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ΑΥΙΗΣΗ 190 ΕΚΑΤ ΕΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Στα 6,67 δισ ευρώ οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου στους ιδιώτες

Κατά 190 εκατ ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους
ιδιώτες κατά τον Μάρτιο του 2016 Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

που δημοσιοποιήθηκαν χθες οι
συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές

του Ελληνικού Δημοσίου

προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν

στα 6.674 εκατ ευρώ

από 6.484 εκατ ευρώ
τον αμέσως προηγούμενο
μήνα Φεβρουάριο

Με βάση τα μηνιαία στοιχεία

της γενικής κυβέρνησης
που δόθηκαν χθες στη

δημοσιότητα τα ληξιπρόθεσμα
χρέη που τηρεί το Ελληνικό

Δημόσιο αυξήθηκαν
κατά 1 90 εκατ ευρώ μέσα σε m-tmmfä^m

έναν μήνα Και τούτο καθώς τα χρέη του Δημοσίου

έφθασαν τον περασμένο Μάρτιο τα
5.575 εκατ ευρώ από 5.405 εκατ ευρώ τον
Φεβρουάριο και από 4.816 εκατ ευρώ τον περασμένο

Ιανουάριο ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές

φόρων ανήλθαν σε 1 099 εκατ ευρώ

έναντι 1.079 εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι οφειλές

των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν

τον Μάρτιο σε 2.876 εκατ ευρώ έναντι

2.931 εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο της Το¬

πικής Αυτοδιοίκησης σε 358 εκατ ευρώ έναντι

298 εκατ ευρώ τον προηγούμενο μήνα
των νοσοκομείων σε 1 146 εκατ ευρώ έναντι
1.092 εκατ ευρώ και των λοιπών νομικών
προσώπων σε 540 εκατ ευρώ έναντι 499 εκατ

ευρώ
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ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πυλώνας ενός αναβαθμισμένου δημόσιου
συστήματος η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Me xnv πλήρη υποστήριξη της
κυβέρνησης προχωρά η μεταρρύθμιση

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας ΠΦΥ μ τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει ότι φιλοδοξούμε

να αποτελέσει την πιο
εμβληματική

μεταρρυθμιστική προσπάθεια

στη διεκυβέρνησή μας
Χθες δόθηκε η επίσημη έναρξη

του ανοιχτού δημοσίου διαλόγου με
τη Διημερίδα με θέμα Μεταρρύθμιση

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

που διοργανώνει το υπουργείο

Υγείας με το Περιφερειακό Γραφείο

Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας ΠΟΥ Κατά τη
διάρκειά της συζητώνται οι στόχοι
και το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης

της ΠΦΥ σ:ην Ελλάδα οι γενικές

κατευθύνσεις και το σχέδιο σταδιακής

υλοποίησής της η ευρωπαϊκή
εμπειρία καθώς και οι προτάσεις

για την αντιμετώπιση των βασικών
προκλήσεων Εναρκτήριους χαιρετισμούς

απηύθυναν ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπραι ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός και η περιφερειακή
διευθύντρια του ΠΟΥ για την Ευρώπη

δρ Σουζάνα Γιάκαμπ

Αλ Τσίπρας Στόχος η
ισότιμη φροντίδα χωρίς
αποκλεισμούς

Στόχος της κυβέρνησης είναι το
νέο σύστημα να απλωθεί σε κάθε γειτονιά

της χώρας τόνισε από το βήμα

της Διημερίδας ο Αλ Τσίπρας ώστε

να έχουν ί υχερή πρόσβαση όλοι

οι συμπολίι ες μας να αποσυμ
φορηθούν τα νοσοκομεία και να υπάρξει

ένα ολοκληρωμένο σύστημα
Υγείας που θα εγγυάται ισότιμη και
ποιοτική φροντίδα Υγείας σε όλους
χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς

Αλ Τσίπρας
Η πιο εμβληματική
μεταρρυθμιστική
προσπάθεια τπς
διακυβέρνπσής μας

Υπογράμμισε δε ότι όλες οι βαθιές
μεταρρυθμίσεις έχουν ως αναγκαία

προϋπόθεση το άνοιγμα στην
κοινωνία και τον διάλογο κυρίως
σε όσους θα κληθούν να υλοποιήσουν

την προσπάθεια Αναφερόμενος
στις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις

που προώθησαν τις πολιτικές για
την καταστροφή του κοινωνικού
κράτους σημείωσε ότι επιμένουν
να ζητούν τη δραστική υποβάθμιση

των υπηρεσιών της δημόσιας Υγείας

και την υποκατάστασή τους από

τον ιδιωτικό τομέα Επισημαίνοντας
τα σημαντικά βήματα που

έχουν γίνει όπως η υγειονομική κάλυψη

των 2,5 εκατ ανασφαλίστων
και οι προσλήψεις για πρώτη φορά
μετά από 6 χρόνια είπε ότι αποτελούν

τα πρώτα δείγματα γραφής
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο φιλότιμο

και την ευαισθησία των εργαζομένων

στο σύστημα Υγείας αλλά
και στην εξαιρετική δουλειά των ανθρώπων

της κοινωνικής αλληλεγγύης
και των εθελοντικών οργανώσεων
και επανέφερε μια βασική δέσμευση

Κάθε βήμα προς τα εμπρός

για την ελληνική οικονομία
θα μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένες

πολιτικές για την αποκατάσταση

της κοινωνικής δικαιοσύνης
και τη στήριξη των πιο αδύναμων

Ο Αλ Tainpos ανάμεσα στον υφυπουργό παρά ιω πρωθυπουργώ Tépevs Κουίκ
και ιον υπουργό Yyeias Ανδρέα Σανθό

Αν Ξανθός Μεροληψία
υπέρ της δημόσιας
περίθαλψης

Το έλλειμμα της ΠΦΥ αποτέλεσε
και την αχίλλειο πτέρνα του ΕΣΥ
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός και έκανε λόγο για μια επα
νεκκίνησή της ΠΦΥ που βασίζεται
στην ανθρωποκεντρική λογική

στην τομεοποιημένη διάρθρωση
των υπηρεσιών στην εγγύτητα στον
πληθυσμό αναφοράς στην τοπική
δικτύωση και στον κοινοτικό τους
προσανατολισμό στην πρόληψη και
προαγωγή της δημόσιας Υγείας και
στην παρέμβαση στους κοινωνικούς
προσδιοριστές της Υγείας

Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι

όραμα στρατηγική σχέδιο αλλαγών

και μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό

περιεχόμενο συγκεκριμένα
βήματα αλλαγής των κοινωνικών και
πολιτικών συσχετισμών στην Υγεία
με σαφές πολιτικό πρόσημο Με

ροληψία υπέρ της δημόσιας περίθαλψης

προτεραιότητα στην ΠΦΥ
αντιμετώπιση των αναγκών Υγείας
των πολιτών με όρους καθολικότητας

ισότητας και ποιοτικής φροντίδας

Γ Δραγασόκης Εξαίρεση
κοινωνικής προστασίας
από περικοπές

Σε μια περίοδο που αυξάνονται οι
ανάγκες συρρικνώθηκαν οι δυνατότητες

είπε ο κ Δραγασάκης και υπογράμμισε

ότι για πρώτη φορά είχαμε

πρόβλημα αστέγων στη χώρα
και οι δαπάνες στην Υγεία μειώθηκαν

κατά 40 Ο κ Δραγασάκης επεσήμανε

ότι δεν μπορούμε να βγούμε
από την κρίση με ισοπεδωμένα τα

δικαιώματα των πολιτών και συμπλήρωσε

ότι έστω και τώρα πρέπει

να εξαιρέσουμε τις υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας από όποια
περικοπή δαπανών

Μόνιμη
παρουσία ΠΟΥ

στην Ελλάδα
Συνάντηση με τη δρ Γιάκαμπ είχε

ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της
Διημερίδας κατά τη διάρκεια της οποίας

αποτυπώθηκε η συμφωνία του
ΠΟΥ με τις πρωτοβουλίες της ελληνικής

κυβέρνησης
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου

Τύπου του πρωθυπουργού τονίστηκε

από κοινού η ανάγκη οικονομικής

ενίσχυσης του τομέα της Υγείας

σε αντίθεση με τις περικοπές που προκρίθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη Τέλος συμφωνήθηκε η μόνιμη
παρουσία του Οργανισμού στην Ελλάδα με την ίδρυση γραφείου δείγμα της σταθερής διάθεσης Ελλάδας και
ΠΟΥ για συνεργασία και παροχή τεχνικής υποστήριξης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών Υγείας

Γ Μπασκόζος Τίποτε
δεν ξεκινά από το μηδέν

Τίποτε δεν ξεκινά από το μηδέν
δήλωσε κατά την εισήγησή του στο
στρογγυλό τραπέζι της Διημερίδας ο
γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Γιάννης Μπασκόζος και χαρακτήρισε

ως το μεγάλο στοίχημα που
πρέπει να κερδηθεί την καθολική
κάλυψη με έμφαση στην ΠΦΥ Τόνισε

δε την αναγκαιότητα μιας διαλεκτικής

σύνθεσης όπως ανάμεσα
στις μονάδες Υγείας γειτονιάς και

στις υπάρχουσες δομές ΠΕΔΥ ανάμεσα

στους οικογενειακούς γενικούς

γιατρούς και τους γιατρούς ειδικοτήτων

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

ανάμεσα στη δυνατότητα άμεσης

πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα

και την ανάγκη αποφυγής άσκοπων

επισκέψεων σε ειδικούς

Χρηματοδότηση
Ο σχεδιασμός της ΠΦΥ θα εφαρμοστεί

σταδιακά και πιλοτικά με
στόχο να διαμορφωθεί ένα ακόμη επίπεδο

πρόσβασης στο σύστημα με
μικρές μονάδες που θα καλύπτουν
10.000 15.000 κατοίκους Υπενθυμίζεται

ότι κατά τη διάρκεια της Ημερίδας

για την Εθνική Στρατηγική
Υγείας και δράσεις του τομέα Υγείας
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ο γ.γ για την
ΠΦΥ Σταμάτης Βαρδαρός είχε αναφέρει

ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος

του δικτύου σε πλήρη ανάπτυξη

εκτιμάται στα 350-400 εκατ ευ
ρώ δηλαδή 0,2-0,3 του ΑΕΠ ή 3
4 των δημόσιων δαπανών Υγείας
Ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης

θα προέλθει από την αυξανομένη
κατάργηση των συμβάσεων με ιδιώτες

γιατρούς αλλά και από την αξιοποίηση

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
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Μεγαλόστομες
αερολογιες

για τηνΥγεια
Ο Ξανθός ανακοίνωσε εφαρμογή ιατρείου
της γειτονίας οικογενειακού γιατρού και
24ωρης λειτουργίας των μονάδων ΠΕΔΥ

υ sen m

Ρεπορτάζ

rmela dimokratianews.gr

τον πλανήτη ΣΥΡΙ
ΖΑ ο υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός
μπορεί να ανακοινώνει
εν χορδαίς και οργάνω

την εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού

γιατρού του ιατρείου
της γειτονιάς και της 24ωρης

λειτουργίας των μονάδων του ΠΕΔΥ

για την αποσυμφόρηση

των νοσοκομείων

αγνοώντας τις
τρομακτικές ελλείψεις

Στη διάρκεια της
διημερίδας με θέμα
Μεταρρύθμιση της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας που
ολοκληρώνεται σήμερα

στην Αθήνα ο κ Ξανθός παρουσία

του πρωθυπουργού Αλέξη

Τσίπρα ανέλυσε το νέο μοντέλο
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας ΠΦΥ που όπως είπε αρχικά

θα εφαρμοστεί σε τέσσερις
αστικές περιοχές χωρίς όμως να
εξηγήσει σε ποιες και πότε

Ωστόσο όσοι καταφέρνουν
ακόμα να επιβιώνουν στην Ελλάδα

του 2016 γνωρίζουν πολύ καλά

ότι ο θεσμός του οικογενειακού
γιατρού παραμένει ένα άπια

Ίπν ίδια ώρα
σε 23 νομούς

της χώρας
δεν υπάρχουν

παιδίατροι

στο όνειρο ενώ το ιατρείο της γειτονιάς

και η 24ωρη λειτουργία
των υγειονομικών μονάδων του
ΠΕΔΥ μόνο κακόγουστο αστείο
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
καθώς λείπουν κατ ελάχιστον
2.500 γιατροί Ενδεικτικά μπορεί
να αναφερθεί ότι σε 23 νομούς
της χώρας δεν υπάρχουν παιδίατροι

Επίσης στις 220 υγειονομικές
μονάδες του ΠΕΔΥ της χώρας

υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις
σε βασικές ειδικότητες

όπως καρδιολόγοι
παθολόγοι οφθαλμίατροι

ενώ στα εργαστήρια
του ΠΕΔΥ δεν μπορεί
να διενεργηθούν

καν απλές εξετάσεις
όπως αυτές του αίματος

Επιπλέον τα χρέη
του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ προς
τους παρόχους υγείας γιατροί διαγνωστικά

εργαστήρια κ.λπ
αγγίζουν

τα 3 δισ ευρώ θέτοντας
σε κίνδυνο την ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη του πληθυσμού της
χώρας Υπό αυτές τις τραγικές οικονομικές

συνθήκες ωστόσο είναι

αισιόδοξο το γεγονός ότι στο
υπουργείο Υγείας μπορούν να κάνουν

όνειρα τα οποία μέχρι στιγμής
τουλάχιστον είναι δωρεάν

και αφορολόγητα

ΟΑλέξης Τσύτοαςμτ τον νπΜ>(ηνΥγεΰιςAvôçfa Ξανθόχθες αζτιί τη duioxtia τον mrvrÖQutvμτ θέμα την Μπααονθμιση
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Απόλυτη στήριξη από Τσίπρα Δραγασάκη
c Hum ιΐ¥ΐι>ιιμ>)ΐτη υπουργό Υγείας

Π Πολόκη αριστερά ττπ διημερίδα για
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΕ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Tempos υπέρ Ποϋάκη ενώ
οι ΜΕΘ πορομένουν loteiotés
Μήνυμα

στήριξης στον
αναπληρωτή υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη

έστειλε εμμέσως πλην σαφώς ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
υποστηρίζοντας τη διαφάνεια στις
προσλήψεις που γίνονται μέσω του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ και την
πάταξη του πελατειακού κράτους

Στην ουσία ο κ Τσίπρας μιλώντας
σε διημερίδα για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας και με φόντο τις
περιβόητες 500 προσλήψεις για
Μονάδες Εντατικής θεραπείας
υποστήριξε τη σημερινή ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και άδειασε
την προηγούμενη δηλαδή τον Παναγιώτη

Κουρουμπλή

Εν μια νυκτί
Είναι γνωστό πως o πρόεδρος του
ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιος Γιαννόπουλος

τον οποίο έπαυσε το υπουργείο
Υγείας εν μια νυκτί αποτελούσε προσωπική

επιλογή του κ Κουρουμπλή
0 τελευταίος μάλιστα μιλώντας σε
τηλεοπτική εκπομπή είπε πως είναι

ένας άνθρωπος που τοποθέτησα
εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και
πήρε σαφή θέση υπέρ του

Στην ίδια γραμμή με τον Αλέξη
Τσίπρα κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασά
κης υποστηρίζοντας τη διαφάνεια

D
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΟΡΓΑΝΤΑ
mgœrgarïta@e-typos.com

που επιχειρεί η κυβέρνηση μεταξύ
άλλων μέσω της εξυγίανσης του
ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο πρωθυπουργός δεν παρελειψε
να επιρρίψει ευθύνες για τη σημερινή

κατάσταση του ΕΣΥ στις προηγούμενες

κυβερνήσεις αναφέροντας
Οι ίδιοι οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις

το ίδιο πολιτικό προσωπικό που
προσυπέγραψαν και προώθησαν
αυτές τις πολιτικές επιλογές για τη
συρρίκνωση την καταστροφή του
κοινωνικού κράτους επιμένουν και
σήμερα αν και βρίσκονται υτα έδρανα

της αντιπολίτευσης να ζητούν να
καταθέτουν ως εναλλακτική προοπτική

τη μείωση των δαπανών του
Δημοσίου Και επιμένουν βέβαια
προσπαθώντας να αποφύγουν να
δηλώσουν ξεκάθαρα τι εννοούν
Ομως είναι απολύτως σαφές το τι
εννοούν

Χωρίς να εξαγγείλει τίποτα
καινούργιο πραγματοποίησε μια
αναδρομή σε όσα έχει υλοποιήσει
το υπουργείο Υγείας αυτούς τους
μήνες όπως είναι η πρόσβαση των
ανασφάλιστων στο ΕΣΥ αλλά και π

κατάργηση του 5ευρου στα δημόσια
νοσοκομεία Υποστήριξε επίσης ότι
η κυβέρνηση φιλοδοξεί η μεταρρύθμιση

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας ΠΦΥ να αποτελέσει την
πιο εμβληματική μεταρρυθμιστική
προσπάθεια της κυβέρνησης

Σε σχέση με τις προωθούμενες
αλλαγές στην ΠΦΥ ειπώθηκαν για
πολλοστή φορά τα ίδια Ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός δήλωσε
πως π ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας

αποτελεί την απάντηση
στην κρίση αναφέροντας εντελώς
γενικά ότι είναι άμεση η ανάγκη
σύστασης και λειτουργίας του δικτύου

Πρωτοβάθμιας Υγείας Τόνισε
μάλιστα ότι σε συνθήκες δημοσιονομικής

πειθαρχίας και παρατεινόμενης

λιτότητας αποτελεί στοίχημα
για την κυβέρνηση να διασφαλίσει
ταυτόχρονα τη στήριξη του ΕΣΥ
και την ηθικοποίησή του και τπ

ριζική του ανασυγκρότηση σε νέες
βάσεις και τπ σταδιακή ανακούφι

Κατεπείγουσα
προκαταρκτική έρευνα
για us Kflives oris
MovâÔES Ενιαΐΐκηϋ
θεραπεία s με
αφορμή τη μηνυτήρια
αναφορά του Ιατρικού
Συλλόγου

ΝΓ

ση των πολιτών από τις πολλαπλές
επιβαρύνσεις της προηγούμενης
περιόδου

Νωρίτερα χθες το πρωί ο πρωθυπουργός

συναντήθηκε με τη διευθύντρια

του Περιφερειακού Γραφείου
Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας ΠΟΥ Σουζάνα Γιάκομπ

από την οποία εκφράστηκε η
ανησυχία για την επιβράδυνση των
δεικτών υγείας του ελληνικού πληθυσμού

κατά τα τελευταία χρόνια
και συμφωνήθηκε η ίδρυση μόνιμου
γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα
δείγμα της σταθερής διάθεσης των
δύο πλευρών για συνεργασία και
παροχή τεχνικής υποστήριξης στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των
πολιτικών Υγείας

Παρέμβαση εισαγγελέα
Την ώρα που λαμβάνουν χώρα οι
ενδοκυβερνητικές κόντρες για το
ΚΕΕΛΠΝΟ τα κρεβάτια ΜΕΘ εξακολουθούν

να μένουν κλειστά
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Ηλίας Ζαγοραίος

διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική

έρευνα για τις κλίνες ΜΕΘ
με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
που κατηγορεί την κυβέρνηση για
εγεληματική ολιγωρία Την έρευνα

αναλαμβάνει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών

Στ Μπαξεβάνης
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Εφθασαν οτα 6,67 δια ευρώ

Αυξήθηκαν κατά 200 εκατ τον Μάρτιο τα χρέη προς το Δημόοιο

Φούσκωσαν

σχεδόν
κατά 200 εκατ ευρώ σι
συνολικές ληξιπρόθεσμες

οφειλές του Δημοσίου προς τους
ιδιώτεςτον Μάρτιο Συνολικά έφθασαν
στα 6,67 διο ευρώ από 6,48 διο ευρώ
που ήταν τον Φεβρουάριο του 2016
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών τα χρέη του

Δημοσίου ανήλθαν τον Μάρτιο στα
5,575 διο.ευρώ δισ ευρώ ενώ οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρων ανήλθαν οε
1,099 διο ευρώ Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες

είναι σι υφιστάμενες υποχρεώσεις

προς τρίτους εκτός γενικής
κυβέρνησης που δεν εξοφλήθηκαν
μετάτην παρέλευση 90ημερών απότην
ημερομηνία οφειλής και οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν
στοιχεία εκκρεμών επιστροφώνγιατις
οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί
το σχετικό ΑΦΕΚ ατομικό Φύλλο έκπτωσης

μέχρι και το τέλος του μήνα
αναφοράς Σύμφωνα μετα στοιχεία οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών

ΚοινωνικήςΑσφάλισηςανήλθαν
τον Μάρτιο σε 2,876 δισ ευρώ ένανη

2,765 διο ευρώ τον Δεκέμβριο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 358 εκατ
ευρώένανη298εκατ ευρώτονΦεβρουάριο

του 2016 των νοσοκομείων οε
1,146 δισ ευρώ ένανη 1,092 και των
λοιπών νομικών προσώπων σε 540 εκατ

ευρώ Εάν συνυπολογισθούν και
οιεκκρεμείςαιτήσειςΦΠΑ όπως αυτές
προκύπτουν απότα στοιχείατης ΓΤΔΕ

το ποσότων οφειλών αυξάνεται περαιτέρω

κατά 959,6 εκατ ευρώ Σύμφωνα
με ταστοιχείατηςγενικήςγραμματείας
υπάρχουν αιτήσεις σε αναμονή πάνω
από 1.377 ημέρες Πρωτογενές πλεόνασμα

3,22 δισ το παρουσίασε τον
Μάρτιοτο ισοζύγιοτηςγενικής κυβέρνησης

ένανηπλεονάσματος 1 1 δια που
ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα
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Με ιατρείο γειτονιάς και καθιέρωση οικογενειακού γιατρού

Πρόσκληση σε διάλογο για
μεταρρυθμίσεις στην Υγεία

Αλ Τοίπρας Το νέο

σύστημα να απλωθεί σε

κάθε γειτονιά της χώρας ώστε

να έχουν εύκολη πρόσβαση

όλοι οι πολίτες

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόσκληση

σε ανοιχτά διάλογο

γιαμια αναγκαία μεταρρυθμιστική

προσπάθειαστον

χώρο της δημόσιας υγείας τη μεταρρύθμιση

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας στην Ελλάδα απηύθυνε
χθες ο πρωθυπουργός κ Αλέξης
Τσίπρας Όπως είπε στόχος της κυβέρνησης

είναι το νέο σύστημα να
απλωθεί σε κάθε γειτονιά της χώρας

ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση
όλοιοι πολίτες να αποσυμφορηθούν
τα νοσοκομεία και να υπάρξει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα Υγείας που
θα εγγυάται ισότιμη και ποιοτική
φροντίδα υγείας σε όλους χωρίς διακρίσεις

και αποκλεισμούς

ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΣΤΟΧΟΙ Φιλοδοξούμε

να αποτελέσει και είναι
πράγματι φιλόδοξος στόχος να αποτελέσει

την πιο εμβληματική μεταρρυθμιστική

προσπάθεια στη διακυ
βέρνησή μας δήλωσε χαρακτηριστικά

μιλώντας σε διημερίδα για τη
Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας του υπουργείου
Υγείας καιτου Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας
Από την πλευρά του ο υπουργός

ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός παρουσίασε
τον πυρήνα του νέου μοντέλου
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
ΠΦΥ που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει

Δημιουργία ιατρείουγειτονιάς
καθιέρωση οικογενειακού γιατρού
και διεπιστημονικής ομάδας υγείας
που θα έχουν στην ευθύνη τους συγκεκριμένο

πληθυσμό αναφοράς
παρέχοντας υπηρεσίες από την πρόληψη

και τους εμβολιασμούς μέχρι
τους προσυμπτωματικούς ελέγχους
την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση

των χρονίωννοσημάτων
τηνπαραπομπή στα άλλα επίπεδατου
Συστήματος και την αποθεραπεία
αποκατάσταση

Αξιοπρεπή επιστημονική και επαγγελματική

προοπτική των νέων
γιατρών μέσα από ένα αναβαθμισμένο

ΔημόσιοΣύστημαΥγείαςπουδίνει
νέες ευκαιρίες η ΠΦΥ προσφέρεται
γι αυτό ανοίγει το κλειστό σύστημα

των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ
αλλάζειτην ισορροπία ανάμεσα στους
γιατρούς υπερ-εξειδικευμένων ειδικοτήτων

και στους γενικούς
οικογενειακούς γιατρούς

Συγκεντροποίηση των εργαστηριακών

εξετάσεων και λειτουργία
εργαστηρίων αναφοράς σε κάθε Υγειονομική

Περιφέρεια

Παράλληλα οκ Ξανθός ανακοίνωσε

καινομοθετική ρύθμιση για την
ενιαιοποίηση του εργασιακού καθεστώτος

των πολλών ταχυτήτων των
γιατρών του ΠΕΔΥ στη λογική της
2ης ευκαιρίαςγια την ένταξη στο ΕΣΥ

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

με ολιγόμηνομεταβατικό
διάστημα και με βάση υπαρκτές ανάγκες

σε συγκεκριμένες ειδικότητες
γιατρών Επίσης αναφέρθηκε στη
συνέργεια ΠΕΔΥ Νοσοκομείων
και η αξιοποίηση όπου είναι απαραίτητο

γιατρών με νοσοκομειακές
ειδικότητες στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία τα χειρουργεία ή τα εργαστήρια

των δημόσιων νοσοκομείων Όπως

επίσης εξετάζεται η δυνατότητα
24ωρης εφημερίαςορισμένων δομών

του ΠΕΔΥ συμβάλλοντας έτσι στην
αποσυμφόρηση των ΤΕΠ στην εφημερία

Σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση
στην ΠΦΥ θα υλοποιηθεί σταδιακά

ξεκινώντας από 4 αστικές περιοχές

της χώρας
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο

υφυπουργός παράτω Πρωθυπουργό
Τέρενς Κουίκ ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Γιάννης Διχτγασάκης
η υφυπουργός Εργασίας Θεανώ
Φωτίου και ο πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης

Μάλιστα ο κ Δραγασάκης ανακοίνωσε

όπ η κυβέρνηση θα επαναξιολογήσει

τις δαπάνες όλων των υπουργείων

και θα ης ανακατανείμει
δίνοντας προτεραιότητα στα υπουργεία

που καλύπτουν ανάγκες του
κοινωνικού κράτους Χαιρετισμό απηύθυνε

και η Περιφερειακή Διευθύντρια

του Παγκόσμιου ργανισμού
Υγείας Dr Zsuzsanna Jakab

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Νωρίτερα ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε

με τη Γεντκή Διευθύντρια του

Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης
του Παγκόσμιου ΟργανισμούΥγείας
ΠΟΥ κ Σουζάνα Γιάκαμπ Καιαπό

ης δύο πλευρές εκφράοτιικε ανησυχία

για την επιβράδυνση των δεικτών
υγείας του ελληνικού πληθυσμού
κατά τα τελευταία χρόνια και επισημάνθηκε

η ανάγκη εμβάθυνσης στην
πρόληψη και την αγωγή υγείας
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Χρυσώνουν το χάπι του ασφαλιστικού με ιατρεία γειτονιάς
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας φιλοδοξούμε

να αποτελέσει την πιο εμβληματική
μεταρρυθμιστική προσπάθεια

στη διακυβέρνηση μας Αυτό
ανέφερε o πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας χθες μία ημέρα μετά
την ψήφιση του νομοσχεδίου με
τις επώδυνες για τους πολίτες αλλαγές

στο ασφαλιστικό και στο
φορολογικό σύστημα σε μία προσπάθεια

να αναδείξει το κοινωνικό
πρόσωπο της συγκυβέρνησης ΣΥ
ΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Ο κ Τσίπρας σε
διημερίδα που διοργάνωσαν το
υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Υγείας εγκαινίασε

παρουσία του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης Νίκου

Δραγασάκη του προέδρου της
Ενωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη

και πληθώρας υπουργών

Κάλυψη
του πρωθυπουργού
στον Παύλο Πολάκη
για το ΚΕΕΛΠΝΟ

και βουλευτών των ΣΥΡΙΖΑ τον
διάλογο για τη δημιουργία νέου
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας ΠΦΥ στη χώρα μας
Ενα σύστημα που θα ξεκινήσει
πιλοτικά σε τέσσερις αστικές περιοχές

περί τα τέλη του 2016
και η πλήρης εφαρμογή του
σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό θα γίνει
σε μακρύ χρονικό ορίζοντα

Ο κ Τσίπρας άδραξε την ευκαιρία

να επιτεθεί στη Ν.Δ και
στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι την περίοδο

2010-2015 το κοινωνικό
κράτος ήταν ο εύκολος και άμεσος

στόχος μιας καταστροφικής πολιτικής

λιτότητας Επισήμανε ότι
το ίδιο πολιτικό προσωπικό που

προσυπέγραψε και προώθησε αυτές

τις πολιτικές επιλογές για τη
συρρίκνωση την καταστροφή του
κοινωνικού κράτους επιμένει και
σήμερα να καταθέτει ως εναλλακτική

προοπτική τη μείωση των
δαπανών του Δημόσιου Αυτά που
εννοούν είναι μείωση προσωπικού
στα νοσοκομεία μείωση μισθών
για γιατρούς και προσωπικό υποβάθμιση

των υπηρεσιών υγείας
Ο πρωθυπουργός παρείχε κάλυψη

και στον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη
για το θέμα του ΚΕΕΛΠΝΟ σε
δύο σημεία κατά την ομιλία του
Οταν ανέφερε μεταξύ των επιτευγμάτων

της κυβέρνησης στην
υγεία τη διαφάνεια στις προσλήψεις

μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ και
τη συνολική εξυγίανση στη λει¬

τουργία του Οργανισμού καθώς
και όταν επισήμανε ότι η κυβέρνηση

δεν διαχειρίζεται ούτε τα
δάνεια ούτε τα χρήματα και τις
χορηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για να
διατηρεί καλές σχέσεις με τα MME

Ο κ Ξανθός παρουσίασε τα
κεντρικά στοιχεία της νέας ΠΦΥ
που όπως είπε θα επανεκκινή
σει εντός του 2016 Μεταξύ αυτών

η δημιουργία ιατρείων γειτονιάς

ο οικογενειακός γιατρός
και η διεπιστημονική ομάδα υγείας

που θα έχουν στην ευθύνη
τους συγκεκριμένο πληθυσμό
αναφοράς Επίσης η ολιστική
φροντίδα υγείας από την πρόληψη

και τους εμβολιασμούς μέχρι
τους προσυμπτωματικούς ελέγχους

την κλινική και εργαστηριακή

παρακολούθηση χρόνιων
νοσημάτων την παραπομπή σε
νοσοκομεία και την αποθερα
πεία-αποκατάσταση
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επίπεδα GTOppetfiöraciv
α ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες τον
περσσμένο Μάρτιο
φτύνοντας σε 5.575
εκαχευρώ έναντι
5405 ασχευρώ τον
Φεβρουάριο 3

σε εκατ ευρω
10000 —

Δεκ-11 ta 12 te-13 ta-14 ta-lS ta-16 φ-16 Μαρ-16
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ WOi δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού στο α τρίμηνο του 2016
ανήλθαν σε 1 3,056 δισ ευρώ έναντι 1 2,498 δισ ευρώ πέρυσι

Ωστόσο η αύξηση αυτή υπερκαλύφθηκε από την ενίσχυση των εσόδων
στα 1 2,902 δισ ευρώ έναντι 1 1,955 δισ ευρώ πέρυσι

α τρίμηνο Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ιδιώτες διογκώθηκαν κατά 888 εκατ ευρώ φθάνοντας συνολικά στα 5,575 δισ ευρώ

Αυξάνονται συνεχώςταχρέητου Δημοσίου
Σε

ακόμη υψηλότερα επίπεδα

αναρριχήθηκαν οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές

του Δημοσίου προς τους ιδιώ
ιες καιά ιον μήνα Μάρτιο Συνολικά

τα χρέη έφτασαν στα
5,575 δισ ευρώ 3ε επίπεδο γενικής

κυβέρνησης έναντι 5,405
δισ ευρώ τον Φεβρουάριο και
4,687 δισ ευρώ στις αρχές του
χρόνου Έτσι μέσα στο πρώτο
τρίμηνο του έτους έχουν παρακρατηθεί

από τον ιδιωτικό
τομέα 888 εκατ ευρώ Αν μάλιστα

προστεθούν και οι εκκρεμείς

επιστροφέο φόρων ανήλθαν

σε 1 099 δισ ευ ρώ τον Μάρτιο
από 1 079 δισ ευρώ τον Φεβρουάριο

τότε το σύνολο των
οφειλών του Δημοσίου προς τον
ιδιωτικό τομέα υπολογίζεται για
τον τρίτο μήνα της φετινής χρο
ντάς σε 6,674 δισ ευρώ

Προς κραπέρω αύξηση
Με βάση τον ορισμό των ληξιπρόθεσμων

οφειλών ως τέτοιες

χαρακτηρίζονται οι υποχρεώσεις

του Δημοσίου στην περίπτωση

που δεν εξοφληθούν μετά
την παρέλευση 90 ημερών

από την ημερομηνία οφειλής
Αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους

μήνες οναμένεται περαιτέρω

αύξηση δεδομένου ότι
κατά το πρώτο τρίμηνο το Γενικό

Λογιστήριο ίου Κράτους ενέτεινε

την πολιτική παγώματος
των εξόδων προκειμένου να παρουσιάσει

υψηλά πρωτογενή

πλεονάσματα και να μετατοπίσει
χρονικά την αποστράγγιση

των κρατικών ταμείων
Παρά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών από τα
5,405 δισ ευρώ στα 5,575 δισ ευρώ

ο ουνήθης ύποπτος ΕΟ
ΓΤΥΎ εμφανίζεται να έχει συγκρατήσει

τα χρέη του από το

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

εμφανίζονται να οφείλουν

358 εκατ ευρώ έναντι 298
εκατ ευρώ τον Φεβρουάριο

Πλεόνασμα 3,22 δ ευρώ
Με την άτυπη στάση πληρωμών
το υπουργείο Οικονομικών επιτυγχάνει

να διευρύνει το πρω

με πέρυσι καθώς ανήλθαν στα
13,056 δισ ευρώ έναντι 12,498
δισ ευρώ πέρυσι Ωστόσο η αύξηση

αυτή υπερκαλύφθηκε από
την αύξηση που καταγράφηκε
στο σκέλος των εσόδων Σε επίπεδο

κεντρικής διοίκησης τα
έσοδα ενισχύθηκαν περίπου κατά

1 δισ ευρώ σε σχέση με πε¬

νών στη διαμόρφωση του υψηλού

πρωτογενούς πλεονάσματος
συνέβαλαν και οι οργανισμοί

κοινωνικής ασφολισης οι οποίοι
είχαν περιορισμένο έλλειμμα

64 εκατ ευρώ έναντι πολύ μεγάλου

ελλείμματος 375 εκατ ευρώ

στο πρώτο τρίμηνο του 2015
Η βελτίωση των οικονομικών

Δεκ 2011 Δεκ 201 2 Δεκ 201 3 Δεκ 2014 Δεκ 201 5 Ιαν 2016 Φεβ 2016 Ιϊάρ 2016
1 Γενική Κυβερνποη 7.755 8.841 4.251 3.076 4.687 4.816 5.405 5.575
Κρατικός Π/Υ 851 793 221 157 451 437 584 655
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 381 350 262 197 257 251 499 540
Τοπική Αυτοδιοίκηση 1.191 1.176 428 280 282 289 298 358
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 4.033 4.759 2653 1835 2.765 2.819 2.931 2.876
εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 1.139 1.158 628 342 586 618 644 663
εκ των οποίων Ε0ΠΥΥ/5 2.183 2.723 1.661 1.194 1.704 1.748 1.815 1684
Νοσοκομείο 1.298 1.765 687 607 931 1.020 1.092 1.146
2 Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων 901 724 519 755 1.287 1.155 1.079 1.099
Αθροισμα οφειλών προς προμηθευτές
και φορολογούμενους 8.656 9.565 4.770 3.831 5.974 5.971 6.484 6.674

1,815 δισ ευρώ τον Φεβρουάριο
σε 1 684 δισ ευρώ τον Μάρτιο
Από την άλλη πλευρά αυξήθηκαν

τα χρέη του Ταμείου
Πρόνοιας Δημο(7ιων Υπαλλήλων
από τα 644 στα 663 εκατ ευρώ
αλλά και οι οφειλές των νοσοκομείων

οι οποίες διαμορφώθηκαν
σε 1,146 δισ ευρώ από

1,092 δισ ευρώ τον Φεβρουάριο
Αισθητά αυξημένα είναι και

τα χρέη των δήμων καθώς οι

τογενές πλεόνασμα του
προϋπολογισμού

Ειδικότερα αισθητά

βελτιωμένο σε σχέση με
το πρώτο τρίμηνο του 2015 είναι

το πρωτογενές πλεόνασμα
Ανήλθε σε ενοποιημένη βάση σε
επίπεδο γενικής κυβέρνησης
στα 3,22 δισ ευρώ έναντι 1,103
δισ ευρώ στο πρώτο τρίμηνο
του 2015 Οι δαπάνες του κρατικού

προϋπολογισμού εμφανίστηκαν

ενισχυμένες σε σχέση

ρυσι φτάνοντας στα 12,902 δισ
ευρώ έναντι 11,955 δισ ευρώ
πέρυσι Ενισχυμένα ήταν και τα
φορολογικά έσοδα ανερχόμενα

στα 9,583 δισ ευρώ από 8,848
δισ ευρώ πέρυσι Εκτός από τους
φορείς της κεντρικής κυβέρνησης

όπου αποτυπώθηκε πρωτογενές

πλεόνασμα 931 εκατ ευρώ

έναντι ελλείμματος 270 εκατ
ευρώ πέρυσι απόρροια του παγώματος

των κρατικών δαπα

επιδόσεων των ασφαλιστικών
ταμείων οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην ενίσχυση των ασφαλιστικών

εισφορών που καταβλήθηκαν

κυρίως από την πλευρά

των εργαζομένων Τα έσοδα
από τις εισφορές υπαλλήλων και
αυτοαπασχολούμενων ανήλθαν
σε 1 92 δισ ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

του 2016 έναντι 1,691 δισ
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του
2015 Αύξηση αλλά πολύ μι¬

κρότερη παρατηρήθηκε και στις
εργοδοτικές εισφορές οι οποίες
από τα 2,356 δισ ευρώ πέρυσι
ανήλθαν φέτος στα 2,391 δισ
ευρώ Στο σκέλος των δαπανών
παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση

στα έξοδα για παροχές
ασθενείας με το σχετικό ποσό
να ανέρχεται σε 1,125 δισ ευρώ

έναντι 847 εκατ ευρώ στο
πρώτο τρίμηνο του 2015 Αμιγώς

για ουντάξεις καταβλήθηκαν
6,223 δισ ευρώ έναντι 6,28

δισ ευρώ πέρυσι

Το χρέος
Το ακαθάριστο χρέος στο τέλος
Μαρτίου σε επίπεδο κεντρικής
διοίκησης διαμορφώθηκε σε
321 007 δισ ευρώ έναντι 321 332
δισ ευρώ στο τέλος του 201 5 Η
μικρή μείωση οφείλεται φυσικά

στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε

στην ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης και
στην επακόλουθη εκταμίευση
της δόσης των 5,4 δισ ευρώ που
εκκρεμεί από τον Νοέμβριο και
τον Δεκέμβριο του 2015 Εκτιμάται

ότι με το που κλείσει η
ουμφωνια με τους δανειστές το
χρέος θα επανέλθει και πάλι σε
ανοδική τροχιά τόσο σε απόλυτους

αριθμούς όσο και αναλογικά

με το ΑΕΠ Από το σύνολο
των 321.007 δισ ευρώ οι υποχρεώσεις

προς τους επίσημους
φορείς ΕΤΧΣ ΕΜΣ και ΔΝΤ
έφτασαν στα 21 9,009 δισ ευρώ

IS1D:I021 14381
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BODY&SOUL
Συνέντευξη Σοφία Νετα

ΣΦΕΕ 01 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Για την κατάσταση που επικρατεί

σήμερα στο χώρο ins
φαρμακευτικής αγοράς και
της υγείας εν μέσω οικονομικής

κρίσης μας μίλησε ο
πρόεδρος του ΣΦΕΕ
Πασχάλης Αποστολίδης

Καθημερινά ακούγονται νέα μέτρα
dawback και περικοπές δαπανών
Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζουν
τη φαρμακευτική αγορά και ηώς

διαμορφώνεται το μέλλον των
φαρμακευτικών στην Ελλάδα

Μέχρι αυτή χη στιγμή οι φαρ
μακευχικές εταιρείες ανχιμε
χωπίζοντας χη μία κρίση μεχά
χην άλλη απορρόφησαν χους
κραδασμούς από χις περικοπές
χους περιορισμούς κεφαλαί
ων capital controls αλλά
και χις ανείσπρακχες οφειλές
χου κράχους που ξεπερνούν
χο 1,2 δισ ευρώ ώσχε να μην
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις
στους ασθενείς προσδοκώνχας
όχι θα ξεκινήσει ένα πρό
γράμμα μεχαρρυθμίσεων σε
όλο χο σύστημα υγείας για να
διασφαλισχεί η βιωσιμόχηχά
χου Δυστυχώς αυχό δεν έγινε
και σήμερα η καχάσχαση είναι
πραγμαχικά ασφυκχική για χις

εχαιρείες Επενδυχικά σχέδια
ακυρώνονται ενώ η έλλειψη
ρευστόχηχας ανοίγει χον φαύλο
κύκλο που με κάθε χρόπο
προσπαθούμε να αποφύγου
με γιαχί πέραν χων θέσεων
εργασίας θα σημάνει μεγάλο
πρόβλημα με χα φάρμακα Για
να καχαλάβεχε για κάθε 100
ευρώ φαρμακευχικής δαπάνης
σχην υγεία σήμερα 26 ευρώ
καχαβάλλονται απευθείας από
χο εισόδημα χης ελληνικής
οικογένειας ενώ με 25 ευρώ
συνεισφέρει ο φαρμακευχι
κός κλάδος Την ίδια ακριβώς
στιγμή που η φαρμακευτική
δαπάνη βρίσκεχαι σχο 50
χου ευρωπαϊκού μέσου όρου
Δεν είναι βιώσιμο αυχό Ο
ΣΦΕΕ έχει καχαθέσει με κάθε
λεπτομέρεια χις εναλλακχικές
που υπάρχουν ακόμη και σε
επίπεδο διαπραγμάχευσης με
χους εχαίρους για αύξηση χων
κονδυλίων και θέλουμε να
πιστεύουμε όχι χελικά θα βρεθεί

πεδίο συνεννόησης με χην
Πολιχεία ώσχε να αποφύγουμε
μια μεγάλη κρίση σχην υγεία

Πιστεύετε ότι με τα μέτρα που

λαμβάνονται από την κυβέρνηση

I

και τη φαρμακευτική πολιτική
που ασκείται τα τελευταία χρόνια
λόγω της κρίσης η πρόσβαση των
ασθενών στις θεραπείες και ιδίως
στις νεότερες έχει διευκολυνθεί
Προφανώς πρόθεση χης Πολι
χείας είναι η ισόχιμη πρόσβα
ση όλων χων ασθενών σχις
θεραπείες χους Ομως αυχό
δεν διασφαλίζεχαι σε καμία
περίπχωοη αν δεν καχανοή
σει η Πολιχεία όχι αυχό που
χρειάζεχαι πρωχίσχως είναι να
υπάρξει μια ολοκληρωμένη
σχραιηγική που θα ανακαχα
νείμει σωσχά χους πόρους χου
συοτήμαχος Οι χυφλές περικοπές

δεν είναι ο χρόπος και
αυχονόηχα οδηγεί σε ανισόχη
χες και σε ασθενείς δύο
χαχυχήχων ιδιαίχερα
σε ό,χι αφορά νέες
καινοχόμες και
ακριβές θεραπείες

Επίσης
η στρεβλή
δομή χης θε
χικής λίσχας
φαρμάκων
προκαλεί
επιβά
ρυνση χης
συμμεχοχής
χων ασθενών
Εμείς αυχό χο

μείζον ζήχημα χο

έχουμε χονίσει εδώ
και καιρό καχαθέχονχας
πολύ ξεκάθαρες προχάσεις
Επιμένουμε όχι είναι απαραί
χηχη η μεγαλύχερη διείσδυ
ση χων γενοσήμων ώσχε να
απελευθερωθούν πόροι για χην
καινοχομία Ταυχόχρονα θα
πρέπει να εξευρεθούν επιπλέ
ον κονδύλια για χην επιβεβλη
μένη κάλυψη χου κόστους χων
ανασφάλισχων και να εξαιρε
θεί από χη φαρμακευχική δαπάνη

χο κόστος χων εμβολίων
αφού σχην πραγμαχικόχηχα
πρόκειχαι για δαπάνη πρόληψης

Με αυχούς χους χρόπους
μπορούν να διασφαλιστούν
σχην πράξη χα δικαιώμαχα χων
Ελλήνων ασθενών Επιπλέον
έχουμε καχαθέσει αναλυτική
πρόχαση για χην προσέλκυση
κλινικών μελεχών σχη χώρα
αλλά και οδικό χάρχη για
χην ενθάρρυνση επενδύσεων

οι οποίες θα χονώσουν χο

σύσχημα υγείας και χελικά
χις υπηρεσίες χου προς όλους
χωρίς διακρίσεις

θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει
περιθώριο για άλλα μέτρα που θα
εξοικονομήσουν δαπάνες για τη
φαρμακευχική περίθαλψη ή αποτελεί

μονόδρομο να μετακυληθεί
το κόστος για μία ακόμα φορά
στους ασθενείς
Είναι σαφές ότι αν μιλάμε για
χη βιωσιμόχηχα χου συσχή
μαχος είναι μονόδρομος
ειδικά σε συνθήκες κρίσης ο

εξορθολογισμός χων δαπανών
και ένα ολοκληρωμένο εθνικό
σχέδιο για χην υγεία για χο
οποίο θα συνεργαστούμε όλοι
Οχιδήποχε άλλο θα χο πληρώ
σουν με χον πιο άδικο χρόπο

Ο ΣΦΕΕ έχει κατάθεσα με
κάθε πεπχομέρεκΊ προιά
oas για αύξηση των κονδυλίων

και θέλουμε να
πιστεύουμε ότι τελικά θα

βρεθεί πεδίο cjuvEwonons
με την Πολιτεία ώστε να

αΓκχρύγουμε μια μεγάλη
κρίση στην υγεία

οι ασθενείς οι οποίοι ήδη επί
βαρύνονται ασύμμετρα όπως
και οι εταιρείες αναλαμβάνο
νχας μέρος χων ευθυνών χης
Πολιχείας Δεν διασφαλίζεχαι
έχσι ένα κοινωνικό αγαθό
Ειδικά σε συνθήκες παραχε
χαμένης ύφεσης η οποία έχει
εξαντλήσει χους πολίχες αλλά
και χην αγορά Η πρόχασή
μας είναι πολύ λεπχομερής σε
ό,χι αφορά χον εξορθολογισμό
χων δαπανών υγείας και οε
άλλα κέντρα κόστους εκχός
φαρμάκου χα οποία μάλιστα
αποχελούν και χο 85 χου
συνολικού προϋπολογισμού
χης υγείας σε ό,χι αφορά χην
απελευθέρωση πόρων για
καινοτομία αλλά και σχετικά

με τα κίνητρα ώσχε να
διευρυνθεί περαιτέρω η στενή
συνεργασία χης εγχώριας με
χη διεθνή φαρμακοβιομηχα
νια με νέες επενδύσεις I

54 ΜΑΙΟΣ 2016
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Σε κατάοίαση ασφυξίας οι προμηθευτές του Δημοσί
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ Λ.ΜΚΑΡΗ

Σε
μονοπάτι ασφυκτικών πιέσεων ρευστότητας

συνεχίζουν να πορεύονται οι
προμηθευτές του Δημοσίου μετά και

τη νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους ιδιώτες

Με το ελληνικό Δημόσιο να συμπληρώνει
πέντε μήνες χωρίς τη λήψη δόσης από τον
ESM εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση

της πρώτης αξιολόγησης του Μνημονίου

το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
μοιραία καθυστερεί όσο μπορεί τις ανελαστικές

δαπάνες του προϋπολογισμού Αντλεί
από κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης τα
ταμειακά διαθέσιμα ώστε να μην απειληθεί
σε καμία περίπτωση η ομαλή εξόφληση ανελαστικών

δαπανών μισθών και συντάξεων
αλλά παράλληλα αφήνει όλο και περισσότερες

υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους
προμηθευτές του απλήρωτες

Ετσι τα στοιχεία του Μαρτίου δείχνουν ότι
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι των ιδιω

TAm\o

μετά τη νεα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

τών αυξήθηκαν στα 5,575 δισ ευρώ έναντι
5,405 δισ ευρώ τον Φεβρουάριο ενώ και
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφθασαν
στα 1,099 δισ ευρώ από 1,079 δισ ευρώ τον
Φεβρουάριο Συνολικά λοιπόν οι οφειλές
του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του
ανήλθαν σε 6,674 δισ ευρώ με όλες τις
επιμέρους κατηγορίες να εμφανίζουν περαιτέρω

επιβάρυνση με εξαίρεση τις ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ οι οποίες
μειώθηκαν κατά περίπου 150 εκατ ευρώ
Αντίθετα οι οφειλές προς τα νοσοκομεία αυξήθηκαν

περαιτέρω στα 1 1 46 δισ ευρώ ενώ
και τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα έχουν ξεπεράσει
εκ νέου τα επίπεδα του 201 3 φθάνοντας στα
663 εκατ ευρώ

Την εικόνα ασφυξίας που συνθέτουν οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου
προς τους ιδιώτες όσον αφορά τη ρευστότητα
στην πραγματική οικονομία έρχονται να συμπληρώσουν

τα στοιχεία για την εξέλιξη των
οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο Κάθε

μήνας που περνά οι απλήρωτοι φόροι αυξάνονται
όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα οι

συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
να ξεπερνούν πλέον τα 86 δισ ευρώ

Το Δημόσιο δεν πληρώνει τους προμηθευτές
του με ό,τι αυτό συνεπάγεται για

την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και
την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενώ από
την άλλη πλευρά οι ιδιώτες δεν πληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο με
αποτέλεσμα διαρκώς να αναζητούνται πρόσθετα

έσοδα
Με την εκταμίευση της δόσης εφόσον

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες το οικονομικό
επιτελείο ευελπιστεί ότι το πρώτο σκέλος του
φαύλου κύκλου θα σπάσει με την εξόφληση
μέρους των χρεών του Δημοσίου Το άλλο
σκέλος όμως αυτό της διαρκούς διόγκωσης
των απλήρωτων υποχρεώσεων ιδιωτών προς
το Δημόσιο το πιθανότερο είναι πως θα επιβαρυνθεί

περαιτέρω αν αναλογιστεί κανείς
τις νέες αυξήσεις φόρων που βρίσκονται
καθ οδόν
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