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Κουρουμπλής κατά Βορίδη για κτιριο
γιαπι με ετήσιο κόστος 4.000.000 ευρώ
ΣΕ ΒΑΡΙΑ καταγγελία σε βάρος του βουλευτή
της ΝΑ και πρώην υπουργού Υγείας Μάκη
Βορίδη προχώρησε χθες ο υπουργός Εσωτερικών

Παναγιώτης Κουρουμπλής Τόσο στη
Βουλή όσο και σε τηλεοπτική παρέμβασή του
παρόντος του κ Βορίδη ο κ Κουρουμπλής

τον κατηγόρησε ότι από τη θέση του υπουργού

της κυβέρνησης Σαμαρά παραχώρησε
κτίριο επί της λεωφόρου Κηφισίας που ανήκε
στο υπουργείο Υγείας στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση

με τη δέσμευση όυ το υπουργείο θα
το επανενοικιάσει ανπ ποσού των 4.000.000
ευρώ από τον ιδιώτη που θα το αγόραζε από
το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του
Δημοσίου

Μάλιστα όπως κατήγγειλε όλα αυτά
χωρίς να έχει πρωτόκολλο παραλαβής σ.α
αν και ως άριστος νομικός όπως είπε ο κ
Κουρουπλής ο κ Βορίδης γνώριζε όχι ήταν

απαραίτητο και υποχρέωσε το Δημόσιο να
πληρώνει 4.000.000 ευρώ τον χρόνο για ένα
γιαπί 32.000 τ.μ προκειμένου να στεγάζει 1 5

υπαλλήλους Μάλιστα ο υπουργός Εσωτερικών

ανέφερε Αν τα πράγματα δεν είναι έτσι
όπως τα λέω θα παραιτηθώ από υπουργός
Να κάνετε έρευνα για τους τρόπους που διαχειριστήκατε

εσείς το θέμα και αν είναι τα
πράγματα διαφορετικά θα παραιτηθώ

Από την πλευρά του ο Μάκης Βορίδης
απάντησε στον υπουργό Δεν θα απαντήσω

για ένα κτίριο τη στιγμή που ο κ Κουρουμπλής

με μία υπογραφή του μεταβιβάζει
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του

Δημοσίου Με παρέμβασή του εξάλλου ο
γραμματέας των ΑΝ.ΕΛ Γιάννης Μοίρας κάνει

λόγο για οσμή σκανδάλου και ζητά από
τη ΝΑ και το στέλεχος της να δώσουν σαφείς

εξηγήσεις
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Χιλιάδες καρκινοπαθείς
πεθαίνουν στην ουρά
για την ακτινοθεραπεία

ΣΤΗΝ ΟΎΡΑ για ακτινοθεραπεία σβήνουν κάθε χρόνο
χιλιάδες καρκινοπαθείς καθώς σύμφωνα με στοιχεία

της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας ΕΕΑΟ 5.000 ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση

στην απαραίτητη για την υγεία τους θεραπεία
Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 30.000 καρκινοπαθείς

που χρειάζονται περί τις 700.000 συνεδρίες ετησίως
Από αυτούς με κόπο καταφέρνουν να κάνουν ακτινοθεραπεία

οι 25.000 0 κόσμος δυστυχώς χάνεται άδικα
Και δεν είναι μόνο οι ακτινοθεραπείες για την ίαση

αλλά και οι ανακουφιστικές θεραπείες για τον πόνο
Μπορεί κάποιος που πονάει
να περιμένει δύο μήνες λέει

ο πρόεδρος της ΕΕΑΟ Γιώργος

Πισσάκας
Σε πολλά νοσοκομεία κυρίως

στην Αττική ο χρόνος
αναμονής για ακτινοθεραπεία
ξεπερνά τους πέντε μήνες
ενώ περίπου στην ίδια μοίρα

βρίσκονται και οι ασθενείς
που εξυπηρετούνται από τα νοσηλευτικά ιδρύματα της
περιφέρειας τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις υπολειτουργούν

Το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και πάνω
από μια δεκαετία αλλά διογκώθηκε στα χρόνια της κρίσης

Πολλοί ασθενείς έρχονται στην Αθήνα επειδή θεωρούν

ότι είναι το κέντρο των θεραπειών Επομένως
η Αθήνα μαζεύει τη μισή Ελλάδα και ο κόσμος γυρίζει
από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρει μικρότερη

λίστα αναμονής αναφέρει ο κ Πισσάκας
Σύμφωνα με την ΕΕΑΟ εκτός από τα νοσοκομεία

της Αττικής προβλήματα υπάρχουν και σε Αλεξανδρούπολη

Λάρισα Πάτρα και Κρήτη ενώ σε πανελλαδικό

επίπεδο παρατηρείται ένα σημαντικό έλλειμμα
μηχανημάτων Στα δημόσια νοσοκομεία τα μηχανήματα

είναι λιγότερα από τα μισά που έχει ανάγκη η Ελλάδα

Ακόμα όμως κι αν προσθέσουμε και τα μηχανήματα

των ιδιωτικών φτάνουμε στα 42 ενώ θα έπρεπε
να έχουμε γύρω στα 65 με 70 καταλήγει ο πρόεδρος

της ΕΕΑΟ

Στα νοσοκομεία
τα μηχανήματα
είναι λιγότερα

από τα μισά που
έχουμε ανάγκη
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ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Ziôxos να τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια

Τα οφέλη των κλινικών μελετών για raus ασθενείΒ raus επαγγελματίε υγεία αλλά
και για τα οικονομικά ins xobpas επεσήμαναν μεταξύ άλλων οι opiflntÉs στη χθεσινή
συνέντευξη τύπου rau ΣΦΕΕ για i\s KrliviKés μελέτε που πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών 20 Μαΐου Oncos αναφέρθηκε
orôxos όλων ίων αρμόδιων φορέων είναι να τριπλασιαστούν οι KrliviKés μελέτε
στη χώρα μα στα επόμενα 3 χρόνια αφού από τα 35 δισ ευρώ που διατίθενται για
την κλινική έρευνα στην Ευρώπη η Ελλάδα απορροφά μόλβ 80 εκατ ευρώ ενώ το

Βέλγιο που έχει πληθυσμό ανάλογο ras χώρα μα προσελκύει περισσότερα από 2

δισ ευρώ ετησία lus προϋποθέσει που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσουν
να γίνουν αξιόπιστεΒ KrliviKés μελέτε στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Πρύτανη του
ΕΚΠΑ καθηγητή Αθ ΔημόπουλοΒ ενώ υπογράμμισε την απουσία διάθεση των

περισσότερων γιατρών να εμπλακούν στο επίπονο έργο μια έρευνα Η πρόεδρο
του ΕΟΦ Κατερίνα Αντωνίου τόνισε τη σημασία ras συνεργασία ΕΟΦ ΥΠΕ και

νοσοκομείων για την εκπόνηση μια μελέτη και αναφέρθηκε στη διαμόρφωση
από τον ΕΟΦ ενό νέου θεσμικού πλαισίου για την απρόσκοπτη υλοποίησή raus
Στην έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση των ερευνών όσον αφορά το ηθικό raus
κομμάτι ασφάλεια ασθενών προστασία προσωπικών δεδομένων κ α αναφέρθηκε
ο εκπρόσωπο5 ras Εθνική5 επιτροπή5 Δεοντολογία5 ογκολόγοΒ Μιχάλη
ΚαραμούζηΒ και τόνισε ότι ελπιδοφόρο είναι το γεγονό ότι το 201 5 οι KrliviKés

μελέτε αυξήθηκαν κατά 20 σε σχέση με το 2014 ενώ παράλληλα μειώθηκε το
ποσοστό των μελετών που ζήτησαν τροποποίηση ή απόρριψη Οι εκπρόσωποι των

συλλόγων ασθενών τόνισαν τη σημασία ras έρευνα για raus ασθενεί την ανάγκη
για αλλαγή νοοτροπίαΒ του ελληνικού πληθυσμού όσον αφορά τη συμμετοχή raus
σε KrliviKés μελέτε5 αλλά και την ανάγκη να γίνει γνωστό ότι οι ασθενεί μπορούν
να συμμετέχουν και cos εταίροι στα ερευνητικά προγράμματα πρακτική που

εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη
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ί ΣΦΕΕ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Σημαντικέβ npooniiKés

Τον ρόλο ins KfliviKns épsuvas για το
κοινωνικό Kparas αλλά και την οικονομία
ins xobpas ανάδειξε χθε5 ο ΠρόεδροΒ
του ΣΦΕΕ riaoxaflns Anoororliôns σε
ειδική εκδήλωση για i\s kAivikés μελέτε
rovizovras μεταξύ άλλων Η υγεία
είναι στο επίκεντρο ins κοινωνική και

οικονομικήΒ ευημερία ins Erlrlâôas
και αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό μα
Κεφάλαιο Συνεπακ η κλινική έρευνα
αποτελεί μία επένδυση στην υγεία το

φάρμακο την καινοτομία και την οικονομία
Μία σημαντική επένδυση η οποία μπορεί
να προσελκύσει κεφάλαια να εισάγει
ερευνητική τεχνογνωσία να ενισχύσει την

επιχειρηματικότητα την απασχόληση
δημιουργώνταΒ καλά αμειβόμενε Θέσεΐ5

εργασία απασχολώντα εξειδικευμένο
επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλή
εκπαίδευσα xoüpis καμία επιβάρυνση
για την Ελληνική Πολιτεία Σύμφωνα με
τη μελέτη του ΣΦΕΕ και ins ΕΣΔΥ κάθε
φορά που εγκρίνεται μια κλινική έρευνα

εισάγονται στην Ελλάδα περίπου
250.000 € άμεση επένδυσα και

προκαλείται βάσει των δημοσιευμένων
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών
καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ ins xobpas
μα περίπου 875.000 € ΚλείνονταΒ ο

ΠρόεδροΒ του ΣΦΕΕ απηύθυνε πρόσκληση
συνεργασία σε όλοα raus φορεί Ka0obs
όπα υπογράμμισε Αυτό που απαιτείται
είναι η στενή συνεργασία όλων των

εμπλεκομένων φορέων ώστε να βρεθούν
συναινετικέ λύσεβ που θα αναδείξουν
το δυναμικό ins xobpas και θα την
καταστήσουν αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο
ΣτρατηγικόΒ orâxos του ΣΦΕΕ και των

εταιριών μελών του είναι η ανάδειξη ins
xobpas μα σε κέντρο διεξαγωγή κλινικών
μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει
νέα πνοή και ώθηση τόσο στη Δημόσια
Υγεία όσο και την Εθνική Οικονομία

1 16



3. ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .KONTRA NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .20/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΟΝΤΙΑ

Επιμέλεια Ηλίας Αλεξάκης
W ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ τρία χρόνια οι Κλινικές

Μελέτες θα πρέπει να τριπλασιαστούν

τουλάχιστον προκειμένου
να τονωθεί σημαντικά η υγεία και η
οικονομία

► ΟΠΩΣ τονίστηκε σε συνέντευξη
που οργάνωσε ο ΣΦΕΕ με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας Κλινικών Μελετών

στις 20 Μαΐου
Η ΙΣΤΟΡΙΑ των Κλινικών Μελετών

αποτελεί ουσιαστικά μία αλυσίδα στην
οποία πρέπει όλοι οι φορείς νοσοκομεία

καιΔΥΠΕ ερευνητές φαρμακοβιομηχανία

και ασθενείς να συνεργαστούν

με αρμονία ταχύτητα και
συνέπεια

ΤΟΝΙΣΑΝ ο πρόεδροςτου ΣΦΕΕ
κ Πασχάλης Αποστολίδης και ο αντιπρόεδρος

του Συνδέσμου και πρόεδρος

της Επιτροπής Κλινικών Μελετών
κ Σπύρος Φιλιώτης

ΥΠΑΡΧΕΙ ανάγκη αλλαγής κουλτούρας

στα νοσοκομεία και στις διοικήσεις

τους ενώ πρέπει να δημιουργηθεί

μία Ομάδα Ασθενών και καταναλωτών

στον ΕΟΦ

Ι4ΔΗ^3νοσοκομείατηςΑπικής
το Γενικό Αεροπορίας το Metropolitan
και το ογκολογικό Αγιοι Ανάργυροι
έχει ξεκινήσει μία νέα εφαρμογή το
e smart Πρόκειται για μία εφαρμογή
σε ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι λαμβάνουν

πρώτη φορά χημειοθεραπεία
και οι οποίοι συμμετέχουν ως συνε
ρευνητές σης Κλινικές Μελέτες με δικαίωμα

ψήφου
W Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 1 7

δις ευρώ ενώ οι οφειλές των νοσοκομείων

ξεπερνούν το 1 2 δις Αυτό
σημαίνει ότι το συνολικό άνοιγμα
της Υγείας αγγίζει τα 3 δις ευρώ την
ώρα που οι συνολικές ληξιπρόθεσμες
του ελληνικού κράτους ανέρχονται
στα 7 δισεκατομμύρια
Η Η ΜΟΝΗ τιηγή ρευοπώτητας από
την οποία μπορείναπροκύψει μαζική
εξόφληση είναι η αναμενόμενη δόση
η οποία θα ξεπεράσειτα 1 0 δις ευρώ
Όλοι σ αυτή τη δόση ελπίζουν

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον υπουργό Υγείας

μετάττ^οιξιολίόγηοη θα καλυφθούν
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
δημοσίου Έχουμε συνεννοηθεί με
το υπουργείο Οικονομικώνγια να πλη
ρωθούν όλα οι προμηθευτές ανέφερε
χαρακτηριστικά

ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑτης για την προωθούμενη

νομοθετική διάταξη με την
οποία χορηγείται αυθαιρέτως και χωρίς
εκπαίδευση η ειδικότητα της γενικής
ιατρικής εκφράζει η Ελληνική Ενωοη
Γενικής Ιατρικής με επιστολή της
προς τον υπουργό Υγείας Α Ξανθό

► ΤΥΧΟΝ ψήφιση του εν λόγω άρθρου

πέρατου κύρους της ειδικότητας
της Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα
πλήττει βάναυσα τα επαγγελματικά
δικαιώματα των πραγματικών Γενικών
Γιατρών της χώρας και συνιστά κατάφωρη

παραβίαση των σαφών οδη
γιώντης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα

με τους γενικούς γιατρούς
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ σοφών και όχι

Σκοπός στη ζωή δενείναι ναπετύχεις
αλλά να συνεχίσεις να αποτυχαίνεις
χωρίς να χάνεις το κέφι σου Adlai
Stevenson 1900-1965 Αμερικανός
πολιτικός
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Με στόχο την ανάπτυξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

d.christoulias@realnews.gr

Με
βασικά μηνύματα τα Παράγουμε

αξία Εξάγουμε παντού Δημιουργούμε

δουλειές ο ΣΕΒ διοργανώνει
στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο 23 και 24 Μαΐου

το Βιομηχανικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα
Η Ελλάδα πέρα από την κρίση Ισχυρή βιομηχανία

για καινοτομία ανάπτυξη και δουλειές
στο οποίο θα εξεταστούν οι προϋποθέσεις και
οι αναγκαίες παρεμβάσεις για μία βιομηχανική

στρατηγική στην Ελλάδα Σημαντικοί άξονες
του συνεδρίου είναι
Ο Γιατί να επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό

προορισμό θα συζητηθούν η ανταγωνι

να αναπτυχθεί και να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μπορούμε σταδιακά

να δημιουργήσουμε επιπλέον 550.000 καλές σταθερές δουλειές με ισχυρό

οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο Στο συνέδριο συμμετέχουν ανώτατα
στελέχη κορυφαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας εμπειρογνώμονες

από μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς καθώς και εκπρόσωποι
της πολιτείας Σημειώνεται ότι το συνέδριο διοργανώνεται σε στενή συνεργασία
με την Business Europe Τα απαραίτητα στοιχεία οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες

παρεμβάσεις για μία επιτυχημένη βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα

που θα εξετάσει το συνέδριο έχουν αναδειχθεί με τη στενή συνεργασία του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής

Πειραιώς του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας του Συνδέσμου Ελληνικών

Βιομηχανιών Τροφίμων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας του Συνδέσμου Μεταλλευτικών

Επιχειρήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Logistics της Ενωσης Εταιρειών

Κινητής Τηλεφωνίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων Αντιπρο

νουσα σύμβουλοςτης ΕΛΑΙΣ Unilever Α.Ε Μιχάλης

ΣτασινόπουλοςτηςΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Αλουμινίου Α.Ε Olaf Babinet Global
Location Strategy Leader της Deloitte Εισηγητής

της συνεδρίας θα είναι ο Γιώργος Ξπρογιάν
νης διευθυντής στον Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών

του ΣΕΒ και συντονιστήςο Νίκος Χατζη
νικολάου εκδότης του Real Croup
Ο Στην τρίτη συνεδρία με θέμα Πού θα επενδύσω

Η κυκλική οικονομία ευκαιρία για βιώσιμη

ανάπτυξη συμμετέχουν ο Ευθύμιος Βιδάλης

πρόεδρος του συμβούλιου του ΣΕΒ για τη

βιώσιμη ανάπτυξη ο Crzegorz Radziejewski
Senior Cabinet Member on Green Economy της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Βασίλειος Καμι
νάρης αντιπρόεδρος Δ.Σ της Ernst Young
Ο Στην τέταρτη συνεδρία με θέμα Πού θα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΕΒ

Θεόδωρο ΦεοσπΊ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ins κυβέρνηση

Γιάννης ΔραγασάκΐΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας

Γιώργο Σιαθακης
Ο ΠΡΩΗΝ πρωθυπουργός Tns Oïlflnvôias

prof Jan Peter Balkenende

Χεκινά αύριο το Βιομηχανικό
Συνέδριο από τον ΣΕΒ
Διαμορφώνοντας το κατάΜηίιο περιβάΜον για την είϊπ\ηνική βιομηχανία μπορούν να δημιουργηθούν 550.000

θέσεις εργασίας με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό ανάκτυπο τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας

οτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές
περιβάλλον τα μαθήματα από την ενιαία αγορά

και οι προκλήσεις για το μέλλον
Ο Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα Θα εντοπιστούν

οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη
γεφύρωση

του επενδυτικού χάσματος που αφήνει
η κρίση και για την αντιμετώπιση των αιτιών

και συνεπειών της με στόχο την οικονομική
επανεκκίνηση

Ο Πού θα επενδύσω Στο επίκεντρο θα βρεθούν

το νέο υπόδειγμα της κυκλικής οικονομίας
ως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη και ο ρόλος

των δυναμικών παραγωγικών κλάδων της
οικονομίας

Με την ευκαιρία του Βιομηχανικού Συνεδρίου
ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε

Η Ελλάδα μετά την κρίση έχει ανάγκη από

μια σύγχρονη ανταγωνιστική και ισχυρή βιομηχανία

που δημιουργεί αξία ανάπτυξη δουλειές

και προσφέρει συλλογική προοπτική για
μία ισχυρή οικονομία και μια δίκαιη και συνεκτική

κοινωνία Διαμορφώνοντας το κατάλληλο

περιβάλλον για την ελληνική βιομηχανία ώστε

σώπων Αρωμάτων και Καλλυντικών
Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Μαΐου

με τίτλο Επιστροφή στην ανάπτυξη Επενδύσεις ανταγωνιστικότητα και δουλειές

ομιλητές θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας prof an Peter
Balkenende και ο πρόεδρος του ΣΕΒ θ Φέσσας Στην έναρξη του Συνεδρίου
χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γιάννης Δραγασάκης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

και ο Κωνσταντίνος Μπήσιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Θα
ακολουθήσει παρουσίαση για τπ συμβολή της βιομηχανίας στην οικονομία από
τον γενικό διευθυντή του ΣΕΒ Ακη Σκέρτσο

Πέντε θεματι kés συνεδρίεε
Ο Στην πρώτη συνεδρία με θέμα Γιατίνα επιλέξω την Ελλάδα ως επενδυτικό
προορισμό θα λάβουν μέρος οι εξής εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας

Eric Marner Director Competitiveness and European Semester DG
GROW της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Piritta Sorsa Head of Division Country
Studies του ΟΟΣΑ Ivan Nimac Head of Trade and Competitiveness της Παγκόσμιας

Τράπεζας Νικόλαος Καραμούζης πρόεδρος Δ.Σ της Τράπεζας Eurobank

Ergasias Α Ε Εισηγητής της συνεδρίας θα είναι ο Μιχάλης Μασουράκης Chief
Economist του ΣΕΒ και συντονιστής ο δημοσιογράφος Γιάννης Παλαιολόγος
από την εφημερίδα Η Καθημερινή
Ο Στη δεύτερη συνεδρία με θέμα Πώς θα επενδύσω στην Ελλάδα συμμετέχουν

οι ομιλητές Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος

του ομίλου Μυτληναίος Α.Ε Ηρώ Αθανασίου πρόεδρος και διευθύ

εηενδύσω Οι δυναμικοί κλάδοι συμμετέχουν
οι Αναστάσιος Καλλιτσάντσης πρόεδρος

της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε Σπύρος θεοδωρόπουλος
διευθύνων σύμβουλος της Chipita Α.Ε Γεώργιος

Περιοτέρης διευθύνων σύμβουλος και
εκτελεστικό μέλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε και Θεόδωρος

Τρύφων αντιπρόεδρος της ELPEN Εισηγητής

της συνεδρίας θα είναι ο ΓιάννοςΜη
τσός Senior Advisor Τομέας Αναπτυξιακών Πολιτικών

του ΣΕΒ και συντονιστής ο Γιώργος Πα
πανικολάου Editor δι General Manager της
Media2day Publishing SA

Ο Στην πέμπτη συνεδρία με θέμα Γιατί το
μέγεθος

και η οργάνωση μετράνε θα λάβουν
μέρος οι Γεώργιος Σταθάκης υπουργός Οικονομίας

Ανάπτυξης και Τουρισμού Κωστής Χατζηδάκης

βουλευτής Β Αθηνών και αντιπρόεδρος

της Ν.Δ Θεόδωρος Φέσσας πρόεδρος
του ΣΕΒ Margareta Drzeniek Head of Global

Competitiveness St Risks Team της WEF και
Markus J Beyrer Director General της Business

Europe Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος

Φοίβος Καρζής
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ΕΟΦ

Τέλος στην απαγόρευση
των παράλληλων
εξαγωγών φαρμάκων
Προϋπόθεση η κάλυψη της εγχώριας
αγοράς ξεκαθαρίζει ο οργανισμός

Αίρεται ο περιορισμός των παράλληλων εξαγωγών και της
ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμάκων που είχε τεθεί σε εφαρμογή

στα μέσα Απριλίου σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΦ
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΚΥΑ

ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 32221 ΦΕΚ 1049 Β 729.4 13 οι κάτοχοι της άδειας

κυκλοφορίας φαρμάκου καθώς και οι κάτοχοι άδειας χονδρικής

πώλησης εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό

των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια

να διαθέτουν φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των
ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα αναφέρεται στην απόφαση

της προέδρου του Οργανισμού Κ Αντωνίου
0 ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας

των προϊόντων Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών

επισύρει την επιβολή των κυρώσεων υπογραμμίζεται
Μ.ΚΑΛ
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Επένδυση στηνυγεία
Σιο ρόλο ins κλινικήε έρευνα για ιο κοινωνικό Kpôtos αναφέρθηκε ο κ Anooxofliöns

Η διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ κ Μαρία Λεοντάρη οαντιπρόεδρος κ Σπύρος Φιλιώ
tns ο πρόεδρος ΙαρκήςΣχολής Αθηνών καθ Αθανάσΐ05-Μελέτΐ05 Δημόηουλος και ο πρόε
öpos ίου ΣΦΕΕ κ Πασχάλη Αποστολίδης

Του ΓΙΑΝΝΗ Χ ΑΛΚΙ ΑΔΑΚΗ

Στο
ρόλο ins κλινικήε έρευνας για ίο

κοινωνικό κρά ras αλλά και στην οικονομία

ins χώρας αναφέρθηκε ο

Πρόεδρο5 του ΣΦΕΕ Πασχάλη Αποστολί
6ns enionpaivovras Η υγεία είναι στο επίκεντρο

ins κοινωνικής και οικονομικήε ευη
Mepiasins Ελλάδαε και αποτελεί το μεγαλύτερο

Εθνικό pas Κεφάλαιο Συνεπώς η
κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυοη
στην υγεία το φάρμακο την καινοτομία και
την οικονομία Μία σημαντική επένδυση η
οποία μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια
να εισαγάγει ερευνητική τεχνογνωσία να
ενισχύσει τπν επιχειρηματικότητα την
απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενες

θέσεις εργασίαε απασχολώντας
εξειδικευμένο επιστημονικό ανθρώπινο
δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης χωρίς καμία

επιβάρυνση για την Ελληνική Πολιτεία
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΦΕΕ και ms
ΕΣΔΥ κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική

έρευνα εισαγάγονται στην Ελλάδα περίπου

2 50 000 ευρώ άμεσης επένδυσπ5
και προκαλείται Βάσει των δημοσιευμένων
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών καθαρή

αύξηση στο ΑΕΠ ms χώρας pas περίπου

8 7 5 000 ευρώ
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι ενώσεις

των ασθενών ανέδειξαν τη σημασία tns
ΚλινικήςΈρευνας για την πρόσβαση σε καινοτόμα

φάρμακα την αύξηση του προσδόκιμου

ζωή5 και τπ μείωση των ποσοστών
θνησιμότητας με την Πρόεδρο ms ΠΕΣΠΑ

Μαριάννα Λάμπρου να δηλώνει Οι κλινι

Kés μελέτες είναι π μόνπ ελπίδα για raus
ασθενείς με Inâvies Παθπσεΐ5 Από την
πλευρά ms π Πρόεδρος του ΕΛΛΟΚ Καίτη
Αποστολίδου χαιρέτισε τπν πρωτοβουλία
του ΣΦΕΕ και τόνισε ότι οι Σύλλογοι Ασθενών

συμμετέχουν πλέον cos κοινωνικοί
εταίροι Ο Πρόεδρο του ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Χρήστος Δαραμήλα5 μίλησε για την προσωπική

του εμπειρία και τη συμμετοχή του
στις κλινικές μελέτες με διττό ρόλο και cos

ασθενής και ως ερευνητής αναδεικνύοντας
τη σπουδαιότηιά τους αλλά και το ρόλο

των φαρμακευτικών εταιριών για την
ανάπτυξή τους Κατόπιν ο καθηγητής Αθα
νάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος Πρύτανη
ΕΚΠΑ και Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

περιέγραψε το επιστημονικό πλαίσιο
τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που πρέπει

να πληρούνται για να έχουμε αξιόπιστες
KrliviKés μελετεε Με την σειρά του ο Καθπ

ynins BioxnpiKhs Ογκολογίας Μέλθ5 ms

Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας Μιχαήλ
Καραμούζης αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας

αλλά και τα προβλήματα της
Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας τον απολογισμό

των κλινικών μελετών στην Ελλάδα

για το 20 1 5 σε σχέση με το 20 1 4 την
αξία των κλινικών μελετών αλλά και τη σημασία

ms σωστής επιλογής ερευνητικών
κέντρων από Tis φαρμακευτικές εταιρίεβ για
την καλύτερη πραγματοποίηση κλινικών
μελετών στην Ελλάδα Ολοκληρώνοντας
ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και Πρόεδρος
Επιτροπής Κλινικών Μελετών Σπύρος Φι
λιώτης τόνισε Η κλινική έρευνα αποτελεί
μία υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας
Δεν υπάρχουν πρώτες ύλες ή άλλα υλικά
όλη η επένδυση καθώς και τα δωρεάν
φάρμακα και εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται

σε αυτήν αποδίδουν προστιθέμενη
αξία για τπ χώρα σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 100
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Χάνει δισ π Ελλάδα μας
από πς κλινικές μελέτες

Ελλιπής οργάνωση γραφειοκραηα
και αδιαφορία τη φέρνουν τελευταία

στην αξιοποίηση των κονδυλίων

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεηά
rmela@dimokratianews.gr

Ουραγός

στον
τομέα των κλινικών

μελετών
εξακολουθεί να
είναι π Ελλάδα

έπειτα από έξι χρόνια
σκληρής οικονομικής κρίσης

εξαιτίας της γραφειοκρατίας

αλλά και της αδιαφορίας

που έχουν επιδείξει

όλες οι πολιτικές ηγεσίες
που έχουν περάσει από

το υπουργείο Υγείας
Σύμφωνα με τους ειδικούς

αγγίζει τα όρια
της ψυχιατρικής έρευνας

το γεγονός ότι η χώρα

μας απορροφά μόλις
80.000.000 ευρώ τον χρόνο

από τα 35 δισ ευρώ που
διαήθενται παγκοσμίως για

εκπόνηση κλινικών ερευνών
Την ίδια στιγμή το

Βέλγιο που έχει ίδιο πληθυσμό

με την Ελλάδα προσελκύει

περισσότερα από 2
δισ ευρώ ζεστό χρήμα από
τις κλινικές μελέτες δοκιμές

νέων φαρμάκων θεραπειών

κλπ
Με αφορμή τη χθεσινή

Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών

Μελετών ο Σύνδεσμος

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων

Ελλάδος ΣΦΕΕ

διοργάνωσε την Τετάρτη
εκδήλωση στην οποία διαπιστώθηκε

ακόμη μία φο¬

ρά όη η Ελλάδα παραμένει
τελευταία στον τομέα των
κλινικών μελετών τη στιγμή

που θα μπορούσαν τα
άδεια κρατικά ταμεία να
ενισχυθούν με 2 δισ ευρώ
αντί να κόβονται μισθοί
συντάξεις και να επιβάλλονται

συνέχεια νέοι φόροι
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΣΦΕΕ Πασχάλη Αποστολίδη

και τον αντιπρόεδρο
του συνδέσμου Σπύρο

Φιλιώτη πρέπει και μπορούν

τα 80.000.000 ευρώ
να πολλαπλασιαστούν μέσα

στα δυο τρία επόμενα

χρόνια Εμπόδια σε μία τέτοια

προοπτική αποτελούν
η γραφειοκρατία η έλλειψη

οργάνωσης και συντονισμού

μεταξύ Υγειονομικών

Περιφερειών διοικήσεων

νοσοκομείων και
γιατρών η υποστελέχωση
αλλά και η φορολογία των
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν

μελέτες
ΕΟΦ Υγειονομικές Περιφέρειες

νοσοκομεία πρέπει
να συνεννοούνται δήλωσε

σχετικά η πρόεδρος
του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων ΕΟΦ Κατερίνα
Αντωνίου Από την πλευρά
της η Μαριάννα Λάμπρου
πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Σπανίων Παθήσεων

τόνισε ότι οι κλινικές
μελέτες για τους ασθενείς
μας είναι η μοναδική τους
ελπίδα
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ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ επισημαίνεται neos εδώ και δεκαετίες δεν έχουν ανακαλυφθεί καινούργια φάρμακα με αποτέλεσμα οι παθογόνοι
μικροοργανισμοί να έχουν αναπτύξει μερική ανθεκτικότητα ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η κατάχρηση αντιβιοτικών
θεριεύει τα μικρόβια

Εάν δεν αναληφθεί άμεσα δράση για τους ανθεκτικούς

στα φάρμακα παθογόνους μικροοργανισμούς
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα μικρόβια να σκοτώνουν

έναν άνθρωπο ανά 3 δευτερόλεπτα

ΓΡΑ·ΕΙ 0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πίσω
ατον Μεσαίωνα όσον αφορό

το θέμα της υγείας κινδυνεύει να
επιστρέψει η ανθρωπότητα καθώς

σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση Review
on Antimicrobial Resistance εάν δεν
αναληφθεί άμεσα δράση για τους ανθεκτικούς

στα φαρμακα παθογόνους μικροοργανισμούς

υπαρχει πιθανότητα μέχρι
το 2050 να σκοτώνουν έναν άνθρωπο
ανά 3 δευτερόλεπτα Το κόστος για την
παγκόαμια οικονομία μέχρι τα μέσα του
αιώνα εάν δεν γίνει κάτι για να λυθεί το
προβλημάτων ανθεκτικών στα φαρμακα
μικροβίων υπολογίζεται ότι θα φτάσει
τα 100 τρισεκατομμύρια δολαρια

Οπως τονίζουν στην έκθεσή tous οι
συγγραφείς Tns η οποία ξεκίνησε να
συντάσσεται πριν από δύο χρόνια για να
αντιστραφεί μια ολική καταρρευσπ της
σύγχρονης ιατρικής θα πρέπει κυβερνήσεις

φαρμακευτικές εταιρείες και επιστή
μονε5 να συμβάλουν με χρήματα και
έρευνε5 npos αυτή την κατεύθυνση

Μοντέλα ανάλυσης
Πιο συγκεκριμένα n έκθεση τα συ

μπεράαματα της οποίας βασίστηκαν στα
μοντέλα αναλυαης του ευρωπαϊκού τμήματος

του Ινστιτούτου Rand και της ελε

γκτικής-συμβουλευτικής KPMG εκτιμά
ότι για να αποφευχθεί το προαναφερθέν
σεναριο θα πρέπει μέσα στα επόμενα 1 0
χρόνια να επενδυθούν συνολικά 40 δισεκατομμύρια

δολαρια
Τα χρήματα αυτά σύμφωνα με την έκθεση

η οποία συντάχθηκε έπειτα από
πρωτοβουλία του Βρετανού πρωθυπουργού

Ντ Κάμερον θα πρέπει να δοθούν
για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο
χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά αλλά
και για την εκπαίδευση του κοινού

Στόχος της καμπάνιας θα πρέπει να
είναι η πτώση της ζήτησης για αντιβιοτικά

και αλλα παρόμοια φάρμακα και η

αύξαση της προσφοράς τους
Ο βασικός πυλώνας για να επιτευχθεί

Το κόστος για την
παγκόσμια οικονομία
υπολογίζεται σε 100

τρισεκατομμύρια
δολάρια

αυτό είναι μέχρι το 2020 να αναπτυχθούν
γρήγορα διαγνωστικά τεστ που θα διαπιστώνουν

εάν ο ασθενής πρέπει ή δεν
πρέπει να λάβει φαρμακευτική αγωγή με
αντιβιοτικά αντιμυκητιαοικά παρασιτοκτόνα

ή αντηικά Με την ευρεία χρήση
αυτών θα αλλάξει πλήρως n συνήθης
πρακτική της χορήγησης φαρμάκων
όπως τα αντιβιοτικά χωρίς να υπαρχει
άμεση ανάγκη για κάτι τέτοιο

Αμοιβή
Μια άλλη διάσταση του προβλήματος

που κι αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι

ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν ανακαλυφθεί

καινούργια φαρμακα με απο
τέλεαμα οι παθογόνοι μικροοργανισμοί
να έχουν αναπτύξει μερική ανθεκτικότητα

ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά
όπως είναι η κολιυτίνη Σε αυτό το πλαίσιο

οι συντάκτες της έκθεσης προτείνουν
για κάθε νέο αντιβιοτικό που ανακαλύπτει

μια εταιρεία να λαμβάνει ως πληρωμή

ένα δισεκατομμύριο δολαρια και
παραλλήλα να επιβληθεί φόρος σε όσες
εταιρείες δεν επενδύουν στην έρευνα για
νέα αντιβιοτικά Επιπλέον οτίμφωνα με
τους συντάκτες θα πρέπει να περιοριστεί
n αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

και να απαγορευτεί η χρήση
φαρμάκων τα οποία μπορεί να προκαλέσουν

προβλήματα υγείας στους ανθρώπους

Ως μια πρώτη κίνηση για να γίνουν
πραγματικότητα όλα αυτά η έκθεση καλεί
για τη δημιουργία ενός Παγκόαμιου Ταμείου

Καινοτομίας το οποίο θα έχει αρχικό

κεφαλαίο 2 δισεκατομμύρια δολάρια
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Μιχάλης ΠιτσιΑίδης
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01 Λ0ΥΡΑΝΤ0Ι
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ λόγους

που η Ελλάδα δεν μπορεί να
αναπτυχθεί και να γίνει σύγχρονη
ευρωπαϊκή χώρα είναι το γεγονός
ότι ο συνδικαλισμός προσφυέστατα
χαρακτηριζόμενος ως εσωτερικός
στρατός κατοχής από τον ξεχωριστό

δημοσιογράφο κ Γιάννη Μαρίνο
έχει δημιουργήσει ισχυρές συντεχνίες

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών
των συντεχνιών είναι ότι λειτουργούν
τοποθετώντας το συμφέρον των μελών

τους πάνω από το δημόσιο συμφέρον

Τυπικό παράδειγμα οι φαρμακοποιοί

Ολοι θυμόμαστε τις χρυσές
εποχές 2000-2008 τους φαρμακοποιούς

να απεργούν κάθε λίγο και
λιγάκι και να μην εκτελούν συνταγές

των ασφαλισμένων του Δημοσίου
ΟΠΑΔ επειδή καθυστερούσε

να τους πληρώσει και δεν μπορούσαν
να αντέξουν θα έκλειναν κ.οκ

Η γνωστή μιζερομουρμούρα κάθε
συνδικαλιστή που σέβεται τον εαυτό

του αλλά όχι το κοινωνικό σύνολο
και την κοινή λογική Αλλά ο ΟΠΑΔ
ήταν ένα πολύ μικρό μέρος του τζίρου
των φαρμακείων όχι πάνω από 5
8 ώστε ακόμα κι αν καθυστερούσε
μπορούσαν τα φαρμακεία να το αντέξουν

άνετα καθώς το ΙΚΑ ο μεγάλος
πελάτης πλήρωνε τοις μετρητοίς και
συνολικά ο τζίρος των φαρμακείων
γινόταν με εξαιρετικούς πιστωτικούς
όρους και πολλά πολλά μετρητά

Και ήρθε η κρίση Ο τζίρος τους
μειώθηκε κατά 50 μέσα σε μια πενταετία

τα Ταμεία ενοποιήθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ και οι καθυστερήσεις
πληρωμών είναι τώρα πλέον πραγματικές

Κι όμως πολύ λίγα φαρμακεία
κλείνουν και περισσότερα ανοίγουν

με αποτελεσμα ο συνολικός αριθμός
να αυξάνεται διαρκώς Κι όπως συμβαίνει

σε κάθε κρίση αποτελεί μια ευκαιρία

επανεξέτασης των πραγμάτων
εκσυγχρονισμού μεταρρυθμίσεων
με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

της εξυπηρέτησης τη
μείωση των τιμών κ.ο.κ

Η συνδικαλιστική ηγεσία των
φαρμακοποιών

αντιτάχθηκε και αντιτίθεται

σε ΟΛΑ Στις εκλογές του
Ιανουαρίου 201 5 ο κ Λουράντος αναφωνούσε

ότι κάθε φαρμακείο είναι
κι ένα εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ
ο οποίος υποσχόταν ούτε λίγο ούτε
πολύ κατάργηση όλων των μνημο
νιακών μέτρων Κι επειδή αυτό δεν
συνέβη η υποστήριξη αποσύρθηκε
βίαια για να αντικατασταθεί με το
βάρβαρο και άκομψο ότι εδώ στα
φαρμακεία δηλαδή θα γίνει ο τάφος
σας Συνδικαλιστικές πρακτικές με
λίγα λόγια οι οποίες κινούνται εκτός
πραγματικότητας σε ένα δικό τους
παράλληλο σύμπαν αυταρέσκειας
απαιτήσεων και κούφιων απειλών
Τώρα φαίνεται να υλοποιείται η δυνατότητα

πώλησης στα σούπερ μάρκετ
και ορισμένων φαρμάκων που χαρακτηρίζονται

μη συνταγογραφούμε
να απλών φαρμάκων καθημερινής
χρήσης για την ανακούφιση από εφήμερα

συμπτώματα Αυτό προφανώς
διευκολύνει τους καταναλωτές και θα
κινητοποιήσει τον ανταγωνισμό με
σημαντική οικονομία στις δημόσιες
δαπάνες Υγείας Ετσι συμβαίνει σε
όλο τον κόσμο αλλά δεν πρέπει να
συμβεί στην Ελλάδα του κ Λουρά
ντου Κι ας πουλάνε τα φαρμακεία
γυαλιά παπούτσια κολόνιες τρόφιμα
κ.λπ Μονά ζυγά δικά μας
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του Βασίλη Βενιζέλου
venizelos@ependisinews.gr

Σύμφωνα με στοιχεία του Δικτύου Πληροφόρησης
και Καταγραφής του Κέντρου της ΜΚΟ Κλίμακα
για την Πρόληψη τηςΑυτοκτονίας κατά το ηρώτο
τρίμηνο του 2016 καταγράφηκαν 64 αυτοκτονίες
52 άντρες και 12 γυναίκες Ο αντίστοιχος αριθμός

για το 2015 ήταν 58 αυτοκτονίες σε σύνολο 309
καταγεγραμμένων αυτοκτονιών Επισημαίνεται
ότι οι παραπάνω αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν τον
πραγματικό αριθμό όλων των αυτοκτονιών που

έχουν συμβεί κατά το ανωτέρω διάστημα και υπολογίζεται

ότι στα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ
για την εν λόγω περίοδο οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες

θα είναι περισσότερες Επισημαίνεται
ότι το 2015 πραγματοποιήθηκαν 10 ενδονοσοκο
μειακές αυτοκτονίες γεγονός που αναδεικνύει την
απουσία εφαρμογής εκείνων των απαραίτητων
κατευθύνσεων και μέτρων τα οποία θα συντελού
σαν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην
αποτροπή του θανάτου νοσηλευόμενων ασθενών
Σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν
πραγματοποιηθεί 6 αυτοκτονίες το 2015 Το Κέ¬

ντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας
έχει επανειλημμένα επισημάνει την άμεση αναγκαιότητα

εφαρμογής μέτρων πρόληψης των
αυτοκτονιών στα μέσα σταθερής τροχιάς Η αυτοκτονία

δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός το 95
των αυτοκτονιών μπορεί να προληφθεί Σε αυτήν
τη βάση χωρίς κόστος αλλά με σαφή συναίσθηση

της ευθύνης των ειδικών των Αρχών και τελικά

της κοινωνίας απαιτείται η ανάληψη συγκεκριμένων

πρωτοβουλιών για την υλοποίηση
ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας της ανθρώπινης

ζωής

ο 95 των
υτοκτονιών

μπορεί να
προληφθεί
Σήμα κινδύνου από ΜΚΟ για υιοθέτηση μέτρων
αποτροπής σε νοσοκομεία και μέσα μεταφοράς
Τοα τρίμηνο έψαλαν τέλος στη ζωή τους 64 άνθρωποι

Υπάρχουν
κάποιες λανθασμένες

στερεότυπες
απόψεις σχετικά

με την αυτοκτονία που μπορεί

να μας εμποδίσουν να αντιληφθούμε

έγκαιρα τις προθέσεις

ενός ανθρώπου που
σκέφτεται να αυτοκτονήσει
Κάποιοι τέτοιοι μύθοι αναφέρονται

παρακάτω

ΙΟΣ ΜΥΘΟΣ
Οι άνθρωποι που λένε ότι

θ αυτοκτονήσουν δεν πρόκειται

ποτέ να το κάνουν
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν

ότι όταν κάποιος λέει ότι
θ αυτοκτονήσει στην πραγματικότητα

προσπαθεί να τραβήξει

την προσοχή των άλλων
Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις

οι άνθρωποι που αυτοκτονούν

αποκαλύπτουν τις προθέσεις

τους πριν από την απόπειρα

Επομένως όταν κάποιος

μας εκμυστηρεύεται ότι
θέλει να αυτοκτονήσει πρέπει
να τον αντιμετωπίζουμε με
σοβαρότητα και να ζητάμε
πάντα τη βοήθεια ενός ειδικού
ψυχολόγου ή ψυχιάτρου

2θΣ ΜΥΘΟΣ
Μιλώντας σε κάποιον για

την αυτοκτονία του δίνουμε

την ιδέα να αυτοκτονήσει

Δεν υπάρχει περίπτωση να
ωθήσουμε κάποιον στην αυτοκτονία

απλώς και μόνο ρωτώντας

τον αν σκέφτεται να

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Αττική

Στ Ελλάδα

κάνει κακο στον εαυτό του
Αντίθετα σε περίπτωση που
κάνουμε αυτή την ερώτηση
μπορεί να τον διευκολύνουμε
να μιλήσει γι αυτά που νιώθει
και σκέφτεται Η άμεση προσέγγιση

του θέματος με προσοχή

και ευαισθησία είναι ο

μόνος τρόπος να καταλάβουμε
αν κάποιος κινδυνεύει ν

αυτοκτονήσει

ΜΕΘΟΔΟΣ
Απαγχονισμός

50 75

3θΣ ΜΥΘΟΣ
Η αυτοκτονία δεν αφορά

τους περισσότερους από εμάς

Συμβαίνει σπάνια σε
ανθρώπους που είναι περίεργοι

Στην πραγματικότητα η
αυτοκτονία είναι αρκετά
συχνή και καθένας από εμάς
μπορεί να βρεθεί σε αυτήν
τη θέση Σύμφωνα με τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
σε όλο τον κόσμο αυτοκτονούν

περίπου ένα εκατομμύριο

άνθρωποι κάθε
χρόνο Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί

σε μία αυτοκτονία
κάθε 40 δευτερόλεπτα ενώ
οι μη θανατηφόρες απόπειρες

είναι 15-20 φορές περισσότερες

4θΣ ΜΥΘΟΣ
Η αυτοκτονία είναι μια

παρορμητική κίνηση μια
στιγμή τρέλας

Σε κάποιες περιπτώσεις η
αυτοκτονία είναι παρορμητική

ειδικά στην εφηβεία
Ωστόσο πολλοί από τους
ανθρώπους που αυτοκτονούν

έχουν προσχεδιάσει
την πράξη τους Το σχέδιο
μπορεί να περιλαμβάνει τον
τόπο τον χρόνο και τον τρόπο

που θα γίνει η απόπειρα
Η ύπαρξη σχεδίου αυξάνει
τόσο τη σοβαρότητα της κατάστασης

όσο και τον κίνδυνο

αυτοκτονίας

5θΣ ΜΥΘΟΣ
Για τους ανθρώπους που

επέζησαν από μια απόπειρα

αυτοκτονίας ο κίνδυνος
έχει περάσει

Στην πραγματικότητα οι
άνθρωποι που έχουν αποπειραθεί

να αυτοκτονήσουν στο
παρελθόν διατρέχουν αυξημένο

κίνδυνο'να το επαναλάβουν

στο μέλλον Ο κίνδυνος

είναι πολύ μεγάλος τον πρώτο

χρόνο μετά την απόπειρα
και παραμένει αυξημένος εφ
όρου ζωής

6θΣ ΜΥΘΟΣ
Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν

θέλουν πραγματικά
να πεθάνουν
Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν

νιώθουν ότι βρίσκονται
σε αδιέξοδο κι ότι ο

θάνατος είναι η μόνη λύση
που έχουν Ωστόσο τις περισσότερες

φορές έχουν
αμφιθυμικά

συναισθήματα για
την αυτοκτονία δηλαδή εκτός

από την επιθυμία για
θάνατο υπάρχει και η επιθυμία

για ζωή Αφενός αισθάνονται

παγιδευμένοι σε
μια επώδυνη πραγματικότητα

και καταφεύγουν στην
αυτοκτονία αναζητώντας
έναν τρόπο διαφυγής Αφετέρου

εύχονται να λύνονταν

με κάποιον τρόπο τα
προβλήματά τους και να
μπορούσαν να σωθούν

7θΣ ΜΥΘΟΣ
Γα παιδιά δεν αυτοκτονούν

Η συχνότητα των αυτοκτονιών

στην παιδική ηλικία είναι

μικρή Ωστόσο σε κάποιες

περιπτώσεις έχουν αναφερθεί

αυτοκτονίες παιδιών
Στους εφήβους και τους νέους

ενήλικες η συχνότητα των
αυτοκτονιών αυξάνεται

Γραμμή
υποστήριξα

Η Γραμμή
napEMßaons 1 01 8 για
ιην Αυιοκιονία είναι η

πρώιη και μοναδική
στην Ελλάδα τηλεφωνική

γραμμή υποοτή
p^ns και παρέμβαση5
οτην κρίση για ιην πρόληψη

ιων αυτοκτονιών
Λειτουργεί με την υποστήριξη

και την εποπτεία

του υπουργείου
Υγεία Κοινωνικήε
ΑπΆηπεγγύηε σε εικοσιτετράωρη

βάση επτά
ημέρε την εβδομάδα
και δέχεται κρΙήσεΐ5
από όλη την ελλάδα
με αστική χρέωση
Η Γραμμή στελεχώνεται

από επάγγελμα
qjuxiKhs uyeias

ψυχολόγοι και
ψυχιάτρου που προσφέρουν

• Συμβουλευτική παρέμβαση

σε κατάσταση
Kpions για ιην αποφυγή

ins auiOKiovias•Υποστήριξη σε άτομα

που βιώνουν την
απώλεια αγαπημένου
προσώπου από αυτοκτονία

ή ανησυχούν
για κάποιο αγαπημένο
tous πρόσωπο• Παραπομπή στην

Κλίμακα καισεάλ
λε5 υπηρεσία ψυχική5
υγείαε για παρακολούθηση

από ειδικό
θεραπευιή• Ενημέρωση για ζητήματα

qjuxiKns uYEias
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Μισό κιλό φάρμακα πα
216 Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα θα μπορούν να
διατίθενται πλέον και από τα ράφια των σουπερμάρκετ
με τη συναίνεση μάλιστα του προεδρείου του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου

► Tns ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

danivergou&yahoo com

νοίγει περαιτέρω το επάγγελμα του
φαρμακοποιού

το υπουργείο Υγείας δίνοντας
φαρμακευτικά προϊόντα στα σουπερμάρκετ

με τη συναίνεση του προεδρείου του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Η απελευθέρωση των σημείων πώλησης
των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

ΜΗΣΥΦΑ για την οποία προεκλογικά
ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσε αποτελεί μνη

μονιακή εμμονή
Υπενθυμίζουμε ότι η αρχή είχε γίνει

από Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ που είχαν υποκύψει
στο αίτημα των δανειστών ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
διεμήνυε ότι θα καταργήσει τη ρύθμιση
Γεωργιάδη για απελευθέρωση της αγοράς
σημεία πώλησης και τιμές των ΜΗΣΥΦΑ

από το 2017
Ηρθε όμως η 47σέλιδη πρόταση της

ελληνικής πλευράς επί υπουργίας Π
Κουρουμπλή τον Ιούνιο του 2015 για να
συνεχίσει την ίδια κατάσταση Τότε η
κυβέρνηση νομοθέτησε διάταξη σύμφωνα

με την οποία το δίκτυο διανομής των
ΜΗΣΥΦΑ θα διευρυνθεί και θα επιτρέπει
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις την
πώλησή τους από ειδικά διαμορφωμένα

σημεία πώλησης σε σουπερμάρκετ
ενώ τον Αύγουστο συμφώνησε με τους
θεσμούς για τη δημιουργία της υποκατηγορίας

Γενικής Διάθεσης Φάρμακα ΓΕ
ΔΙΦΑ η οποία περιλαμβάνει σκευάσματα
που δεν θα διατίθενται αποκλειστικά από
τα φαρμακεία

Πλέον ήρθε η τωρινή διάταξη του
υπουργείου Υγείας στο πολυνομοσχέδιο
της κυβέρνησης με την οποία υιοθετείται
η υποκατηγορία ΓΕΔΙΦΑ που περιλαμβάνει

το 13 των Μη Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων δηλαδή 216 από τα

συνολικά 1.582 τέτοια σκευάσματα
Τα φάρμακα αυτά προέκυψαν μετά

από τρίμηνη διαπραγμάτευση μεταξύ των
δανειστών και της ειδικής Επιστημονικής

Επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκου ΕΟΦ του υπουργείου Υγείας
στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων το
προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού

Συλλόγου Βάσει της εισήγησης της
Επιτροπής υιοθετήθηκε και συντάχθηκε
η σχετική νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε

στη Βουλή επισημαίνει ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός
Απορίας άξιες επομένως οι εκ των

υστέρων κραυγές του προέδρου του ΠΦΣ
Κωνσταντίνου Λουράντου για υποταγή
της κυβέρνησης στις εταιρείες και τα επιχειρηματικά

συμφέροντα που επιδιώκουν
την πώληση μερίδας σκευασμάτων εκτός
φαρμακείου προκειμένου να αυξήσουν

τις τιμές οπως εχει γίνει σε οσες χώρες
υιοθέτησαν αυτό το μέτρο ανταγωνισμού

για διακινδύνευση της υγείας
του ελληνικού λαού για συντριβή του

μικρομεσαίου

φαρμακείου και ότι πάγια
θέση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου αποτελεί η διακήρυξη κανένα
φάρμακο εκτός φαρμακείου

Βεβαίως συμμετείχε κι έγινε κατόπιν
συμφωνίας με το προεδρείο του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου του οποίου

οι ευθύνες είναι μεγάλες επισημαίνει
στην Εφ.Συν ο Ιωάννης Καβαλάρης
μέλος του Δ Σ του ΠΦΣ Ο ίδιος εξηγεί
ότι η ενημέρωση του Δ.Σ του ΠΦΣ όσον
αφορά τη συμμετοχή στην Επιτροπή και
τις εξελίξεις της διαπραγμάτευσης ήταν
γενική ενώ ουδέποτε ενημερώθηκε για

την τελική απόφαση
Δεν δεχόμαστε διαχωρισμό στα φάρμακα

όλα τα φάρμακα είναι το ίδιο θεραπευτικά

και το ίδιο επικίνδυνα με τις
παρενέργειές τους Δεν δεχόμαστε τον διαχωρισμό

σε κατηγορίες κάποια που θα
αποζημιώνονται και κάποια που δεν θα
αποζημιώνονται και θα κυκλοφορούν ως
απλά καταναλωτικά αγαθά Είναι κοινωνικά

αγαθά και αποτελεί κατάκτηση των
εργαζομένων η φαρμακευτική αγωγή
προσθέτει

Οι αριθμοί
Διεθνώς η αγορά των ΜΗΣΥΦΑ έχει

τζίρο 85 δισ ευρώ ετησίως σε μια αγορά

φαρμάκου με συνολικό τζίρο 744
δισ ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ Η συνολική ιδιωτική δαπάνη για
το φάρμακο σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ φτάνει το 1,7
δισ ευρώ Την ίδια ώρα η συμμετοχή των
ασθενών στα αποζημιούμενα από τον ΕΟ
ΠΥΥ φάρμακα είναι 622 εκατ ευρώ και ο

τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ είναι 1,1 δισ ευρώ
τον χρόνο

Για να αντισταθμίσει η φαρμακοβιομηχανία

τις εκπτώσεις στα αποζημιού

Τα φάρμακα αυτά σήμερα έχουν
στη χώρα μας τη χαμηλότερη τιμή σε
όλη την Ευρώπη και η απελευθέρωση
της τιμής τους όχι μόνο δεν Θα φέρει
την πτώση της αλλά θα οδηγήσει
σίγουρα σε αυξήσεις όπως έγινε
όπου εφαρμόστηκε Είναι προφανές
λοιπόν ποιος κερδίζει από αυτή
τη συμφωνία υπογραμμίζει ο I

Καβαλάρης μέλος του Δ.Σ του ΠΦΣ

k Χ

μενα φάρμακα από τον ΕΟΠΥΥ που της
έχουν επιβληθεί ζητά την απελευθέρωση
των ΜΗΣΥΦΑ ρίχνοντας τον πολίτη
από τη στιγμή που μιλάμε για φάρμακα
που πληρώνει από την τσέπη του σημειώνει

ο I Καβαλάρης Κι ενώ η δημόσια
συζήτηση εστιάζει στις όλο και αυξανόμενες

συμμετοχές στα αποζημιούμενα
φάρμακα για την επιπλέον επιβάρυνση
με τις πληρωμές των ΜΗΣΥΦΑ δεν ακούγεται

λέξη
Οι φαρμακοβιομήχανοι προκειμένου

να μεγαλώσουν την κερδοφορία τους
αντιμετωπίζουν τα φάρμακα ως απλά
καταναλωτικά προϊόντα Οι κανόνες
της κερδοφορίας και το μάρκετινγκ επιβάλλουν

τα προϊόντα να πωλούνται σε περισσότερα

σημεία λέει ο I Καβαλάρης
Ενας από τους λόγους που προτάσσεται
στην απελευθέρωση των σημείων

πώλησης είναι η υπόθεση ότι θα δημιουργήσει

ανταγωνισμό ώστε να μειωθούν οι
τιμές εξηγεί ο καθηγητής Οργάνωσης και
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας Ν Μανιαδάκης
Πρόσφατες μελέτες με τελευταία έκθεση

του ΟΟΣΑ το φθινόπωρο του 2014 κατέδειξαν

ότι στις χώρες που προχώρησαν
στο μέτρο αυτό δεν μειώθηκαν οι τιμές
επομένως η απελευθέρωση δεν οδήγησε
σε βελτίωση των τιμών και ως εκ τούτου
δεν υφίσταται λόγος πόσο μάλλον σε μια
χώρα όπως είναι η δική μας στην οποία

οι τιμές των φαρμάκων είναι καθορισμένες
από το κράτος

Τα φάρμακα αυτά σήμερα έχουν στη
χώρα μας τη χαμηλότερη τιμή σε όλη την
Ευρώπη και η απελευθέρωση της τιμής
τους όχι μόνο δεν θα φέρει την πτώση
της αλλά θα οδηγήσει σίγουρα σε αυξήσεις

όπως έγινε όπου εφαρμόστηκε Είναι

προφανές λοιπόν ποιος κερδίζει από
αυτή τη συμφωνία υπογραμμίζει ο I

Καβαλάρης αναφέροντας ενδεικτικά ότι
γνωστό αναλγητικό που πωλείται 5 ευρώ
στη χώρα μας στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλείται

22 ευρώ και στη Γερμανία 17 ευρώ
ενώ άλλο γνωστό ρινικό αποσυμφορητι
κό που στη χώρα μας αγοράζεται 2 ευρώ
στην Ευρώπη φτάνει τα 8 ευρώ

Ο δεύτερος λόγος που προβάλλεται για
την απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ είναι
ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών

στα φάρμακα Στη χώρα μας με το
πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων στον κόσμο

με αναλογία 1 ανά 1.500 κατοίκους
η πρόσβαση δεν είναι θέμα τονίζει ο I
Καβαλάρης

Ακόμα όμως και στις χώρες όπου έγινε
απελευθέρωση σημείων διανομής ελάχιστα

φάρμακα προμηθεύονται οι πολίτες
από τα σημεία εκτός φαρμακείων Μόνο
στην Ολλανδία έχει λειτουργήσει Ακόμα
και με όρους οικονομικούς δεν προσφέρει

τίποτα η απελευθέρωση των ΜΗΣΥΦΑ

τονίζει ο καθηγητής Ν Μανιαδάκης
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ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

Μειωμένη
συμμετοχή στα
φάρμακα και
επίδομα σε φτωχούς

Μειωμένη συμμετοχή στη δαπάνη
για αγορά φαρμάκων 10 αντί
25 θα εξακολουθήσουν να έχουν

όσοι συνταξιούχοι χάσουν το
ΕΚΑΣ ενώ η μηνιαία παρακράτηση

από τη σύνταξη όσων επιδομάτων
έχουν εισπράξει από την

1/1/2016 και μετά δεν θα ξεπερνά
τα 30 ευρώ Τα δύο αυτά μέτρα
αντιμετώπισης των οικονομικών
προβλημάτων που δημιουργεί η
σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ
προβλέπει τροπολογία που καταθέτει

σήμερα το υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο

για την εφαρμογή της Συμφωνίας

Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

και άλλες διατάξεις Με
την ίδια τροπολογία θεσπίζεται
αντί του ελαχίστου εγγυημένου
εισοδήματος το Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης το οποίο

από την 1/1/2017 θα αντικαταστήσει

σταδιακά τις περισσότερες

προνοιακές παροχές το ελάχιστο

ποσο σχεδιάζεται να είναι

200 ευρώ το μήνα προσαυξανόμενο

κατά 100 ευρώ για κάθε ενήλικα

και κατά 50 ευρώ για κάθε
ανήλικο Υπενθυμίζεται ότι το 3ο
Μνημόνιο επιβάλλει την αναδιάρθρωση

του χάρτη των 200
προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται

σήμερα την περικοπή
της συνολικής δαπάνης κατά

0,5 του ΑΕΠ και την εφαρμογή
ενός διαφανούς δικτύου αντιμετώπισης

της φτώχειας με εισοδηματικά

κριτήρια και αυστηρές
προϋποθέσεις
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• Μαρίίνης: Προφυλακίστηκε ο
πρώην πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυ-
νάν», Ανδρέας Μαρτίνης, μετά την
απολογία του για «μίζα» ύψους 3,2
εκατ. γερμανικών μάρκων. Η σύζυγος
του. Γεωργία Μαρτίνη, αφέθηκε ελεύθερη 

με περιοριστικούς όρους. Σελ. 5
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Προσωρινή κράτηση
για τον Ανδρέα Μαρτίνη
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Με την προσωρινή κράτηση του
πρώην προέδρου του νοσοκομείου

Ερρίκος Ντυνάν και του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ανδρέα Μαρτίνη έκλεισε η ανακριτική

διαδικασία που ξεκίνησε
χθες το πρωί με την απολογία
του ίδιου και της συζύγου του
η οποία αφέθηκε ελεύθερη με
περιοριστικούς όρους

Ο Ανδρέας Μαρτίνης που αντιμετώπιζε

κατηγορία για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος έδωσε εξηγήσεις

στον ανακριτή Διαφθοράς
Νικόλαο Τσιρώνη και στον επίκουρο

ανακριτή Χριστόφορο
Μάρκου περισσότερες από 3,5
ώρες ενώ μετά το τέλος της απολογίας

του με ομόφωνη γνώμη
των ανακριτών αλλά και του αρμόδιου

εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά

κρατούμενος
Η κατηγορία εις βάρος του

που διατυπώθηκε ύστερα από
έρευνα η οποία κράτησε πάνω
από ενάμιση χρόνο με εντολή
της επικεφαλής των εισαγγελέων
Διαφθοράς Ελένης Ράικου αφορούσε

ποσό 3,2 εκατ γερμανικών
μάρκων που φέρεται ότι έλαβε
από την εταιρεία Χοσπιτάλια Ιν
τερνάσιοναλ η οποία είχε αναλάβει

την προμήθεια του νοσοκομείου

Ερρίκος Ντυνάν με
νοσοκομειακό εξοπλισμό κλιβάνους

κουζίνες και λοιπά
Η έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς

διενεργήθηκε από τους
εισαγγελείς Ιωάννη Δραγάτση
και Αντώνη Ελευθεριόνο και τα
στοιχεία για τη διακίνηση των
χρημάτων προέκυψαν ύστερα
από αιτήματα δικαστικής συνδρομής

που εστάλησαν από τους
εισαγγελείς για το άνοιγμα λογαριασμών

των ελεγχόμενων προσώπων

Η διακίνηση των χρημάτων

κατά το κατηγορητήριο
τελέστηκε πριν από δεκαοκτώ
ολόκληρα χρόνια το 1998 και
αποκαλύφθηκε πρόσφατα

Κατά τη διάρκεια της απολογίας

του χθες ο κ Μαρτίνης
αρνήθηκε τις κατηγορίες που
του αποδίδονται υποστηρίζοντας

ότι τα χρήματα είναι νόμιμα
και φορολογημένα Τόσο ο ίδιος
όσο και η σύζυγός του Γεωργία
που επίσης απολογήθηκε χθες
φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι
τα ποσά που έχουν εντοπιστεί
από τις Αρχές δεν αντιστοιχούν
σε αυτά που αναφέρονται στο
κατηγορητήριο αλλά προέρχονται

από την οικογενειακή περιουσία

της Γεωργίας Μαρτίνη
Μάλιστα επικαλέστηκαν στοιχεία

σύμφωνα με τα οποία το
μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων
αποτελούσε αμοιβή δικηγόρου
της Αθήνας ο οποίος ενεπλάκη
στην επίμαχη σύμβαση

Ελεύθερη ρε περιοριστικούς

όρους και εγγύηση
600.000 ευρώ η σύζυγός
του Γεωργία

Και ενώ για τον πρώην πρόεδρο

του νοσοκομείου Ερρίκος
Ντυνάν η κρίση ανακριτών και
εισαγγελέα ήταν υπέρ της προσωρινής

του κράτησης για τη
σύζυγό του οι δικαστικές αρχές
επεφύλαξαν διαφορετική ποινική
μεταχείριση Μετά την απολογία
της κατά την οποία αρνήθηκε
κάθε εμπλοκή της στην υπόθεση
αφέθηκε με ομόφωνη γνώμη
ανακριτών και εισαγγελέα ελεύθερη

με την επιβολή περιοριστικών
όρων Συγκεκριμένα στη

Γεωργία Μαρτίνη η οποία αντιμετώπιζε

την ίδια κατηγορία ξέπλυμα

μαύρου χρήματος επιβλήθηκαν

οι περιοριστικοί όροι
της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης

στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής της δύο φορές τον
μήνα και n καταβολή χρηματικής
εγγύησης ύψους 600.000 ευρώ
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ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ ΠΑ ΤΟΝ ΕΟΦ

Καταγγελίες για εκβιασμούς
Εκβιαστικές πρακτικές κατά τη διαδικασία τοποθέτησης
προϊσταμένων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων καταγγέλλει

ο ανεξάρτητος βουλευτής Λακωνίας Λεωνίδας Γρηγορά
κος Ο βουλευτής κατέθεσε στον υπουργό Υγείας Ανδρέα
Ξανθό ερώτηση με αφορμή καταγγελίες σύμφωνα με τις
οποίες ασκούνται ψυχολογικές πιέσεις και εκβιασμοί σε εργαζόμενους

του ΕΟΦ προκειμένου να υπογράφουν υπεύθυνες

δηλώσεις με τις οποίες αποποιούνται του νόμιμου δικαιώματος

τους για τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων



18. ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1

m Φάρμακα Αυταπάτη ήταν και πέρασε
η προεκλογική υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ

να μη βρεθεί φάρμακο στα ράφια των
σούπερ μάρκετ και τώρα ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Κων Λουράντος καλεί σε εκστρατεία κατά
της κυβέρνησης Σελ 16
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Πικρό χάπι ΣΥΡΙΖΑ σε φαρμακοποιούς
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αυταπάτη ήταν και πέρασε η
προεκλογική υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ

να μη βρεθεί φάρμακο στα
ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά
και η πεποίθηση των φαρμακοποιών

ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
θα τηρούσε την υπόσχεσή της
Σε μία προσπάθεια να κρατήσει
ζωντανή την αντίδραση του

κλάδου απέναντι στην απελευθέρωση

των σημείων πώλησης των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

χθες ο πρόεδρος του ΠΦΣ
κ Κων Λουράντος κάλεσε τους
Ελληνες βουλευτές και ειδικά της
κυβέρνησης έστω την τελευταία
στιγμή να τιμήσουν τον ρόλο τους
και την ψήφο του ελληνικού λαού
γιατί πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια

στιγμή θα βρεθούν απέναντι
του και απείλησε ότι οι φαρμακοποιοί

δεν θα μείνουν με σταυρωμένα

χέρια
Η απελευθέρωση πάντως ήταν

απόλυτα αναμενόμενη Οι πιέσεις
από tous θεσμούς προς αυτή
την κατεύθυνση υπήρχαν από το
2012 Τον περασμένο Αύγουστο
n κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συμφώνησε

χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις

στην απελευθέρωση των σημείων
πώλησης φαρμάκων Το μόνο που
έμενε ήταν μία νομοθετική ρύθμιση

Αυτή περιλαμβάνεται στο
πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε
το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή
Η ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας σύμφωνα με την οποία
μόλις το 13 216 από τα 1.582
των ΜΗΣΥΦΑ πληροί τα κριτήρια
για να πωλείται και εκτός φαρμακείων

δεν πείθει ποιος ξέρει πόσα
τελικά θα συμπεριλαμβάνονται
στις υπουργικές αποφάσεις που
έπονται

Οι φαρμακοποιοί έχουν κάθε
λόγο να αισθάνονται προδομένοι
Η προεκλογική υπόσχεση του
πρωθυπουργού ήταν να μην επιτραπεί

να πωλούνται φάρμακα
από σούπερ μάρκετ ενώ και η
επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ του
παρελθόντος όπως αυτή αποτυπώνεται

σε έγγραφο που επικαλείται

τα τελευταία 24ωρα ο κ
Λουράντος ήταν ότι τα ΜΗΣΥΦΑ
όπως και τα συμπληρώματα διατροφής

θα πρέπει να χορηγούνται
αποκλειστικά και μόνο από τα
φαρμακεία Οι υποσχέσεις αυτές
ήταν απόλυτα ελκυστικές για τους
φαρμακοποιούς που με την προ

Η πώληση un
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων σε σούπερ
μάρκετ έβαλε τέλος στις
αυταπάτες του κλάδου

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κων
Λουράντος καλεί σε εκστρατεία
κατά της κυβέρνησης

τροπή του κ Λουράντου είχαν
μετατρέψει

τα 11.000 φαρμακεία
της χώρας σε εκλογικά κέντρα
πολιτικής καταδίκης της κυβέρνησης

Σαμαρά-Βενιζέλου για την
ψήφιση της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ Η δε εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ

είχε λάβει πανηγυρική χροιά
σε blogs φαρμακοποιών

Η πραγματικότητα διέψευσε
τις προσδοκίες Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΕΛ υιοθέτησε ακόμα και
τα ανπδημοφιλή για τους φαρμακοποιούς

μέτρα του ΟΟΣΑ όπως
το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων
και τώρα την απελευθέρωση
της πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ Εκτός
αυτών ακόμα δεν έχει αποσύρει
το ελεύθερο ωράριο των φαρμακείων

όπως υποσχέθηκε Αναμενόμενο

λοιπόν να αρχίσει η γκρίνια
εντός των τειχών αλλά και

η κριτική για τη στάση υπέρ του
ΣΥΡΙΖΑ που τήρησε μεγάλο μέρος
των φαρμακοποιών

Υπό αυτό το κλίμα πιθανότατα
και ενόψει και των εκλογών στον
ΠΦΣ τέλος του 2016 ο κ Λουράντος

σε ανακοίνωσή του μετά
την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου

για το φορολογικό και το
ασφαλιστικό έσπευσε να τονίσει

ότι τα 11.000 φαρμακεία παραμένουν

εκλογικά κέντρα καταδίκης
όποιας κυβέρνησης καταστρέφει
το ευρωπαικό θεσμικό πλαίσιο

του φαρμακευτικού κλάδου με νομοθετήματα

και αποφάσεις-εκτρώ
ματα Επιπλέον με πρόσφατες
ανακοινώσεις ο ΠΦΣ κατηγορεί
και τη σημερινή κυβέρνηση ότι
ευνοεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα

εις βάρος των φαρμακείων

όπως είχε κάνει με το ΠΑ
ΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία Η
αντιπολίτευση στον κ Λουράντο

έρχεται με φόρα από τη Θεσσαλονίκη

και τον τέως πρόεδρο του
ΠΦΣ Κυριάκο Θεοδοσιάδη που
στις προηγούμενες εκλογές του
ΠΦΣ πλήρωσε το γεγονός ότι
είναι μέλος της Ν.Δ παρότι είχε
υποβάλει την παραίτησή ταυ ως
μέλος τον Μάρτιο του 2014 με την
ψήφιση της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ Σχολιάζοντας την πώληση
φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ
δήλωσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ συνεχίζει τον μνημονιακό

της κατήφορο Ας τη χαίρονται
όσοι την ψήφισαν και όσοι την
αβαντάρισαν μετατρέποντας τα
φαρμακεία σε εκλογικά κέντρα
Και έπεται συνέχεια
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Απελευθέρωση
g

Όπως ήταν λογικό ot
φαρμακοποιοί αντιδρούν στην
πρόβλεψη του πολυνομοσχεδίου για
τη μερική απελευθέρωση της αγοράς
των ΜΗΣΥΦΑ γεγονός το οποίο με
έναν πρόχειρο υπολογισμό θα
δημιουργήσει έντονο ανταγωνισμό σε
μία αγορά με τζίρο της τάξης των 50
εκατ ευρώ Αυτό το ποσοστό
αντιστοιχεί περίπου στο μερίδιο που
έχει η νέα κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ
που θα μπορεί να διακινείται εκτός
φαρμακείου Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση πάγια θέση του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου αποτελεί η διακήρυξη
κανένα φάρμακο εκτός φαρμακείου
Επίσης αναφέρεται ότι η δήθεν
διευκόλυνση της πρόσβασης των
ασθενών δεν ευσταθεί καθώς
υπάρχουν 11.000 φαρμακεία που
βρίσκονται και στο mo
απομακρυσμένο σημείο της χώρος
Από την άλλη πλευρά δεν ξέρουμε αν
στο συνολό τους οι φαρμακευτικές
καλοβλέπουν την όλη αυτή
διαδικασία απελευθέρωσης καθώς
θα έρθουν αντιμέτωπες με τις πιέσεις
από μεγάλα εμπορικά δίκτυα για
παροχή σημαντικών εκπτώσεων
Γ Σακ fSID:W237783l



20. ΤΟ ΤΡΙΚ ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 30

Κυριακή 22 Μαΐου 2θΐ6

Κοινωνία

Το τρικ που βάζει φωτιά στα φάρμακα
Στα χαρακώματα
ξανά οι φαρμακοποιοί
που φοβούνται για
λουκέτα με αφορμή
τα 216 γενικής
διάθεσης φάρμακα
που θα διατίθενται και
απόσουπερμάρκετ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΜΔΟΥ

Εφευρίσκοντας ένα ομολογουμένως έξυπνο

τρικ η κυβέρνηση βάζει εντός του
Ιουνίου την ταφόπλακα σε περισσότερα
από 1 1 000 φαρμακεία Η πολυσυζητημένη

την τελευταία εξαετία απελευθέρωση

φαρμάκων που δεν χρειάζονται
υποχρεωτικά ιατρική συνταγή των λεγόμενων

ΜΥΣΥΦΑ παίρνει πια σάρκα και
οστά αφού περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο

που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα
της Τετάρτης στη Βουλή και το οποίο
αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Κυριακή

Η συγκεκριμένη διάταξη η οποία
θα τεθεί σε εφαρμογή σε περίπου έναν
μήνα αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για
τη δημόσια υγεία όσο και για την τσέπη

του ασθενούς καθώς θα επέλθουν
και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των
φαρμάκων από 1ης Ιανουαρίου 2017

Η αρχή γίνεται με 216 φάρμακα τα
οποία εντάσσονται στην ειδική υποκατηγορία

ΓΕΔΙΦΑ Γενικής Διάθεσης
Φάρμακα και ως τέτοια θα μπορούν
από τον επόμενο μήνα να τοποθετηθούν
και στα ράφια των σουπερμάρκετ Μάλιστα

όπως αναφέρεται στη συνοδευτική

έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους τα εν λόγω φάρμακα θα
μπορούν να διατίθενται πλην των φαρμακείων

από καταστήματα χωρίς την
παρουσία φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού

Λίστα με τη βούλα των θεσμών
Τα επιστημονικά κριτήρια βάσει των

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

i
2τ6 φάρμακα εντάσσονται
στην ειδική υποκατηγορία
ΓΕΔΙΦΑ Γενικής Διάθεσης

Φάρμακα και θα μπορούν
από τον επόμενο μήνα να
τοποθετηθούν και στα ράφια
των σουπερμάρκετ

οποίων επελέγησαν οι δραστικές ουσίες

και κατ επέκταση τα φαρμακευτικά
σκευάσματα που θα μπορούν να

πωλούνται και από σουπερμάρκετ ή και
πολυκαταστήματα τέθηκαν από επιτροπή

του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΕΟΦ Η λίστα με τα 216 φάρμακα

εστάλη στους θεσμούς απ όπου και
ενεκρίθη Σύμφωνα με πληροφορίες
μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονται

αναλγητικά αντιβηχικά σιρόπια
ουσίες για το γαστρεντερικό αλοιφές
για τσιμπήματα κ ά Θα πωλούνται σε
ειδική συσκευασία που θα περιέχει το
ίδιο φάρμακο σε μικρότερη ποσότητα

Η δε συσκευασία θα έχει πράσινη
σήμανση

Μέχρι στιγμής εκπρόσωποι ορισμένων
αλυσίδων πολυκαταστημάτων και

σουπερμάρκετ έχουν εκδηλώσει ενδια¬

φέρον όχι ακόμη δημοσίως να τοποθετήσουν

φάρμακα στα ράφια τους
Οι κακές γλώσσες λένε πάντως ότι διατηρούν

και μια μικρή επιφύλαξη εξαιτίας

της πρόσφατης εμπειρίας τους από
την απελευθέρωση των συμπληρωμάτων
διατροφής Τα πράγματα στη συγκεκριμένη

αγορά δεν πήγαν τόσο καλά όσο
αρχικά περίμεναν

Αντιδράσεις φαρμακοποιών
Την αντίδραση των φαρμακοποιών προκάλεσε

η πρόθεση της κυβέρνησης να
προχωρήσει στη σταδιακή απελευθέρωση

των μη υποχρεωτικώς συνταγογρα
φούμενων φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ Πάγια
θέση τους είναι να μην πωλείται κανένα
φάρμακο εκτός φαρμακείου

Δεν υπάρχει ήπιο ή λιγότερο ήπιο
φάρμακο Ολα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες

και αλληλεπιδράσεις με
άλλα φάρμακα και τροφές δηλώνει
προς Το Βήμα ο αντιπρόεδρος του
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
ΠΦΣ κ Γιάννης Δαγρές

Οπως αναφέρει ενώ η διεθνής τάση
είναι να επιστρέφουν στα φαρμακεία
για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας όσα φάρμακα είχαν δοθεί και

στα σουπερμάρκετ π.χ Βρετανία Σουηδία

η Ελλάδα βαδίζει στην αντίθετη
κατεύθυνση Η υπόθεση αυτή είναι
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένης

της τωρινής Είναι

έγκλημα να αφήσουν απροστάτευτο
τον πληθυσμό απλά και μόνο για

να εξυπηρετήσουν ορισμένα ιδιωτικά
συμφέροντα προσθέτει

Σύμφωνα με τον γραμματέα του ΠΦΣ
ο οποίος συμμετείχε στην επιτροπή του
ΕΟΦ για τα ΜΥΣΥΦΑ κ Γιάννη Μακρυγιάννη

από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα
συγκεκριμένα φάρμακα θα ακριβύνουν
σημαντικά Σε άλλες ευρωπαϊκέςχώρες
οι τιμές αυτών των σκευασμάτων είναι
τριπλάσιες και τετραπλάσιες

Σημειώνει δε ότι πουθενά στο πολυνομοσχέδιο

δεν αναφέρεται ότι τα
σουπερμάρκετ που θα πωλούν μη συ
νταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να
προσλάβουν και φαρμακοποιό Στη
Σουηδία υπήρξαν πολλές καταγγελίες
για παρενέργειες και δηλητηριάσεις
από την κατανάλωση φαρμάκων που δίδονταν

από χώρους εκτός φαρμακείων
Δυστυχώς στην Ελλάδα αντιγράφουμε
μοντέλα τα οποία σε άλλεςχώρες αποτελούν

παρελθόν επισημαίνει

Οταν ο Λ HavGôs μιλούσε για κοινωνικό αγαθό και ακρίβεια
Με τη σταδιακή απελευθέρωση

των Μη Υποχρεωτικώς Συ
νταγογραφούμενων Φαρμάκων
ΜΥΣΥΦΑ ξεκινώντας από 216
σκευάσματα η κυβέρνηση φάνηκε

για μία ακόμη φορά ανακόλουθη

ως προς τις θέσεις που

υποστήριζε πριν από τρία χρόνια

Θυμίζουμε την ερώτηση
που είχαν καταθέσει σιη Βουλή
2 1 βουλευτές του ΣΥΡ1ΖΑ στις 9
Απριλίου 2013 Ανάμεσα τους
και ο σημερινός υπουργός Υγείας

κ Ανδρέας Ξανθός
Τι έλεγαν τότε Οπ τα ΜΥΣΥΦΑ

δεν παύουν να είναι φάρμακα

και το φάρμακο είναι κοινωνικό

αγαθό που χορηγείται
διά χειρός φαρμακοποιού Και
αυτό γιατί ο φαρμακοποιός
εκτός από επαγγελματίας είναι
και σύμβουλος υγείας και παίζει

καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβάθμια

φροντίδα του πολίτη

ειδικά στη σημερινή ιδιαίτερα
δύσκολη συγκυρία όπου η υποβάθμιση

των παροχών υγείας
είναι εμφανής

Καθώς συγκαταλέγονται στα
φάρμακα τόνιζαν πριν από
τρία χρόνια απαιτείται διαρκής
φαρμακοεπαγρύπνηοη και δίνονται

συνεχώς προειδοποιήσεις
κινδύνου Στη χώρα μας μέχρι
σπγμής η διακίνησή τους γίνεται
αποκλειστικά από τα φαρμακεία

και η τιμή τους καθορίζεται
με κρατική διατίμηση Κοινώς
ασκείται ιδιαίτερη μέριμνα από
την Πολιτεία για τη διακίνηση
αυτών των φαρμάκων Αυτό έχει
ως συνέπεια η αγορά να είναι
ορθώς ρυθμισμένη να έχουμε
αυτή τη στιγμή έναν από τους
χαμηλότερους μέσους όρους
σης τιμές των ΜΥΣΥΦΑ και να
αποφεύγεται η πολυφαρμακία
Αντίθετα όπου επιχειρήθηκε η

Ο φαρμακοποιός εκτός
από επαγγελματίας είναι
και σύμβουλος υγείας και
παίζει καθοριστικό ρόλο στην
πρωτοβάθμια φροντίδα του
πολίτη ανέφεραν σε ερώτησή
τους το 2013 βουλευτές του
ΓΥΡΙΖΑ μεταξύ τους και ο νυν
υπουργός Υγείας Α Ξανθός

απορρύθμιοη της χορήγησης των
ΜΥΣΥΦΑ προκλήθηκαν προβλήματα

τόσο δημόσιας υγείας όσο
και ακρίβειας

Ενδεικτικά ανέφεραν ότι τα
μεγαλύτερα ποσοστά διεθνώς
εισαγωγών στα νοσοκομεία και
αυτοκτονιών από χρήση μη συ
νταγογραφούμενων φαρμάκων
εμφανίζονται σης χώρες που η
χορήγησή τους είναι απορρυθμι
ομένη Δεν έχει φανεί πουθενά
ότι οι τιμές των φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ

μειώνονται όταν η τιμολόγηση

τους απορρυθμίζεται και η
κοινή πρακτική των προσφορών
τιμής σε οικονομικές συσκευασίες

για τον καταναλωτή στην
περίπτωση των ΜΥΣΥΦΑ έχει
αποδείξει όπ οδηγεί σε επιπλέον
επιβάρυνση της τσέπης του πολίτη

σε πρόκληση πολυφαρμακίας
και κατ επέκταση σε κινδύνους
για τη δημόσια υγεία

Λίγους μήνες μετά σης 21
Ιανουαρίου 2014 το Τμήμα
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοί
νωσή του είχε καταγγείλει τους
τότε υπουργούς ότι βάζουν σε
κίνδυνο τη ζωή των ασθενών
επιτρέπονιας την πώληση των
φαρμάκων αυτών στα σουπερμάρκετ

Για να κάνει το δωράκι
αυτό στα μεγαλοκαταστήματα ο
υπουργός Ανάπτυξης κ Χατζηδάκης

αγνοεί πλήρως τη θέση
του μόνου αρμόδιου κρατικού
φορέα για το θέμα αυτό του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου

Τα φάρμακα έχουν παρενέργειες

και η διάθεοή τους
πρέπει να γίνεται μόνο από τα
φαρμακεία γνωμοδότησε ο
ΕΟΦ Αυτό φαίνεται να είναι
ψιλά γράμματα για το υπουργείο

Ανάπτυξης Προέχουν τα
δωράκια στα μεγάλα συμφέροντα

I

Η απελευθέρωση
φαρμάκων που
δεν χρειάζονται
υποχρεωτικά
ιατρική συνταγή

παίρνει πια
σάρκα και οστά
αφού περιλαμβάνεται

στο πολυνομοσχέδιο

που
κατατέθηκε στη
Βουλή και αναμένεται

να ψηφιστεί
σήμερα Κυριακή

Η λίστα με τα 2ΐ6
φάρμακα εστάλη
στους θεσμούς
απ όπου και ενεκρίθη

Σύμφωνα
με πληροφορίες
μεταξύ των φαρμάκων

περιλαμβάνονται

αναλγητικά
αντιβηχικά

σιρόπια ουσίες
για το γαστρεντερικό

αλοιφές για
τσιμπήματα κ ά

Είναι έγκλημα
να αφήσουν

απροστάτευτο
τον πληθυσμό
απλά και μόνο
για να εξυπηρετήσουν

ορισμένα
ιδιωτικά συμφέροντα

λέει
ο αντιπρόεδρος
του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού
Συλλόγου κ Δα
γρές
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Οι περιπέτειες
ms Υγε ios

Τα ευρήματα πρόσφατων μελετών
για την αύξηση της νοσηρότητας
στον ελληνικό πληθυσμό και το
θλιβερό ευρωπαϊκό ρεκόρ θανάτων

από τη γρίπη
Σελ 4-5
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Το ΕΣΥ κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω υποχρηματοδότησης υποστελέχωσης αλλά και λόγω κακοδιοίκησης και έλλειψης οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι emrrrcboeis
ins Kpions
στην υγεία

Γιάννη Toifvras

φτώχεια αποτελεί την πρώτη αιί 1 τία θανάτου και αρρώστιας στον

κόσμο ενώ ο πλούτος προστατεύει
και προάγει την υγεία κυρίως όταν
κατανέμεται με κοινωνική δικαιοσύνη

Γι αυτό άλλωστε στις χώρες
που βρέθηκαν σε οικονομική κρίση
η μείωση του εθνικού και οικογενειακού

εισοδήματος προκάλεσε
αύξηση της σωματικής και ψυχικής

νοσηρότητας καθώς και της
θνησιμότητας

Αντίθετα στην Ελλάδα της κρίσης
σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης

μελέτης της διαΝΕΟσις που

πραγματοποιήσαμε στο Ινστιτούτο
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

ΙΚΠΙ η θνησιμότητα απ όλες
τις αιτίες συμπεριλαμβανομένων των
καρδιαγγειακών και των καρκίνων

μειώνεται σε όλο το διάστημα 2004
2013 με αποτέλεσμα το προσδόκιμο
ζωής των Ελλήνων να βελτιώνεται την
περίοδο αυτή κατέχοντας το 2013
υψηλότερη θέση 81,4 έτη από τον
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 80,4
έτη Μικρή μείωση παρουσιάστηκε
μόνο το 2012 για τη γενική θνησιμότητα

και το 2013 για τη βρεφική
θνησιμότητα ενώ το 2014 υπήρξε
ξανά αύξηση

Αυτό το παράδοξο εκ πρώτης
όψεως γεγονός οφείλεται στην
αντοχή που επέδειξαν στα χρόνια
της κρίσης τόσο το σύστημα υγείας
παρά τα σημαντικά του προβλήματα

όσο και το σύστημα κοινωνικής
προνοιακής προστασίας αλλά και
στους ισχυρούς πατροπαράδοτους

I δεσμούς οικογενειακής και κοινω¬

νικής αλληλεγγύης που δεν επέτρεψαν

την εκδήλωση γενικευμένης ανθρωπιστικής

κρίσης παρά την περί
του αντιθέτου πολιτική φιλολογία

Από την άλλη όμως η οικονομική

κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά

τους δείκτες σωματικής και
ψυχικής νοσηρότητας Κατά την
περίοδο 2004-2012 τα Ετη Υγιούς
Ζωής ΕΥΖ στην ηλικία των 65 ετών
μειώθηκαν κατά 1 έτος για τους άνδρες

και 2,5 έτη για τις γυναίκες
Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη που

πραγματοποιήσαμε την περίοδο
2012-2015 καταγράφεται αύξηση
της αυτοαναφερόμενης νοσηρότητας

κατά 39 Σημαντική μείωση
στο διάστημα 2010-2015 παρουσιάζουν

και οι δείκτες της σωματικής
και κυρίως της ψυχικής ευεξίας μια

που κάθε οικονομική κρίση πλήττει
πρωτίστως την ψυχική υγεία

Η διαγνωσμένη μείζων κατάθλιψη
στον γενικό πληθυσμό αυξήθηκε

σύμφωνα με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας
από 3,3 το 2008 σε 6,8 το 2009
8,2 το 201 1 και 12,3 το 2013 Για
την περίοδο 2009-2014 η αυτοανα
φερόμενη κατάθλιψη παρουσιάζει
αύξηση 80,8 με τις γυναίκες να
εμφανίζουν τετραπλάσια συχνότητα

από τους άνδρες Οι δε θάνατοι
από αυτοκτονίες από 377 το 2010

ι έφτασαν τους 533 το 2013 παρουσιάζοντας

στην περίοδο της κρίσης
αύξηση κατά 5%-7 ετησίως

Στην αύξηση της νοσηρότητας
εκτός από τη χειροτέρευση της κοινωνικοοικονομικής

κατάστασης των
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Εάν συνεχιστεί η
διολίσθηση του
συστήματος υγείας στη
χώρα μας θα αυξηθούν
οι δείκτες νοσηρότητας
και θνησιμότητας
προκαλώντας για
πρώτη φορά στη
μεταπολεμική
Ελλάδα μείωση του
προσδόκιμου ζωής

Ελλήνων συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες

που σχετίζονται με τον
τρόπο ζωής όπως είναι η αύξηση
του παθητικού καπνίσματος στους
κλειστούς δημόσιους χώρους η
χειροτέρευση της διατροφής η μείωση

της φυσικής άσκησης και η
αύξηση της παχυσαρκίας

Η αύξηση της νοσηρότητας
οφείλεται επίσης στα προβλήματα

που παρουσιάζει το δημόσιο
σύστημα υγείας και σε δυσκολίες

πρόσβασης για οικονομικούς
λόγους στην αναγκαία ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη Το ΕΣΥ
κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω
υποχρηματοδότησης υποστελέχω
σης αλλά και λόγω κακοδιοίκησης

και έλλειψης οργανωμένης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι δημόσιες δαπάνες υγείας
το 2015 δεν υπερέβαιναν το 5
του ΑΕΠ όταν το ελάχιστο αναγκαίο

ποσοσιό για τη βιωσιμότητα
του ΕΣΥ είναι το 6 του ΑΕΠ Οι
ιδιωτικές δαπάνες υγείας αν και
παρουσιάζουν μείωση το 2014
κατά 21 σε σχέση με το 2009
συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα
υψηλές και δυσβάστακτες κυρίως

για τις χαμηλότερες εισοδηματικές

κατηγορίες οι οποίες καταναλώνουν

για υγεία πενταπλάσιο
ποσοστό του ετήσιου οικογενειακού

εισοδήματος σε σύγκριση με
τα υψηλότερα εισοδήματα

Το δυσμενές αυτό οικονομικό
περιβάλλον και το μεγάλο ποσοστό

ανασφαλίστων λόγω κρίσης
παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη
χρήση υπηρεσιών υγείας Σύμφωνα

με την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας το 59 των Ελλήνων

μείωσε τη χρήση των υπηρεσιών
υγείας την περίοδο 2011-12

για οικονομικούς λόγους ενώ το
2014 το 22 του ενήλικου πληθυσμού

δήλωσε ότι έχει οικονομικό
πρόβλημα στην πρόσβαση στο δημόσιο

σύστημα υγείας με πιο
χαρακτηριστική

και ταυτόχρονα πιο
δραματική την αυξανόμενη καθυστέρηση

που παρατηρείται στην
περίθαλψη των καρκινοπαθών

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το
φάρμακο ένας στους τέσσερις
πολίτες με χρόνιο νόσημα έχει
μειώσει την κατανάλωση ειδών
πρώτης ανάγκης για την κάλυψη
του κόστους της φαρμακευτικής
αγωγής ενώ ένας στους πέντε καθυστερεί

να εκτελέσει ή δεν είναι
σε θέση να πληρώσει τη φαρμακευτική

συνταγή λόγω μείωσης
του εισοδήματος κατά 30 περίπου

και αύξηση της ιδίας συμμετοχής

από 12,8 σε 25 ενώ
παραμένει πολύ υψηλή και γι
αυτό επικίνδυνη η κατανάλωση
αντιβιοτικών την ίδια ώρα που
καθυστερούν σημαντικά η πρόσβαση

σε νέα καινοτόμα φάρμακα
και η χρήση των γενοσήμων

Για όλους αυτούς τους λόγους
σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση

των συστημάτων υγείας 45 χωρών

από το Euro Health Consumer
Index η Ελλάδα το 2015 κατείχε
την 28η θέση ενώ το 2012 κατείχε
την 22η θέση Εάν δε συνεχιστεί
η διολίσθηση του συστήματος
υγείας στη χώρα μας οι αρνητικές

επιπτώσεις στην υγεία θα
αυξηθούν επιδρώντας όχι μόνο
στους δείκτες νοσηρότητας αλλά
και στους δείκτες θνησιμότητας
του ελληνικού πληθυσμού προκαλώντας

για πρώτη φορά στη
μεταπολεμική Ελλάδα μείωση του
προσδόκιμου ζωής των Ελλήνων

Ο κ Γιάννης Τούντας είναι
καθηγητής Ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο Αθηνώνδιευθυντής του Κέντρου
Μελετών Υπηρεσιών Υγείας
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ψ
icihikés kAivikés χρεώνουν τα ειδικά υλικά για επεμβάσεις

apeponflaoiiKns και arous άσθενεί και στον οργανισμό
us

Δεν πίστευε στα μάτια του ο πρόεδρος ίου ΕΟΠΥΥ Σωτήρης

Μπερσίμης με τ ι s καταγγελίες που έφθασαν πρόσφατα

στα χέρια του Ορισμένες ιδιωτικές κλινικές φέρονται

να χρεώνουν πανάκριβα ιατρικά υλικά τόσο
τους ασθενείς όσο και στον οργανισμό Το φέσι σε βάρος

του οργανισμού υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεπερνά
ακόμη και τα 60 εκατ ευρώ τον χρόνοι

του Αιμίλιου Νεγκιί
anegis@me.com

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι καταγγελίες που έχει
στη διάθεση της η διοίκηση tou ΕΟΠΥΥ αναφέρουν το εξής σο

καριστικό Ορισμένες ιδιωτικές κλινικές ενώ εισπράττουν από
ιον οργανισμό την τιμή ίου νοσηλίου Κλειστού Ενοποιημένου
Νοσηλίου-ΚΕΝ το οποίο περιλαμβάνει και ίο κόστος πάσης φύσεως

υλικών που χρησιμοποιούνται σε μια χειρουργική επέμβαση

παράλληλα με διάφορους ιρόπους μεταφέρουν το κόστος
ων υλικών και στον ασφαλισμένο

Πρόκειται κυρίως για επανορθωτικές επεμβάσεις στις οποίες

χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά όπως αρθροπλαστικές κ.λπ
Συνολικά το 20 15 οι ιδιωτικές κλινικές υπέβαλαν στον ΕΟΠΥΥ
νοσήλια ύψους περίπου 500 εκατ ευρώ Από αυτά περίπου το
ένα τρίτο εκτιμάται ότι αφορά νοσηλείες για επεμβάσεις με ειδικά
υλικά Ετσι χονδρικά υπολογίζεται ότι το φέσι στον οργανισμό
πρέπει να ξεπερνά τα 60 εκατ ευρώ

Ψ
Η κομπίνα

Η κομπίνα είναι πολύ καλά στημένη Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει

τον ασθενή ότι τα χρήματα που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ για
την επέμβαση δεν επαρκούν και πως το υλικό που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί

είναι δεύτερης κατηγορίας Ο γιατρός συστήνει στον
ασθενή κάποιο άλλο καλύτερο υλικό και του προτείνει αν μπορεί

να καλύψει ιδιωτικά το κόστος
Ο άμοιρος ο ασθενής τι να κάνει Εμπιστευόμενος τον γιατρό

του αναγκάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη για να βρει την υγειά
ίου Στη συνέχεια υπάρχουν δύο ενδεχόμενα• 0 ασθενής υποχρεώνεται να αγοράσει ο ίδιος το υλικό από την

προμηθεύτρια εταιρεία με την οποία προφανώς ο γιατρός έχει

ιδιαίτερη σχέση Δηλαδή το ττμολόγτο αγοράς αναφέρει το

όνομα του ασθενούς ενώ πουθενά δεν υπάρχει αναφορά στο

όνομα του γιατρού ή της κλινικής• Ο γιατρός ενημερώνει τον ασθενή ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος

να αγχώνεται και ότι θα τα ρυθμίσει όλα εκείνος Δηλαδή
ότι θα προμηθευτεί εκείνος το υλικό και πως το κόστος του θα

συμπεριλαμβάνεται στη δική του αμοιβή η οποία προφανώς
και είναι όλη ή μέρος της μαύρη

Με την κομπίνα αυτή λοιπόν ορισμένες ιδιωτικές κλινικές
πετυχαίνουν με έναν σμπάρο πολλά τρυγόνια Εισπράττουν
από τον ΕΟΠΥΥ την τιμή του υλικού το οποίο ουδέποτε πλήρωσαν

ταυτόχρονα επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο με την αγορά του
υλικού κατ λειτουργούν αθέμιτα προς τους άλλους παρόχους οι
οποίοι προμηθεύονται το ειδικό υλικό υποχρεούνται το αποπληρώσουν

και στο τέλος επιβαρύνονται το 50 του κόστους αυτού
λόγω claw back

Βέβαια δεν είναι μόνο όττ κάποιοι επιτήδειοι φεσώνουν τον
ΕΟΠΥΥ παρανόμως Προφανώς προκύπτει και ζήτημα δημόσιας

υγείας στον βαθμό που ουδείς μπορεί να γνωρίζει και να πιστοποιήσει

ότι τα καλύτερα υλικά τα οποία χρεώνεται επιπρόσθετα

ο ασθενής είναι πράγματι καλύτερα ή όχτ Κατ αν ο μη γένοιτο

κάτι πάει στραβά μετά την επέμβαση δεν υπάρχει η δυνατότητα

να βρεθεί ποιο υλικό χρησιμοποιήθηκε

Το κενό

Ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται

ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στις διαδικασίες που
ισχύουν ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και στις ιδιωτικές κλινικές Στον
ισχύοντα κανονισμό του ΕΟΠΥΥ αναγράφεται ότι στον διοικητι
κό-οικονομικό φάκελο του ασθενούς θα πρέπει να βρίσκονται
ανά πάσα στιγμή όλα τα παραστατικά και δικαιολογητικά της νοσηλείας

του ασφαλισμένου
Ομως κατά την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών

προς τον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές δεν είναι υποχρεωμένες
να προσκομίζουν τα τιμολόγια αγοράς των ειδικών υλικών που
έχουν χρησιμοποιηθεί στις επεμβάσεις

Το 20 1 2 εκδόθηκε έγγραφη οδηγία από τις κεντρικές υπηρεσίες

του ΕΟΠΥΥ η οποία προέβλεπε μαζί με τα παραστατικά για
την αποζημίωση να υποβάλλουν οι πάροχοι και το τιμολόγιο αγοράς

του ειδικού υλικού Ομως με απόφαση του τότε προέδρου
Μ Βουδούρη η οδηγία αποσύρθηκε Τυχαίο Δεν νομίζω

Όλως περιέργως επίσης την περίοδο 2014-2015 όταν έγινε

εκκαθάριση του έτους 201 3 από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες
δεν δόθηκαν οδηγίες για έλεγχο δικαιολογητικών και παραστατικών

υλικών φαρμάκων κ ά που το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται
στην τιμή του KEN Τυχαίο Πάλι δεν νομίζω

Ποια μέτρα σχεδιάζει η Διοίκηση
Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ μελετά ώστε να λάβει σειρά μέτρων

προκειμένου να στεγανοποιήσει το ισχύον σύστημα
Ειδικότερα θα υπάρξουν σαφείς οδηγίες ώστε στον φάκελο
του ασθενούς να υπάρχουν
α Το τιμολόγιο αγοράς του υλικού
β Το δελτίο αποστολής του υλικού
γ Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς στον οποίο τοποθετήθηκε

το υλικό
δ Τα στοιχεία του ειδικού υλικού κωδικοί κ.λπ
Επίσης για ορισμένα ειδικά υλικά που πιθανόν να απαττεί

ται κάποια άλλη διαδικασία θα πρέπει να ελέγχονται
ε Ο αριθμός των χειρουργείων στα οποία έχουν υποβληθεί

ζ Τα τιμολόγια αγοράς
η Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν και πρέπει να αναγράφονται

στο πρακτικό χειρουργείου
Παράλληλα ο πρόεδρος του οργανισμού Σ Μπερσί

μης έχει αποφασίσει να γίνει• Ενδεικτικός έλεγχος σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές για ένα
3μηνο του 2015 κατ στα KEN στα οποία το κόστος των
υλτκών συμπεριλαμβάνεται• Τα παραστατικά δηλαδή τιμολόγια και δελτία αποστολής
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάτι που άλλωστε επιβεβαιώνει

και το είδος της επέμβασης σύμφωνα με το νέο
σύστημα ελέγχου που έχει καθιερωθεί
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Η Υγεία θυσιάζεται
από το νέο μνημόνιο
Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 1 7 δισ ευρώ ενώ οι οφειλέε
ιων νοσοκομείων ξεπερνούν ίο 1 2 δισ

Σto κρεβάτι του Προ κρούστη ξαναμπαίνει
ο κλό6ο5 ins Υγεία βάσει ίων νέων μ έ

τρων που περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο
που υπέγραφε η χώρα pas με tous δανειστές με
απώτερο στόχο τη συγκράτηση των δαπανών
για φάρμακα διαγνωστικέ εξετάσεις και νοσηλεία
στο όριο του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ

Το ελληνικό κράτος οφείλει τα μαλλιοκέφα
λά του στους napôxous Υγείας

της Μαρίας Καμπουράκη

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει πάνω από 1 7 δισ ευρώ ενώ οι οφειλές
των νοσοκομείων ξεπερνούν το 1 2 δισ ευρώ Αυτό σημαίνει

ότι το συνολικό άνοιγμα της Υγείας αγγίζει τα 3 δισ ευρώ

την ώρα που οι συνολικές ληξιπρόθεσμες του ελληνικού

κράτους ανέρχονται στα 7 δισ ευρώ
Η μοναδική πηγή ρευστότητας από την οποία μπορεί να
προκύψει μαζική εξόφληση είναι η αναμενόμενη δόση η
οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ ευρώ
Στο πλαίσιο αυτό τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν το προσεχές

διάστημα είναι τα εξής

1 Clawback
Έως τον Δεκέμβριο του 201 6 να έχουν ληφθεί μέτρα ώστε
να έχει περιοριστεί τουλάχιστον κατά 30 το άνοιγμα μεταξύ

της δαπάνης και του clawback αυτόματος μηχανισμοί

επιστροφής υπερβάσεων που καταβάλλουν οι πάρο
χοι Ανάλογα μέτρα θα λαμβάνονται έως το 201 8

Ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 201 6 των διαδικασιών
πλήρους λειτουργίας της επ ι tponns δια πραγμά teuons στον
ΕΟΠΥΥ προκειμένου να υπάρξει έλεγχος κόστους ειδικά
για τα καινοτόμα και τα σκευάσματα υψηλού κόστους

Από τον επόμενο μήνα θα υπάρχει έλεγχος προόδου σχετικά

με την αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τομέα της Υγείας
ώστε να καθορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που

πρέπει να αποζημιώνονται από το σύστημα
Έως το τέλος του 201 6 πρέπει να έχει βελτιωθεί η διαμόρφωση

του ποσοστού κέρδους για τους φαρμακοποιούς

2 Νοσοκομεία
Ειδικά για τα νοσοκομεία προβλέπεται ότι έως τον Δεκέμβριο

201 6 το 60 των προμηθειών πρέπει να γίνεται
κεντρικά και στο 80 τον Δεκέμβριο 201 7 Για
την αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων

προτείνονται η θέσπιση κινήτρων

για τους φαρμακοποιούς η
υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης

των πολιτών και η αναθεώρηση

προς τα κάτω των
ταγογραφικών στόχων των γιατρών

Ο στόχος χρήσης γενοσήμων
τοποθετείται στο 50 για τους
νοσοκομειακούς ασθενείς τον
ερχόμενο Δεκέμβριο 60 τον
Ιούνιο 201 7 και στο 40 για τους
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς τον
Μάρτιο του 2017 60 τον Μάρτιο
2018
Παράλληλα για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης

των νοσοκομείων μέχρι τον Ιούνιο του 201 6

πρέπει να έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο κλινικού ελέγχου
το οποίο θα πρέπει να ισχύσει από το 201 7 και έως το

201 8 και να έχει καλύψει το σύνολο των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων
Έως τον Δεκέμβριο του 201 6 θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί

ένα νέο σύστημα κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων στα δημόσια

νοσοκομεία το οποίο πρέπει να ισχύσει στο σύνολο
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έως το 201 8

3 ΕΟΠΥΥ

Για τον ΕΟΠΥΥ η Κομισιόν προτείνει οι ελληνικές Αρχές να
εξαντλήσουν τις δημόσιες δομές ώστε οι αγορές υπηρεσιών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ιδιώτες παρόχους να γίνονται μόνον
όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο δημόσιος τομέας Μάλιστα

προτείνει έως τον Ιούνιο του 20 1 7 να αναπτυχθεί σύστημα

προέγκρισης των παραπομπών ασφαλισμένων
στον ιδιωτικό τομέα Υγείας
Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να

ελέγχουν σε μηνιαία βάση τις ιδιωτικές
κλινικές και η σχετική έκθεση θα
ανακοινώνεται κάθε έξι μήνες με
αρχή τον Δεκέμβριο του 201 6
Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο

του 201 6 θα πρέπει να έχει
αναπτυχθεί ένας χάρτης Υγείας
με τους παρόχους του Δημοσίου

και του ιδιωτικού τομέα Το ίδιο
διάστημα θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί

ένας πλήρης ηλεκτρονικός
φάκελος για κάθε ασθενή

Κατά τη διάρκεια τόυ προγράμματος οι
Αρχές καλούνται να προχωρήσουν σε περαιτέρω

μείωση των τιμών στα φάρμακα να περιορίσουν τη
ζήτηση για διαγνωστικές εξετάσεις και να συντάξουν θεραπευτικές

οδηγίες
θα πρέπει επίσης να αναθεωρούν ανά εξάμηνο τη θετική

και αρνητική λίστα φαρμάκων σύμφωνα με MD
291 2/Β/30 1 0.201 2 καθώς και τα δελτία τιμών φαρμάκων
Μάιο και Νοέμβριο
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