέφεια και τη μείωση Tns ττμήβ
των φαρμάκων
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ΑΠΕΛΥΣΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥΔΧ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Τρία μέτρα κάτω από τη γη
θα ήθελε να θάψει και τους
υπεύθυνους του ΚΕΕΛΠΝΟ
που τόλμησαν να δεχτούν
100 επιτυχόντες γιατρούς
για τις ΜΕΟ Τελικά απλά τους
απομακρύνει μέσω Facebook

ΟΠολάκης
σε νέες ιστορίες
για αγρίους
Δεν άρεσαν στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας οι λίστες των επιτυχόντων
για τις ΜΕΘ τις ακύρωσε και αξίωσε την παραίτηση των υπευθύνων
οι οποίοι αρνήθηκαν να υπακούσουν στην παράνομη απαίτησή του
Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του προέδρου του Δ.Σ

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ TON X01Û
ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ

Συνεχίζοντας την προσφιλή του τακτική βάζοντας ή απειλώντας
να βάλει τρία μέτρα κάτω από τη γη πρόσωπα που δεν του
αρέσουν ο αναπληρωτής υπουργός Υγεία Παύλε Πολάκης

έχωσε αυτή τη φορά τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου

του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

Αθανάσιο Γιαννόπουλο

της Παναγιώτας Καρλατήρα
karl at ι rau.ta@yar.oo.gr

Με μια ανακοίνωση ούντομη μεν αλλά με διατύπωση που μαρτυρά
πανικό και ούγχυοη η οποία εστάλη από τον κ Πολάκη το

βράδυ Tns Μεγάληβ Πέμπτηβ δημοσιοποιήθηκε η απομάκρυνση
του κ Γιαννόπουλου από τη θέση του προέδρου με την προσχηματική

ε&Ίγηση ότι ο τελευταύκ δεν υπέβαλε την παραίτηοή του
ônios του ζητήθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό και φυσικά
xiopis να γίνεται σε αυτήν ούτε μία αναφορά στο μείζον θέμα που

πυροδότησε την απομάκρυνση του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ
δηλαδή τον παράνομο διαγωνισμό για ns προσλήψεβ γιατρών και
νοσηλευτών mis Μονάδες Ενταττκήβ θεραπείαβ ΜΕΘ και τη λίστα
επιτυχόντων που καταρτίστηκε παρανόμωβ δια xeipôs του ίδιου του

αναπληρωτή υπουργού Yveias

Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρε του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ είχε διοριστεί

στον οργανισμό από την πρώτη φορά Αριστερά κυβέρνηση
από τον τότε υπουργό Υγείαδ Παναγιώτη Κουρουμπλή Η

άρνηση του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ να δεχτεί τον πίνακα των 100 επιτυχόντων

γιατρών και των 400 νοσηλευτών για ns ΜΕΘ που παρανόμι

και κσθ υπέρβαση ms αρμοδιότητάβ του ουνέταίε ο κ
Πολάιακ και ανάρτησε στην ιστοοελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ η συνερ
γάτιδά ιου Awn Τσισμετζιάν και εν συνεχεία η απόφαση του
οργανισμού να ματαιώσει και να επαναπροκηρύίϊει τον διαγωνισμό
ενεργοποίησαν πρωτοφανείβ καθεστωττκέβ npcuauŒS από την
πλευρά του κ Πολάκη που όχι μόνο αριστερό πρόσημο δεν φέρουν
αλλά ούτε kui το αυτονόητο και δεδομένο πρόσημο Tns νομιμότη
las με αποκορύφωμα την απόφαση για παύση του κ Γιαννόπουλου
και ανιικατάοτασή του από τον κ Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ πρώην
επικεφαλήβ των Γιατρώντου Κόσμου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η απομάκρυνση του κ Γιαννόπουλου

ήιανμονόδρομοβ μετά nsαπαράδεκτες δηλώσεις του προέδρου
ίου ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιου Γιαννόπουλου που με προκλητικό τρόπο
αρνήθηκε και μάλιστα εί ονόματος όλων των οριζόμενων από το

υπουργείο μελών τον ΑΣ να διευκολύνει την πολιτική ηγεσία τον

υπουργείου Υγείας που ζήτησε τις παραπήσεις τους Ανακοινώνεται
η πσύαη του κ Γιαννόπουλου από τη θέση του προέδρου και η
αντικατάστασή του από τον κ Θεόφιλο Ρόζενμπεργκ αναπληρωτή
καθηγητή Χειρουργικής Tns Unpuars Σχολήβ του Πανεητοτημίου
Αθηνών ιδρυτή και επί πολλά έτη πρόεδρο των Ελλήνων Γιατρών

του Κόσμου ο onolos από το 2007 διευθύνει το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνήβ Ιατρική
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Αποσιωπάται ωστόσο π έχει προηγηθεί ns προηγούμενεβ xpe\s
εβδομάδεβ και πώβ οδηγήθηκε ο πρόεδροβ του ΚΕΕΛΠΝΟ oris

απαράδεκτες κατά το υπουργείο Υγείαβ δηλώσειβ και στον
προκλητικό

τρόπο με τον οποίο αρνήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη να

υποβάλει την παραίτηοή του Onus αποκαλύφθηκε από ερώτηση
του βουλευτή Λεωνίδα Γρηγοράκου σία μέσα Απριλίου ο ανα

πληρωτήβ unoupyos Yyelas ζήτησε και έλαβε από την Επιτροπή
του ΚΕΕΛΠΝΟ η οποία ήταν αρμόδια για τον διαγωνισμό σχετικά

με τη στελέχωση των ΜΕΘ όλες ns αιτήσει των υποψηφίων Στη
συνεχεία προέβη στην αΕιολόγηοή tous συνέταΣε τον πίνακα
επιτυχόντων και ζήτησε από το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ να τον αναρτήσει

στην ιοτοσελίδα του

Επεισοδιακές συνεδριάσεις

Το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ αρνήθηκε να δεχτεί τον πίνακα κατάτα&κ
τωνεπιτυχόντωνγιατρών και νοσηλευτώντου αναπληρωτή υπουργού

Yyeias θέτονιαβ ζήτημα νομιμότηταβ του διαγωνισμού Μάλιστα
η συνεδρίαση ms Τετάρτηβ 19 Απριλίου αποδείχτηκε επεισοδιακή
Τα μέλη του Δ.Σ διαπίστωσαν lôlois όμμαοι την ωμή και προκλητική

παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας όταν unaivovias
στην αίθουσα για την έκτακτη συνεδρίαση ανπκρισαν τον κ Πολάκη

με το τσιγάρο στο χέρι va tous περιμένει για τα περαιτέρω
δηλαδή για ουσιάοειβ σχετικά με την εΕέλι&ι του πειραγμένου
από τον ίδιο διαγωνισμό μετά τη δημοσιοποίηση των παράνομων
παρεμβάοεών του Ουσιαστικά ο κ Πολάκηβ σε εκείνη τη συνεδρίαση

tous κάλεσε να πειθαρχήσουν και να αποδεχτούν όοα
είχε διαπράίει ο ίδκκ napeußaivovras στον διαγωνισμό που είχε
αναλάβει να υλοποιήσει η αρμόδια επιτροπή του ΚΕΕΛΠΝΟ Σε
νέα συνεδρίαση του τη Μεγάλη Τρίτη το Δ.Σ συζήτησε το ενδεχόμενο

ms otmäuots ακυρωσηβ Tns διαγωνιστικήβ öiaöiKuolas μετρία

από τα πέντε μέλη να ψηφίζουν υπέρ Tns ακύρωσα Εν αναμονή

άμα και ms εισήγησης ms αρμόδιας εππροΐΊτκ του ΚΕΕΛΠΝΟ

η οποία είχε αναλάβει τη διεΕαγωγή του διαγωνισμού για τη
στελέχωση των ΜΕΘ το Δ.Σ θα έπαιρνε την τελική ίου απόφαση
την ερχόμενη Παρασκευή Ωστόσο ο κ Πολάκηβ είχε δρομολογήσει

και τη συνέχιση του διαγωνισμού με τον δικό του πίνακα κα ιά
ra&is και την απομάκρυνση του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ Μετά
την αποτυχημένη διά ztixms επικοινωνία ο αναπληρωάκ unoupyos
επανήλθε μέσω των social media Εκεί και συγκεκριμένα στον
λογαριασμό του στο Facebook ανάρτησε τα μεσάνυχτα Tns Μεγάλης

Τετάρτης την τριοέλιδη απόφαση που συνυπογράφει με τον

υπουργό Υγείαβ Ανδρέα Ξανθό ζητώνιαβ ns παραιτήσει των μελών
του Δ.Σ εν ονόμαη ms κάθαρση του IŒISATINO Τελικά η κάθαρση

εΕαντλήθηκε στην απομάκρυνση του ενός

Δεν παραιτούμαι διαμήνυε ο επικεφαλής
του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ καθηγητής
Χειρουργικής και στέλεχος των ΑΝ.ΕΛ
Αθανάσιος Γιαννόπουλος τονίζοντας Παρανόμως
ο κ Πολάκης πήρε τους προσωπικούς φακέλους
και έβγαλε τις δικές του λίστες επιτυχόντων

Με ανάρτηση στο
Facebook τα
μεσάνυχτα της
Μεγάλης Τετάρτης
ενημέρωσε το Δ.Σ για
την τριοέλιδη απόφαση
που συνυπογράφουν
με τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό και με
την οποία ζητούν τις
παραιτήσεις τους εν
ονόματι της κάθαρσης
του ΚΕΕΛΠΝΟ Στην
άρνηση του Αθ
Γιαννόπουλου να
παραιτηθεί απάντησε
τη Μεγάλη Πέμπτη με
ανακοίνωση της
απομάκρυνσης του
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Αν και η Νεκταρία Πολάκη
ομολόγησε ότι είναι
εξαρτημένη από οπιούχες
ουσίες έχει παραπεμφθεί
στο Πειθαρχικό εκκρεμεί ΕΔΕ
σε βάρος της αλλά
παραμένει στη θέση της

Καλύπτει ακόμα την ξαδελφη του
που δουλεύει ανενόχλητη
Παραμένει στον πάγο η υπόθεση Tns αναισθησιολόγου Νεκτάριος Πολάκη
που έχει παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό για κλοπή οπιούχων ενώ συμμετείχε
στην επέμβαση που στέρησε τη ζωή Tns 4xpovns Μελίνας Παρασκάκη

Σε όνειδο για το ΕΣΥ και την ηγεσία του υπουργείου
Υγεϊαβ εξελίσσεται η υπόθεση ms αναισθησιολόγου
Νεκταρίας Πολάκη

Η συγκάλυψη ms εΣαδέρφηβ εκθέτει από λεπουργικήβ και ηθικικ
πλειιράβ τον πειθαρχικό έλεγχοτωνγιατρώντου ΕΣΥ και δοκιμάζει

την κοινή λογική και το κοινό περί δικαίου αίοθημα
Η γιατρόβ και πρώτη εΣαδέλφη του αναπληρωτή υπουργού

Υγείαβ Παύλου Πολάκη κουβαλά βαρύ πειθαρχικό φοριίο Στβ
24 Μαΐου 2015 συνελήφθη από νοοηλευτέβ να κλέβει ναρκωτικά

φάρμακα unô το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
ΠΑΓΝΗ ομολόγησε ότι είναι εξαρτημένη από οπιούχεβ ouoias
και παραπέμφθηκε σε πειθαρχικό έλεγχο Σττβ 29 Δεκεμβρίου
2015 η ίδια ενεπλάκη στη μοιραία χειρουργική επέμβαση για
κρεα ιάκια με θύμα την άτυχη 4χρονη Μελίνα Παρασκάκη υπόθεση

για την οποία διατάχθηκε
Ενορκη Διοικητική ΕΣέταση ΕΔΕ

avotyovias τον ασκό των αποκαλύψεων

για την κλοπή που διαπράχθηκε
από pépous ms Ωοτόσο παρά το

ßäpos αυτών των πράΣεων η κυρία
Πολάκη παραμένει μέχρι σήμερα
κανονικά στη θέσητικ και συμμετέχει

οε χειρουργεία και ιατρεία του
Βενιζέλειου Νοσοκομείου

Επί έναν χρόνο από τον περασμένο

Μάιο που η κυρία Πολάκη
διέπραΣε την κλοπή οπιούχων οι
ευθυνεβ αναζητούνται από tous
πολτπκούβ Tns προϊσταμένουβ συναδέλφου

γιατρούβ και συντοππεδ
τηβ τον υπουργό Υγείαβ Ανδρέα
Ξανθό και τοναναπληρωτή υπουργό
εΣάδελφό Tns npoßaivovras σε
ιτροοειατκοίΒ^ιεπιμε χειρισμοί
Ετσι 12 ujïves μετά το πρωτοφανέβ
συμβάν ms κλοπήβ ναρκωτικών ουσιών

από το φαρμακείο του νοσοκομείου

αλλά καιms ομολογίαβ ms για
τη χρήση tous η αναισθηοτολόγοβ παραμένει ακόμη πειθαρχικά
ελεγκτέα και διωκόμενη ΑΣίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι σε
αντίθεση με τα προβληματικά αργά αντανακλαστικά που επιδεικνύουν

το υπουργείο Υγείαβ και τα πειθαρχικά όργανα η Εισαγγελική

Αρχή του Ηρακλείου κινήθηκε με διαφορετικό ρυθμό Πριν
από δύο μήνεβ άσκησε ποινική δίωΣη eis ßüpos Tns Kuplas Πολάκη

για κλοπή και χρήση ναρκωτικών ουσιών και την παρέπεμψε
να δικαστεί στο Μονομελέβ Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου

Εναν χρόνο μετά την κλοπή
ο πειθαρχικός έλεγχος
Την Τετάρτη 1 1 Μαίου 2016 σε συνεδρίασή του το Κεντρικό
Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥαναμένεται να συζητήσει την
πειθαρχική υπόθεση ms Kuplas Πολάκη δηλαδή την κλοπή των
ναρκωτικών που είχε διαπράΣει ans 24 Μαΐου 2015

Η γιατρόβ έχει κληθεί να δώσει εΣηγήσεκ για την παραπτω
ματτκή συμπεριφορά ms και κατά πληροφορίες έχει ενημερώσει

ότι θα βρίσκεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του κεντρικού
κτιρίου του υπουργείου Υγείας όπου συνεδριάζει το πειθαρχικό
όργανο με τον δικηγόρο ms όπωβ δικαιούται Για το Ιδιο θέμα
το ανώτατο πειθαρχικό όργανο των γιατρών ΕΣΥ είχε προγραμματίσει

συνεδρίαση τον περασμένο Ιανουάριο Ωστόσο εκείνη
η συνεδρίαση ms 29ns Ιανουαρίου είχε επεισοδιακή εΣέλιΣη και
καμία ουσιαστική έκβαση Γύρω από την κυρία Πολάκη η ηγεσία
του υπουργείου Υγείαβ φρόνησε να στήσει έναν προστατευτικό

κλοιό ακόμιτ και με γενική αι ιαγόρεικιη εισόδου οτο m ιουργείσ
Υγείαβ για p8pucés ώρες όοεβ διήρκεσε η ουνεδρίαοη Στην
ουοία ουδέν συζητήθηκε διότι ο περίφημοβ πειθαρχικόβ φάκελο
ανοίχθηκε και διαι ηστώθιτκε όπ δεν παρέπεμπε κανέναν και για
τίποτα Ετοι το συμβουλιοτον απέστειλε εκ νέου στην Κρπιη με
ό,τι χρονική καθυστέρηση σήμαινε αυτό Χρειάστηκαν ιρεκ
μήνεβ για να αποσταλεί οτην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Kpmns
οτην οποία σημειωτέον έχει διοριστεί u.s διοικήτρια μια αναι

σθησιολόγοβ ειτίσηβ από την Kprim και άτομο από το στενό φιλικό

περιβάλλον του κ Πολάκη και από εκεί σιο Βενιζέλειο
Νοσοκομείο προκειμένου vu αναγραφεί η nupuiiopim και στη
συνέχεια πάλι στην 7η ΥΠΕ και στο Κενιρική Πειθαρχικό Συμβούλιο

Onces αποκάλυψε το ΘΕΜΑ αμέσακ μετά ιοντραγικό χαμό
ms 4xpovns ΜεληΛΚ Παρασκάκη τον ι ιερασμένο Μάιο η κυρία

Πολάκη έκλεψε από το φαρμακείο

του ΠΑΓΝΗ και το ομολόγησε

14 φιαλίδια με πεθιδίνη
ναρκωιικό οπιοϋχο σκεύασμα

Η ΕΔΕ που διενεργήθηκε
παραδόθιτκε τον περασμένο
Αύγουστο οτην απερχόμενη
διοίκηση των διασυνδεόμενων
νοσοκομείων Βενιζέλειο και
ΠΑΓΝΗ περιέχονταβ και τη
γραπτή ομολογία ms όττ έκλεψε
Tis αμπούλεε πεθιδίνηβ καθί
και την παραδοχή ms όπ έχει
αναπτύξει εΣάρτηση από Tis
οπιούχεβ ouotts με ιηθανό ενδεχόμενο

να χρειάζεται ψυχιατρική

στήριΣη Ο διενεργώντην
ΕΔΕ ÖKUöuvmsms Ψυχιατρικήϊ
Κλινικήβ του ΠΑΓΝ1 1 ουνισιά η

κυρία Πολάκη να ακολουθήσει
θεραπεία από εΣειδικευμένα

προγράμματα στον τομέα των
εΣαρτήσεων

Ο φάκελοβ ms κλοπήβ 14

φιαλιδίων πεθιδίνιτβ από το ΠΑΓΝΗ εστάλη με στινοιπικέβ δια
δικαοίεβ στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Kpnms και στο Κεντρικό

Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ μία ημέρα μετά to μοιραίο
περιστατικό στο οποίο συμμετείχε και η 42χρονπ αναιοθηοιολό
VOS ΑΣίζει να σημειωθεί όπ η διοίκηση των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ είχε στείλει τον ι ιειθαρχικό
φάκελο ms Kupias Πολάκη οτην Αστυνομία και την Εισαγγελία

Το εννεαμελέδ διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον πρώην
διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Χαρπάκη και ομόφωνη αηόφα
οή του Otis 23 Σεπτεμβρίου 20 1 5 παρέπεμψε την υπόθεοή Tns
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ms 7ns ΥΠΕ Το σκεπτικό ms από

φασικ ήταν ότι πρέπει να κριθεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό

όργανο διότι το διαπραχθέν αδίκημα Tns κλοπΛ ms πεθι
ölvns επέσειε ποινή ανώτερη εκείνηβ που μπορούσε να ει ιιβλη
θεί από το Δ.Σ δηλαδή Tns apvlas ενόβ μήνα για τη διωκώμενη
γιατρό αφού η ποινή του Δ.Σ αιπομάτωβ θα απέκλειε την
επανεΣέτασητηβ υπόθεοτκ Ωοτόσο η πειθαρχική διαδικασία
για την υπόθεση Πολάκη δεν ουνεχίστηκε οτην 7η ΥΠΕ διότι
δεν είχε συγκροτηθεί Πειθαρχικό Συμβούλιο Ο φάκελοβ ms
αναισθησιολόγου καταχωνιάστηκε στα ουρτάρια ms ΥΠΕ kui
εμφανίστηκε atipvns μόλιβ συνέβη το τραγικό περιστατικό του
θανάτου ms 4xpovns Πάντωβ ο ßuoucos poXos που διαδραμάτισε

η πρώτη εΣαδέλφη του αναιτληρωτή υπουργού Yyeias
Παύλου Πολάκη οτη μοιραία επέμβαση Tns Μελίνα όχι μόνο
δεν έχει φωτιστεί αλλά σκεπάζεται ολοένα περισσότερο με
πέπλο ασάφεΚΒ

Νεκταρία Πολάκη Η πρώτη εΣαδέλφη
του υπουργού αναισθησιολόγος
στο χειρουργείο για κρεατάκια
το οποίο απέβη μοιραίο για
την άτυχη 4χρονη Μελίνα Παρασκάκη
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ
5 γιατρός

ττσας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2016 Μηνιαίο ένθετο

ΤΕΥΧΟΣ 103

κρατήστε το

Επιμέλεια
ΑΡΗΣ

ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗΣ

Τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας της ALCO
Η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται

τα ελληνικά φάρμακα
Η

ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται σχεδόν

καθολικά τα ελληνικά φάρμακα
Αυτό προκύπτει αβίαστα από πανελλαδική

έρευνα Koivàs yvcopns που
πραγματοποίησε η ALCO σύμφωνα με την
οποία

✓ 8 crious 1 0 δηλώνουν αυθόρμητα
ότι εμπιστεύονται τα ελληνικά φάρμακα

Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο
84 oris nAiKi'ss άνω των 45

ετών που κατά τεκμήριο είναι οι κύριοι
καταναλωτέΒ φαρμάκων
Σε μια εποχή évrovns
αναξιοπιστίσε το γεγο
vôs είναι εντυπωσιακό
Αυτό οδηγεί αυτόματα
στο ερώτημα

✓ Γιατί τότε το 80
των φαρμάκων

που καταναλώνουν οι ασθενείε είναι εισαγόμενα

Η έρευνα Tns ALCO αποδεικνύει neos

✓ Από ôoous έχουν γνώμη για το θέμα
η μεγάλη πλειοψηφία 6 errous

1 0 θεωρεί ότι για τον έλεγχο Tns φαρ
μακευτικήε ayopäs από Tis εισαγωγέ8
ευθύνονται
• οι πιέσειs των πολυεθνικών

εταιριών oris κυβερνήσει• η λανθασμένη πολιτική
των κυβερνήσεων

Αρκετοί είναι επίση3 εκείνοι που επιρρίπτουν
την ευθύνη errous γιατρούε Συγκεκριμένα

• Το 43 πιστεύει nos ο έλεγχοε Tns
ayopâs από Tis εισαγωγέ5 οφείλεται

enis πιέσει των πολυεθνικών• Το 24 θεωρεί neos γι αυτό ευθύνεται
η προώθηση ξένων φαρμάκων από

tous YiaTpoùs• To 18 ενοχοποιεί τη
λανθασμένη πολιτική

των κυβερνήσεων• Το 1 0 το αποδίδει
στη λανθασμένη

Οι ασθενείβ όμως
δεν γνωρίζουν πόσο φτηνά είναι

ενημέρωση• Το 3 στην προώθηση
από tous
φαρμακοποιούε

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των πρόσφατων

μέτρων Tns κυβέρνησηε για τη
φαρμακευτική πολιτική σε ôoous έχουν
άποψη η συντριπτική πλειοψηφία το 73
θεωρεί neos αυτά πλήττουν την
ελληνική φαρμακοβιομηχανία
και ζητά να αποσυρθούν

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

του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν
άποψη για το θέμα θεωρούν
neos τα πρόσφατα μέτρα πρέπει
να αποσυρθούν Η σχετική ερώτηση

ήταν πιστεύετε ότι τα πρόσφατα

μέτρα ms κυβέρνησηΞ
για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία

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

ο évas nous δύο δηλώνουν
neos δεν έχουν άποψη].Οι ασθε

vzis δεν γνωρίζουν πόσο φτηνά είναι τα
Ελληνικά φάρμακα
Σύμφωνα με την ίδια επιστημονική έρευνα

ms κοινήε γνώμηε η ελληνική κοινωνία
δεν γνωρίζει ότι τα ελληνικά φάρμακα

είναι 65 φθηνότερα των εισαγομένων
πρωτότυπων

Μόνο ο 1 nous 100 από ôoous ρωτήθηκαν

γνώριζε τη μεγάλη αυτή διαφορά
xipns
Πολλοί 3 orous 1 0 πιστεύουν μάλιστα

λανθασμένα ότι τα ελληνικά φάρμακα είναι

ακριβότερα των εισαγομένων πρωτότυπων

Αντίστοιχα μεγαλθ3 αριθμόε 3
aious 1 0 δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ποια
είναι η σχέση iipris των ελληνικών με τα
εισαγόμενα φάρμακα

Συγκεκριμένα στην ερώτηση γενικά
ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση Tipns των
ελληνικών φαρμάκων με τα εισαγόμενα
οι απαντήσει έχουν cos εξή5• 65 φθηνότερα 1• 31-64 φθηνότερα 8• Έω3 30 φθηνότερα 32• leos 30 ακριβότερα 17• 31-64 ακριβότερα 9• 65 ακριβότερα 2• ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ 32
Τελικά όσοι γνωρίζουν σε γενικέε γραμ
its αλλά όχι axpißcos ότι τα ελληνικά
φάρμακα είναι φθηνότερα των εισαγομένων

είναι μειοψηφία 4 orous 1 0
Οι 6 errous 1 0 είτε λανθασμένα πιστεύουν

ότι είναι ακριβότερα το 28 είτε δεν γνωρίζουν

το 32 αν τα ελληνικά φάρμακα
είναι φθηνότερα πολύ περισσότερο δεν
γνωρίζουν πόσο φθηνότερα είναι
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Με το μήνυμα Πρόσεχε
τον δρόμο όχι το κινητό

και ενόψει της εξόδου
του Πάσχα η Cosmote
υλοποιεί μια σημαντική
ενεργεία ευαισθητοποίησης

του κοινού για την
οδική ασφάλεια

Η Δωδώνη παρουσιάζει
το νέο της τηλεοπτικό
σηοτ της McCann με

πρωταγωνιστή τον κύριο
Πρόβατο

Τπ θέση της διευθύντριας

Επικοί
νωνίας του ΣΦΕΕ
ανέλαβε η Μαρία

Λεοντάρη

Η McVlctor Hamilton
υπογράφει την επικοινωνία
για το λανσάρισμα της νέας

Tuborg Lemon Soda της
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Αποχωρεί από την Solid
ύστερα από 4ετή συνεργασία

ο Παναγιώτης Αλε
φραγκής που ασκούσε καθήκοντα

Head of Digital
τα οποία και αναλαμβάνει
ο Απόστολος Κατσιώτης

Η Alcatel ανέθεσε στην Α
Bit of Greece την ανάπτυξη

ολοκληρωμένης επικοινωνίας

μέσα από τα social
media και ενέργειες Δημοσίων

Σχέσεων στην Ελλάδα
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Η Μαρία Λεοντάρη
στον ΣΦΕΕ

Αναλαμβάνει Δ/ντρια Επικοινωνίας
Τη θέση της Διευθύντριας
Επικοινωνίας
του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ ανέλαβε η Μαρία

Λεοντάρη Πρόκειται για στέλεχος με
περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο
τομέα Στο πελατολόγιο που έχει χειριστεί
συμπεριλαμβάνονται πολυεθνικές και

εγχώριες εταιρείες με την τεχνογνωσία της
να εκτείνεται σε τομείς όπως Επικοινωνία
Εταιρική Φήμη ΕΚΕ Διαχείριση Κρίσεων
Ανάπτυξη Σχέσεων με KOLs και MME Ο

Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής
του ΣΦΕΕ δήλωσε Καλωσορίζουμε την
Μαρία στην οικογένεια του ΣΦΕΕ μέσα σε
μία δύσκολη και απαιτητική περίοδο για
τη βιομηχανία όπου το ζητούμενο είναι η

εξεύρεση λύσεων στις δύσκολες στιγμές
που διανύει σήμερα η χώρα
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>·Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των παραστατικών ακόμη και πριν από το 2012! Η διαδικασία μεταφοράς
στον ΕΟΠΥΥ Πειραιά χρειάστηκαν πέντε φορτηγά για των εγγράφων δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη
τη μεταφορά των εγγράφων που χρονολογούνται       είναι σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

TéXos στο απέραντο
«χαρτοβασίλειο» του ΕΟΠΥΥ

ΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιχείρηση... εκκαθάρισης του «χαρ-
ιοβασιλείου» που επικρατεί σε όλες τις
υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε η διοίκηση 

του Οργανισμού. Οι περισσότερες από
100.000.000 σελίδες παραστατικών που
αποστέλλονται στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ,
συγκεντρώνονται κεντρικά και μετατρέπονται 

σε ψηφιακά δεδομένα επττρέποντας
την απελευθέρωση εκατοντάδων τετραγωνικών 

αλλά κυρίως διευκολύνοντας
τον ουσιαστικό έλεγχο των υποβολών των
παροχών υγείας.

Μόνο το περασμένο Σάββατο απομακρύνθηκαν 

20 τόνοι χαρτιού, όπου παρέμειναν 

στοιβαγμένοι από το δάπεδο ως το
ταβάνι, οτον ΕΟΠΥΥ Πειραιά, θέτοντας
σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων
και ασφαλισμένων. Πρόσφατο είναι άλλωστε 

το περιστατικό τραυματισμού μίας
υπαλλήλου στον ΕΟΠΥΥ Μεσολογγίου,
μητέρα πέντε παιδιών, η οποία ανέβηκε
οε μια εσωτερική σκάλα και προσπαθώντας 

να πάρει ένα χαρτί, έπεσε και χτύπησε 

σοβαρά στη μέση και στον αυχένα.
Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των

παραστατικών στον ΕΟΠΥΥ Πειραιά χρειάστηκαν 

πέντε φορτηγά για τη μεταφορά
των εγγράφων που χρονολογούνται ακόμη 

και πριν uiio ιο 2012' Μέχρι πριν από
λίγες ημέρες, στο συγκεκριμένο χώρο -ο
ΕΟΠΥΥ Πειραιά στεγάζεται στον 5ο όροφο 

κτιρίου στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου 

19- βρίσκονταν πρόχειρα αποθηκευμένες 

κούτες, με παραστατικά δαπανών, 

κλινικών, φαρμακείων, γιατρών και
ιδιωτών, είτε μέσα στα γραφεία είτε στους
διαδρόμους.

Στον ίδιο χώρο, εργαζόμενοι προσπαθούν 

να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους 

με τις συνθήκες να προκαλούν εντά-

Πριν από λίγες μέρες: Ανθρωποι και κούτες στοιβαγμένοι στον ΕΟΠΥΥ Πειραιά

σεις και διαφωνίες. Ωστόσο, η εικόνα που
παρουσιάζει ο ΕΟΠΥΥ Πειραιά σήμερα
είναι διαφορεττκή. Οι διάδρομοι άδειαοαν,
οι χώροι απελευθερώθηκαν, ενώ δημιουργήθηκαν 

και χώροι εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων. Χαρακτηριστική είναι η
αντίδραση ασφαλισμένης, η οποία όταν
άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ και αντίκρισε
τη νέα εικόνα του ΕΟΠΥΥ θεώρησε ότι
έκανε λάθος όροφο.

Η διαδικασία μεταφοράς των εγγράφων 
δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ οε εξέλιξη 

είναι σε όλες ης υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Η διοίκηση του Οργανισμού, υπό τον πρόεδρο 

κ. Σωτήρη Μπερσίμη, προχωρεί με
εντατικούς ρυθμούς οτην απομάκρυνση
των χαρτόκουτων βάζοντας τέλος στην
απαράδεκτη κατάσταση με χιλιάδες κούτες
εγγράφων, οε μη διαχειρίσιμη μάλιστα
μορφή. Η διαδικασία... απαλλαγής από τις
χαρτόκουτες ξεκίνησε να υλοποιείται στις
αρχές Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί 

το φθινόπωρο.

Μόνο το περασμένο Σάββατο απομακρύνθηκαν 20 τόνοι χαρτιού,
όπου παρέμειναν στοιβαγμένοι από το δάπεδο ως το ταβάνι, στον
ΕΟΠΥΥ Πειραιά

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί 

στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οι οποίες 

«βουλιάζουν» από τα χαρτιά είναι
ότι κάθε χρόνο καταθέτονται 150.000 υποβολές 

παρόχων και 24 εκατ. υποβολές ιατρικών 

πράξεων!
Πλέον, οι υποβολές των παρόχων με

τις δαπάνες για υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους 

του ΕΟΠΥΥ γίνονται κεντρικά 

και συγκεντρώνονται σε κτίριο του
Οργανισμού. Ο ΕΟΠΥΥ εκσυγχρονίζεται
και αποκτά αρχείο ψηφιοποιημένο και
χρηστικό. Συγκεκριμένα, οι στοιβαγμένες
κούτες με τις υποβολές των παρόχων, μεταφέρονται 

από όλες τις περιφερειακές
διευθύνσεις στο κέντρο διαλογής και επεξεργασίας 

στην Πεύκη. Εκεί παραλαμβάνονται, 

ταξινομούνται ανά κατηγορία
παρόχου και με τεχνολογία αιχμής ψηφι-
οποιούνται, μετατρέπονται δηλαδή σε
εύκολα διαχειρίσιμα ηλεκτρονικά αρχεία.

Στη συνέχεια, διενεργείται ο κλινικός
και διοικητικός έλεγχος -μέσω των ψηφι-
οποιημένων αρχείων - από εξειδικευμένους 

υπάλληλους του Οργανισμού οι οποίοι 

εργάζονται σε δύο βάρδιες, ώστε η υπηρεσία 

να παραμένει ανοιχτή και τις απογευματινές 

ώρες.

Σημειώνεται όττ ο έλεγχος είναι 
δειγματοληπτικός, 

με τη χρήση ωστόσο ειδικού
προηγμένου λογισμικού που βασίζεται σε
στατιστικές μεθόδους, ώστε να εντοπίζονται 

ακόμη και τα «ύποπτα» παραστατικά.
Στην περίπτωση αυτή, επεκτείνεται ο έλεγχος 

και πέραν του δείγματος και ανάλογα 

με τα ευρήματα συνεχίζεται ή όχι.
Αντίστοιχα με την «ιχνηλάτηση» αν το
σύστημα οδηγήσει σε μεγάλη περικοπή
στις υποβολές ενός παρόχου. τότε αυξάνει
το δείγμα και γίνεται επανέλεγχος.

Ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει ανακοινώσει προς
το σύνολο των παρόχων του ότι σταματάει 

τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ξεκινώντας 

οριστική εκκαθάριση και πληρωμή 
στο 100% των υποβολών του έτους 2016.

Έτσι. όλα τα παρασταττκά για τις πληρωμές
που πρέπει να γίνουν για τον μήνα Ιανουάριο 

του 2016, θα γίνονται απολύτως ηλεκτρονικά 

και θα πληρώνονται στο 100%.
Τα προηγούμενα χρόνια η εκκαθάριση και
οι πληρωμές γίνονταν στο 90% και εκκρεμούσε 

το υπόλοιπο 10% για να πληρωθεί
αργότερα.

Με το νέο σύστημα, ο ΕΟΠΥΥ θα εκκαθαρίζει 

στο 100% τις οφειλές του προς
τους παρόχους αλλά θα πραγματοποιεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 5% του
συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων
δικαιολογηττκών δαπανών ασφαλισμένων.
Αν σε αυτό το 5% βρεθεί πως υπάρχουν
υπερχρεώσεις ή παρατυπίες με μη αποδεκτά 

δικαιολογητικά τότε το ποσοστό αυτό
των χρημάτων θα «κουρεύεται» από το
σύνολο της δαπάνης που διεκδικεί ο πά-
ροχος.

Με την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας, 

τα οφέλη είναι πολλά, οι πολίτες
δε θα στοιβάζονται ανάμεσα σε χαρτόκουτα 

όταν επισκέπτονται τις υπηρεσίες του
Οργανισμού, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν
οε ανθρώπινες συνθήκες και οι πάροχοι
άμεσα θα υπόκεινται στη διαδικασία ελέγχου 

των υποβολών τους και τελικής εκκαθάρισης. 

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ θα ε-
ξορθολογήσει περαιτέρω τις δαπάνες του,
εξοικονομώντας πόρους καθώς δεν θα
χρειάζονται πια χώροι αποθήκευσης του
τεράσηου όγκου αρχείων σε κάθε περιφερειακή 

διεύθυνση του Οργανισμού.
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