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Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση
για το Παπαγεωργίου που καταρρέει

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ έρευνα για ιην κακή κατάσταση

στην οποία έχει περιέλθει το Νοσοκομείο

Παπαγεωργίου στη θεσσαλονίκη
βρίσκεται σε εξέλιξη

0 εισαγγελέας Εφετών Ελευθέριος Μι
χαηλίδης διέταξε να διερευνηθούν όλες
οι παράμετροι προκειμένου να βρεθούν
τα αίτια που ένα νοσοκομείο-πρότυπο
όπως ήταν στο παρελθόν ίο Παπαγεωργίου

έχει φτάσει στα όρια της απόλυτης
κατάρρευσης

Οπως έγινε γνωστό ο εισαγγελέας διέταξε

να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκα¬

ταρκτική εξέταση Την έρευνα θα αναλάβει
προσωπικά ο εισαγγελέας στο πλαίσιο της
σοβαρότητας του ζητήματος ενώ έχει ζητηθεί

να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι ως και τα
ανώτερα κλιμάκια του υπουργείου Υγείας

Ο κ Μιχαηλίδης έχει ζητήσει να εξεταστεί
αν έχουν τελεστεί το αδίκημα της έκθεσης

σε κίνδυνο ανθρώπου όπως και άλλα

αδικήματα Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται
να κληθούν να καταθέσουν εκπρόσωποι

της διοίκησης του νοσοκομείου αλλά
και διευθυντές κλινικών ενώ σε βάθος χρόνου

κι εφόσον προκύψουν στοιχεία αναμένεται
να κληθούν και υψηλότερα στελέχη

στον κλάδο της Υγείας
Αιτία για την έρευνα φέρεται ότι είναι η

λίστα αναμονής των ασθενών για να υποβληθούν

σε χειρουργικές επεμβάσεις όπως
επίσης και καταγγελίες τόσο από πολίτες
όσο και από γιατρούς του ιδρύματος που
αναφέρουν ότι σε ορισμένες κλινικές πραγματοποιούνται

επεμβάσεις μέσω παρέμβασης
τρίτων

Πάντως σύμφωνα με δηλώσεις των
εργαζομένων

του νοσοκομείου πριν από μερικούς

μήνες τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αγγίζουν
τα 220.000.000 ευρώ οδηγώντας το νοσηλευτικό

ίδρυμα σε κατάρρευση
Αρ Μάτκκ
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Νέα διευθύντρια
επικοινωνίαβ στον ΣΦΕΕ
ΤΗ ΘΕΣΗ της διευθύντριας Επικοινωνίας του Συνδέσμου

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ ανέλαβε η Μαρία Λεοντάρη Με περισσότερα

από 18 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και με έμφαση στη Στρατηγική

Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις η
Μαρία Λεοντάρη κατείχε σημαντικές θέσεις σε
ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες

Εχει συνεργαστεί τόσο με τον ιδιωτικό όσο
και με τον δημόσιο τομέα ενώ στο πελατολόγιο
που έχει χειριστεί συμπεριλαμβάνονται σημαντικές

πολυεθνικές αλλά και εγχώριες εταιρείες
Είναι κάτοχος Β Sc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
double major International Business Human

Resources Management από το Αμερικανικό
Κολέγιο The American College of Greece Deree
College μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MA in
International Business Management από το Πανεπιστήμιο

του Newcastle upon Tyne UK και Διπλώματος

Professional Public Relations από το Αμερικανικό

Κολέγιο The American College of Greece
Deree College Μιλά αγγλικά και γερμανικά
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Η μεταρρύθμιση στην
πρωτοβάθμια φροντίδα
ΣΤΗ συγκρότηση ομάδας εργασίας που
θα αναλάβει να κάνει πράξη τα όνειρα
θερινής νυκτός της κυβέρνησης για την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ΠΦΥ
προχώρησε το υπουργείο Υγείας Επικεφαλής

της ομάδας θα είναι ο αναπληρωτής

γενικός γραμματέας του υπουργείου

Σταμάτης Βαρδαρός ο οποίος θα
αναλάβει την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου

σχεδιασμού της κυβέρνησης
για τη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας και την έναρξη του
διαλόγου και της ηλεκτρονικής διαβούλευσης

για τις προωθούμενες αλλαγές
Στα σχέδια της κυβέρνησης και του

υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις όπως η διεύρυνση του ωραρίου

λειτουργίας με εξέταση της δυνατότητας

εφημερίας ορισμένων δομών
σε 24ωρη βάση η δημιουργία ιατρείων
γειτονιάς και η θέσπιση του οικογενειακού

γιατρού Παρά ταύτα οι εμπνευστές
του σχεδίου ξεχνούν ότι υπολείπονται

κατ ελάχιστον 2.500 ιατροί
ότι σε 23 νομούς της χώρας δεν υπάρχουν

παιδίατροι ότι στις 220 υγειονομικές

μονάδες του ΠΕΔΥ σε όλη την
Ελλάδα καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις

σε βασικές ειδικότητες καρδιολόγοι
παθολόγοι οφθαλμίατροι και ότι

στα εργαστήρια του ΠΕΔΥ δεν διενεργούνται

καν απλές εξετάσεις όπως αυτές

του αίματος
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Για τη μεταρρύθμιση
στην Υγεία
Μεταρρύθμιση και εις άλλα με

υγεία Αυτός είναι σ πρωτότυπος αν
μη τι άλλο τίτλος της εκδήλωσης που
διοργανώνει το Δίκτυο της Α Διαμαντοπούλου

για να παρουσιάσει τη
μελέτη που εκπόνησε o καθηγητής και
πρώην διοικητής του ΙΚΑ Μ Νεκτάρι
os σχετικά με τη ριζική μεταρρύθμιση
του συστήματος υγείας Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Τρίτη 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα
στο ξενοδοχείο Royal Olympic και
εκτός αϊ ιό την Α Διαμαντοπούλου θα
μιλήσει ο πρώην υπουργός Υγείας Αλ
Παπαδόπουλος Η επικεφαλής του
Δικτύου έστειλε ήδη σχετική επιστολή
στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κομμάτων στην οποία επισημαίνει
μεταξύ άλλων ότι Ο εκσυγχρονισμός
και n ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος

Υγείας έτσι ώστε να αποδίδει
την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με
τσ μικρότερο κόστος είναι μεγάλο
στοίχημα Αφορά μακροχρόνιο σχεδιασμό

αλλάτσ πιο ουσιαστικό είναι ως
πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να
συμφωνήσουμε σε έναν πρώτο βασι κό
σχεδιασμό ανατροπών για αναστροφή
της πορείας
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ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Καταιγισμός
παραπεμπτικών
npos τα νευρο-
χειρουργικά
και καρδιοχειρουργικά

Κέντρα του
εξωτερικού
με τεράστια
αιμορραγία για
το ελληνικό
Δημόσιο.

Πλήθος αποκαλυπτικών στοιχείων για τη «φάμπρικα» που
είχε στηθείτα προηγούμενα χρόνια έχουν στη διάθεσή tous
οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Βάσει αυτών, ένας μόνο γιατρός
φέρεται να έχει υπογράψει εκατοντάδες παραπεμπτικά, τα περιστατικά
που είναι αντιμετωπίσιμα και στην Ελλάδα κατευθύνονται συνήθως
σε συγκεκριμένη κλινική στη Γερμανία, ενώ μεγάλο ποσοστό
των νοσηλίων καταλήγει στις τσέπες των γιατρών που τα παραπέμπουν

ΤΟΥΛΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΠΟΡΓΟΥ
dKari g@pegasus gr

V* ΚΟΤΕΙΝΟ παρασκήνιο κρύβει ο «καταιγισμός»
παραπεμπτικών για νοσηλεία Ελλήνων ασθε

νών σε νευροχειρουργική κέντρα tits Ευρώπης.
Πολλά από τα περιστατικά αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν 

και στη χώρα pas. Διαβάζονταβ το
ιστορικό των ασθενών, ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν 

neos ορισμένε5 επεμβάσεις που παράπεμπα
ντε! στο εξωτερικό είναι τόσο απλ.ές, που «μπορούν 

να γίνουν και από ειδικευόμενους γιατρούς»!
Εντονα συζητείται στον χώρο ότι ιδιωτικά κέντρα
τον εξωτερικού πληρώνουν Ελληνεβ YiaTpoùs για
κάθε παραπομπή.

To «Εθνος της Κυριακής» έχει στη διάθεσή του
σωρεία παρόμοιων εγγράφων, τα οποία φέρουν
Tis υπογραφές διευθυντών κλινικών. Σύμφωνα
με τον νόμο, για να παραπεμς>θε ί Ελληνα5 στο
εξωτερικό, απαιτείται γνωμάτευση καθηγητή ή

διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου. Η
υπόθεση έχει «ύποπτες» muxÉs. Αποκαλυπτικά
είναι γραπτά στοιχεία που έχουν παραδοθεί το
201 5 στο υπουργείο Υγείαβ και στο Ανώτατο Υγειονομικό 

Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα 

στον Χρήστο Ιατρού. Το όνομα είναι γνώριμο. 

Πρόκειται για τον νεφρολόγο ο οποίος δέχτηκε 

την περασμένη εβδομάδα πυροβολισμού5
στα πόδια...

τεράστιο ΤΟ KÔOTOS. Σε έγγραφο npos τον κ.
Ιατρού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ανέκαθεν 

υπήρχε μία ροή νευροχειρουργικών ασθε
νών npos νοσοκομεία του εξωτερικού, η δαπάνη
Tns onoias καλύπτεται από ίο Δημόσιο.

Ομως, κατά την τελευταία δεκαετία, αφότου
δηλαδή άρχισε να λειτουργεί μία ιδιωτική κλινική
στο Ανόβερο Tns Γερμανίας, παρατηρείται μια
σχεδόν αποκλίΐστική στροφή των παραπομπών

από διάφορα δημόσια ευρωπαϊκά νοσοκομεία
στην εν λόγω κλινική».

Ως ι πικεφαλής του ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ, ο Xprioros
Ιατρού φέρεται να έχει μειώσει σημαντικά Tis πα-
ραπομπέ5 Ελλήνων στο εξωτερικό: από 60 ασθενεί^ 

που έφευγαν ετησίου npos τη συγκεκριμένη
κλινική, εγκρίνονται επί των ημερών του επτά ή
οκτώ napanopnés. Το όφελθ5 για το ελληνικό
Δημόσιο είναι μεγάλο, koOcosto kôotos μίας νευ-
ροχειρουργική5 επέμβαση σε ελληνικό νοσοκομείο 

είναι aaepoi-s μικρότερο. Το Κλειστό Ενοποιημένο 

Νοσήλιο (KEN) σε ένα δημόσιο νοσηλευτικό 
ίδρυμα Tns xiopas pas, δεν ξεπερνά τα 8.000

ευρώ, όταν το αντίστοιχο kôotos στην Γερμανία
ξεκινά από 75.000 ευρώ και φτάνει πολύ υψηλότερα 

οε ενδεχόμενο επιπλοκών, που είναι συνηθισμένο. 

Τα ποσά δεν είναι ευκαταφρόνηια, δεδομένου 

ότι ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει ετησίως περίπου
20 εκατ. ευρώ για νοσηλεία Ελλήνων στο εξωτερικό.

Γιατί, ôp<os, υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον
για παραπομπή σε συγκεκριμένη κλινική; Σε έγγραφο 

npos τον κ. Ιατρού αναφέρονται επί λέξει
τα εξης: «Αβίαστο συμπέρασμα το οποίο εξάγεται
είναι ότι όσο μεγαλύτερο ποσό χρεωθεί στο ελληνικό 

Δημόσιο, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
προμήθειαιου παραπέμποντος ιατρού. Ωςεκτού-
του, είναι προφανές ότι ένα ενδιαφέρον ποσοστό
των νοσηλίων εξωτερικού του ΕΟΠΥΥ καταλήγει
mous παραπεμποντε5 ιατρούς»!

Οι πλnpoφopiεs προκαλούν κατάπληξη. Evas
μόνο γιατρός φέρεται να έχει υπογράψει εκατό-
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Αγαιτητέ κε Ιατρού

Ανέκαθεν ιητήρχε μια ροη νευροχειρουργικών ασθενών κρος ΝοαοκομεΙα τον
εξατιερικού η δαπάνη της οποίας καλύπτεται αϊτό ίο Δημόσιο Ομως κατά την
τελευταία δεκαετία αφότου δηλαδή άρχισε να λειτουργεί μια ιδιωτική
Νιτινοτειρουργική Κλινική στο Λννόβερσ της Γερμανίας παρατηρείται μια σχεδόν
αχοκλειστική στροφή καριπ...μ*ών ακώ διάφορα Δημόσια ευρωπαϊκά Νοσοκομεία
στην εν λώγτβ Κλινική

Χειρουργοί οι οποίοι για προφανείς λογούς ανεπαρκούν να πραγματοποιήσουν τα
ι τ^ψουργεία rarvow χρΐρη της δ.ΕΐΛυνπ,ιής θέσεως um υιεογροφής άκας

μος και παραπέμπουν στο εξωτερικό περιστατικά το οποία αυτοί οι
ίδκΗ βεαροιτν άττ δε δύνανται να εκτιλ^οτονν στην Ελλάδα Φυσικά θα Οφειλαν να
ιιαραπέμνουν τους ασθενείς αυτούς σε άλλους Ελληνες συνειδέλφοος τους οι οποίοι
αποδεδειγμένα έχουν την εμπειρία να πραγματοποιήσουν αυτές ης επεμβάσεις με
ασφάλεια για τον ασθενή Ως εδώ τίποτα το νομικά μεμπτό έκτος ίσως από την ηθική
πλευρά του θέματος Εκεί ομάς που η παραπομπή σε ιδιωτικά ευραπταΐκό νοσοκομείο
εμπίπτει στις διατάξεις του νομού αφορά στα εξής δυο σημεία

Αβίαστο συμπέρασμα to οποίο εξάγεται είναι άτι άσο μεγαλύτερο ποσά χρεωθεί στο
ελληνικά fcw6.no τάσο ιιετ-αλύτερη θα Είναι η ιτρομήθεια τυυ παραπέμποντας

Γα Χοσά κυμαίνονται αναλόγως χρεάισεως
τοο ελληνικοά δημοσίου Ως βκ τούτον είναι προφανές άτι ένα ενδιαφέρον ποσοστά
ττβν νεσηλεαεον έξιπτέοικοά του ΕΟΠΠΥ κπταλήγκι στους παραπέμποντες ιατρούς

Σοκ προκαλούν ένγραφε5 αναφορές npos
το υπουργείο Υγείας και τον Χρήστο Ιατρού us
επικεφαλής του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου
του ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα με αυτές όσο μεγαλύτερο
ποσό χρεωθεί στο ελληνικό Δημόσιο από κλινική
του εξωτερικού τόσο μεγαλύτερη θα είναι
η προμήθεια για τον παραπέμποντα γιατρό

ITqiMATtVEH
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ην Βοήβοα Γηιβοπραωπκύ Xoocwvyol n ανοναιοο,αοη πη Μβρναη τον mal ον αυνντωητιι
ιιι,'πη.ής Mai ΑΟταις ασφοίικ Ποοου Βνηποτηας 5 ιΐφ,υ imi ai mu i"f ιας π nplnti να

μινπω εοεκοΝται οι α

Ovo καΜς κατ α ένδαχομένο να α

σε Μονάδα Ενητοτής Αιρακείας
j αν ιζηληομένο ΝΕυρθ|[ΐιρ.ϊυβγιτα1 κέντοο της

ο τίγναλονικά ξαΚΑίομά και χφρουργικη nompla Η τυχόν
pantpd rfvivw την Βγείο ιης

Με τον χαρακτηρισμό επείγον στο παραπεμπτικό
ο ασθενής μπορεί να νοσηλευτεί στο πρώτο
διαθέσιμο νοσοκομείο του εξωτερικού ανεξάρτητα
από το εάν αυτό είναι ιδιωτικό ή δημόσιο Τα
παραπάνω περιστατικά καλύπτονται και στην Ελλάδα

60 ασθενεί
έφευγαν
κάθε χρόνο
npos τη
συγκεκριμένη

κλινική
του Ανοβέρου

ενώ
τώρα οι
εγκρισε is δεν
ξεπερνούν
m 7 β

viäöes παραπεμπτικά Σε άλλε5 περιπτώσει χορηγούνται

παραπεμπτικά με ψευδή ένδειξη
επείγον ώστε να επιλεγεί το πρώτο διαθέσιμο
δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο του εξωτερικού

Από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε στο
Εθνος Tns Κυριακής ntos προτεραιότητα δίνεται

σε νοσοκομεία Tns Ευρώπης και στη συνέχεια
των Ηνωμένων Πολιτειών Στην περίπτωση δηλαδή

που ασθενής ζητήσει νοσηλεία στο εξωτερικό

καλύπτεται σε πρώτη φάση ευρωπαϊκό νοσοκομείο

και μόνο στην περίπτωση που δεν
είναι διαθέσιμο καλύπτεται η νοσηλεία σε νοσοκομείο

των ΗΠΑ

0 κανονισμός παροχών Υπάρχουν ωστόσο
γνωματεύσει με Tis οποίεβ οι γιατροί ζητούν από
τον ΕΟΠΥΥ απ ευθεία5 νοσηλεία ασθενών σε νοσοκομεία

των ΗΠΑ Σε μία από auiés ζητείται
μετάβαση σε κέντρο Tns Utas YôpKns για αντιμε
τώπιση όγκου unôcpuons ο onoios χειρουργείται
πολύ συχνά στην Ελλάδα Στον κανονισμό παροχών

του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται ότι η νοσηλεία στο
εξωτερικό μπορεί να καλυφθεί μόνον όταν ο
ασφαλισμένοε πάσχει από σοβαρό νόσημα το
οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα
Για να δικαιολογηθεί η έγκριση πρέπει να προκύπτει

ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά
μέσα ή δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική

μέθοδθ5 διάγνωσηβ και θεραπείαε που απαιτείται
Ολα αυτά με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω
είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν
πειραματική ή ερευνητική μέθοδο

Σε περιπτώσει που η νοσηλεία πρόκειται να
γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές
πτέρυγες κρατικών νοσοκομείων όπου τα κοινοτικά

έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά εγκρίνονται
μόνο όταν το περιστατικό χρήζει άμεσης και επεί
Youoas αντιμετώπισα

Το επείγον του περιστατικού πρέπει να πιστοποιείται

από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνω
μάτευση του θεράποντο5 ιατρού ότι τυχόν καθυστέρηση

εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία
του ασθενούς

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να καταθέσουν στον
ΕΟΠΥΥ γνωμάτευση ιατρού διευθυντή κλινική5
κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλι
viKris ή στρατιωτικού νοσοκομείου Tns αντίστοι
xns με την πάθηση ειδικότητας ή διευθυντή δημοσίου

καρδιοχειρουργικού κέντρου για Tis περιπτώσει

καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων
Αποκαλυπτικό είναι το σημείο του εγγράφου

npos τον κ Ιατρού για τη διαδικασία παραπομπών
Χειρουργοί οι οποίοι για προφανείς λόγους

ανεπαρκούν να πραγματοποιήσουν τα βαρέα χειρουργεία

κάνουν χρήση Tns διευθυντικής tous
Θέσεω5 και υπογραφής όπως προβλέπει ο νόμο5
και παραπέμπουν στο εξωτερικό περιστατικά τα
οποία αυτοί οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν δύνανται να
εκτελεστούν στην Ελλάδα

Φυσικά θα όφειλαν να παραπέμψουν tous
ασθενείς αυτούς σε άλλους Ελληνες συναδέλφου
tous οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν την εμπειρία
να πραγματοποιήσουν αυτές τις επεμβάσεις με
ασφάλεια για τον ασθενή

Αποδέκτης
σημαντικών

καταγγελιών για
τις παραπομπές

στο εξωτερικό
είχε γίνει ο

Χρήστος Ιατρού
ως επικεφαλής
του Ανώτατου
Υγειονομικού

Συμβουλίου
του ΕΟΠΥΥ

ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ελληνόπουλα στο
Λονδίνο για παθήσε
που αντιμετωπίζονταν
και στην Αθήνα
ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΙ

μνήμες από το παρελθόν φέρνει
η υπόθεση με τις παραπομπές νευροχειρουργικών

περιστατικών στο εξωτερικό
Οπως είχε αποκαλύψει το Εθνος της Κυριακής

τον Φεβρουάριο του 2007 περισσότερα από 250
Ελληνόπουλα που γεννιούνταν με καρδιολογικό
πρόβλημα στέλνονταν κάθε χρόνο να χειρουργηθούν

στο εξωτερικό αν και η περίπτωσή τους θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Αθήνα

Η οικονομική αιμορραγία είχε υπολογιστεί τότε
στα 37 εκατ ευρώ τον χρόνο καθώς για κάθε παιδί

με συγγενή καρδιοπάθεια το κόστος επέμβαση
στο Λονδίνο μπορούσε να ξεπεράσει και τα 1 50.000
ευρώ Οι παραπομπές γίνονταν τότε με έγκριση
των Ταμείων έπειτα από χορήγηση βεβαιώσεων
από γιατρούς ότι τα περιστατικά αυτά δεν μπορούσαν

να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα
Το Εθνος της Κυριακής είχε παρουσιάσει τότε

σειρά στοιχείων σύμφωνα με τα οποία επεμβάσεις
αυτού του τύπου γίνονταν πολύ πιο φθηνά στο
Ωνάσειο έχοντας τη δυνατότητα να υπερκαλύψει
τον αριθμό των παιδιών που έφευγαν για επέμβαση

στο εξωτερικό Διέθετε δε τότε όπως και σήμερα
πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας φέροντας

πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας

Το δημοσίευμα αποκάλυπτε
πως στελέχη κλινικών δημόσιων

νοσοκομείων υπέγραφαν
αφειδώς ιατρικές γνωματεύσεις

Σύμφωνα με αυτές υπήρχε
αδυναμία να χειρουργηθούν

τα παιδιά στην Ελλάδα και εισηγούνταν

να γίνει η επέμβαση
σε κάποιο νοσοκομείο του

εξωτερικού κυρίως στο νοσοκομείο

Μπρόμπτον του Λονδίνου

Υπήρξαν μάλιστα και επιστολές

προσφορές των λονδρέζικων

νοσοκομείων που
απευθύνονται σε συγκεκριμένους

Ελληνες γιατρούς Σε μία
από αυτές το Ρόαγιαλ Μπρόμπτον

Χόοηπαλ τους ζητούσε
να στέλνουν εκεί παιδιά με
συγγενείς καρδιοπάθειες παραθέτοντας

μάλιστα και έναν
τιμοκατάλογο με καλύτερες τιμές αν έστελναν
περισσότερα

Το kôotos νοσηλείας αναλυόταν σε ένα αρχικό
ποσό 25.000 λιρών το οποίο επιβαρυνόταν με
εξετάσεις φάρμακα παράταση ημερών νοσηλείας
για παρακολούθηση αξονική τομογραφία καθετηριασμό

εμφυτεύσιμα υλικά και συμβούλους
ιατρούς Μαζί με τα έξοδα μετάβασης συνοδού το
ποσό συχνά ξεπερνούσε και τις 100.000 λίρες
δηλαδή πάνω από 1 50.000 ευρώ

Ειδικοί γιατροί είχαν καταγγείλει τότε ότι με
βάση τις γνωματεύσεις πολλά από περιστατικά
που στέλνονταν στο εξωτερικό μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα Σε άλλες περιπτώ
σεις είχαν επισημάνει neos τα περιστατικά δεν ήταν
τόσο επείγοντα που να δικαιολογείται η άμεση
διακομιδή στην Αγγλία

mm
Από Tis πιο χαρακτηριστικές

περιπτώσει

ήταν αυτή
ενός ζευγαριού από
τον Αγιο Στέφανο
Αττικής το οποίο
πλήρωσε περισσότερα

από 500.000
ευρώ ως έξοδα για
νοσηλεία σε νοσοκομείο

του Λονδίνου

όπου έγιναν
μια σειρά επεμβάσεις

στο μωρό τους
Εκτός από το
τεράστιο κόστος
η περιπέτεια τους
είχε διαρκέσει
οκτώ μήνες
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είδηση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ

Στις 
μέρες μας που οι συνέπειες ιης

οικονομικής κρίσης έχουν διαβρώσει 
ιον κοινωνικό ιστό και δοκιμάζουν 

τις ανιοχές μας, υπάρχουν
άνθρωποι που επιμένουν να μάχονται και** με m δράση τους να φέρνουν αποτέλεσμα σε

όφελος των πιο αδύναμων κοινωνικά ομάδων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο του δρος
Γιώργου Βήχα, που παρέχει εθελοντικά τις
υπηρεσίες του στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού (ΜΚΙΕ) και με τη βοήθεια
συναδέλφων του προσφέρει περίθαλψη σε
χιλιάδες ανασφάλιστους και άνεργους πολίτες,
οι οποίοι στερήθηκαν το αγαθό της υγείας!

Πώς γεννήθηκε η επιθυμία να προσφέρετε 
εθελοντικά τις ιατρικές σας υπηρεσίες 

στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο
■ψ Ελληνικού;

Η ιδέα της δημιουργίας του κοινωνικού
ιατρείου γεννήθηκε στα μέσα του 201 1 . Αιτία
της ιδέας ήταν οι πρώτοι άνεργοι οι οποίοι
έχαναν την ασφαλιστική τους κάλυψη με αποτέλεσμα 

να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα
υγείας. Αφορμή αλλά και δυνατό ερέθισμα για
την υλοποίηση της ιδέας ήταν ένα περιστατικό 

με ασθενή μου, ανασφάλιστο πλέον, με
σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, ο οποίος
δεν έπαιρνε τα φάρμακά του για τρεις μήνες
με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σία επείγοντα με
οξύ πνευμονικό οίδημα. Είχα πλέον τις πρώτες 

ολέθριες συνέπειες μπροστά μου και δεν
Α-   μπορούσα να τις αγνοήσω.

Πως αισθάνεστε πρώτα ως άνθρωπος και
Α   μετά ως γιατρός για αυτή σας την απόφαση;

Ως άνθρωπος αισθάνομαι πως μπορώ πλέον
να λέγομαι πολίτης, αισθάνομαι την υπευθυνότητα 

αλλά και ιην αξία αυτής της ιδιότητας.
Ως γιατρός αισθάνομαι πως κάνω το καθήκον
μου, αισθάνομαι να ασκώ την Ιατρική όπως
την ονειρευόμουν και κατά κάποιο τρόπο να
εκπληρώνεται και ο σκοπός για τον οποίο διάλεξα 

αυτό το επάγγελμα.

θεωρείτε ότι π έννοια της αλληλεγγύης
στις μέρες μας έχει δεχτεί ένα είδος κακοποίησης 

και αν ναι, ποιοι θεωρείτε ότι
*"   είναι οι λόγοι;

Ναι, θεωρώ πως η έννοια ιης αλληλεγγύης
έχει κακοποιηθεί και συνειδητά γίνεται προσπάθεια 

σπίλωσης αυτής της αξίας. Και αυτό
γίνεται γιατί η αλληλεγγύη τρομάζει την εξουσία. 

Είναι το πιο δυνατό όπλο αντίστασης ίων
πολιτών σε μια κοινωνία που συνειδητά εξαθλιώνεται 

και ένα μεγάλο μέρος της οδηγείται 
στην απόλυτη φτώχεια και δυστυχώς σε

αρκετές περιπτώσεις ακόμη και στον θάνατο.
Η αλληλεγγύη είναι το πιο σπουδαίο όπλο
αντίστασης, γιατί όταν βοηθάς με τον οποιονδήποτε 

τρόπο τον συνάνθρωπο σου που έχει
ανάγκη να σταθεί στα πόδια ίου, να μην γονατίσει 

σωματικά, ηθικά και ψυχολογικά, τότε
διατηρείται ζωντανή η ελπίδα να αγωνιστεί
αυτή η κοινωνία για να ανατρέψει ό,τι και* όποιον ιην καταδυναστεύει. Δυστυχώς εκτός
από την κακοποίηση υπάρχει και η «χρησι-
μοποίησή» της από το ίδιο το «σύστημα» ή,
αν θέλετε, από αυτούς που επιβάλλουν αυτή
την εξαθλίωση για την εξυπηρέτηση δικών
τους σχεδίων, που φυσικά είναι εντελώς ξένα
με την αλληλεγγύη. Κλασικό παράδειγμα οι
ΜΚΟ του Σόρος.

Περιγράψτε μου μια ημέρα σας στο ΜΚΙΕ...
Ραντεβού με ασθενείς προκειμένου να εξετα

»»   στούν και να πάρουν τα φάρμακά τους, συναντήσεις 

με άλλους εθελοντές για τρέχοντα
ζητήματα του ιαιρείου και παράλληλα συνεντεύξεις 

τόσο σε ελληνικά όσο και ξένα MME.

m   Υπάρχει προσέλευση;
Υπάρχει αυξημένη προσέλευση κυρίως από

ανασφάλιστους ασθενείς αλλά και από ασφαλισμένους 

οι οποίοι είναι λειτουργικά ανασφά

Υποχρηματοδότηση
στην υγεία, με 1
ποσοστό που
υπερβαίνει το 50%
Τι πιστεύετε όπ έφτασε την κατάσταση 

σε αυτό το σημείο;
Οταν από το 2010 και μετά άρχισαν

οι πολιτικές των μνημονίων, της βάρβαρης 

λιτότητας δηλαδή, υπήρξαν δύο
σημαντικές παράμετροι που έφεραν
την κατάσταση σε αυτά τα επίπεδα. Η
μεγάλη αύξηση της ανεργίας, άρα και
η ραγδαία αύξηση των ανασφάλιστων
πολιτών, και η πέρα από κάθε λογική
μεγάλη μείωση των δαπανών για την
υγεία. Η υποχρηματοδότηση στην υγεία
υπερβαίνει το 50% αυτά τα χρόνια. Οι
επιπτώσεις που υπήρξαν ως αποτέλεσμα
αυτών των αλόγιστων περικοπών είναι
τραγικές και πρωτόγνωρες για τη χώρα
μας εν καιρώ ειρήνης. Για παράδειγμα,
αναφέρω την αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας 

και την αρνητικοποίηση του
δείκτη γεννήσεων - θανάτων. Αυτά που
έχουν συμβεί και δυστυχώς συνεχίζουν
να συμβαίνουν στον χώρο της υγείας
συνιστούν γενοκτονία σύμφωνα με τον
ορισμό που δίνει ο OHE.

Δρ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΧΑΣ
Ο επικεφαλής των εθελοντών γιατρών του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού μιλά στην #είδηση

«Το όπλο αντίστασης
για τους πολίτες
είναι η αλληλεγγύη»

Υποσιτισμένα βρέφη
και καρκινοπαθείς χωρίς
θεραπεία ανάμεσα στις
περιπτώσεις ασθενών που
χαράχθηκαν ανεξίτηλα
στη μνήμη και στην
καρδιά μου!

λιστοι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι
που δεν μπορούν vu πληρώσουν τη συμμετοχή
τους στα φάρμακα. Κάθε μήνα μάς επισκέπτονται 

1.200-1.300 ασθενείς.

Ποια είναι η αντίδραση των ασθενών σας
γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος που έχουν
απέναντι τους παλεύει αφιλοκερδώς για
την υγεία τους;

Από ίο σύνολο σχεδόν ίων ασθενών εκφράζεται 

ευγνωμοσύνη και σεβασμός προς όλους
τους εθελοντές.

Υπάρχει κάποιο περιστατικό που να έχει
χαραχθεί στη μνήμη σας;

Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που
έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου.
θα οας αναφέρω δύο που με έχουν σημαδέψει, 

θυμάμαι όταν έφεραν στο ιατρείο το
πρώτο υποσιτισμένο βρέφος. Το είχαν φέρει

οι άνεργοι γονείς ίου γιατί είχε πυρειό. Η παιδίατρος 

αρχικά υπέθεσε πως το ιιαιδί υπολειπόταν 

οε βάρος λόγω κάποιας ασθένειας, όταν
όμως έδωσε με σύριγγα to αντιπυρετικό στο
παιδάκι, εκείνο άρπαξε με βουλιμία τη σύριγγα 

και άρχισε να πίνει το αντιπυρετικό οαν
να ήταν γάλα. Τότε καταλάβαμε πως το παιδάκι 

ήταν υποσιτισμένο. Εκαναν οικονομία οι
γονείς στη δοσολογία ίου γάλακτος γιατί δεν
είχαν χρήματα, θυμάμαι επίσης τους καρκινοπαθείς 

που έφταναν στο ιατρείο αρκετό καιρό 

μετά την αρχική τους διάγνωση και όιαν
τους ανακοινώναμε πως ξεκινούν δωρεάν οι
χημειοθεραπείες τους ξεσπούσαν σε λυγμούς.
Το συγκλονιστικό ήταν πως ξεσπούσαν σε λυγ
μούς όχι τόσο γιατί επιτέλους θα έκαναν τη
θεραπεία τους αλλά γιατί κάποιοι είχαν ενδιαφερθεί 

γΓ αυτούς. Το ένστικτο της επιβίωσης
ερχόταν σε δεύτερη μοίρα από την ανάγκη να
νιώσουν το ενδιαφέρον, την έγνοια από τους
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2016

είδηση

συνανθρώπους ιους για ίο πρόβλημα ιους Να
νιώσουν ιπ φροντίδα και όχι ιην απόρριψη

Ποια είναι η μεγαλύτερη μάχη που καλείται
να δώσει ένας γιατρός στην καθημερινότητα

Η μεγαλύτερη μάχη έχει να κάνει με τον
ίδιο ίου τον εαυτό Να έχει με τους ασθενείς
του σχέση σεβασμού και ισότιμη και όχι σχέση

εξουσίας

Δεδομένης της ρευστότητας που κυριαρχεί
στον κλάδο της υγείας με χαρακτηριστικό

παράδειγμα τις ελλείψεις που παρουσιάζουν

αρκετά νοσοκομεία στη χώρα
κατά τη γνώμη οας τι κινδύνους εγκυμονεί

ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες η
κατάσταση αυτή

Οι κίνδυνοι από τις ελλείψεις στα νοσοκομεία

είναι και πολλοί και σοβαροί Καθημερινά

1

Ως άνθρωπος μπορώ
πλέον να λέγομαι πολίτης
και ως γιατρός αισθάνομαι
πως ασκώ την Ιατρική
όπως την ονειρευόμουν

δεχόμαστε αιτήματα από δημόσιες δομές υγείας
για φάρμακα κυρίως αντικαρκινικά αλλά και

άλλα υψηλού κόστους και για νοσοκομειακό
υλικό Οταν ένας καρκινοπαθής δεν λαμβάνει
έγκαιρα τη θεραπεία του κινδυνεύει η ίδια του
η ζωή Εκτός από τα φάρμακα και τα υλικά
υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και σε ανθρώπινο

δυναμικό αλλά και σε εξοπλισμό Χαρακτηριστικά

παραδείγματα οι ελλείψεις κλινών στις
ΜΕΘ με αποτέλεσμα καθημερινά στη λίστα
αναμονής να είναι 20 με 25 ασθενείς και οι
μεγάλες αναμονές για ακτινοθεραπεία Οπως
καταλαβαίνετε από όλες αυτές τις ελλείψεις
χάνονται ανθρώπινες ζωές

Πώς κρίνετε ως γιατρός εν έτει 2016 τις
ανισότητες που μαστίζουν τον χώρο της
υγείας

Ακόμη και σήμερα που έχει ψηφιστεί το
νομοσχέδιο για τους ανασφάλιστους δίνο
ντάς τους πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις

υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών Οι
ασφαλισμένοι που έχουν να επιλέξουν τόσο
τις δημόσιες δομές όσο και τις ιδιωτικές με
σύμβαση ΕΟΠΥΥ και οι ανασφάλιστοι που
έχουν μόνο μία επιλογή εκείνη των δημόσιων

δομών Αυτό το να υπάρχουν δηλαδή
δύο κατηγορίες ασθενών είναι απαράδεκτο
και εγκληματικό Ως γιατρός αισθάνομαι ντροπή

και οργή και για αυτούς που διοικούν την
υγεία αλλά και για αυτούς που το ανέχονται

Οταν δεν έχετε να προσφέρετε τα αναγκαία
φάρμακα στους ασθενείς οας τι κάνετε

Ζητάμε βοήθεια μέσω Διαδικτύου και σε
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα βρίσκουμε
θυμάμαι μια περίπτωση νεαρού ασθενούς με
λευχαιμία που δεν είχαμε τα φάρμακά του
Δημοσιοποιήσαμε την έκκληση στο Διαδί
κτυο και σε 24 ώρες συγκεντρώσαμε φάρμακα

για τρεις μήνες Το συγκλονιστικό ήταν πως
τα φάρμακα τα έστειλαν ασθενείς από διάφορα
μέρη της Ελλάδας ασθενείς με την ίδια νόσο
οι οποίοι έπαιρναν την ίδια αγωγή και έστελναν

5 10 15 χάπια ο καθένας από τη δική
του θεραπεία Η μέγιστη αλληλεγγύη

Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση που να
στηρίζει την προσπάθεια που καταβάλλετε

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 δημιουργήθηκε
στο Αμβούργο από μια Ελληνίδα

την Καλλιόπη που ζει 40 χρόνια εκεί μια
ομάδα στην πλειονότητα της από Γερμανούς
πολίτες την οποία ονόμασαν Βοήθεια για το
Ελληνικό Αυτή η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια
μάς βοηθά με φάρμακα αλλά και με ιατρικά
μηχανήματα καθώς επίσης μέσω του κοινωνικού

ιατρείου Ελληνικού βοηθά πολλές
δημόσιες δομές νοσοκομεία και κέντρα υγείας

σε όλη την Ελλάδα Οργανώνουν διάφορες
εκδηλώσεις στη Γερμανία και από τα έσοδα
μας αγοράζουν τα φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο
έχουμε ανάγκη Η αλληλεγγύη από τους Γερμανούς

πολίτες προς τη χώρα μας είναι συγκινητική

και εντυπωσιακή Ο

Ο δρ Γιώργος Βήχας παρέχει εθελοντικά
τις υπηρεσίες του στο Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ΜΚΙΕ
και με τη βοήθεια συνάδελφων του
προσφέρει περίθαλψη σε χιλιάδες
ανασφάλιστους και άνεργους πολίτες

Με το παιδικό
θέατρο
μπολιάζω

τη νέα γενιά
με κοινωνικά
μηνύματα
Πέρα από τον χώρο της Ιατρικής

ενημερωθήκαμε ότι γράφετε
και παιδικές παραστάσεις Πώς
προέκυψε η ενασχόληση σας με
το θέατρο

Αρχισα να γράφω παιδικά θεατρικά
έργα και παραμύθια πριν από 1 5

χρόνια περίπου όταν η μεγάλη μου
κόρη ήταν ακόμη μικρή Προσπάθησα

θυμάμαι να της εξηγήσω τι
είναι ίωση αλλά ως γιατρός δεν τα
κατάφερα Οταν όμως έγραψα ένα
παραμύθι και της το διάβασα αμέσως

το κατάλαβε Αυτό ήταν και
το πρώτο μου παραμύθι Ο Ιάσονας

και ο Ιός Αυτό το παραμύθι
ήταν και η αρχή ενός υπέροχου

ταξιδιού σε έναν άλλο κόσμο έναν
μαγευτικό κόσμο που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα Στο ΜΚΙΕ έχουμε
μια θεατρική ομάδα με την οποία
ανεβάζουμε παιδικά έργα και όλη
η παραγωγή είναι δική μας Η συγγραφή

του έργου η μουσική τα
σκηνικά τα κουστούμια παίζουμε
εμείς Το θέατρο σε έναν ιατρικό
χώρο είναι γνωστό από τα Ασκληπιεία

και για μένα είναι πολύ σημαντικό
που ξανανταμώνουν αυτές οι

δύο τέχνες του θεάτρου και της
Ιατρικής στο ΜΚΙΕ Το έργο που
παρουσιάζουμε αυτήν την περίοδο
Η μελωδία που έκανε τα αστέρια

να μιλήσουν το οποίο το έγραψα
το 2013 είναι ένα μήνυμα προς ία
παιδιά για ιην αλληλεγγύη και τη
δύναμη της να ανατρέπει όλες τις
δυσκολίες Επειτα από κάθε παράσταση

μιλάμε με τα παιδιά και η
χαρά μας δεν περιγράφεται όταν
κάθε φορά διαπιστώνουμε πως το
μήνυμα της αλληλεγγύης άγγιξε τις
ψυχές τους
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► ► ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Συνέχεια στην
κόντρα υπουργείου
Υγείας ΚΕΕΛΠΝΟ
με διαρροές
ΣΕ ΟΡΙΛΕΡ εξελίσσεται η διαμάχη
μεταξύ του υπουργείου Υγείας και
του μέχρι πρότινος προέδρου του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιου

Γιαννόπουλου
Σύμφωνα με τις πληροφορίες

που είδαν το φως της δημοσιότητας
υπήρξε προσωρινή διαταγή με

την οποία παγώνει μέχρι και τις
31 Μαΐου η εφαρμογή της υπουργικής

απόφασης για την απομάκρυνση
του καθηγητή Αθ Γιαννόπουλου

από το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ Ωστόσο
η απόφαση αυτή δεν επιβεβαιώνεται

από δικαστικές πηγές και
διαψεύδεται και από το υπουργείο
Υγείας

Ψευδείς πληροφορίες
Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο
για ψευδείς πληροφορίες Συγκεκριμένα

σε ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι υπάρχει αίτηση αναστολής

προς το ΣτΕ για την οποία
δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία
εκδίκασης ενώ η αίτηση ακύρωσης
θα εκδικαστεί στις 31 05.201 6 Είναι

προφανές ότι πρόκειται για μια
προσπάθεια που αφενός δημιουργεί
κλίμα επηρεασμού της Δικαιοσύνης
και προεξόφλησης των αποφάσεών
της και αφετέρου υπηρετεί ένα σχέδιο

απαξίωσης της πολιτικής ηγεσία
του υπουργείου Υγείας και της

κυβέρνησης αλλά και υπονόμευσης
του αδιαμφισβήτητου κύρους και
της αξιοπιστίας του νέου Δ.Σ του
ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο ίδιος ο κ Γιαννόπουλος δεν
ήθελε να προβεί σε καμία δήλωση
λέγοντας στον Ε.Τ ότι περίμενε
να κοινοποιηθεί η απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι η διαμάχη μεταξύ

του Αθανάσιου Γιαννόπουλου
και του υπουργείου Υγείας ξεκίνησε
από την προκήρυξη για τους 500
γιατρούς και νοσηλευτές που αναμενόταν

να στελεχώσουν τις κλειστές

κλίνες ΜΕΘ Το υπουργείο
Υγείας κατηγορούσε το ΚΕΕΛΠΝΟ
για τη διαδικασία επιλογής των
γιατρών ενώ η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ

τον αναπληρωτή υπουργό
Παύλο Πολάκη

Η όλη καθυστέρηση της τοποθέτησης

προσωπικού στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας έχει πάρει
το δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς
στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
έχουν προσφύγει τόσο ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών όσο και ο αντιπρόεδρος

της Νέας Δημοκρατίας
Αδωνις Γεωργιάδης

Μ Ν ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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Στην υγειά μας• ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
και την Ευρώπη διοργανώνει εκδήλωση την Τρίτη

17 Μαΐου 2016 στις 6.00 μ.μ στο Royal
Olympic Hotel με θέμα την αναγκαία μεταρρύθμιση

του συστήματος Υγείας Μεταρρύθμιση
και εις άλλα με υγεία Την έναρξη των

εργασιών θα κάνει η πρόεδρος του Δικτύου
Αννα Διαμαντοπούλου ενώ εισηγητική ομιλία
θα κάνει ο πρώην υπουργός Υγείας Αλέκος Παπαδόπουλος

με τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ Μιλτιάδη

Νεκτάριο να παρουσιάζει τα αποτελέσματα
της μελέτης του Δικτύου για την υγεία
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Συνέντευξη ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ αναπληρωτής υπουργός Υγείας ► £wv ντανι βεργου και m νορα ρααλη

Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα στον
Θυελλώδης ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης μιλώντας
στην Εφ.Συν παρουσιάζει ως ανατρεπτική τη σημερινή διαχείριση
των δύσκολων προβλημάτων στην Υγεία Με φόντο τον Αρη Βελουχιώτη
που δεσπόζει στο γραφείο του ο αν υπουργός σχεδιάζει στα λόγια
αναφέρεται σε έναν νόμο για τις προμήθειες και υπόσχεται
επιβράβευση δηλαδή αξιολόγηση Παραδέχεται ότι η πρωτοβάθμια

περίθαλψη χρειάζεται 12.000-15.000 προσλήψεις για να αναπτυχθεί
αλλά δεν είναι πολύ σαφής στο πότε και πώς Τέλος στα βήματα του
υπουργού Εργασίας Γ Κατρούγκαλου δεν βλέπει κινητοποιήσεις στα
νοσοκομεία παρά μόνο μαϊμουδιές μιας μειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ

• Τι γίνεται με τον Βελουχιώτη Τον έχετε
παντού θα υπέγραφε μνημόνια αν ήταν
σήμερα όπως κάνατε εσείς

Θες να σου απαντήσω Ο Βελουχιώτης υπέγραψε

δήλωση αλλά πήγε μετά και οργάνωσε
αντάρτικο και αν δεν ήταν αυτός δεν θα γινόταν

τίποτα

• Δηλαδή θα κάνετε αντάρτικο
Ακουσες τι είπα Ο Βελουχιώτης υπέγραψε

δήλωση αλλά ήταν αυτός που ηγήθηκε του
αντάρτικου

• Κατά βάση πέρα από τις μικρές αυξήσεις
όπως λέτε στα κονδύλια για τις λειτουργικές

δαπάνες η πολιτική που ακολουθείτε
είναι αυτή που εφαρμοζόταν και από άλλες

κυβερνήσεις που εφάρμοσαν μνημόνιο
Επομένως τι διαφορετικό κάνετε

Δεν έχει καμία απολύτως σχέση αυτό που

κάνουμε εμείς μ αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι

Οι άλλοι απέλυαν εμείς προσλαμβάνουμε

• Πριν από έναν χρόνο ο πρωθυπουργός
επισκέφθηκε το υπουργείο και μίλησε για
4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με
προτεραιότητα στις ΜΕΘ Προχθές κατά
την έναρξη της διημερίδας για την ΠΦΥ
μίλησε για 3.448 προσλήψεις Τελικά τι
συμβαίνει

Δώσαμε παράταση σε περίπου 1.000 άτομα
επικουρικό προσωπικό διορίσαμε επιπλέον
565 προκηρύξαμε ακόμα 1.202 θέσεις επικουρικών

διορίσαμε μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ για πρώτη

Δώσαμε παράταση σε περίπου 1 000
άτομα επικουρικό προσωπικό διορίσαμε
επιπλέον 565 προκηρύξαμε ακόμα 1 202
θέσεις επικουρικών διορίσαμε μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ για πρώτη φορά με καθαρές
διαδικασίες 141 άτομα με οκτάμηνες
συμβάσεις και προκηρύξαμε επίσης για
πρώτη φορά ύστερα από 5 χρόνια 985
μόνιμες θέσεις

φορά με καθαρές διαδικασίες 141 άτομα με
οκτάμηνες συμβάσεις και προκηρύξαμε επίσης

για πρώτη φορά ύστερα από 5 χρόνια 985

μόνιμες θέσεις

• Για αυτές τις 985 υπάρχει πράξη υπουργικού

συμβουλίου από την εποχή του Αδ
Γεωργιάδη Επιπλέον συμπεριλαμβάνετε
τους επικουρικούς οι οποίοι πληρώνονται
από τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων και
τους συμβασιούχους Πόσες προσλήψεις
μόνιμων είναι όμως να γίνουν

Εμείς θα βάλουμε εργαζόμενο κόσμο στα
νοσοκομεία με κάθε τρόπο και μέσο Δώσαμε
έγκριση για ακόμα 690 θέσεις μόνιμων γιατρών

και 1 700 μόνιμους λοιπό προσωπικό
Διορίσαμε 187 μόνιμους εργαζομένους στο
ΕΚΑΒ με προκήρυξη του 2014 και αναμένεται

η προκήρυξη ακόμη 100 θέσεων Οι 1.077
θέσεις διοικητικών από προκήρυξη του 1998
και οι 500 του ΚΕΕΛΠΝΟ ολοκληρώνονται
τον Μάιο Παρατηρήσατε ότι στα νοσοκομεία
δεν γίνονται πλέον κινητοποιήσεις Ο κόσμος
καταλαβαίνει Οσο γι αυτά που κάνει μια μειοψηφία

της ΠΟΕΔΗΝ είναι μαϊμουδιές

• Ωστόσο το έλλειμμα ισοσκελίζεται
Δεν ισοσκελίζεται το έλλειμμα Δεν ξέρουμε

πόσοι έχουν φύγει γιατί δυστυχώς τα στοιχεία

τα οποία έχουμε είναι αντιφατικά

• Πέρυσι ο πρωθυπουργός είχε
δώσει έμφαση στις ΜΕΘ Δεν
ευοδώθηκε αυτή η κατάσταση
και μάλιστα έχουμε τα τεκταινόμενα

του ΚΕΕΛΠΝΟ Εχετε

γίνει κεντρικό πολιτικό
πρόσωπο έχετε επικρι L

θεί για τον τρόπο που αντιδράτε πολιτικά
θα επιμείνετε σε αυτή την τακτική Ωφελεί
την κυβέρνηση

Εγώ δεν πρόκειται να υποδυθώ κάτι που
δεν είμαι Ο καθένας μας είναι αυτό που έχει
μεγαλώσει Είναι το αξιακό φορτίο που έχει
πάρει οι εμπειρίες που έχει συσσωρεύσει από
τη δουλειά του και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται

την πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά

θεωρώ εντελώς ψευδεπίγραφο από τη μεριά

της συντριπτικής πλειοψηφίας των MME
την ενασχόληση με το άγριο και αθυρόστομο
του χαρακτήρα μου με την επιθετικότητα και
τις λεκτικές υπερβολές Δεν είμαι υπουργός διαφορετικός

από ό,τι είμαι ως άνθρωπος Αυτό
για το οποίο κρίνεται ο καθένας είναι η ουσία
όσων κάνει

• Ποιο μήνυμα φέρνει ειδικά στη νεολαία
αυτή η λογική τού θα σε χώσω 3,5 μέτρα
κάτω από τη γη βοθροκάναλα κ.λπ

Αυτή την ευαισθησία περί των τριών μέτρων

κάτω από τη γη δεν την είδα όταν με
αποκάλεσε ο δημοσιογράφος σκύλο Είναι
γεγονός ότι ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο

40 χρόνια δεν σου λέει ορίστε περάστε
Δεν είναι μόνο το ΚΕΕΛΠΝΟ Ο λόγος για τον

οποίο δεχόμαστε αυτή την επίθεση είναι η

ετοιμασία του νομοσχεδίου για τις προμήθειες
Στην Υγεία για 13 χρόνια το κρατικό χρήμα

ήταν περίπου 16-17 δισ ευρώ Από αυτά ξέρουμε
ότι τα 6,5 δια ήταν μαύρο χρήμα υπερτιμο

λόγησης ακόμα και σήμερα

• Ετοιμάζετε νομοσχέδιο
Αρχές Ιουλίου θα το φέρουμε στη Βουλή

Επιπλέον χρειάζεται να γίνει και μια πολύ μεγάλη

εσωτερική αναδιανομή στο σύστημα Θα

αμείψουμε τη ζωντανή εργασία τους ανθρώπους

που δουλεύουν και όχι τη νεκρή εργασία
αυτή δηλαδή που είναι συσσωρευμένη σαν
υπεραξία και μαύρο χρήμα

• Προλαβαίνετε να τα κάνετε όλα αυτά
Είμαστε υποχρεωμένοι να προλάβουμε

Και καθώς έχουμε τη στήριξη και την ανοχή
του ελληνικού λαού θα τα κάνουμε Είναι θέμα
απόφασης όχι χρόνου Αλλάζουν οι μηχανισμοί

δεν είναι αιώνιοι Επαιξαν τα ρέστα τους
Εχω σκοπό να μείνω Εχω σκοπό ν αλλάξουμε

την Ελλάδα μαζί με τον Αλέξη και με όλους
όσοι έχουν πιστέψει σε αυτό το σχέδιο και
αυτή την απόπειρα που είναι μοναδική στην
Ευρώπη

• Ανησυχείτε για τον επικείμενο ανασχηματισμό

Την απόφαση για τις υπουργικές θέσεις την
είχε την έχει και θα την έχει ο πρωθυπουργός
Εμείς είμαστε λοχαγοί και φαντάροι και όπου
μας καλέσει θα υπηρετήσουμε

• Το ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργούσε μια χαρά Ο
Θανάσης Γιαννόπουλος είναι ένας άνθρωπος

που εγώ τοποθέτησα στο Δ.Σ είπε προ
ημερών ο κ Κουρουμπλής μιλώντας για

τον άνθρωπο που εσείς αντικαταστήσατε
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χώρο της Υγείας

Si

Η προσπάθεια μας
θα είναι να υπάρχει
αύξηση της χρήσης γε
νοσήμων και μάλιστα
θα δοθούν και κάποια
κίνητρα στους φαρμακοποιούς

Δεν είναι το
σημαντικότερο πρόβλημα

όμως αυτό αν
και υπαρκτό

Το μόνο που έχω να πω είναι πως το ΚΕ
ΕΛΠΝΟ αλλάζει Τέρμα τα ρουσφέτια και το
μαύρο χρήμα όσες μηνύσεις κι αν μας κάνουν
Εμείς ήρθαμε για να υπηρετήσουμε ένα διαφορετικό

κοινωνικό συμβόλαιο

• Ωστόσο ενώ έγιναν σημαντικές εξαγγελίες
από τον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σχεδόν στα

ίδια Πώς νιώθετε γι αυτό Σκεφτήκατε
ποτέ ν ανεβείτε στη μηχανή σας και να
φύγετε να τα παρατήσετε

γελάει Το μεγάλο ζόρι ήταν η 1 3η και η 14η
Ιουλίου Τότε έκανα αυτό που κάνω πάντα Ρώτησα

τους ανθρώπους με τους οποίους δούλεψα

μαζί 4-5 χρόνια στον Δήμο Σφακίων τι να
κάνω Η συντριπτική πλειονότητα μου απάντησε

Μείνε και πολέμα Αυτό έκανα Διότι
ξέρεις η πραγματική ζωή και η πραγματική
πολιτική διαχείριση δεν είναι αυτό που έχεις
σαν θεωρητικό κατασκεύασμα στο μυαλό σου

• Να πούμε για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας την οποία θα αντικαταστήσετε

Πώς θα λειτουργεί αυτό το δίκτυο
Υπάρχουν δύο ζητήματα ο οικογενειακός

γιατρός και οι ομάδες υγείας Αυτά θα ξεκινήσουν

σε πιλοτική μορφή και θα χουν την ευθύνη

της αγωγής υγείας και της πρωτοβάθμιας
περίθαλψης για έναν πληθυσμό περίπου ανά
δήμο Το δεύτερο σκέλος είναι η κάλυψη των
κενών στις μονάδες ΠΕΔΥ-ΕΟΠΥΥ

• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης
του δικτύου Ο αναπληρωτής γενικός

γραμματέας του υπουργείου Υγείας Σταμ
Βαρδαρός μίλησε για 85 ανάπτυξη του
δικτύου το 2027 και ολοκλήρωση αναλόγως

το 2030
Κάποια πράγματα γίνονται με

βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα

που υπάρχουν τώρα

• Είπατε ότι θέλει
πολύ κόσμο πόσο

Συνολικά στην πλήρη
ανάπτυξη 12.000-15.000
άτομα

Με τη μεσοσταθμική
φαρμακευτική δαπάνη και

τη συμμετοχή του ασφαλισμένου
του ΕΟΠΥΥ που ήταν 9 το

2009 και έχει φτάσει
27 τι θα γίνει

• Πληρώνει όμως
ο κόσμος Δεν είναι
αυτό σοβαρό

Θα υπάρξουν και άλλες μεταβολές τώρα
που αρχίσαμε να ισορροπούμε

• Με την περίθαλψη των ανασφάλιστων
Παρ όλες τις δυσκολίες του μηχανισμού

που υπάρχει το λύνουμε

• Το όριο που βάζετε είναι πολύ χαμηλότερο
από εκείνο της Ν.Δ το 2006 Ηταν

6.000 ευρώ για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη προσαυξημένο 20 για κάθε
σύζυγο και κάθε παιδί ενώ εσείς περάσατε
στα 2.400 ευρώ Γιατί το μειώσατε

Τα όρια αυτά έπρεπε να τα αντιστοιχίσουμε
με τα όρια του προγράμματος της ανθρωπιστικής

κρίσης Ενας έμπορος ο οποίος έμεινε
ανασφάλιστος γιατί πάει άσχημα το μαγαζί του
ή γιατί έκλεισε δεν μπορεί να πάρει τα φάρ
μακά του όταν ένας ασφαλισμένος πληρώνει
συμμετοχή

• Μα δεν είναι χαμηλό το όριο
Ναι είναι χαμηλό αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι

που καλύπτονται είναι αυτοί οι οποίοι
συμμετέχουν και στο πρόγραμμα της ανθρωπιστικής

κρίσης

• Τα 100 εκατ ευρώ επαρκούν για την περίθαλψη

των ανασφάλιστων
Πιστεύουμε πως ναι Αν χρειαστούν τώρα

που χαλάρωσε η θηλιά βελτιώσεις προς αυτή
την κατεύθυνση θα τις κάνουμε Η Υγεία η
Παιδεία και το κοινωνικό κράτος θα έχουν
προτεραιότητα

• Εχουμε και τον προληπτικό μηχανισμό
Πιστεύετε ότι η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ θα τον
ψηφίσει

Μετά τις εξελίξεις στο Eurogroup είναι σαφές

πως αρχίζουμε να βγαίνουμε από ένα βαθύ
πηγάδι Τον περασμένο Ιούλιο κάναμε μια συμφωνία

που ήταν συμβιβασμός που αντανακλούσε

τους διεθνείς συσχετισμούς δυνάμεων
και τη δυνατότητα που είχαμε να αλλάξουμε
κάποια πράγματα Δεν ήταν προδοσία ή υποχώρηση

ήταν ένας συμβιβασμός Δεν ήταν
αυτό που θέλαμε ούτε τώρα είναι ακριβώς
Από κει και πέρα τηρήσαμε όσα είπαμε θα
κλείσει η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί το
παράλληλο πρόγραμμα και θα βγάλουμε ένα
μεγάλο αγκωνάρι από τον λαιμό μας με τη συζήτηση

για το χρέος Και σ όλα αυτά είμαστε
όλοι μαζί
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Μείωση στις τιμές των φαρμάκων και περικοπές

στις δαπάνες περιλαμβάνονται στη συμφωνία
Κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα κάθε Ιούνιο

και Δεκέμβριο θα αξιολογείται η πρόοδος των

ελληνικών αρχών ως προς την υιοθέτηση των μέτρων

αρχής γενόμενης από τον προσεχή Ιούνιο

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη

• ΣΤΟ 1,15 bra ευρώ
ο προϋπολογισμός για τα δημόσια
νοσοκομεία το 2016 φέτος
επιβαρύνονται και με to κόστος
χορήγησης των ακριβών φαρμάκων
που πέρυσι χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ

ΣΤΟ 1,945 δ ευρώ
είναι κλειδωμένη
για φέτος η δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη
όπως και το 2015

Θ

• Για τα νοσοκομειακά
φάρμακα το όριο δαπανών

ανέρχεται στα

600 εκατ ευρώ
έναντι 456 εκατ ευρώ

το 2015

Κλειστός προϋπολογισμός
claw back

στα 570 εκατ ευρώ
προβλέπεται για
τα νοσοκομεία

• Στα 5,6 in ευρώ
ο προϋπολογισμός
του ΕΟΠΥΥ για
10 εκατομμύρια πολίτες

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Κόφτες και στην
Υγεία απαιτούν οι δανειστές

ΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Νέους κόφτες ακόμη και για τη
πρόσβαση των ασθενών στα δημόσια
νοσοκομεία αλλά και τον περαιτέρω
περιορισμό των δαπανών της συντα
γογράφησης και των παραπομπών
στον ιδιωττκό τομέα υγείας περιλαμβάνει

το σχέδιο που βρίσκεται στο
τραπέζι μεταξύ πιστωτών και κυβέρνησης

ενόψει της ορτοττκής συμφωνίας

για την πρώτη αξιολόγηση
Ειδικά για το ΕΣΥ προβλέπεται

η είσοδος ελεγκττκών ετατρειών
για τον οικονομικό έλεγχο των δημόσιων

νοσοκομείων Παράλληλα
έως τον Δεκέμβριο του 2016 το 60
των προμηθειών των νοσοκομείων
θα πρέπει να γίνεται κεντρικά ποσοστό

που θα πρέπει να έχει αυξηθεί
στο 80 τον Δεκέμβριο 2017

Ειδική αναφορά γίνεται στη διαχείριση

των ασθενών οι οποίοι
προσέρχονται

στα επείγοντα Συγκεκριμένα

προτείνεται η παρακολούθηση
της πρόσβασης των ασθενών που θα
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα
τακτικά ιατρεία και λήψη μέτρων για
τον περιορισμό της

Ηδη όπως αναφέρετατ στο προσχέδιο

οι αρχές μεταξύ άλλων
έχουν δεσμευτεί να συνεχιστεί η
μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας
ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών
η μείωση των τιμών των φαρμάκων
η βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων

η διενέργεια κεντρικών
προμηθειών στο ΕΣΥ ο έλεγχος της
συνταγογράφησης και η ανάπτυξη
ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής
παραπομπής για την πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια φροντίδα

Το σχέδιο προβλέπει μείωση των
ημών των φαρμάκων μέσω διαπραγμάτευσης

και σύμφωνα με τις πωλήσεις

έλεγχο και περιορισμό ίων
δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις
νέοι κανόνες συνταγογράφησης ε

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας ώστε να γίνει σύγχρονο

και βιώσιμο προτείνει το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση
στην Ελλάδα και την Ευρώπη καταθέτοντας μελέτη του καθηγητή
Πανεπιστημίου Πειραιά και πρώην Διοικητή του ΙΚΑ κ Μιλτιάδη
Νεκτάριο ύστερα από διαβούλευση με 40 στελέχη από τον χώρο
της Υγείας γιατρούς νοσηλευτές και ειδικούς στην οργάνωση
των υπηρεσιών υγείας Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δικτύου
κ Άννα Διαμαντοπούλου η σημερινή κατάσταση ύστερα από έξι
χρόνια κρίσης και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν συγκεκριμένοι

υπουργοί Υγείας έχει καταστεί δραματική για τη ζωή και
την υγεία του ελληνικού λαού Δεν μπορεί να συνεχίσει η όποια
λειτουργία να εναπόκειται κατά κύριο μέρος στο
φιλότιμο του Ελληνα γιατρού και νοσηλευτή Τα
στοιχεία είναι αποκαλυπτικά το 75 των Ελλήνων

πολιτών έχει αρνητική άποψη για το σύστημα
Υγείας της χώρας το χαμηλότερο ποσοστό

στην ΕΕ-28 ενώ ο μέσος όρος για την E E

είναι κάτω του 30 Επιπλέον οι Ελληνες πολίτες

υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση για
τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε σχέση με
όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ με τη συνολική
επιβάρυνση των νοικοκυριών να ανέρχεται
στο 40 της συνολικής δαπάνης υγείας

φαρμογή νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων

μέσω της ηλεκτροντκής συ
νταγογράφησης Διευκρινίζεται επίσης

ότι κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα
κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο θα

αξιολογείται η πρόοδος των ελληνικών

αρχών ως προς την υιοθέτηση
των μέτρων αρχής γενόμενης από
τον προσεχή Ιούνιο Πιο αναλυτικά

ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΠΕΜΟ
ΤΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι αρχές θα πρέπει να λάβουν
συγκεκριμένα μέτρα έως τον Δεκέμβριο

του 2016 ώοτε το 60 των
προμηθειών

των νοσοκομείων να γίνεται
κεντρικά και το 80 έως τον Δεκέμβριο

του 2017 Για τον λόγο αυτό
προτείνεται ως ενδιάμεσο στάδιο η

Στο μικροσκόπιο
του υπουργείου Υγείας
θα βρεθούν οι εισαγωγές
ασθενών στο ΕΣΥ
και συγκεκριμένα από
τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών για να
εντοπιστούν οι αδικαιολόγητες

εισαγωγές

t 9

ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αξιολόγηση
και βελτίωση
των παροχών
του ΕΟΠΥΥ

0ι ελληνικές αρχές πρέπει
επιπλέον να φροντίσουν
ώστε οι αγορές υπηρεσιών
υγείας του ΕΟΠΥΥ από ιδιώτες

παρόχους να γίνονται
αφότου εξεταστούν οι δυνατότητες

του δημόσιου
τομέα 0 ΕΟΠΥΥ πρέπει να
ελέγχει σε μηνιαία βάση τις
δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικές

κλινικές να αναπτύξει
πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο
Υγείας ασθενούς και να
ολοκληρώσει νέο σύστημα
ηλεκτρονικών παραπομπών
στη δευτεροβάθμια φροντίδα

υγείας βάσει του οποίου
θα υπολογίζεται και ο χρόνος

αναμονής των ασθενών
για θεραπεία Στόχος είναι
έως τον Ιούνιο του 2017 να
αναπτυχθείσύστημα προέγκρισης

των παραπομπών
ασφαλισμένων στον ιδιωτικό

τομέα υγείας Η πρόοδος
του συγκεκριμένου στόχου
θα αξιολογείται κάθε έξι
μήνες τον Ιούνιο και τον
Δεκέμβριο αρχής γενομένης

από τον Ιούνιο το 2016
Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες
δεσμεύσεις μεταξύ άλλων
παραμένει η υποχρέωση
του υπουργείου Υγείας για
την έκδοση δελτίου τιμών
φαρμάκων ανά εξάμηνο
Μάιο και Νοέμβριο την

διενέργεια τακτικών ελέγχων

και την είσπραξη των
claw back και rebate προηγούμενων

ετών να συντάσσει

μηνιαίες εκθέσεις για τις
δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ανά
πάροχο και τη σταδιακή
εφαρμογή του νέου συστήματος

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας έως τον
Δεκέμβριο του 2016

κατάρτιση καταλόγου των προμηθειών
που θα γίνονται κεντρικά να έχει

καταρτιστεί μέχρι τον Ιούνιο ώοτε
τον Σεπτέμβριο του 2016 να υπάρξει
σχετική εγκύκλιος για τη διαδικασία
Παράλληλα στο μικροσκόπιο του
υπουργείο Υγείας θα βρεθούν οι εισαγωγές

ασθενών στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα

από τα Τμήματα Επειγόντων

Περιστατικών για να εντοπιστούν

οι αδικαιολόγητες εισαγωγές
Προτείνεται μάλιστα έκθεση ελέγχου
κάθε έξι μήνες και λήψη μέτρων για
την αποθάρρυνση αδικαιολόγητη
πρόσβασης προκειμένου να διασφαλιστεί

η αποτελεσματική παροχή επείγουσας

περίθαλψης όπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται
Στο ίδιο κεφάλαιο υπογραμμίζεται
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα

ώοτε το clawback που καλούνται να
πληρώσουν οι πάροχοι υγείας όταν
οι δαπάνες ξεπερνούν τον κλειστό
προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ να μειωθεί

κατά τουλάχιστον 30 ετησίως
τα έτη 2017 και 2018

Σημειώνετατ δε ότι η επίτευξη του
στόχου θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο και
τον Δεκέμβριο του 2017 Ειδικά για
τα φάρμακα υψηλού κόστους το σχέδιο

των πιστωτών αναφέρει πως θα
πρέπει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
να προχωρήσει μέχρι τον Ιούνιο του
2016 σε συμφωνίες με ης φαρμακευτικές

εταιρείες που θα εξασφαλίζουν
μείωση των ημών σε συνάρτηση με
ης πωλήσεις και το όφελος για τον
ασθενή Αντίστοιχα καλούν το υπουργείο

Υγείας να ενεργοποιήσει ένα
Κέντρο Αξτολόγησης της Τεχνολογίας

Υγείας ώστε να αξιολογούνται
ποια προϊόντα θα πρέπει να προμηθευτούν

οι δημόσιες δομές υγείας

ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΓΕΝΟΣΗΜΟΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Για ακόμη μια φορά ζητείται αύξηση

της χρήσης των γενοοήμων και
μάλιστα προτείνεται η θέσπιση οικονομικών

κινήτρων για ιους φαρμακοποιούς

από τον ερχόμενο Δεκέμβριο
η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης

των πολιτών και η αναθεώρηση

προς τα κάτω των συνταγογρα
φικών στόχων των γιατρών Ο στόχος
χρήσης γενοοήμων τοποθετείται στο
50 για τους νοσοκομειακούς ασθενείς

τον ερχόμενο Δεκέμβριο 60
τον Ιούνιο 20 1 7 και στο 40 για τους
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς τον
Μάρηο 2017 60 τον Μάρηο 2018

ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Αμεσα και συγκεκριμένα τον
ερχόμενο

Ιούνιο το υπουργείο Υγείας
θα πρέπει να παραδώσει ένα σχέδιο
για τη διενέργεια πιλοτικού ετήσιου
οικονομικού ελέγχου από ελεγκτικές
εταιρείες στα δημόσια νοσοκομεία
με έναρξη το 2017 και καθολική εφαρμογή

σε όλα τα νοσοκομεία από
το 2018 Παράλληλα για τον έλεγχο
των δαπανών στο ΕΣΥ προτείνεται

από τον Δεκέμβριο του 2017 εφαρμογή

των DRG κλειστά ενοποιημένα
νοσήλια ή όποιου άλλου ενδεδειγμένου

τρόπου υπολογισμού ίου
κόστους των πράξεων
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Μονάδες Υγείας μόνο για απορρόφηση κονδυλίων
Ατακτως ερρψμένα έρνα, ασύνδετα μεταξύ τους, έγιναν για να υπηρετήσουν τοπικιστικού χαρακτήρα συμφέροντα

7nc ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στην Ηγουμενίτσα, σε ένα χωράφι
έχει ανεγερθεί ένα καταπληκτικό
κτίριο με υπερσύγχρονο ιατρικό
και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Είναι
το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

του νοσοκομείου, το οποίο
βρίσκεται 20 χιλιόμετρα μακριά!
«Αρα, πρέπει να βρούμε αυτόματα
ιπτάμενα φορεία», ανέφερε με χιούμορ 

ο γενικόβ γραμματέαε Υγεία$,
riripos Παννουλάτοε, σε πρόσφατη
παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου 

του υπουργείου για το νέο
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στα Γιάννενα ανεγέρθηκε ένα
πενταώροφο κτίριο για να στεγάσει
το πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ο
προϋπολογισμόΒ για την ανέγερση
του κτιρίου, στα 15 εκατ. ευρώ. Μένουν 

μόλιε 700.000 ευρώ να δοθούν

στον εργολάβο για να γίνει η παραλαβή 

του κτιρίου. Και είναι πολύ
πιθανόν η «ιστορία» να τελειώσει
εκεί, αφού δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη 

-όταν συμπληρωνόταν το
τεχνικό δελτίο του έργου από την
Περιφέρεια- για τον εξοπλισμό
του... Σε δύο γειτονικά μικρά νησιά
του Αιγαίου προβλέφθηκε η δημιουργία 

δύο περιφερειακών ιατρείων, 
ίδιων σε σχέδιο και εξοπλισμό.

Η διαφορά μεταξύ tous ωστόσο είναι 

μεγάλη. Tns τάξηβ των 280.000
ευρώ. Το ένα χρηματοδοτήθηκε με
780.000 ευρώ για να κατασκευαστεί
και το άλλο με 500.000 ευρώ.

Κτίρια που από x\s τεχνολογιχέε
εκθέσει δεν φαίνεται ο λόγοε για
τον οποίο έγιναν, μονάδεε μεταξύ
tous ασύνδετεε, έργα που έγιναν
Kupitjs για να απορροφηθούν τα
κοινοτικά κονδύλια προηγούμενων

προγραμμάτων και δεν έχουν καμία 

εξασφαλισμένη απόδοση. Σε
αυτή την «κακοδαιμονία» αναφέρθηκε 

και ο unoupYÖs Υγείαε, Αν-
ôpéas EavQôs, σε πρόσφατη ημερίδα 

για το νέο ΕΣΠΑ. Ontos είπε,
«το κράτοε και οι φορείε που 

εμπλέκονται 

έκαναν μια λίστα αγορών 

όπου έριχναν μέσα ατάκτωε
ερριμμένα έργα ασύνδετα μεταξύ
tous, συχνά υπηρετώνταβ τοπικιστικού 

χαρακτήρα επιλογέ5, πελατειακού 

χαρακτήρα κινήσει
και ζητούσαν τη συνδρομή για τη
χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά

Το υπ. Υγείας για το νέο
ΕΣΠΑ δεν έχει ούτε
τομεακό πρόγραμμα
ούτε θεματικό άξονα.

ταμεία (...). Και παρότι σ' έναν βαθμό 

βελτιώσαμε τα υποδομέΞ και
τον εξοπλισμό στο σύστημα υγείαβ,
έχουμε βρεθεί τώρα με υπερσύγ-
χρονε5 μονάδεε κλειστέβ, με υπερσύγχρονα 

μηχανήματα που δεν
αξιοποιούνται και με μη αισθητή
βελτίωση στην καθημερινότητα
των πολιτών απ' όλη αυτή την εισροή 

πόρων».
Για το νέο ΕΣΠΑ το υπουργείο

Υγεία5 δεν έχει ούτε τομεακό πρόγραμμα 

ούτε θεματικό άξονα για
την υγεία και χρειάζεται τη συνεργασία 

των συναρμόδιων υπουργείων 
και περιφερειών για να μπορέσει

να υλοποιήσει το στρατηγικό του
σχέδιο. Είναι ενδεικτικό ότι από
τα 480 εκατ. ευρώ που θα διεκδικήσει 

για την ανάπτυξη δράσεων,
Kupicos μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα 

στο σύστημα Υγεία5, σίγουρα

είναι μόλιε 165 εκατ. ευρώ, και αυτά
επειδή πρόκειται για συνεχιζόμενα
από το προηγούμενο ΕΣΠΑ έργα.

Το «σχέδιο 100 δράσεων», oncos
έχει ονομάσει τον σχεδιασμό του
για δράσειβ που ευελπιστεί το
υπουργείο να χρηματοδοτηθούν
από koivohkous nôpous, κινείται
σε xpeis άξονε3, την καθολική και
ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα
υγεία$, τη διαφανή και εκσυγχρονισμένη 

διακυβέρνηση υγεία$ και
τη δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση 

του συστήματοβ Υγεία$
(π.χ. αναθεώρηση του συστήματσε
προμηθειών). Στκ «100 δράσει»
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η
ανάπτυξη δικτύου πρωτοβάθμιαε
ippovTiôas υγείαβ και η ολοκλήρωση 

xns ψυχιατρικά μεταρρύθμισα. 
Ειδικά για την πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείαΞ, το υπ. Υγείαβ

σχεδιάζει την ανάπτυξη rvôs εθνικού 

δικτύου τοπικών μονάδων
υγείαβ στελεχωμένων με διεπιστημονικέ 

ομάδεε (γιατρού3, νο-
οηλευτέε, koivcovikoùs λειτουργούε
κ.ά.) που θα παρακολουθούν συγκεκριμένο 

αριθμό πολιτών, ενώ
οι υπάρχουσεε δομέβ θα αποτελούν
xis μονάδε$ avacpopâs tous. To
σχετικό σχέδιο νόμου εκτιμάται
ότι θα κατατεθεί στη Βουλή τον
Ιούνιο. Μεταξύ των δράσεων είναι
και η ηλεκτρονική διασύνδεση
όλων των εποπτευόμενων από το
υπ. Υγείαε φορέων ώστε το υπουργείο 

να αντλεί σε άμεσο χρόνο
στοιχεία από την κάθε μονάδα, η
ολοκλήρωση ms ψυχιατρική3 μεταρρύθμισα, 

η αναθεώρηση του
συστήματοε προμηθειών και η
βελτίωση ras ενεργειακήβ επίδο-
ans των μονάδων Υγείαε.
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Διασωληνωμένοι
αναμένουν
μια θέση σε ΜΕΘ
Κλίνες σε αχρησία ασθενείς στην αναμονή

Αρμαγανίδηε το πρόβλημα με Tis
κλειστέβ ΜΕΘ είναι τουλάχιστον
δεκαετία Η μόνη περίοδοβ που
το ποσοστό των κλειστών κλινών
έπεσε στο 11 από το 25 που
είναι συνήθωβ ήταν το 2009 όταν
έγιναν προσλήψε-S συμβασιούχων
για να αντιμετωπιστεί η πανδημία
Ypmns Οι Θητείε5 αυτών έληξαν
εν συνεχεία διορίστηκε άλλη μία
φουρνιά συμβασιούχων οι οποίοι

επίσηβ αποχώρησαν Και τώρα
ξανά προκήρυξη τον Φεβρουάριο
είμαστε Μάιο και περιμένουμε ακό
μα σημειώνει Ενδεικτική είναι
η κατάσταση στη ΜΕΘ του Αττι
κόν όπου σήμερα 14 κλινε5 είναι
avoixTés και 13 κλειστέε Οι εν λειτουργία

κλίνεε είχαν φτάσει στο
παρελθόν z\s 25 στην εν λόγω μονάδα

μετά έπεσαν axis 12 αυξήθηκαν

πάλι Otis 22 και μειώθηκαν
εκ νέου axis 14

Ετσι κάθε μέρα υπάρχουν διασωληνωμένοι

ασθενειβ otous ορό
φουε και οι εντατικολόγοι μαζί με
tous γιατρούε των κλινικών κάνουμε

ό,τι μπορούμε Και όταν αδει

Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τους τελευταίους δύο μήνεβ η λίστα
τηε μεγάληε αγωνίαβ που συντάσσεται

καθημερινά με tous ασθενει5
που περιμένουν να αδειάσει μια
θέση σε Εντατική για να παλέψουν
υπό καλύτερε5 συνθήκε5 για τη
ζωή tous αριθμεί περί τα 14 écos
20 άτομα Είναι ασθενειβ που παραμένουν

διασωληνωμένοι σε κοι
VOÙS θαλάμου νοσοκομείων με
tous γιατρού και tous εντατικο
λόγουβ να προσπαθούν να κάνουν
ό,τι είναι επιστημονικοί και αν
θρωπινωε δυνατόν για va tous
παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα

Αλλά αυτά είναι τριτοκοσμικά
Δεν είναι ευρωπαϊκή νοσηλεία

αυτή τονίζει στην Κ ο
καθηγητήβ Εντατική5 ΘεραπειαΒ
Tns Ιατρικήε Σχολή5 Αθηνών και
διευθυντήε Tns Movâôas Εντατι
ms Θεραπειαβ στο Αττικόν Απ
Αρμαγανιδη5

Οσο σκληρό κι αν ακούγεται η
κατάσταση είναι βελτιωμένη σε
σχέση με tous πρώτουε δύο μήνε5
του étous τότε που λόγω Tns έξαρ
ans Tns Ypinns στη λίστα καθημερινά

αναγράφονταν 3540 ασθένεια
Υπήρξαν και μέρε5 που ξεπερνούσαν

και tous 70 Ακόμα πιο σκληρό
είναι ότι την ίδια στιγμή που ασθε
veis διασωληνωμένοι otous θαλά
μου5 περιμένουν 140 κλινεβ ΜΕΘ
δηλαδή σχεδόν το 25 όσων υπάρχουν

στα δημόσια νοσοκομεία Tns
xcbpas lias είναι κλειστέ5 Και θα
παραμείνουν κλειστέ3 έωβ ότου
ξεκολλήσει και ολοκληρωθεί ο

γνωστόε μετά και Tis παρεμβάσειβ
του αναπληρωτή υπουργού Υγειαε
Παύλου Πολάκη διαγωνισμόβ για
την πρόσληψη συμβασιούχων γιατρών

που είναι στον αέρα από
Tis apxés Φεβρουαρίου

Οι κλίνες cos αριθμοί
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού

Κέντρου Επιχειρήσεων Υγειαε
ΕΚΕΠΥ του υπ Υγειαβ αυτή τη
στιγμή η χώρα διαθέτει 578 κλίνεβ
σε ΜΕΘ δημόσιων νοσοκομείων
εκ των οποίων είν(η QZ χεντουργία
οι 438 και μένου cs 140 Ειδικότερα

η 1η Υγειονομική Περιφέρεια

Armais διαθέτει 1 54 κλινεε
EvraTims και λειτουργούν οι 123
η 2η ΥΠΕ Πειραιώε και Αιγαίου 134
κλίνεβ και λειτουργούν οι 104 η
3η ΥΠΕ Mareôovias 65 και λειτουργούν

οι 45 η 4η ΥΠΕ Μακεδονιαβ
©pàKns 76 και λειτουργούν οι 62
η 5η ΥΠΕ Θεσσαλια5 και Στερεάε
Ελλάδα5 42 και λειτουργούν οι 23
η 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου Ιονίων
Ηπείρου και Δυτικήε Ελλάδαε 62
και λειτουργούν οι 48 και η 7η ΥΠΕ
Κρήτηβ 45 και λειτουργούν οι 33
κλίνε5 Εντατικήβ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΕΚΕΠΥ κ Νίκο Παπαευσταθίου
για να τεθούν σε λειτουργία οι 140
κλειστέ5 κλίνεβ χρειάζονται 110

γιατροί και 420 νοσηλευτέ5 δηλαδή
περίπου όσοι αναμένεται να διοριστούν

μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ
On(os επισημαίνει στην Κ ο κ

Πώς και γιατί η δυναμική
κάθε νοσοκομείου οε κλίνες
ΜΕΘ μένει στα χαρτιά
ενώ η λίστα της υπομονής
διευρύνεται καθημερινά
άσει κρεβάτι σε ΜΕΘ προσπαθούμε
να δούμε ποιον θα πρωτοβάλουμε
λέει ο κ Αρμαγανιδηβ Στην ερώτηση

πόσεε κλινεε EvraTuais χρειάζονται

στην Ελλάδα ο καθηγητή5
επικαλείται ενδεικτικά και μόνο
δήλωση που είχε κάνει η πρώην
υπουργόε Υγειαβ Μαριλιζα Ξενο
γιαννακοπούλου διπλάσιεε από
auTés που έχουμε τώρα Στην Ελλάδα

αντιστοιχούν λίγο λνγότερε5
από 6 κλίνεβ ΜΕΘ ανά 100.000 κα
toîkous όταν ο ευρωπαϊκόβ μέσοβ
ôpos είναι 12 ανά 100.000 κατοικουε
και η Γερμανία έχει 29 ανά 100.000
KOToiKous Ομωβ εάν δεν αποδείξουμε

o>s χώρα ότι μπορούμε να
ανοιςουμε τουλάχιστον αυτές που
έχουμε ήδη φτιάξει τότε πώβ μπορούμε

να μιλάμε για δημιουργία
νέων κλινών ΜΕΘ Δέκα χρόνια
τώρα δεν το έχουμε καταφέρει As
ανοίξουμε amés που έχουμε και
βλέπουμε σημειώνει ο κ Αρμα
Yaviöns προσθέτονταε χρειάζεται
ένα πλάνο πενταετιαβ Να ανοίγουν
έστω 20 κάθε χρόνο Αλλά με μόνιμο
προσωπικό γιατί τώρα με tous συμ
ßaaioüxous μπορεί να λυθεί το πρόβλημα

για τα επόμενα δύο χρόνια
αλλά μετά θα έχουμε ξανά τα ίδια

Ο πρόεδρο5 του ΕΚΕΠΥ κ Παπαευσταθίου

ανέφερε στην Κ
και την ανάγκη να θεσμοθετηθούν
ιατρικά κριτήρια για το noios πρέπει
να εισάγεται για νοσηλεία σε ΜΕΘ
metis και για το πότε ο ασθενή5
πρέπει να βγαίνει από τη ΜΕΘ είτε
επειδή βελτιώθηκε η υγεία του
είτε επειδή δεν μπορεί να του προσφέρει

τίποτα περισσότερο
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Άτρωτη
η φαρμακοβιομηχανία
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία ηγείται

των καινοτομιών τα τελευταία χρόνια

καθώς η βιοτεχνολογία αλλάζει
εξατομικεύοντας τα νέα φάρμακα Επιπλέον
η δημογραφική γήραναπ της πλούσιας Δύαπς
δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για τις εταιρείες

του κλάδου
Οι μετοχές του κλάδου ακολούθησαν τις αγορές

στην ανοδική πορεία τα τελευταία 5 χρόνια
Τον τελευταίο χρόνο οι ίδιες εμφανίζουν νευρικές

διακυμάνσεις Η στάση που παρατηρείται
στις μετοχές του κλάδου από πέρυσι το καλοκαίρι

δεν δικαιολογείται από τον ρυθμό με
τον οποίο συνεχίζουν να κινούνται οι επιστημονικές

καινοτομίες
Τέτοιες καινοτομίες είναι το αντικαρκινικό

φάρμακο Opdivo της Bristol-Myers Squibb
που χρησιμοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα
για να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα
Καινοτομία είναι και το φάα^τ της Vertex
Pharmaceuticals vjki τηχ κυστική ίνωοη Στ

ίδιο δρόμο κινείται και n Eli Lilly με το νέο
προϊόν που δοκιμάζει για τη νόσο Αλστχάι
μερ Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Intuitive
Surgical που κατασκευάζει χειρουργικά ρομπότ

τα οποία βοηθούν σε επεμβάσεις που
απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο αποκατάστασης

Ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων

που εκτελούνται με τη χρήση των ρομπότ

αυξήθηκαν 1 7 στο α τρίμηνο του 2016
Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στις

ΗΠΑ εκατομμύρια ανασφάλιστους Αμερικανούς

βοήθησε ιδιαίτερα τον κλάδο τα τελευταία

χρόνια Οι αναλυτές εκτιμούν πως ακόμα

και οι Ρεπουμπλικάνοι να κερδίσουν τις
εκλογές δεν θα καταργήσουν το πρόγραμμα

Ομπάμα για την υγεία χωρίς να το υποκαταστήσουν

με κάτι αντίστοιχο Οι εκτιμήσεις
των αναλυτών συγκλίνουν πως ο κλάδος της

υγείας θα συνεχίσει να σιτγίονεί τους επενδυτές

τατ^τδμενα χρόνια αοχετώΫτόΐν παροδικών

διωωμάνσεών

Οι εκτιμήσεις
των αναλυτών
συγκλίνουν
πως ο κλάδος
της υγείας θα
συνεχίσεινα
συγκινεί τους
επενδυτές τα
επόμεναχρόνια
ασχέτως των
παροδικών
διακυμάνσεων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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Ενώ ξηλώθηκε η διοίκηση του
ΚΕΕΛΠΝΟ η Ευ Πανοτοπούλου
σύζυγος του Αλ Φλαμπουράρη

έμεινε σταθερή στη θέση της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΟ
για τη διοίκηση
τα οικονομικά
και τις πολιτικές της

ΥΓΕΙΑΣ
2014

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ ΚΟΜΟ

PS

h
AMGëM AstraZeneca Ç GILEAD

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΑΟ

Ενα δώρο για τον ΑΛέκο
Της ΣΤΕΛΛΑ ΝΟΒΑΚΗ

slellanmaki@yahoo.g

Μπορεί

η λαϊκή έκφραση
Αν είσαι και παπάς με

την αράδα σου θα πας
να ισχύει για τους περισσότερους

ωστόσο
φαίνεται πως εξαιρούνται

οι συγγενείς υπουργών της κυβέρνησης

Ενδεικτική είναι η παραμονή

της συζύγου του υπουργού
Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη
Ευσταθίας Πανοτοπούλου στο Διοικητικό

Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ
παρά το γεγονός ότι με απόφαση του
αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου

Πολάκη καρατομήθηκαν ο επικεφαλής

του Κέντρου Θανάσης Γιαννόπουλος

και τα περισσότερα από τα
υπόλοιπα μέλη του
Η Ευσταθία Πανοτοπούλου Εύη για
τους φίλους της μπορεί να μην είναι
γνωστή στο ευρύ κοινό έγινε όμως
όταν το όνομά της ήταν το μοναδικό
που δεν διαγράφηκε από τον κ Πολάκη

προκαλώντας πολλά σχόλια και
συζητήσεις με τον αντιπρόεδρο της
Ν.Δ Αδωνι Γεωργιάδη να επικρίνει
την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας

για την εξέλιξη αυτή
Ο Σφιακιανός υπουργός απέδειξε πως
όχι μόνο έχει τσαμπουκά απέναντι σε

όσους δεν συμφωνούν μαζί του και

μπορεί να θάψει δημοσιογράφους
στα τρία μέτρα αλλά και ότι αν θέλει

ξεχνάει τον ασυμβίβαστο επαναστατικό

χαρακτήρα του και κάνει
διευκολύνσεις και τα στραβά μάτια
Ετσι από τη λίστα με τα ονόματα προς
διαγραφή παραλείφθηκε αυτό της συζύγου

του Αλέκου Φλαμπουράρη
Η Ευσταθία Πανοτοπούλου το ένα
από τα δύο μέλη του ΚΕΕΛΠΝΟ που
δεν ξήλωσε ο Παύλος Πολάκης και
που τυγχάνει να είναι και σύζυγος
υπουργού της κυβέρνησης είναι σαφώς

μια καταξιωμένη επιστήμονας
με πολλές ιδιότητες Μοριακή βιολόγος

διευθύντρια Ιολογίας στο Αντι
καρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αγιος Σάββας και τακτικό μέλος με

αναπληρωτή της τον Αγάπιο Τερζίδη
παιδίατρο πανεπιστημιακό υπότροφο
του ΕΚΠΑ και εποπτεύοντα σπουδών
του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών Διεθνής Ιατρική Διαχείρισης

Κρίσεων Υγείας Η ιδιότητα της
συζύγου υπουργού όμως είναι αυτή
που την κάνει να ξεχωρίζει
Στο βιογραφικό της θα βρει κανείς
πολλά αξιόλογα στοιχεία που αποτελούν

την εγγύηση για τις γνώσεις και
τη δραστηριότητά της καθώς είναι
μια γυναίκα ιδιαίτερα δυναμική που
δεν στάθηκε ποτέ πίσω από την πολιτική

καριέρα του συντρόφου της Μια
καταξιωμένη στον χώρο της επιστή

WHO
IS WHO

Η δρ Ευσταθία Πανοτο
πούλου-Φλαμπουράρη
είναι απόφοιτος του
Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών
από όπου έλαβε και το
διδακτορικό της δίπλωμα
Στη συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε

στο National
Cancer Institute NCI των
ΗΠΑ στο Laboratory of
Molecular Oncology Από
το 1991 ανέλαβε υπεύθυνη
της ομάδας Μοριακής Ιολογίας

στο τμήμα Ιολογίας
του Νοσοκομείου Αγ Σάββας

όπου από το 2001
κατέχει τη θέση της διευθύντριας

του τμήματος Τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα

εστιάζονται στη διερεύνηση

των μηχανισμών
ιικής καρκινογένεσης με
έμφαση στον καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας και
στον ρόλο του HPV Στο
συγγραφικό και ακαδημαϊκό

έργο της συμπεριλαμβάνονται

συμμετοχή σε 5
βιβλία 85 δημοσιεύσεις
σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά και συνέδρια με
κριτές και διδασκαλία ιικής
καρκινογένεσης στην Ιατρική

Σχολή και το Βιολογικό
Τμήμα Αθηνών παράλληλα
με την επίβλεψη εργασιών
υποψήφιων διδακτόρων
Στο κλινικό έργο συμπεριλαμβάνεται

ο έλεγχος
περιστατικών γυναικών και
ανδρών για HPV λοίμωξη
και σχετιζόμενα νοσήματα

μονάς η οποία όμως δεν αντιστάθηκε
στην πρακτική του βολέματος ημετέρων

της κυβέρνησης
Για πολλά χρόνια η Ευσταθία Πανοτοπούλου

αθόρυβα έχτιζε την καριέρα
της και ουδέποτε απασχόλησε την επικαιρότητα

μέχρι πρόσφατα

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η Ευσταθία
Πανοτοπούλου είναι μια γυναίκα που
δεν φαίνεται να αγαπάει την κοσμική
ζωή ενώ ανήκει στο φιλικό περιβάλλον

του πρωθυπουργού αφού συχνά
κάνουν διακοπές μαζί με την οικογένεια

Τσίπρα στο εξοχικό του Αλέκου
Φλαμπουράρη στην Αίγινα Εχει ιδιαίτερη

σχέση με την κυρία Μπαζιά
να και τα παιδιά του πρωθυπουργού
ενώ όπως λένε όσοι τους συναντούν
στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνι
κού είναι αυτή που τα συνοδεύει στο

κολύμπι και τα παροτρύνει να κάνουν
τις αθλητικές τους δραστηριότητες
Πληροφορίες επίσης αναφέρουν
ότι η σύζυγος του Αλ Φλαμπουράρη

κρύβεται πίσω και από την αλλαγή

στην εμφάνιση της συντρόφου του
Ελληνα πρωθυπουργού καθώς είναι

η γυναίκα που έπεισε την Μπέ
τυ Μπαζιάνα να εγκαταλείψει μια και
καλή τα εμπριμέ φορέματα τα πολύχρωμα

καλσόν και τα άχρωμα σανδάλια

Η ίδια φέρεται να σύστησε στην
Μπέτυ Μπαζιάνα τη μέθοδο Pilâtes

προτρέποντάς τη να γυμνάζεται
Αν και αφοσιωμένη στην καριέρα της
η Ευσταθία Πανοτοπούλου δεν αμελεί

την εμφάνισή της Μάλιστα έχει
ιδιαίτερο γούστο κάτι που φαίνεται
σε κάθε δημόσια εμφάνισή της κυρίως

σε αυτές που αφορούν στη δουλειά

της αφού σπάνια τη βλέπουμε
να συνοδεύει τον υπουργό Πάντως
είναι από τις γυναίκες εκείνες που
έχουν διαχωρίσει την επαγγελματική
τους ζωή από την ιδιότητα της συζύγου

ιδιαίτερα ενός πολιτικού προσώπου

Εξαίρεση ίσως αποτελεί η τελευταία

υπόθεση με τον κ Πολάκη και
το ΚΕΕΛΠΝΟ η οποία και την έφερε
στο προσκήνιο αφού και η ίδια αποδέχθηκε

την εξέλιξη ενισχύοντας έτσι
το φαινόμενο του διορισμού ημετέρων

σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς

Σημειώνεται πως στο κυβερνητικό
επιτελείο αλλά και στην Κουμουνδούρου

εκτιμούν ότι οι συνεχιζόμενες
αναφορές του Τύπου σε διορισμούς
συγγενών και φίλων προκαλούν φθορά

Παράλληλα και στενοί συνομιλητές
του πρωθυπουργού τονίζουν πως

οι πρακτικές αυτές παρά το γεγονός
ότι παρουσιάζονται στρεβλά από πολλά

Μέσα βλάπτουν την κυβέρνηση
την ώρα που και αυτή κατηγορεί τη
Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη

για οικογενειοκρατία

0 Αλ Φλαμπουράρης και η σύζυγος του στη βίλα τους στην Αίγινα Το πολυτελές ησυχαστήριο της οικογένειας στο νησί ίου Αργοσαρωνικού
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ΚΟΥΡΕΜΑ
ΣΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
ΚΑΙ
ΠΟΙΝΗ-ΧΑΔΙ

Evas χρόνος
μαγειρέματος

χρειάστηκι
για να ελεγχθεί πειθαρχικά
η Εαδέλφη του κ Παύλου
Πολάκη Νεκταρία
για την κλοπή ναρκωτικών

Πόσο5 Kaipôs ακόμη
θα χρειαστεί για να
εξακριβωθεί ο ρόλος
που διαδραμάτισε
η αναισθησιολόγος
στη μοιραία επέμβαση
της 4χρονης Μελίνας

Πώς έβγαλαν λάδι την
εξαδέλφη του Πολάκη

για ταναρκωτικά
Μετά από έναν χρόνο καθυστερήσεων το Πειθαρχικό χαρακτήρισε ανάρμοστη συμπεριφορά την αΕιόποινη

Η εμφάνιση της αναισθησιολόγου και ίαδελφής του αναπληρωτή

υπουργού Υγείας Νεκτάριος Πολάκη ενώπιον του
Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιστρων ΕΣΥ την περασμένη

Τετάρτη για την κλοπή οπιοϋχων σκευασμάτων
που είχε διαπραΕει πριν από έναν χρόνο ρίχνει την αυλαία
σε μία υπόθεση μεγάλου πειθαρχικού βάρους αλλά με
αντιστρόφως ανάλογη ποινή η οποία αποτυπώνει χαρακτηριστικά

την παθογένεια του συστήματος αλλά και της
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας

της Παναγιώτας Καρλατήρα
karlatirat<Na#yahoo.gr

Η κλοιοί ναρκωτικών σκευασμάτων για την ακρίβεια 15 φιαλιδίων

πεθιδίνης την οποία η Σοδέλφη του αναπληρωτή υπουργού
Yyeîos Παύλου Πολάκη είχε ομολογήσει τον περασμένο
Μάιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ
χαραιαηρίοτηκε ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλου ανοί
Yovtus διάπλατα τον δρόμο για κάτι οαν ποινή tjis onolas η
αυστηρότητα ornas πληροφορεΙιαι to ΘΕΜΑ θα εΣαντλεπαι
οε στέρηση αποδοχών

Ο επαναχαρακιηρισμόβ tou πειθαρχικού αδικήματοβ κλοπή

ναρκωτικών από γιατρό ΕΣΥ σε ανάρμοστη συμπεριφορά
ι ηταλλήλον διήρκεσε τρειβ ολόκληροι μήνεβ και έγινε υπό την
εποπτεία ms ôtouaïipias ms 7ns Υγειονομικήβ Περιφέρει
ΥΠΕ Kpftms επιοτκ αναισθησιολόγου Ελέν-is Μαυρομμάτη
Η ιοποθέτηοη ins Kuptas Μαυρομμάτη στην 7η ΥΠΕ συνέπεσε
οε αυτό ακριβώς ίο κρίσιμο χρονικό σημείο κι ενώ εκκρεμούσε
η ι ιειθαρχική διερεύνηση Tns κλοητκ ναρκωτικών και στο ΠΑ1"ΝΗ
και στο Βενιζέλειο

Η επιχείρηση κουρέματος tou αδικήμαιοβ και ouwmôsms
ι ioivns για mv42xpovn αναισθησιολόγο του Βενιζέλειου Νοσοκομείου

δεν ήταν απλή υπόθεση χρειάστηκε να γίνουν πολλοί

χειρισμοί να ροκανιστεί ο xpôvos να παρακωλυθεί ο έλεγχοβ
vu καιαχωνιασιούν στοιχεία να μπουν οε θέσειβ-κλειδιά tou
ouompatos πρόσωπα που βρίσκονταν σιη σφαίρα emppoAs
ms nv/EOius ιου υπουργείου Υγείαβ

Η κλοι ιή ι ων ναρκωτικών έγινε βαρύ πειθαρχικό φορτίο για
mv κυρία Πολάκη μετά tov θάνατο ins 4xpovns Μελπ/as Πα

ρασκάκη οτο Βενιζέλειο cms 29 Δεκεμβρίου 2015 Μέχρι τότε
η υπόθεση παρέμενε καταχωνιασμένη στα συρτάρια Tns 7ns

Υγειονομικήβ Περιφέρειας ΥΠΕ από τα οποία βγήκε μία
ημέρα μετά το μοιραίο περιστατικό επέμβαση νια κρεατάκια
στο οποίο συμμετείχε και η 42χρονη αναισθηοιολόγοβ ναρκώ
vovtas το άτυχο παιδί Λόγω ms διάστασηβ ms υπόθεσηβ και
σε μια προσπάθεια να τηρηθούν τα προσχήματα ο unoupvôs
Υγείαβ Ανδρέας Ξανθός έδωσε εντολή να ανοΙΣει ο πειθαρχι
kös φάκελοβ ms συναδέλφου ouvToiriTtoooas και Σαδέλφηβ
ίου αναπληρωτή υπουργού Υγείαβ Netaupias Πολάκη και να
σταλεί οτο Κενηρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ

Το ανώτατο πειθαρχικό όργανο του ΕΣΥ προγραμμάτισε m
συζήτηση ms υπόθεοικ για Tis 29 Ιανουαρίου Η συνεδρίαση
εκείνη είχε επεισοδιακή εΣελιΣη και καμία ουσιαστική έκβαση
Γύρω από mv Σαδέλφη του αναπληρωτή υπουργού η ηγεσία
του υπουργείου Υγείαβ φρόνησε να στήσει έναν προστατευτικό
κλοιό που έφτασε ακόμη και σε απαγόρευση εισόδου οτο

την αναισθησιολόγο αλλά επι ms ouatas η συζήτηση για ιην
ποινή Tns δεν αφορούσε ιην κλοπή ναρκωτ ικών αλλά mv ανάρμοστη

συμπεριφορά Tns Το πειθαρχικό παράπτωμα Tns
κλοπή οπιούχων σκευασμάτων για το οποίο η κυρία Πολάκη
ε.χε παραπεμφθεί αρχικά από τον διοικητή των διαουνδεόμενων
νοσοκομείων ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο Νίκο Χαριιάκη επαναχα
ρακτηρίστηκε anpenns π ανάρμοστη ή valut συμπεριφορά
υπάλληλου εντός κι εκτός ιπτηρεοίας Στο Ιδιο έγγραφο ms 7ns
ΥΠΕ αναφέρεται on όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πειθαρχικού

φακέλου η Νεκταρία Πολάκη αφαίρεσε με παράτυπο
τρόπο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 15αμπού
λες πεθιδτνης συνολικής aäas 8 70 ενρώ

Η καλά μελετημένη επιλογή λέΣεων που απομειώνει το
ßäpos του παραπτώματοβ που τέλεσε η γιατρός η προσεκτική
διατύπωση οτο επίσημο έγγραφο ms napanouiins tns και η
έμφαση στο χαμηλό σχεδόν αμελητέο kôotos των οκευαουά
των και όχι στη δραστική ναρκωτική ouola που περιέχουν

Για το κούρεμα ins ποινής της 42xpovns χρειάστηκε να καθυστερήσει
ο έλεγχος να καταχωνιαστούν στοιχεία και να μπουν σε θέσεις-κλειδιά
πρόσωπα της επιρροής της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας
υπουργείο ΥγεΙαβ όοο διήρκεσε η συνεδρίαση Ωστόσο στη
συνεδρίαση ουδέν συζητήθηκε διότι όταν ανοίχθηκε ο περΙ
φημοβ πειθαρχικόβ φάκελοβ διαπιστώθηκε ότι δεν παρέπεμπε
κανέναν και για τίποτα Ετσι το συμβούλιο τον απέστειλε εκ
νέου στην Κρήτη εστάλη στην 7η ΥΠΕ και από εκεί στο Βενιζέλειο

ώστε να αναγραφεί η πειθαρχική παραπομπή ms γιατρού
και σιη συνέχεια πάλι στην 7η ΥΠΕ και Σανά οτο Κεντρικό
Πειθαρχικό Συμβούλιο Χρειάστηκαντρεκ μήνες για να επιστρέψει

ο φάκελοβ στην Αριστοτέλουβ
Υπό καθεστώβ npooraolas εμφανίστηκε η κυρία Πολάκη και

στη συνεδρίαση ms περασμένηΐ Τετάρπκ στο κηριο ίου υπουργείου

Υγείας Η αναισθηοιολόγοβ παρουσιάστηκε xotpts δικηγόρο
και επανέλαβε όοα είχε καταθέσει στην έγγραφη απολογία

ms ότι δηλαδή έκλεψε τα omouxa αναλγητικά επικαλούμενη
χρόνιο πρόβλημα υγείαβ που mv καθιστά ενδεχομένωβ εΣαρ
πιμένη από τέτοιου τύπου σκευάσματα

Τα μέλη του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου άκουσαν

μαρτυρούν ιον ιρόπο με tov οποίο επεΣεργάζονιαν οι αρμόδιοι
τα δεδομένα ms υπόθεατκ npofroipäzovtus μια ποινή

χάδι για την κυρία Πολάκη

Ο ρόλος του καθηγητής
χειρουργικής Γ χαλκιαδάκη

Είναι προφανέβ ότι από ιον Σειπέμβριο ιου 2015 μέχρι ιον
Μάρτιο του 2016 άλλαίαν πολλά Ο Σάδελφοβ ms αναισθησιολόγου

ήταν πλέον στην ηγεσία του υπουργείου Y^lus Η κυρία
Πολάκη βρισκόταν κανονικά στο νοσοκομείο Ο 6ioiKmns Ν

Χαριτάκηϋ ήταν παρελθόν ενώ χρέη διοικητή εκτελεί πια ο

καθηγητιΊδ Χειρουργική Γιώργος Χαλκιαδάκη Kui ιιιθανό
τατα ήταν η μοιραία επέμβαση ms 4xpovns oris 29 Δεκεμβρίου
2015 που έδωσε νέα τροπή στην πειθαρχική διαδικασία που
εκκρεμούσε για ιην κυρία Πολάκη Μια ιροπή που αποτυπώθηκε

με τον πιο προκληιικό ιρόπο οτη νέα ονομα ιοδοοία ιου
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πρά£η της αναισθησιολόγου Νεκταρίας Πολάκη και της επέβαλε προσωρινή στέρηση αποδοχών

aöuaipuios έγινε αποδεκτή xo.pis κανέναν προβληματισμό
από τη διοικήτρια ins 7ns ΥΠΕ Διότι το Ιδιο το Δ.Σ που τον
περασμένο Σεπτέμβριο με επικεφαλήβ τον κ Χαρπάκη
διαπίστωνε κλοπή οπιούχων έΕι μήνικ αργότερα με επικεφαλής

τον κ Χαλκιαδάκη βλέπει υηείαίρεση οπιούχων

αναλγητικών και τελικά ανάρμοστη συμπεριφορά Η
αναισθησιολόγος συντοπητσσα και συναγωνίστρια του κ
Ξανθού κάπου κ Πολάκη υπογράφει την πειθαρχική παραπομπή

Σημειώνεται ότι ο διορισμός ms Kuplas Ελένης
Μαυρομμάτη ανακοινώθηκε ons 24 Φεβρουαρίου ενώ
υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος είχε αναπεμφθεί στην Κρήτη
από το Κεντρικό Πειθαρχικό τέλοβ Ιανουαρίου Η αναισθη
σιολόγοβ ανέλαβε τα καθήκοντά ms έναν μήνα αργότερα
καθώς έπρεπε να παραητιθεΙ από m θέσηms διευθύντριας
στο Νοσοκομείο Ερυθρόβ Σταυρός Ολο αυτό το διάστημα
ο πειθαρχικός φάκελοβ ms Kuptas Πολακη βρισκόταν craiv
Κρήτη σαν να περίμενε να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωποβ
στην κατάλληλη θέση

Στα milium οι ευθύνες για την 4χρονη
Μελίνα με υπεύθυνη για την ΕΔΕ
σύζυγο βουλευτή του ΓΥΡΙΖΑ

Πάντοκ αν αναλογιστεί κανείς όττ χρειάστηκε περίπου évas

xpôvos για να ελεγχθεί πειθαρχικά η Εαδέλφη του κ Πολάκη
για την πρωτοφανή πράΣη ms κλοπής οπιούχων φαρμάκων
στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ms πόληβ όπου ζει ανπ
λαμβάνεται άτι ο ônoios ρόλος διαδραμάτισε η αναισθησιολόγος

στη μοιραία επέμβαση ms 4xpovns Μελίναβ μάλλον
θα παραμείνει για πολύ καιρό σκεπασμένο5 με πέπλο
αοάφειαβ και συσκότισης Και στην περίπτωση αυτή οι
χειρισμοί μόνο ερωτήματα προκαλούν Η ηγεσία του υπουργείου

Υγείας διέταΕε Ενορκη Διοικητική ΕΕέταοη ΕΔΕ έναν
μήνα μετά τον θάνατο του παιδιού και ανέθεσε m διενέργειά
ms σε μια πανεπιστημιακή αναισθησιολόγο του Νοσοκομείου

Λττικόν η οποία πέρανms εγνωσμένης επιστημο
oùvns ms στο αντικείμενο ms Παιδοαναισθησιολογίας
θεωρείται η εκλεκτή ms διευθύντριας του Τμήματοβ
ΑναισθηστολογΙαβ η τελευταία τυγχάνει και ouzuyos βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ

Στο ΣτΕ η ηγεσία του υπουργείου Υγείας
για τις απολύσεις μέσω Facebook
Κατάχρηση εΕουσ.ας καταγγέλλουν οι τρεις παυθέντες του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ
προκειμένου να διορίσει ο Πολάκης 500 δικούς του γιατρούς και νοσηλευτές

Τρία από τα μέλη του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ που παϋθηκαν
εκδικητικό μέσω Facebook από τον κ Παύλο Πολάκη κατέφυγαν

στο Συμβούλιο ms Επικράτεια καταλογίζοντ-Μ στον
αναπληρωτή υπουργό Υγεία εΕωθεσμική δράση κατάχρηση

εΕουσίας ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά σε βαθμό
κακουργήματος κατάλυση του συνταγματικού Kpärous
δικαίου κ.ά

Το ΣτΕ καλειιαι να αποφανθεί για m συνταγματικότητα και m
νομιμότητα ms αναγκαστικής napatmons των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ που έγινε από τον αναπληρωτή

υπουργό Υγείας μέσω Facebook Τρία από τα μέλη του ΔΧ
του ΚΕΕΛΠΝΟ που παϋθηκαν από τονκ Πολάκη κατέφυγαν στο
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και τον καταγγέλλουν για εΕώ

θεσμική δράση κραυγαλέα κατάχρηση είουσίαβ και ποινικά
κολάσιμη συμπεριφορά σε βαθμό μάλιστα κακουργήματος Στο
ΣτΕ προσέφυγαν ο μέχρι npÔTivos πρόεδροβ του ΚΕΕΛΠΝΟ
Télos utpunoupYÔs Υγείας και βουλευπΊβ Αθανάσιος Γιαννόπουλος

ο τέοΒ ανππρόεδροβ και δικηνόροβ Ιωάννη Παννύκης και
το τέως μέλος του ο οικονομολόγος Δημήτριος Mimas

Σταθερή η ouvrpocpos Φλαμπουράρη

Δεν πρέπει να λησμονηθεί όπ από τα εννέα μέλη του Δ.Σ ο κ
Πολάκης ανπκατέστησε τα έΕι ενώ διατήρησε τρία μεταΣύ των
οποίων και m σύντροφο του υπουργού Επικρατείας Αλέκου
Φλαμπουράρη m μοριακή βιολόγο Ευσταθία Πανοτοπούλου
Οι κύριοι Γιαννόπουλοβ Γιαννάκης και Mimas ζητούν από τον
πρόεδρο του Δ Τμήματοβ Δημοσθένη Πειρούλια πρώτον να
εκδώσει προσωρινή διαταγή και να παγώσει άμεσα Tis αποφάσεις
με Tis οποίες παϋθηκαν από το Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ δεύτερον

να εκδώσει απόφαση που να αναστέλλει προσωρινά Tis επίμαχες
υπουργικές αποφάσεις μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί
των απήσεων ακυρώσεώς tous και Tptiov να ακυρωθούν με
αμετάκλητε8 αποφάσεις ως ανησυνταγμαηκές και παράνομες
οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεκ Οι προσφυγές πρόκεπαι να
συζητηθούν στο τέλθ8 του μήνα με εισηγήτρια m Σύμβουλο
Επικρατείας Σπυριδούλα Χρυστκοπούλου

Οι τρεις παυθέντες αφού κατέγραψαν ns ενέργειεβ και αποφάσεις

τόσο του κ Πολάκη όσο και του υπουργού ΥγείαςΑνδρέα
Ξανθού υπογραμμίζουν ότι όσα καταλογίζονται στο Δ.Σ του
ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικά στον πρόεδρό του είναι αβάσιμα ψευδή
ανυπόστατα και προσχηματικά Οι δε αποφάσεις για την απο
μάκρυνοή τους ελήφθησαν λόγω της άρνησης τους να υιοθετήσουν

re προσλήψεις των 500 επιλεγμένων από τον κ Πολάκη
γιατρών και νοσηλευτών Πλέον αυτού είναι ανησυνταγμαηκές
και παράνομες

Onais περιγράφουν το βράδυ ms 27ης Απριλίου στη σελίδα
Facebookτου κ Πολάκη αναρτήθηκε έγγραφο το οποίο υπέγραφε

ο töios και ο κ Ξανθόβ με το οποίο ζητούσαν την παραίτηση
όλων των μελών του Δ.Σ του ΚΕΕΛΠΝΟ Το έγγραφο αυτό στη
συνέχεια αναρτήθηκε os Δελτίο Τύπου στην ιστοοελίδα του
υπουργείου Υγείας Τα μέλη του Δ.Σ αρνήθηκαν να παραιτηθούν
και ο κ Πολάκης την επόμενη μέρα ανάρτησε και πάλι στο
Facebook την απόφαση παύσης τους και στη συνέχεια την ανάρτησε

πάλι στην ιστοοελίδα του υπουργείου ως Δελτίο Τύπου Οι

αποφάσειβ ms ηγεσ-as του υπουργείου Υγείας εΕιπτηρετουν
σκοπού5&νου5πρκτοδημόσιοσυμφέρον>>,το\Λζο\ιν προσθέ

Tovras ότι οι κύριοι Ξανθός και Πολάκης ενήργησαν εντελώε

αυθαίρετα κακόπιστα και κατά παράβαση κάθε tvmias xpnams
διοίκησης και των αρχών ms καλικ rttaws

Γ.ΑΝΑΠΠΤΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ I
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Νέο πρωτόκολλο για τον διαβήτη
Ξεκίνησε τη Δευτέρα η εφαρμογή νέου

πρωτοκόλλου για τον διαβήτη στο πλαίσιο
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης Περιλαμβάνει

και τα 60 φάρμακα που αφορούν
τη νόσο και κανόνες συνταγογράφησης για
κάθε φάρμακο ανάλογα με τη βαρύτητα της
νόσου

Στόχος δεν είναι άλλος από τον έλεγχο
του κόστους Σύμφωνα με τις μελέτες που
έχουν γίνει σε ετήσια βάση το κόστος για
κάθε ασθενή είναι δυνατόν να ξεπεράσει τα
7.000 ευρώ σε περίπτωση που το σάκχαρο

δεν έχει ρυθμιστεί επαρκώς και υπάρξουν
επιπλοκές και νοσηλεία σε νοσοκομείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία

κατάρτισης Μητρώου Ασθενών με διαβήτη

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί ασθενείς

από το Τζάνειο και το ΑΧΕΠΑ θεσσαλονίκης

ενώ άμεσα αναμένεται να ενταχθεί
και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Στόχος

είναι να διαπιστωθούν η αποτελεσματικότητα
των μέτρων συνταγογράφησης και η

εξοικονόμηση πόρων από τα πλαφόν συν
ταγογράφησης που έχουν τεθεί
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