
1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . .THE GREEK ECONOMY JOURNAL
Ημ. Έκδοσης: . . .30/05/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/05/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 7

Κλινικές μελέτες
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση
του ΣΦΕΕμε τίτλο Κλινική Ερευνα Πρόοδος στην

πράξη δικαίωμα στη ζωή φωνή στους ασθενείς
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ

Κατερίνα Αντωνίου Πρόεδρος του ΕΟΦ Ιωάννα

Διαμαντοπούλου Υποδιοικήτρια 1 ηςΥ.ΠΕ Αττικής
Καίτη Αποστολίδου Πρόεδροςτης ΕλληνικήςΟμο
σπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ Μαριάννα Λάμπρου
Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΕνωσηςΣπανίων Παθή
σεων-ΠΕΣΠΑ Χρήστος Δαραμήλας Πρόεδροςτης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος
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Επένδυση στην υγεία
η κλινική έρευνα
Με

αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Κλινικών Μελετών
20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε

ενημερωτική συνάντηση

του ΣΦΕΕ με τίτλο Κλινική Ερευνα

Πρόοδος στην πράξη δικαίωμα στη
ζωή φωνή στους ασθενείς

Τον ρόλο της κλινικής έρευνας για
το κοινωνικό κράτος και την οικονομία

της χώρας ανέδειξε ο πρόεδρος του
ΣΦΕΕ κ Πασχάλης Αποστολίδης τονίζοντας

Η υγεία είναι στο επίκεντρο
της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας

της Ελλάδας και αποτελεί το μεγαλύτερο

εθνικό μας κεφάλαιο Συνεπώς
η κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυση

στην υγεία το φάρμακο την καινοτομία

και την οτκονομία Μία σημαντική
επένδυση η οποία μπορεί να προσελκύσει

κεφάλαια να εισαγάγει ερευνητική

τεχνογνωσία να ενισχύσετ την
επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις

εργασίας και απασχολώντας εξειδικευμένο

επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό

υψηλής εκπαίδευσης χωρίς καμία
επιβάρυνση για την ελληνική πολιτεία
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΦΕΕ και της
ΕΣΔΥ κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική

έρευνα εισάγονται στην Ελλάδα
περίπου 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης

και προκαλείται βάσει των δημοσιευμένων

δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών

καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας

μας περίπου 875.000 ευρώ
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι

ενώσεις των ασθενών ανέδειξαν τη σημασία

της Κλινικής Ερευνας για την πρόσβαση

σε καινοτόμα φάρμακα την αύξη¬

ση του προσδόκιμου ζωής και τη μείωση
των ποσοστών θνησιμότητας Οπως

χαρακτηριστικά τόντσε η πρόεδρος της
ΠΕΣΠΑ κυρία Μαριάννα Λάμπρου
Οι κλινικές μελέτες είναι η μόνη ελπίδα

για τους ασθενείς με σπάντες παθήσεις
Για τον λόγο αυτόν η Πανελλήνια Ενωση

Σπανίων Παθήσεων έχει δείξει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στην εφαρμογή των
μελετών αυτών Οι λόγοι που τελικά δεν
πραγματοποιούνται στη χώρα μας είναι
η χρονοβόρα διαδικασία και η γραφειοκρατία

με αποτέλεσμα οι μητρικές φαρμακευτικές

εταιρείες να επιλέγουν άλλα
κράτη τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα

Η κυρία Καίτη Αποστολίδου πρόεδρος

ΕΛΛΟΚ χαιρέττσε την πρωτοβου¬

λία του ΣΦΕΕ και τόνισε ότι οι Σύλλογοι
Ασθενών συμμετέχουν πλέον ως κοινω
ντκοί εταίροι σημειώνοντας Η πρωτοβουλία

του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος σήμερα με

τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων
ασθενών πιστεύουμε όττ μπορεί να

σηματοδοτήσει τις αναγκαίες αλλαγές κατ
να επιταχύνετ την εφαρμογή τους για τη
δημτουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου

των κλινικών μελετών στη χώρα μας
Η συμμετοχή των εκπροσώπων ασθενών
στο σημερινό πάνελ ομιλητών την οποία
και χαιρετίζουμε δηλώνει την πρόθεση
του ΣΦΕΕ για συνεργασία στον τομέα των
κλινικών μελετών όπως ήδη συμβαίνει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Επιτροπεία
οφειλές του

καοτις ληξιπρόθεσμες
Δ ιοσίου σε ιδιώτες

Της ΚΑΤΙΑΣ ΜΑΚΡΗ
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ΥΠΟ αυστηρή επιτροπεία 

βάζουν οι δανειστές
την Αθήνα και στο θέμα της
αποπληρωμής των οφειλών
του Δημοσίου στους ιδιώτες.
Για να εκταμιεύσουν τα πρώτα 3,5
δισ. που θα επιστραφούν στην αγορά 

και στην πραγματική οικονομία ζητούν 

μήνα προς μήνα ενημέρωση για το
πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα και πό
σο θα μειωθούν οι συγκεκριμένοι κωδικό
του προϋπολογισμού. Για να το καταστή
σουν μάλιστα σαφές ότι εκείνοι θα έχου\
τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, το κατέ
γραψαν και στην απόφαση του τελευταίοι
Eurogroup: «Οι δόσεις θα είναι υπό την αί
ρεση αναφοράς των ευρωπαϊκών θεσμώ'
για την πορεία της εκκαθάρισης», καταγρά
φεται για πρώτη φορά στα 6 χρόνια της κρί
σης σε κείμενο των υπουργών Οικονομικών
της ευρωζώνης. Μάλιστα, στο supplemental
memorandum, όπως προέκυψε μετά τις δια
πραγματεύσεις, αναφέρονται, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Αγοράς», και όλες οι λε
πτομέρειες του σχεδίου. «Οι δημόσιες αρχές
θα προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των δαπανών 

ληξιπρόθεσμων οφειλών και θα παράγουν 

λεπτομερείς μηνιαίες εκθέσεις σχετικά 

με αυτές». Οι εκθέσεις θα υποβάλλονται 
στα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, τα

οποία θα δίνουν και το «πράσινο φως» για,
τις επόμενες πληρωμές.

Οσοι παρακολούθησαν εκ των έσω
τις διαπραγματεύσεις, μιλούν για μία
αναγκαία επιτροπεία, αφού οι θεσμοί δεν
συζητούσαν οτιδήποτε διαφορετικό. Η καλή 

-για τη χώρα- ανάγνωση είναι πως θέ-	
λουν να είναι βέβαιοι πως τα χρήματα αυ-γα χεχνικά κλιμάκια xns TpÔlKOS
τά δεν θα χρησιμοποιηθούν από την κυβέρ-θα ελέγχουν πότε και ποιοι
νηση για οτιδήποτε άλλο, παρά για την απο- c ,      η -,
πληρωμή των δυσθεώρητων οφειλών του l5lüJt£S θα πληρώνονται
Δημοσίου. Η κακή είναι πως επιζητούν τον	

απόλυτο έλεγχο, καθώς και
πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες-

προμηθεύτριες του Δημοσίου
περιμένουν να πληρωθούν και

ψάχνουν τρόπο να υπερκεράσουν
τη σειρά τους στη λίστα. Ο,τι από τα

δύο κι αν συμβαίνει, το αποτέλεσμα
είναι το ίδιο. Ούτε σεντ δεν θα εκταμιεύεται 

προς την αγορά χωρίς την υπογραφή 
των δανειστών,k Η ολοκλήρωση της αποπληρωμήςI μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2017,

δηλαδή έναν χρόνο αργότερα σε σχέση 

με τις αρχικές προθεσμίες που είχαν 

συμφωνηθεί στο 3ο μνημόνιο το καλοκαίρι 

του 2015. Η αγορά δεν αντέχει άλλο, 

καθώς τον τελευταίο 1,5 χρόνο το κράτος
έκανε «στάση πληρωμών», αφού η καθυστέρηση 

στις διαπραγματεύσεις και η ταμειακή
ασφυξία δεν επέτρεπαν την αποπληρωμή
τους. Είναι χαρακτηριστικό πως τον Δεκέμβριο 

του 2014 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
Δημοσίου ήταν περίπου 3 δισεκατομμύρια.
Τώρα ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Μαρτίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν 

στα 6,674 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 

τα 5,575 δισ. ευρώ είναι τα χρέη του Δημοσίου 

σε προμηθευτές και το 1 ,099 δισ. ευρώ 

οι επιστροφές φόρου που δεν έχουν
καταβληθεί ακόμη στους δικαιούχους. 

Αυξήθηκαν τα χρέη του Ταμείου 

Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 

(από τα 644 στα 663 εκατ. ευρώ),
όπως και τα χρέη των δήμων, καθώς οι
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζονται 

να οφείλουν 358 εκατ. ευρώ έναντι 

298 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Πρωταθλητής 

στις οφειλές είναι ο τομέας της υγείας.
Τα χρέη προς τους γιατρούς, τις ιδιωτικές
κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές 

εταιρείες έχουν εκτιναχθεί στο
1 ,8 δισ. ευρώ, ενώ τα νοσοκομεία χρωστούν
επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ υπουργός Υγείας

Οι ψυχικά ασθενείς έχουν δικαίωμα
στην αξιοπρέπεια
Στόχος η σταδιακή κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων

Σήμερα ο ψυχικά ασθενής είτε είναι κλεισμένος σε ίδρυμα είτε απλώς κοινωνικά απο
κλεισμένος Κι αυτό θέλει να το αλλάξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας Πολύ
σύντομα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός θα καταθέσει το νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει

εκ βάθρων τοΝ χώρο της ψυχικής υγείας Με τομεοποίηση και αποκέντρωση

των υπηρεσιών με επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου
των ακούσιων εισαγωγών με συμμετοχή των ασθενών σε κάθε επίπεδο

διοίκησης και κυρίως με έμφαση στην πρόληψη Τις βασικές

αρχές της μεταρρύθμισης παρουσιάζει σήμερα στην Α
ο Ανδρέας Ξανθός

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Κ Κομβικό σημείο αποτελεί η
Wk στρατηγική αποασυλοποίη
σης των ασθενών Ποια τα προαπαιτούμενα

και ποια τα οφέλη για
τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

ΓΙ Το υπουργείο Υγείας παραμέ
νει σταθερό στη διαχρονική

δέσμευση της χώρας για κατάργηση
κάθε μορφής ασυλικής ψυχιατρικής
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής

κατάργησης της λειτουργίας των
ψυχιατρικών νοσοκομείων Βασικός
στόχος της πολιτικής μας είναι κάθε
ασθενής να λαμβάνει όποια φροντίδα

χρειάζεται όταν τη χρειάζεται και
όπου είναι καλύτερα Και είναι αυτονόητο

ότι καλύτερα είναι εκεί που μένει

εκεί που ζει στην κοινότητα αποφεύγοντας

τον εγκλεισμό και το
συνακόλουθο στίγμα που τον συνοδεύει

Είναι αλήθεια πως πολλά πράγματα
έχουν γίνει μέχρι σήμερα και πως

το τοπίο της Ψυχικής Υγείας έχει αλλάξει

σημαντικά στα χρόνια αυτά Είναι

όμως επίσης αλήθεια πως πολλά
δεν έγιναν ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν

υπήρξαν αρκετές αστοχίες
και λάθη σχεδιασμού και εφαρμογής
ενώ και ο σχεδιασμός που έγινε ήταν

ετεροβαρής και μονόπλευρα
προσανατολισμένος στην αποκατάσταση

των ψυχικά ασθενών και όχι
στην πρόληψη της ψυχικής νόσου
Βασικό όμως προαπαιτούμενο για
την αποφυγή του ασύλου είναι η
πρόληψη που σημαίνει περαιτέρω
ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας

ψυχικής υγείας Παράλληλα
μια τομεοποιημένη λειτουργία των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας με αυξημένες

και αποφασιστικές διοικητικές

αρμοδιότητες με την ταυτόχρονη
ανάπτυξη των απαραίτητων μονάδων

συγκροτούν το δίκτυο εκείνο
που μπορεί να στηρίξει μια κοινοτική

ψυχιατρική

t Πώς θα γίνει η μετάβαση
4 στην κοινοτική ψυχιατρική

ΓΙ Εχουμε εκπονήσει έναν νέο
σχεδιασμό της πορείας της κατάργησης

των μεγάλων ψυχιατρικών
νοσοκομείων που απομένουν με
βραχυπρόθεσμο μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο ορίζοντα ώστε να
ολοκληρωθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση

Ο σχεδιασμός αυτός προνοεί

ώστε η μετάβαση στην κοινοτική

ψυχιατρική να είναι ομαλή να αποφύγουμε

δηλαδή να ζήσουν οι ασθενείς

μας στιγμές του παρελθόντος

με τη μετακίνηση και συσσώρευση

χρονίως πασχόντων στις ψυχιατρικές

κλινικές των γενικών νοσοκομείων

καταστρατηγώντας έτσι
τους όρους λειτουργίας μιας κλινικής

γενικού νοσοκομείου Παράλληλα
το σχέδιό μας συμπεριλαμβάνει

τη διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων

και δικαιωμάτων των εργαζομένων

στα ψυχιατρικά νοσοκομεία έτσι

ώστε να μην απειλείται ούτε η
εργασιακή

τους κατάσταση ούτε οι κοινωνικοί

και οικογενειακοί σχεδιασμοί

των εργαζομένων

Κ Για τον ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμαΚ „ των ασθενών στη λήψη αποφάσεων

ήταν πάντα ένα σταθερό
επίδικο Η επικείμενη ψυχιατρική
μεταρρύθμιση φέρνει πιο κοντά
την υλοποίηση αυτού του στόχου

rl Στη ομάδα που συγκροτήθηκε
στο υπουργείο Υγείας για να

μελετήσει και να προτείνει μέτρα για
την ψυχική υγεία συμμετέχουν τόσο

οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

ΛΥΨΥ όσο και εκπρόσωποι
των οικογενειών τους Αυτό καθιστά
του λήπτες και τους φροντιστές τους
ενεργά μέλη όχι μόνο στη λήψη αποφάσεων

όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

αλλά και στον σχεδιασμό
της στρατηγικής Επιπλέον το νομο

rs Βασικός στόχος της
s πολιτικής μας είναι

κάθε ασθενής να
λαμβάνει όποια φροντίδα
χρειάζεται όταν χπ
χρειάζεται και όπου είναι
καλύτερα Και είναι
αυχονόπχο όχι καλύτερα
είναι εκεί που μένει εκεί
που ζει σχην κοινόχηχα
αποφεύγονχας χον
εγκλεισμό και χο
συνακόλουθο στίγμα που
τον συνοδεύει

ps Επιχαχύνουμε χις
yP διαδικασίες νια μια

πρώχπ αισθπχή ένεσπ
ανθρώπινου δυναμικού
στο γερασμένο και
κουρασμένο σύσχπμα
Υγείας δίνονχας έμφασπ
με αυξπμένο αναλογικά
αριθμό προσλήψεων σχπν
ψυχική υγεία

ps Ο χομέας ψυχικής
yS υγείας οφείλει να
είναι χώρος σεβασμού χπς
ανθρώπινπς
αξιοπρέπειας κοινωνικής
ευαισθπσίας
ψυχοκοινωνικής
υποοτήριξπς ισότιμπς
φρονχίδας και σεβασμού
χων δικαιωμάχων χων
ληπτών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας

σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση
έχει βασικές καινοτομίες Μία από

αυτές όπως προανέφερα είναι η
συμμετοχή των ΛΥΨΥ σε κάθε επίπεδο

διοίκησης Μια άλλη όμως εξίσου

σημαντική είναι η συγκρότηση
σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας Επιτροπής

Ελέγχου Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών

Ψυχικής Υγείας Η Επιτροπή
αυτή μεταξύ άλλων ελέγχει και παρακολουθεί

στην περιοχή ευθύνης
του τομέα την προστασία των δικαιωμάτων

των ατόμων με ψυχικές διαταραχές

και την καλή λειτουργία των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας παρακολουθεί

την τήρηση των διαδικασιών
και των προθεσμιών των διατάξεων
των Νόμων περί ακούσιας νοσηλείας

και επιλαμβάνεται θεμάτων προστασίας

των νοσηλευομένων από
κατάχρηση μέτρων περιορισμού δέχεται

παράπονα αναφορές και καταγγελίες

πραγματοποιεί τακτικές
και έκτακτες επισκέψεις στις μονάδες

διεξάγει αυτεπάγγελτες έρευνες
και γενικά ενημερώνει με κάθε πρόσφορο

τρόπο τους λήπτες υπηρεσιών

ψυχικής υγείας και τις οικογέ
νειές τους για τα δικαιώματα τους
και την τοπική κοινωνία για τα δικαιώματα

των ατόμων με ψυχικές
διαταραχές και τον σεβασμό τους

Επιπλέον το υπουργείο Υγείας σε
συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

επεξεργάζεται βελτιώσεις
στον Νόμο 207 1 92 για την ακούσια
νοσηλεία ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης

σε συνεργασία με το υπουργείο

Υγείας συγκροτεί ομάδα εργασίας

για την επεξεργασία ενός νέου
νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει
τη νοσηλεία των ασθενών του άρθρου

69 ΠΚ με διασαφήνιση των ορίων

μεταξύ φύλαξης και θεραπείας

και θεσμοθέτηση συγκεκριμένου

θεραπευτικού πλαισίου με
στόχο την αποκατάσταση και επανένταξη

των ασθενών ή για τις λίγες

δύσκολες περιπτώσεις την παροχή
θεραπευτικού πλαισίου που σέβεται
τα δικαιώματά τους και φροντίζει εντατικά

για τη διαμόρφωση συνθηκών

θεραπείας και επανένταξης

Κ Η οικονομική και κοινωνικήΒ ι κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις
ευπαθείς ομάδες και οι προηγούμενες

κυβερνήσεις προωθούσαν
την υποκατάσταση της δημόσιας
ψυχικής υγείας από την ιδιωτική
πρωτοβουλία Πώς διασφαλίζεται
η προσβασιμότητα και η επαρκής
κάλυψη των αναγκών των δοκιμαζόμενων

από την κρίση

ΓΙ Ηδη δουλεύουμε προς τη στα
θεροποίηση του Συστήματος

Υγείας και την ανάσχεση της αποδιοργάνωσης

των δημόσιων δομών
και επιταχύνουμε τις διαδικασίες για
μια πρώτη αισθητή ένεση ανθρώπινου

δυναμικού στο γερασμένο και
κουρασμένο σύστημα Υγείας δίνοντας

έμφαση με αυξημένο αναλογικά
αριθμό προσλήψεων στην ψυχική υγεία

Στοχεύουμε στην αναδιοργάνωση
του ΕΣΥ στην κατεύθυνση ενός

ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος

υγείας που θα λειτουργεί
με βάση τις αρχές της καθολικότητας
στην πρόσβαση της ισότητας στη
φροντίδα και της αποτελεσματικότητας

των παρεχόμενων υπηρεσιών
Βασικός στόχος του υπουργείου Υγείας

είναι η αναζωπύρωση του οράματος

της Κοινοτικής Ψυχιατρικής
η περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση

του κοινοτικού μοντέλου
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και η καθολική εγκατάλειψη της Ασυλικής

Ψυχιατρικής Βασική κατευθυντήρια

γραμμή για την Ψυχιατρική

Μεταρρύθμιση αποτελεί η δημιουργία

ενός ολοκληρωμένου συστήματος

υπηρεσιών ψυχικής υγείας
που θα παρέχονται στην κοινότητα
και η ταυτόχρονη αποδυνάμωση

του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων

ως παροχών ψυχιατρικών
υπηρεσιών

Η δημιουργία αποκεντρωμένου
ενδιάμεσου διοικητικού συστήματος
που λειτουργεί ανάμεσα στους Τομείς

και τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

η ενεργοποίηση της συμμετοχής
των Υ.Πε στη διοίκηση της Ψυχικής

Υγείας η ανάπτυξη διακριτών
μεταξύ τους επιπέδων διοίκησης με
σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων

τους και σαφή περιγραφή του
τρόπου διασύνδεσης μεταξύ τους η
δυνατότητα διοικητικής διασύνδεσης

ενσωμάτωσης της Ψυχικής Υγείας

και της ΠΦΥ σε ενιαίο διοικητικό

σχήμα στις Υ.Πε αποτελούν καινοτομίες

που θα οδηγήσουν προς
την κατεύθυνση αυτή

Ο τομέας ψυχικής υγείας οφείλει
να είναι χώρος σεβασμού της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας κοινωνικής
ευαισθησίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

ισότιμης φροντίδας και σεβασμού

των δικαιωμάτων των ληπτών

υπηρεσιών ψυχικής υγείας
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TOY ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Με μία σειρά ρυθμίσεων η κυβέρνηση θέλει να
στείλει το μήνυμα πωε αλλάζει σελίδα και πλέον
η συζήτηση δεν θα περιστρέφεται γύρω από
τα προαπαιτούμενα

ΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ για την κατάθεση

EVÔS πακέτου
διατάξεων ανοίγει το
κλείσιμο τα αξιολόγη
ons Υπολογίζεται neos

δέκα νομοσχέδια θα τεθούν npos
συζήτηση με αποτέλεσμα φέτοβ
να μην υπάρχουν θερινά τμήματα
αλλάνα παραταθούν οι συνεδριάσει

bis Ολομέλειαβ με εξαίρεση
ένα σύντομο διάλειμμα ous apxés
Αυγούστου

Στο κύμα νομοσχεδίων που
έρχεται το επόμενο διάστημα έχει
αναφερθεί ο i'6ios ο πρόεδροβ Tns

Βουλήε Nîkos Boutons ο onoios
επεσήμανε με νόημα μετά το κλείσιμο

τη5 αξιολόγηση5 ntos τώρα
αρχίζουμε Πρόκειται για νομοσχέδια

που ήταν σε εκκρεμότητα
καθώβ έπρεπε πρώτα να συμφω
νηθεί το πακέτο μέτρων με tous
δανειστέβ και μετά να τρέξουν οι
υπόλοιπεβ δράσει

Ποδαρικό θα γίνει με τον νέο
αναπτυξιακό νόμο που προβλέπει
νέου τύπου ενισχύσει για τη στήριξη

τα επιχειρηματικότηταβ Με
την κατάθεση του η κυβέρνηση
θέλει να στείλει κα ένα μήνυμα

ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΛΑΙΑΡΗ κΠΠΑ ΑΝΤΩΝΑκΟΥ

Προβλέπεται
δωδεκαετές
σταθερό
φορολογικό
πλαίσιο νια
επενδύσε is
άνω των
20 εκατ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ειδών ενισχύσεων
με έμφαση ans μικρομεσαίεβ επιχειρήσει

περιλαμβάνει ο véos
αναπτυξιακ05 νόμο5 που αναμένεται

να κατατεθεί στη Βουλή Tis
επόμενεβ ημέρε5 Το χρηματοδοτικό

πακέτο του νόμου εκτιμάται
ότι θα φτάσει στο TéAos του 2020
ακόμη και τα 4,2 με 4,3 δισ ευ
ρώ Οκτώ είναι οι κατηγορία ενισχύσεων

που μπορούν να διεκδι
κήσουν μικρέ5 πολύ piKpés μί
σαίε5 μεγάλεβ vêts αλλά και
κοινωνικέ5 συνεταιριστικέ5 επί
χειρήσεΐ5
• Φορολογική απαλλαγή το
ύψ-os Tns onoias με ανώτατο 20
ετησίου μπορεί να επιμεριστεί
étos και 1 5 χρόνια
• Δημόσια επιχορήγηση από 10
étos 45 ανάλογα με το μέγεθοι
Tns επιχείρησα και τη γεωγραφική

περιοχή Tns επένδυσπ5
• Επιδότηση xpnpaTo6oriKris μίσθωση

s
• Επιδότηση επιτοκίου
• Επιδότηση του kôoious ana
σχόλησα
• Δωδεκαετέ5 σταθερό φορολο
γικό πλαίσιο για επενδύσει άνω
των 20 εκατ ευρώ που δημιουρ
γούν τουλάχιστον δύο νέες θέσε

εργασία ανά ένα εκατ ευρώ
επιλέξιμα δαπάνα
• Fast track αδειοδότηση

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού
κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών

fund εγγυήσειβ δανείων
και κεφαλαιακέ5 συμμετοχέ5

Το ελάχιστο ùiJjos των επενδυτι
κών σχεδίων είναι 100.000 ευρώ
για Tis Κοιν Σ.Επ 1 50.000 ευρώ
για ris πολύ μικρέ5 και μικρέε
επιχειρήσει 250.000 ευρώ για
Tis μεσαίε5 επιχειρήσει και tous
συνεργαπκούβ σχηματισμού5 και
500.000 ευρώ για Tis μεγάλεβ
επιχειρήσει Το ανώτατο ùijios
ενίσχυσα είναι μέχρι 5 εκατ ευρώ

ανά επενδυτικό σχέδιο écos
10 εκατ ευρώ ανά επιχείρηση και
μέχρι 20 εκατ ευρώ για το σύνολο

των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων

επιχειρήσεων
Στόχοι του επενδυτικού πλαισίου
είναι η δημιουργία καινοτομικών

εξωστρεφών και δυναμι
κών-βιώσιμων επιχειρήσεων που
θα αυξήσουν την απασχόληση με
έμφαση orous véous επιστήμο
νε5 Επιπλέον επιδιώκεται η επα
νεκβιομηχάνιση Tns xtopas με τη
στήριξη Tns καταρρέουσα5 αλλά
όχι Tns απαξιωμένα βιομηχα ι

as Δύο είναι οι κλάδοι που κατά
προτεραιότητα θα ενισχυθούν
Tns αγροδιατροφική5 aλuσίδas
από το χωράφι écos τον τουρισμό

και Tns τεχνολογία πληρο
cpopiKris και επικοινωνιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

KaAÄiKpcrrns για 80.000
δημοτικούε υπάλληλοι
ΕΝΝΙΑ onpavriKés αλλαγέ στον χάρτη Tns ToniKàs AuToöioiKnons
προβλέπει το προσχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα
στον Ιούνιο Ο tuAos του νομοσχεδίου που έχει αναλυτικά παρου
σιάσει το EOvos είναι ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλε5 διατά
ξεΐ5 και ήδη το σχέδιο έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση
Οι διατάξει αφορούν 80.000 υπαλλήλου5 των ΟΤΑ και των νομικών

προσώπων και μεταξύ άλλων ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων
και αποσπάσεων από και npos tous öripous τα Μέσα Ατομικήβ Προ
oraoias των δημοτικών υπαλλήλων και τη διατήρηση Tns προσωπι
Kris 6iacpopàs των υπαλλήλων που μετατάσσονται
Επίσα ρυθμίζεται η μεταφορά του προσωπικού καταργούμενων
ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ και ΑΕ των ΟΤΑ orous önpous αλλά και θέματα που
σχετίζονται με την τοποθέτηση σχολικών φυλάκων και δημοτικών
αστυνομικών Οσον αφορά το επίδομα ανθυγιεινή5 εργασία5 οι δικαιούχοι

χωρίζονται σε τρειε κατηγορία με το ποσό να κυμαίνεται
από 35 étos 1 50 ευρώ τον μήνα
Προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού των
ΟΤΑ για την πλήρη καταγραφή των εργαζομένων ανά ειδικότητα
και θέση Τέλθ5 προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμόε του θεσμικού
πλαισίου των οικονομικών των ΟΤΑ όσον αφορά την υποβολή οι
κονομικών στοιχείων αλλά και τα δημοτικά τέλη και tous cpôpous
που μπορούν να επιβάλουν orous πολίτεβ
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neos αλλάζει σελίδα και πλέον η
συζήτηση δεν θα περιστρέφεται
γύρω από τα προαπαιτούμενα

Μέσα στον Ιούνιο τον δρόμο για
τη Βουλή θα πάρουν δύο ακόμα
νομοσχέδια το ένα του υπουργείου

Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση

και το άλλο του υπουργείου

Υγείας που αφορά στον τομέα
Ψυχικής Υγείας

Ο βασικός όγκος των νομοσχεδίων

που θα τεθούν προς ψήφιση

στη Βουλή εν μέσω θέρους
προέρχονται από το υπουργείο Οι
κονομικων Η πολιτική ηγεσία του—υργείου στρέφεται στη κατάποση

της φοροδιαφυγής και του
ιεμπορίου και στον εντοπισμό

των κρυφών εισοδημάτων τέλος
ένα νομοσχέδιο-σκούπα ή εναλλακτικά

περισσότερα νομοσχέδια με
στοχευμένες διατάξεις θα καταθέσει

το υπουργείο Παιδείας

Στο κύμα
νομοσχεδίων
έχει αναφερθεί
και ο πρόεδρος
της Βουλής
Νίκος Βούτσης
ο οποίος επεσήμανε

με νόημα
μετά το κλείσιμο
της αξιολόγησης
πως τώρα
αρχίζουμε

Οσον αφορά
το επίδομα
ανθυγιεινής
εργασίας οι
δικαιούχοι
χωρίζονται
σε τρεις
κατηγορίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση
και οι τομές στην Ψυχική Υγεία
ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ ή
περισσότερα νομοσχέδια με στοχευμένες

διατάξεις θα καταθέσει
το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή

μετά και την ολοκλήρωση
του Εθνικού Διαλόγου Τα πορίσματα

του διαλόγου και οι προ
τάσεΐ5 παρουσιάστηκαν στην πολιτική

ηγεσία και το επόμενο διάστημα

ο Νίκος Φίλης θα αποφασίσει
εάν θα υιοθετήσει κάποιες

από αυτές Στις προτάσεις είναι η
μείωση της εξεταστέας ύλης από
την ερχόμενη σχολική χρονιά η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
και της σχολικής μονάδας το
ωράριο διδασκαλίας δάσκαλων
και καθηγητών κ ά
Επίσης μέσα στο καλοκαίρι θα
κατατεθεί στη Βουλή σχέδια νόμου

για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας τα Μεταπτυ¬

χιακά στα ΑΕΙ και τη λειτουργία
των σχολείων του εξωτερικού
Το υπουργείο Υγείας με το νομοσχέδιο

δημιουργεί Περιφερειακές
Διοικήσεις τομέων Ψυχικής

Υγείας oris οποίεβ περιλαμβάνονται
και οι ιδιωτικές μονάδες

Διενεργείται ουσιαστικός έλεγχος
των μη κυβερνητικών οργανώσεων

και των ιδιωτικών ψυχιατρικών

νοσοκομείων στηρίζεται
ο Koivoûvikôs Συνεταιρισμός

Περιορισμένα Ευθύνης στην
Ψυχική Υγεία ΚΟΙΣΠΕ ως σχήμα
επαγγελματικής και κοινωνικής
επανένταξης των ασθενών και
επανεξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο

των ακούσιων εισαγωγών
Πρακτικά επιχειρείται η αναζωογόνηση

των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας και των κοινοτικών δομών

που προσαρτώνται σε αυτά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής
καιτου λαθρεμπορίου
ΤΡΙΑ νομοσχέδια με ατόχο την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και την απο
καλυψη των αδαλωτων εισοδημάτων στο εξωτερικό

προωθεί το υπουργείο Οικονομικών Πρόκειτα
για την επέκταση του πλαστικού χρήματος σης συναλλαγές

τη δημιουργία νέου συστήματος για τον
έλεγχο της διακίνησης καπνικών προϊόντων και
τη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη κρυφών

κεφαλαίων Ειδικότερα

Πλαστικό χρήμα
Το νομοσχέδιο θα προβλέπει
• Τη σύνδεση της χρήσης του πλαστικού χρήματος

και των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το έμμεσο

αφορολόγητο όριο εισοδήματος που δικαιούνται

μισθωτοί συνταξιούχοι και αγρότες
• Από την 1η Ιανουαρίου 2017 όλες οι δαπάνες
που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για να
εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο ή να έχουν
έκπτωση φόρου π.χ ιατρικά έξοδα θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτες ή τραπεζική συναλλαγή

• Οι συναλλαγές των πολιτών με καταστήματα
λιανικής για αγορές άνω των 500 ευρών θα γίνονται

υποχρεωτικά με πλαστικό χρήμα
• Τα πρόσωπα που θα προχωρούν σε έναρξη εργασιών

θα πρέπει απαραίτητα να υποατηρίζουν
ηλεκτρονικές πληρωμές Ολοι οι ασκούντες επιχειρηματική

δραστηριότητα θα πρέπει να δηλώνουν
ατις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά στοιχεία με τα
οποία πιστοποιείται η υποστήριξη ηλεκτρονικών
πληρωμών
• Η επέκταση tns χρήσης του πλαστικού χρήματος

θα συνδεθεί με τη δημιουργία ενός ακατάσχετου
λογαριασμού όπου θα αποδίδεται ο ΦΠΑ κάθε

ηλεκτρονικής συναλλαγής
• Η μείωση του ανώτατου ορίου χρήσης μετρητών
για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων
από τα 1.500 ευρώ σήμερα στα 500 ευρώ και μεταξύ

επιχειρήσεων από 500 ευρώ στα 50 ευρώ
• Η σταδιακή κατάργηση χρήσης μετρητών για
συναλλαγές με το Δημόσιο αλλά και μεταξύ των
δημοσίων υπηρεσιών

Αδήλωτα εισοδήματα
Σύμφωνα με τη ρύθμιση
• Η φορολόγηση των κεφαλαίων που θα αποκαλυφθούν

εθελοντικά θα γίνει με την κλίμακα φορολόγησης

που ίσχυε κατά το éios που αποκτήθηκαν
Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής φόρου των

αδήλωτων κεφαλαίων μπορεί να φθάσει μέχρι και
45 αναλογα με την περίοδο κατά την οποία έγινε
η απόκρυψή τους Αν για παράδειγμα κάποιος πολίτης

δεν δήλωσε ένα ποσό το 2000 τότε θα φορολογηθεί

για αυτό με τον τότε ισχύοντα συντελεστή
45 το 2014 με ανώτατο 42 κτλ
• Μερική έκπτωση από Tis προσαυξήσεις στην περίπτωση

που ο φορολογούμενος εξοφλήσει τον
φόρο που θα προκύψει από την ένταξη στη ρύθμιση

εφάπαξ ή σε μικρό αριθμό μηνιαίων δόσεων
• Εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρέχεται μια έκπτωση

10 στο φόρο μόνο για τα κεφαλαία που θα
επιστρέψουν στην Ελλάδα και τοποθετηθούν σε
προθεσμιακού5 λογαριασμούς ή χρησιμοποιηθούν
για την αγορά τίτλων του Δημοσίου ή ακίνητα

Λαθρεμπόριο καπνού
Το νομοσχέδιο θα προβλέπει μεταξύ άλλων
• Την αδειοδότηση σε κάθε στάδιο Tns αλυσίδας
παραγωγήε καπνικών προϊόντων από το χωράφι
μέχρι την παραγωγή
• Τη δημιουργία μητρώου διακινητών
• την εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότηταβ
σύμφωνα με Tis οδηγίε5 Tns EupoonaiKns Ενωσης
• Τη δημιουργία evôs Διυπουργικού Κέντρου Συντονισμού

αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου γιατί
αυτή τη στιγμή με το λαθρεμπόριο καπνικών ασχολούνται

το υπουργείο Οικονομικών το υπουργείο
Ναυτιλίας το υπουργείο Υγείας
• Αυστηροποίηση των χαρακτηριστικών στα τσιγάρα

για να μην υπάρχει παραποίηση στοιχείων
και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχων
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Σκάνδαλο Από το 1990 έως το 1998 τα αρμόδια ασφαλιστικά
ταμεία δεν λάμβαναν τις απαιτούμενες εισφορές των εργαζομένων παρότι
αυτές κρατούνταν κανονικά από τις οικονομικές υπηρεσίες του ιδρύματος

Πάρτι 1.000.000 ευρώ
στο νοσοκομείο Μεσολογγίου

του Βασίλη Βενιζέλου
ven.ygeia@gmail.com

Κλητήρια

θεσπίσματα έχει
ήδη αποστείλει ο ανακριτής
Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου

στους φερόμενους
ως υπευθύνους για τη μη

απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων του νοσοκομείου Μεσολογγίου

στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία
κατά τη χρονική περίοδο από το 1990 έως
το 1998 ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζομένων κρατούνταν κανονικά
από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες
του ιδρύματος Παρά το γεγονός ότι η
ποινική διαδικασία μπαίνει πλέον στην
τελική ευθεία στον αέρα παραμένουν
ακόμα και σήμερα οι πειθαρχικές διώξεις
κατά των φερομένων ως υπευθύνων για
τη μη απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων καθώς
τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Υ
ΠΕ Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ουδέποτε

μέχρι σήμερα εκδίκασαν τις υποθέσεις

Στο θέμα επανέρχεται με σχετική
έρευνα και πόρισμα το Σώμα Επιθεωρητών

Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
ΣΕΥΥΠ Το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου

ΔΟΙ ΕΜΠ 181 πόρισμα του ΣΕΥΥΠ με
ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2016 το
οποίο φέρνει σήμερα κατ αποκλειστικότητα

στη δημοσιότητα η Ε βρίσκεται
ήδη στα χέρια για την ακρίβεια στα

συρτάρια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας

Οι εμπλεκόμενοι
Σύμφωνα με το εν λόγω πόρισμα του ΣΕΥΥΠ

οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι για τη μη
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων του νοσοκομείου Μεσολογγίου

στα ασφαλιστικά ταμεία είναι οι διοικητές

του νοσοκομείου καθώς και επικεφαλής

τμημάτων ΓΓ αυτούς τους υπαλλήλους

είχε προταθεί η άσκηση πειθαρχικής
δίωξης για το πειθαρχικό παράπτωμα

της αμέλειας καθώς και της ατελούς ή μη
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος

Τα ακριβή ποσά
Σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ πάντα

οι αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου

Μεσολογγίου δεν απέδωσαν από
τον Ιούνιο του 1990 έως τον Δεκέμβριο
του 1997 στο Ταμείο των υγειονομικών
το ΤΣΑΥ κρατήσεις ύψους 163.838,87
ευρώ οι οποίες φθάνουν τελικά το ύψος
των 309.108,29 ευρώ μαζί με τα πρόσθετα

τέλη και τις σχετικές επιβαρύνσεις
Οι ίδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου

Μεσολογγίου δεν απέδωσαν για το χρονικό

διάστημα 1997-1998 στο Ταμείο
Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων ΤΠΔΥ
κρατήσεις ύψους 170.816,18 ευρώ ποσό
το οποίο φθάνει τελικά τα 296.098,95

Καταπέλτης
to πόρισμα ίου
Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας
και Πρόνοιας για
το νοσοκομείο
Μεσολογγίου

ευρώ μαζί με τα πρόσθετα τέλη και
τις επιβαρύνσεις καθώς και τους
τόκους

Επίσης οι ίδιες υπηρεσίες ξέχασαν

για το χρονικό διάστημα
1997-1998 να αποδώσουν τις
κρατήσεις των εργαζομένων στο
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΜΤΠΥ ήτοι χρηματικό ποσό
ύψους 193.777,16 ευρώ το οποίο φθάνει
τελικά στα 251.910,32 ευρώ μαζί με τους
τόκους καθυστέρησης

Τέλος σύμφωνα με νεότερο έγγραφο
της οικονομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου

Μεσολογγίου το ίδρυμα χρωστά
για το χρονικό διάστημα 1997-1998 χρηματικό

ποσό ύψους 152.643,03 ευρώ στο

ΕΤΑΑ Συνολικά το νοσοκομείο Μεσολογγίου
ξέχασε να αποδώσει στα ως άνω

ασφαλιστικά ταμεία κρατήσεις των εργαζομένων

ύψους 681.076,03 ευρώ χρηματικό
ποσό το οποίο φθάνει τελικά στο

1.009.761,38 ευρώ μαζί με το γενικό σύνολο

των επιβαρύνσεων
Το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ επισημαίνει

ότι το νοσοκομείο Μεσολογγίου έχει εξοφλήσει

πλέον το σύνολο των οφειλών
του αλλά μόνον προς δύο από τα ασφαλιστικά

ταμεία το ΤΠΔΥ και το ΜΤΠΥ
ενώ οφείλει ακόμα και σήμερα χρηματικό

ποσό ύψους 229.923,82 ευρώ στα
υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία μη συμπεριλαμβανομένων

τυχόν επιβαρύνσεων
από το ΕΤΑΑ

Ο
Το ίδρυμα
ξέχασε να
αποδώσει
κρατήσεις ύψους
681.076 €
ποσό που
εκτοξεύεται
στο 1.009.761€
με το γενικό
σύνολο των
επιβαρύνσεων

Δεν προχώρησε η πειθαρχική δίωξη
ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διαπιστώσεις τις οποίες περιλαμβάνει το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ

για την ως άνω υπόθεση το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας δεν
εκδίκασε την παραπομπή σε αυτό από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ των οκτώ υπαλλήλων

της N.M Μεσολογγίου αρ πρωτ Εγγράφων παραπομπής ΕΜΠ
200 201 202 203 204 205 206 και 207/12.7.2010 μέχρι τον Μάρτιο
2012 ως είχε την αρμοδιότητα Επίσης η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου

Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας δεν ενημέρωσε για περαιτέρω

ενέργειες παραπομπής στην αρμόδια Εισαγγελία των πρώην Προέδρων

και Διοικητών της N.M Μεσολογγίου για τους οποίους δεν άσκησε
πειθαρχική δίωξη λόγω μη αρμοδιότητας Ακόμα δεν έγιναν ενέργειες από
τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής

Ελλάδας για την υλοποίηση της πρότασης του από 28.11.2008 πορίσματος
ΕΔΕ που αφορούσε σε έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Νοσοκομείου

τα επίμαχα έτη προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις

Στα όρια ins
παραγραφής

Η αβελτηρία ίων
αρμόδιων πειθαρχικών

οργάνων έχει α
αποτέλεσμα η υπόθεση

και ta αδικήματα
να κινδυνεύουν πλέον
να παραγραφούν cos

npos to πειθαρχικό
OKÉflOS TOUS

ΓΓ αυχό το πόρισμα
κκι ΣΕΥΥΠ καλεί
μεταξύ άλλων
to Πρωτοβάθμιο

Υπηρεσιακό
Συμβούλιο ins 6ns
ΥΠΕ Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Ηπείρου και Δυτικής
Eflnàôas to οποίο
συγκροτήθηκε μειά
τη δημοσίευση του
Ν 4325/201 5 να
προβεί άμεσα eras
6éouoes ηροβλε
πόμενε5 ενέργειες
εκδίκασης tns παραπομπής

σε αυτό
των υπαλλήλων ms
N.M Μεσολογγίου
καθώ5 και τον
Διοικητή ms 6ns

ΥΠΕ Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων
Ηπείρου και Autikôs
Enflâôasva προβεί
aus δέουσες ενέρ
YEies προκειμένου
να διερευνηθούν οι
λόγοι μη εκδίκασα
από το Πρωτοβάθμιο
Υπηρεσιακό
Συμβούλιο ms 6ns
ΥΠΕ ms παραπομπή5
σε αυτό από τον
Διοικητή ms 6ns ΥΠΕ
υπαλλήλων ms N.M
Μεσολογγίου από
τον Ιούλιο 2010 μέχρι
τον Μάρτιο 201 2 που
είχε mv αρμοδιότητα
και να αποδοθούν οι
τυχόν ενυπαρχουσε5
ευθύνες
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ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πετάμε στα
σκουπίδια 140
τόνους φάρμακα

ΓΗ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως φαίνεται ότι
είναι οι Έλληνες οι οποίοι εξακολουθούν
να διαθέτουν ένα μίνι φαρμακείο στο σπίτι

ιους με φάρμακα που δεν χρησιμοποιούν
Ενδεικτικό είναι ότι κάθε χρόνο

συλλέγονται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής

Έρευνας και Τεχνολογίας I
ΦΕΤ 100-140 τόνοι ληγμένων ή εν μέρει
χρησιμοποιημένων φαρμάκων αξίας ε
και ευρώ Μάλιστα οι αποθήκες που διαθέτει

το Ινστιτούτο στη Μαγούλα έχουν
ξεχειλίσει και πλέον δεν μπορούν να

δεχτούν άλλα φάρμακα
Πρόκειται για σκευάσματα τα οποία

είτε συνταγογραφήθηκαν επιβαρύνοντας
τα ασφαλιστικά ταμεία είτε οι ασφαλισμένοι

προμηθεύτηκαν οι ίδιοι χωρίς ια
τρυίή συνταγή και τα οποία επτστρέφουν
οτους ειδικούς κάδους που βρίσκονται
στα φαρμακεία Αγνωστος πάντως παραμένει

ο πραγματικός αριθμός φαρμάκων
που καταλήγει στα σκουπίδια στους

νεροχύτες και σης λεκάνες καθώς η συμμετοχή

των πολιτών στο πρόγραμμα δεν
είναι καθολική

Από το 20 12 που τρέχει το πρόγραμμα
συλλογής φαρμάκων από το ΙΦΕΤ

έχουν συλλεχθεί πάνω από 500 τόνοι φαρμάκων

που θα κατέληγαν στα σκουπίδια
ή στις αποχετεύσεις προκαλώντας βλαβερές

συνέπειες λόγω αθροιστικού αποτελέσματος

στην ατομική και δημόσια
υγεία καθώς οι φαρμακευτικές δραστικές

ουσίες που περιέχουν επιστρέφουν
στον ανθρώπινο οργανισμό μέοω της τροφικής

αλυσίδας Σύμφωνα μάλιστα με τον
διευθύνοντα σύμβουλο του Ινστιτούτου κ
Δημήτρη Πανταζή οε έλεγχο που έγτνε
στα φάρμακα που οι πολίτες επιστρέφουν
στους ειδικούς κάδους των φαρμακείων
αποκαλύφθηκε ότι σε ποσοστό 10 ήταν
φάρμακα που δεν έχουν λήξει Ο κ Πα
νταζής εξήγησε όη σε ορισμένες περιπτώ¬

σεις οι συσκευασίες των φάρμακων είναι
μεγαλύτερες από τις ανάγκες των ασθενών

και έτσι δεν χρησιμοποιούνται όλα
τα φάρμακα και οε άλλες υπάρχει υπερ
ουνταγογράφηοη

Τα στοιχεία άλλωστε είναι αποκαλυπτικά

πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ γτα
την πολιτική Υγείας στις χώρες-μέλη του
κατατάσσει την Ελλάδα στη πρώτη θέση
στην κατανάλωση αντιβιοτικών η οποία
είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη στην Ολλανδία Στην έκθεση
υπογραμμίζεται μάλιστα ότι οι Έλληνες
γιατροί συνταγογραφοϋν κατά 50 περισσότερα

αντιβιοτικά σε σχέση με τον
μέοο όρο των χωρών του Οργανισμού

Πολυφαρμακία δείχνουν και τα στοιχεία

του ΕΟΠΥΥ οι Έλληνες μόνο το α

εξάμηνο του 2015 κατανάλωσαν περισσότερα
από 97 εκατ κουτιά φάρμακα στα

200 εκατ κουτιά έφτασαν στο τέλος του
2015 Μάλιστα συνταγογραφήθηκαν
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ περίπου

2,5 εκατ περισσότερες συνταγές και
δόθηκαν τουλάχιστον 8 εκατ περισσότερα

κουττά σε σχέση με το ίδιο διάστημα
το 2014 33.653.084 συνταγές ασφαλισμένων

εκτελέστηκαν το α εξάμηνο 2015 οε
οχέση με 31.314.251 συνταγές του α εξαμήνου

του 2014
Ο κ Πανταζής αναφερόμενος στο πρόγραμμα

συλλογής φαρμάκων του ΙΦΕΤ
διαβεβαίωσε ότι συνεχίζεται κανονικά

Η αποθήκη στη Μαγούλα έχει γεμίσει
καθώς έχει λήξει ο διαγωνισμός για την
καταστροφή των φαρμάκων που συλλέγονται

ανέφερε Όπως είπε το κόστος
καταστροφής των φαρμάκων ανέρχεται
σε 200.000 ευρώ τον χρόνο και αυτή τη
στιγμή σε εξέλιξη είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός

για την ανάδειξη της εταιρείας
που θα αναλάβει το έργο της καταστροφής

Υπάρχει μία καθυστέρηση καθώς
ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος σημείωσε

ο κ Πανταζής και εκτίμησε ότι ο
νέος διαγωνισμός θα βγει στον αέρα το
φθινόπωρο Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η
συλλογή φαρμάκων συνεχίζεται κανονικά

και τα φάρμακα προς το παρόν παραμένουν

στις αποθήκες των συνεταιρισμών
φαρμακοποιών και στις φαρμακαποθήκες

Παράλληλα ο Δ.Σ του ΙΦΕΤ ανακοίνωσε

όττ στα σχέδια του Ινστιτούτου είναι
και η έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης

των φαρμάκων Με τον τρόπο αυτό
όχι μόνον δεν θα ξοδεύουμε αλλά θα έχουμε

και σημαντικά έσοδα Η ανακύκλωση

αφορά τις συσκευασίες των φαρμάκων

αλουμίνιο χαρτί και πλαστικό
που θα γίνεται σης εγκαταστάσεις του ΙΦΕΤ

οε Μαγούλα και Κόρινθο τόνισε ο
κ Πανταζής Εκτός από τα έσοδα πρόσθεσε

θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας

από την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων

στην Κόρινθο

Σοβαροί κίνδυνοι από
την απόθεση φαρμάκων
στα οικιακά απορρίμματα

Το σύστημα συλλογής ενεργοποιήθηκε
τον Ιανουάριο του 2012 με Υγειονομική Διάταξη
του τότε υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου

Από το 2012 που τρέχει το πρόγραμμα συλλογής φαρμάκων
από το ΙΦΕΤ έχουν συλλεχθεί πάνω από 500 τόνοι φαρμάκων

Το σύστημα συλλογής μεταφοράς

προσωρινής φύλαξης διαχείρισης

και καταστροφής οικιακών

φαρμακευτικών σκευασμάτων

και υπολειμμάτων φαρμάκων

οικιακής χρήσεως ενεργοποιήθηκε

τον Ιανουάριο
του 2012 με Υγειονομική Διάταξη

του τότε υπουργού Υγείας
Ανδρέα Λοβέρδου Στη σχεττκή
απόφαση επισημαίνονταν οι κίνδυνοι

από τη διάθεση των οικιακών

σκευασμάτων και των υπολειμμάτων

φαρμάκων μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα αλλά
και η πολυφαρμακία που διακρίνει

τη χώρα μας
Ειδικότερα η απόφαση ανέφερε

όττ τα οικιακής χρήσεως
ληγμένα φάρμακα τα μη χρησιμοποιημένα

καθώς και τα εν
μέρει χρησιμοποιημένα κατά
κανόνα καταλήγουν στους χώρους

υγειονομικής ταφής ή σττς
αποχετεύσεις προκαλώντας
βλαβερές συνέπειες λόγω αθροιστικού

αποτελέσματος στην ατομική

και δημόσια υγεία καθώς
οι φαρμακευτικές δραστικές
ουσίες που περιέχουν επιστρέφουν

στον ανθρώπτνο οργανισμό
μέσω της τροφικής αλυσίδας

Πρόσθετε δε ότι σε συνδυασμό

με την πολυφαρμακία που
διακρίνει τη χώρα μας καθιστά

το πρόβλημα της διάθεσης των
οικιακών φαρμάκων ιδιαίτερα
οξύ υπογραμμίζοντας όη πρέπει

να προστατευτεί η δημόσια
υγεία και ότι απαιτείται άμεση
λήψη μέτρων πρόληψης και
προφύλαξης της υγείας του πληθυσμού

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιέκτες ειδικών προδιαγραφών

έχουν τοποθετηθεί σε
φαρμακεία Οι περιέκτες διατίθενται

δωρεάν οτους φαρμακοποιούς

από το ΙΦΕΤ και διανέμονται

μέσα από το δίκτυο των
συνεταιρισμών φαρμακοποιών
και τα υπόλοιπα δίκτυα ιδιωτικής

φαρμακεμπορίας
Η περισυλλογή και μεταφορά
του περιεχομένου των πληρωμένων

περιεκτών γίνεται
μέσω του υπάρχοντος δικτύου
διανομής της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών

Φαρμακοποιών
Ελλάδος και λοιπών δικτύων
ιδιωτικής φαρμακεμπορίας αρχικά

σττς αποθήκες τους έως ιην
τελική τους μεταφορά στις εγκαταστάσεις

του ΙΦΕΤ στη Μαγούλα

Από εκεί με ευθύνη του ΙΦΕΤ
υπό την εποπτεία του ΕΟΦ καταστρέφονται

ορθολογικά σύμφωνα

με τα προβλεπόμενα
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ΑΠΟ ΤΑ 35 ΔΙΣ ΕΎΡΟ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ Η ΕΑΛΑΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΜΟΛΙΣ 80 ΕΚΑΤ

Αυξημένεε κατά 20 οι kRivikgs
μελέτεβ crcnv Ελλάδα το 201 5

Νέο θεσμικό πλαίσιο yra τις κλινικές
μελέτες δηλαδή την έρευνα για την
ανάπτυξη νέων φαρμάκων ετοιμάζει
ο Εθνικός Οργηνισμός Φαρμάκων yra

την περαιτέρω ανάπτυξή τους διότι

πέραν της συνεισφοράς τους στη Δημόσια

Υγεία συμβάλλουν αποφασιστικά

και στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη

της χώρας

Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός
και χρειάζεται ο συντονισμός όλων ίων
εμπλεκομένων για να ξεπεραστούν προβλήματα

και να υπάρξει σταθερότητα διαφάνεια

απλοποίηση ανέφεραν πρόσφατα
οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ με την Κατερίνα
Αντωνίου πρόεδρο ίου Οργανισμού να
επισημαίνει ότι οι σχετικές παρεμβάσεις
στοχεύουν στην προάσπιση της ασφάλειας
των ασθενών στην πρόσβαση τους σε νέα
φάρμακα στην ορθή διεκπεραίωση της
μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες κλινικής

πρακτικής και στην ανάπτυξη των κλινικών

μελετών στη χώρα Μάλιστα όπως
τόνισε ο ΕΟΦ συμμετείχε σε ευρωπαυχό
επίπεδο στη συζήτηση για τις κλινικές
μελέτες και στην αναθεώρηση του κανονι
σπκού πλαισίου που θα τεθεί σε ισχύ το
20 1 7 Ομάδα εργασίας που έχει συστήσει ο

Οργανισμός μελέτησε τα άρθρα ίου Κανονισμού

που χρήζουν εθνικών ρυθμίσεων
και η εισήγηση θα αποσταλεί στο υπουργείο

Υγείας για ακόλουθες νομοθετικές
ρυθμίσεις

Τα προσδοκώμενα οφέλη από πς
κλινυχές μελέτες με φάρμακα θεωρούνται
πολύπλευρα και σημανηκά και αφορούν
στους ασθενείς που τους παρέχεται η δυνα
ιότηια πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες

στην ανάπτυξη των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

στην εκπαίδευση των γιατρών και
ερευνητών στην εξέλιξη της δημόσιας
υγείας και στην εδραίωση της κλινικής
έρευνας και ανάπτυξης

Ο ΕΟΦ θα θεσπίσει μια νέα διαδικασία

που θα αφορά στην εκπαίδευση των

γιατρών και ερευνητών ενώ για πρώτη
φορά αναλαμβάνει την πρωτοβουλία vu
διερευνήσει τη δημιουργία ενός πλαισίου

επιβράβευσης τριών μη εμπορυχών κλινικών

μελετών στη χώρα μας εκ των οποίων
η μία θα αναφέρεται σε παιδιατρυχό πληθυσμό

Στη 18η θέση η Ελλάδα
Δεν πάμε άσχημα πάμε καλά

όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος του ΕΟΦ
Δέσποινα Μακριδάκη επισημαίνοντας
όπ πέρυσι αυξήθηκαν κατά 20 οι κλινικές

μελέτες σε σχέση με ίο 20 1 4 Σύμφωνα
με τα στοκεία που παρουσιάστηκαν σης
κλινικές μελέτες του 2015 συμμετέχουν
6.000 ασθενείς σε 633 ερευνηηκά κέντρα
με προϋπολογισμό 60 εκατ ευρώ

Η Ελλάδα καιαλαμβάνει την 18η

θέση παγκοσμίως στον τομέα των κλινικών

ερευνών είπε η αναπληρώτρια διευθύντρια

της Διεύθυνσης Φαρμακευπκών
Μελετών και Έρευνας του ΕΟΦ Ευαγγελία

Φούζα επισημαίνοντας την ανάγκη
αλλαγής του ερευνητικού τομέα στα Νοσοκομεία

ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα
της ανταγωνιστικότητας

Οσον αφορά την ετοιμότητα των

Δημόσιων Νοσοκομείων να διενεργούν
κλινικές μελέτες η κ Αντωνίου είπε όη τα

νοσοκομεία ήταν πάντα έτοιμα να κάνουν
κλινικές μελέτες Αυτό που χρειάζεται

είναι να δημιουργηθεί ένας θύλακας κλινικών

μελετών στο ΕΣΥ ώστε να μειωθεί
η επιβάρυνση του προσωπικού και η

γραφειοκρατία

και Εθνικό Μηιρώο Κλινικών
Ερευνών για μεγαλύτερη διαφάνεια

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης
Αποστολίδης υπογράμμισε την πεποίθηση
των εταιρειών στην απρόσκοπτη πρόσβαση

όλων ίων ασθενών στη θεραπεία και
την ανάγκη εκπόνησης επιστημονικών
μελετών καθώς όπως είπε το όφελος
είναι πολλαπλό για ασθενείς επαγγελματίες

υγείας την τοιηκή ουχονομία με προσέλκυση

κονδυλίων αλλά την πρόσβαση
της χώρας μας σε υψηλής αξίας επτστημο
νυχά και τεχνολογικά δεδομένα Ο Π
Αποστολίδης υπενθύμισε όη τα κονδύλια
για την κλινική έρευνα παγκοσμίως προέρχονται

κατά 100 από ης φαρμακευη
κές εταιρείες και από τα 35 δισεκατομμύρια

ευρώ που επενδύονται στον τομέα
αυτό δυστυχώς η Ελλάδα κατάφερε να
αποκομίσει μόλις 80 εκατομμύρια

Στόχος μας είναι ο τρυτλασιασμός
αυτού ιου ποσού ια επόμενα χρόνια υπό
ιον όρο να υπάρχει ένα σταθερό και προβλέψιμο

περιβάλλον στη χώρα και
πιστεύω όπ έτσι θα γίνει εύιε ο πρόεδρος
ιου ΣΦΕΕ και ανέφερε το επιτυχημένο
παράδειγμα του Βελγίου που κερδίζει 2

δισ ευρώ τον χρόνο μέσω των κλινικών
μελετών καλύπτοντας σημαντικό μέρος
των δαπανών υγείας μέσω αυτού του εσόδου

Αμεση επένδυση
Σύμφωνα με m μελέτη ιου ΣΦΕΕ

και της ΕΣΔΥ κάθε φορά που εγκρίνεται
μια κλινική έρευνα εισάγονται στην
Ελλάδα περίπου 250.000 ευρώ άμεσης
επένδυσης και προκαλείται βάοει ίων
δημοσιευμένων δημοσιονομυ«ί>ν πολλα
πλασιασιών καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ της
χώρας μας περίπου 875.000 ευρώ

Από πλευράς του ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ καθηγητής Αθανάσιος-Μελέηος
Λημόπουλος επισημαίνει όπ Χρειάζειαι
αλλαγή νοοιροπίας των επιστημόνων εξειδίκευση

διεπιστημονική συνεργασία εντός
και εκτός συνόρων συμμετοχή σε συνέδρια

δημοσιεύσεις σε έγκριια επιστημονικά
περιοδυώ για να κατακτήσεις τον σεβασμό

των συναδέλφων σου και να προσελκύσεις

ης φαρμακευτικές εταιρίες Επίσης
πρέπει να τηρούνται αξιόπιστα δεδομένα
λεπτομερής ιατρυχός φάκελος για κάθε
ασθενή και φυσικά να μπορείς να κερδίσεις
ιην εμπιστοσύνη του ασθενή και τηςοικογέ
νειάς του Πάνω απ όλα όμως πρέπει να
είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και να ανταποκριθούμε

στους διαρκείς ελέγχους από

εγχώρια και ξένα θεσμυχά όργανα για τον

τρόπο διενέργειας μιας μελέτης Ο πρύτανης

του ΕΚΠΑ πρόσθεσε όη ιο επιστημονικό
προσωπικό θα πρέπει να δει πως μπορεί

να κάνει άμεσα αυτές ης αλλαγές και σε

συνεργασία με την Πολιιεία και τους
άλλους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν

συνολικά προς την προσέλκυση
περισσότερων κλινικών μελετών στην
Ελλάδα Ενώ ο ανπηρόεδρος του ΣΦΕΕ
Σπύρος Φιλιώιης ιονίζει όη οι κλιντκές
έρευνες συμβάλλουν στην επιστημονική
κοινωνική και οικονομική πρόοδο ιης
χώρας ενώ ενισχύεται και ο ρόλος των
συλλόγων ασθενών Σύμφωνα με ιον Σπ
Φιλιώτη επειδή κάθε νέο φάρμακο προϋποθέτει

τουλάχιστον ΙΟχρόνιαέρευναςγιανα
αναπτυχθεί και 1 έως 2 δισ ευρώ επένδυση
κάθε νοσοκομείο μπορεί να αποκομίσει to
1 5 του ποσού αυτού και 5 η Υγειονομυχή
Περιφέρεια στην οποία υπάγεται
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ

θεραπεία υπάρχει
Xpovos δεν υπάρχει

Διανύοντας πλέον τον έβδομο χρόνο

κρίοης τ*Κ μεγαλύτερης μεταπολεμικά

που γνώρισε η πατρίδα μας ο καθένας

πλέον αντιλαμβάνεται ότι τα

μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να

εμπεδωθούν οι φαύλοι κύκλοι να

σπάσουν και το κυριότερο να συνειδητοποιήσουμε

ότι δεν υπάρχει άλλος

χρόνος νια χάσιμο Δεν αντέχουν άλλο

ούτε οι πολίτες ούτε η ελληνική
οικονομία

Ο ιομέας πις Υγείας αποτελεί μια
από ιις πιο χαρακτηριστικές και επείγουσες

περιπτώσεις καθώς εκεί συναντώνται

ια προτάγματα ενός κοινωνικού
Κράτους που μπορεί και πρέπει να

προστατεύει

το δικαίωμα των Ελλήνων
ασθενών για απρόσκοπτη πρόσβαση σττς
αναγκαίες θεραπείες αλλά και μερικές
από τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής

οικονομίας για να αλλάζει το παραγωγικό

της μοντέλο και να αυξήσει τον
εθνικό πλούτο

Τα τελευταία χρόντα έχουν περι
Ypaqœi σε βάθος κι έχουν γίνει αναλύσεις
για τα λάθη πς παραλείψεις ης παθογένειες

ης υπερβολές και ης χαμένες ευκαιρίες

σε κάθε τομέα της πολιηκής της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής της
χώρας Εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο
Φαρμακευτικών Επιχειρήοεων Ελλάδος
θα ήθελα να σταθώ θετικά σης αλλαγές
που είναι εφυπό να υιοθετήσουμε και στα

οφέλη που άμεσα μπορούν να προκύψουν
για m χώρα μας Για να σταθούμε εκεί που
είναι χρήσιμο Σιο μπορούμε

Εκκινώντας από τη σημασία ιου
Κλάδου του φαρμάκου στην ελληνική

οικονομία θα σημειώσω ότι είναι η δεύτερη

εξαγωγική δύναμη με αθροιστική
συμβολή στο ΑΕΠ κοντά στο 4 Σύμφωνα

και με τα επίσημα στοιχεία του ΙΟΒΕ
μελέτη Οικονομικό αποτύπωμα της

παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών

προϊόντων στην ελληνική οικονομία

Δεκέμβριος 2015 απασχολεί 26 1 00

θέσεις άμεσης εργασίας παραγωγή και
εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων και
87.000 έμμεσες θέσεις εργασίας Με προσωπικό

υψηλής εξειδίκευσης από ένα
κλάδο που αποτελεί ένα από τα τελευταία
αναχώματα του φαινομένου της φυγής
νέων επιστημόνων Και με υψηλής ποιότητας

προδιαγραφές στην παραγωγή
καθώς το 25 των φαρμάκων των διεθνών

εταιρειών παράγεται οε ελληνικά
εργοστάσια

Οι προτάσεις του ΣΦΕΕ
Από αυτή την αφετηρία και με

πλήρη σεβασμό τόσο για την ευθύνη του
κοινωνικού μας ρόλου όσο και της δύσκολης

δημοσιονομικής κατάστασης ο Σύνδεσμος

έχει καταθέσει αναλυτικές προτάσεις

προς την Πολιτεία την κατεύθυνση
των οποίων σας παρουσιάζω συνοπτικά9 Πρώτον εξορθολογισμός
των δαπανών υγείας και σε άλλα κέντρα
κόστους πέραν της φαρμακευτικής δαπάνης

καθώς αυτές αφορούν το 85 της
συνολικής δαπάνης και αναβάθμιση του

Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας Το
κλειδίγια τον έλεγχο της δημόσιας φαρμακευτικής

δαπάνης είναι ο έλεγχος του
όγκου συνταγογράφησης Αποτελεί

προτεραιότητα

επίοπς η ενεργοποίηση της
επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ
με την άμεση θέσπιση κριιηρίων ώστε να

εξοικονομηθούν πόροι για την αποζημίωση
νέων φαρμάκων και να αυξηθεί η πρόσβαση

των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες

Επιπλέον καθώς το παρόν σύστημα
ημολόγησης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια

του είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία
ενός νέου απλοποιημένου συστήματος
ιτμολόγησης το οποίο θα προκύψει με διαβούλευση

και δεν θα επηρεάζει ης πμές
άλλων χωρών

την ενίσχυση της έρευνας και της καινοιο
μίας ώστε ο τομέας να ανταπεξέλθει οιο
διεθνή ανταγωνισμόa

Δεύτερον προώθηση της
χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων γτα να
εξασφαλιστεί η απελευθέρωση πόρων που
θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την πρόσβαση

οε καινοτόμες θεραπείες προς όφελος

των ασθενών αλλά και για την ενίσχυση

ιης δραστηριότητας ι ης εγχώριας
παραγωγής

Πέμπτον υιοθέτηση μηχανισμού

αναπτυξιακών και φορολογικών
κινήτρων με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων

την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας

για την περαιτέρω μεγέθυνση της
παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας

αλλά και την αύξηση της απασχόλησης

οε υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό

a1 Τρίτον αλλαγή ίου θεσμικού

πλαισίου και ενθάρρυνση των κλινικών

ερευνών μέσω της ανημετώπτσης της
γραφειοκρατίας Κάθε μελέτη αποτελεί
περίπου 250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης
και 850.000 ευρώ αθροιστικά στο ΑΕΠ
Πέρα από ι ο οικονομυςό όφελος στην προσέλκυση

επενδύσεων σημανττκή είναι η

επίδραοή τους και για την απόκτηση
τεχνογνωσίας και για την αξιοποίηση του

ανθρώπινου δυναμικού και για τους ασθενείς

Στο 20 έφτασε η αύξησή τους το
2015 σε σχέση με το 2014 τα περιθώρια
ανάπτυξης όμως είναι μεγάλα Μελέτη
μας υποδεικνύει πως θα μπορούσα να

τριπλασιαστούν

σε βάθος τριετίαςa1 Τέταρτον δράσεις για τη
διασύνδεσητης έρευνας με την παραγωγή
μέσω συνεργαηκών προγραμμάτων ενίσχυση

της επιχειρηματικής αξιοποίησης
της επιστημονικής γνώσης σε Πανεπιστημιακά

Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για

Έκτον είναι εκ των ων ουκ
άνευ η δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου

επιχειρημαπκού περιβάλλοντος με
τακττκές αποπληρωμές για να εξασφαλιστεί

η βιωσιμότητα των εταιρειών Οι φα
μακευηκές εταιρείες καλύπτουν σχεδόν
το 25 της συνολικής φαρμακευιικής
δαπάνης οε συνθήκες capital controls και
με ανείσπρακιες οφειλές που ξεπερνούν
το 1 2 δις ευρώ Τα όρια αντοχής δεν είναι
ανεξάντλητα

Ο φαρμακευηκός κλάδος οε όλη
αυτή τη δύσκολη περίοδο και παρά ιις
ανηξοότητες στήριξε με όλες του ης δυνάμεις

το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα
συνεχίσει να to κάνει Η προστασία του
Ελληνα ασθενή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα

Τώρα όμως είναι η ώρα να
προχωρήσουμε

μπροστά Ο φαρμακευηκός
κλάδος μπορεί να στηρίξει έμπρακτα την
ελληνική οικονομία να ξαναμπεί οε
πορεία προόδου

Η θεραπεία υπάρχει Χρόνος δεν
υπάρχει
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα Yvcias:
Η παράλληλη μεταρρύθμιση
»

Σε μία περίοδο κρίσης οι αδυναμίες,

στρεβλωθείς και ασυνέχειες κάθε δημόσιου 

συστήματος μπαίνουν στον

μεγεθυντικό φακό της οξυμμένης

κοινωνικής ανάγκης. Παράλληλα η

συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος 

και η επακόλουθη αύξηση της

ζήτησης για δημόσια αγαθά θέτουν

επιτακτικά το αίτημα για επεκτατική
δημοσιονομική πολιτική (αύξηση δημόσιων 

δαπανών). Όταν όλα αυτά

συμβαίνουν σε μία χώρα, υπό δημοσιονομική 

προσαρμογή και εποπτεία

έχουμε την εικόνα της Ελλάδας κατά

την τελευταία εξαετία.

Αυτή η εικόνα είναι εξαιρετικά
γλαφυρή οτον ιομέα της υγείας, στον
οποίο η οικονομική κρίοη παράγει τα
τελευταία χρόνια όχι μόνο ανεργία και
φιώχεια, αλλά και αοθένεια, καθώς όλοι
οι λεγόμενοι «κοινωντκοί προσδιοριστές
ιης υγείας» επηρεάζονται αρνητικά. Είναι
άλλωστε γεγονός όπ σε περιβάλλον λιτότητας 

και περικοπών στις κοινωνικές
δαπάνες, όπως απαιτεί η κυρίαρχη «συνταγή» 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, οδηγούμαστε 

σε ακάλυπτες ανάγκες, υγειονομική 

φτώχεια και αποκλεισμό από την πρό-

οβαοη σε επαρκή ιαιροφαρμακευηκή
περίθαλψη. Η σιραιηγική επιλογή ιης
Κυβέρνησης στην υγειονομική κρίοη είναι
η μεροληψία υπέρ τη δημόσιας περίθαλψης, 

με σημείο εκκίνησης την ουσιαστική
καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού 

και τη διασφάλιση της δωρεάν
πρόσβασης ι ων ανασφάλιστων σης δημόσιες 

δομές, μια παρέμβαση- τομή για την

προσέγγιση της Υγείας ως κοινωνικού
αγαθού που παρέχεται με εγγυημένο
τρόπο σε όλους, ανεξάρτητα από την εργα-
οιακή-ειοοδημαηκή τους κατάσταση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΧΧ

Επόμενο και κρίοιμο βήμα προς
τπν κατεύθυνση συγκρότησης ενός ανα-

βαθμτσμένου Δημόστου Συστήματος Υγείας 

είναι η συγκρότηση και ανάπτυξη ενός
ολιστικού Συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Το πολιτικό
σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ στηρί-
ζετατ σε αποκεντρωμένες δομές σε επίπεδο 

κοινότητας (τοπική μονάδα υγείας),
οτον οικογενειακό γιατρό και στην διεπτ-

οτημοντκή ομάδα υγείας με αναβαθμισμένο 

ρόλο των υπόλογων επαγγελματιών
υγείας, σε εγγραφή συγκεκριμένου πληθυσμού 

αναφοράς ανά ομάδα υγείας, οτον

κοινοτικό-εξωστρεφή προσανατολισμό
των υπηρεσιών, στην πρόληψη και στην

αγωγή υγείας, στην τακτική παρέμβαση
του συστήματος ΠΦΥ στα σχολεία, στους
χώρους δουλειάς, στα ΚΑΠΗ, σης τοπικές
κοτνωντες, χωρίς οτκονομτκή επιβάρυνση
για τους πολίτες. Πρόκειται γτα ένα σύστημα 

που περιγράφει μία άλλη κουλτούρα
στη σχέση πολίτη και υπηρεσιών υγείας,
με βαστκό σημείο παρέμβασης ης αστικές
περιοχές και κεντρικό σύνθημα «η ΠΦΥ
να πάει στον πολίτη».

Φιλόδοξο σχέδιο
Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το

οποίο θα αναπτυχθεί οε επιλεγμένες αοπ-

κές καταρχήν περιοχές σταδιακής εφαρμογής, 

παράλληλα με ιο υφιστάμενο
σύστημα πρωτοβάθμτας περίθαλψης. Η
χρηματοδότηση θα προέλθει από ιον κρα-
ττκό προϋπολογτσμό (εθνικοί πόροι) και
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (κοινοηκοί
πόροι). Πόροι που όσο το σύστημα ανα-
ητύσσεται θα μειώνουν την πίεση για δαπά-

mOTFTTMO ΥΠΟΑΧ

JtOfNONIKHX*ααληλβγτύηχ \
Ministry of Health
Social Solidarity

wwwjnohaw.gr

νες προς ι α νοσοκομεία και προς ιους ιδιώτες 

παρόχους του ΕΟΠΥΥ. Συνεπώς από

οικονομικής άποψης είναι ένα σύστημα
που σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα εξοικονομήσει 

πόρους από ιον προϋπολογισμό
υγείας, «εκπαιδεύοντας» τον πολίιη οε μία
λιγότερο καταναλωτική συμπεριφορά
υπηρεστών υγείας, μειώνοντας την προ-
κλητή ζήτηση, την πολυφαρμακία και την

ετηβάρυνση των νοσοκομείων με την πλειονότητα 

των ψυχρών (ιων όχι άμεσων και
επειγόντων) περισταττκών.

Παράλληλα με m οιαδιακή ανάπτυξη 

του νέου συστήματος εξελίσσετατ ο
σχεδιασμός για τπν άμεση ενίσχυση και
αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο σχεδιασμός
αυτός, του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται
σε εξέλιξη, περιλαμβάνει πέρα από ης νέες
προσλήψεις οε υγειονομικό προσωπικό
και την ουσιαστική ενίσχυση των μονάδων
υγείας με ενεργό ιατρικό προσωπικό,
θέτοντας όρια σπς συμμετοχές των γτα-
τρών σης διάφορες επιτροπές που στερούν
διαθέσιμες εργατοώρες σιο ούοιημα και
ιαλαιπωρούν τον πολίιη. Περιλαμβάνει
ακόμη m διεύρυνση οε όλες ης μονάδες
της ηλεκτροντκής δωρεάν δυνατότητας
ραντεβού για τους πολίτες, είτε άμεοα, είτε
με την υποστήριξη δημόσιων αρχών (ΚΕΠ .

ΟΤΑ κλπ), ιη μετακίνηση προσωπικού,
χρήσιμου και αναγκαίου για ι ην ΠΦΥ , που
απαοχολείιαι οε αλλότρια καθήκονια στο
υπόλοιπο σύστημα υγείας (π.χ. επτσκέπτες
υγείας), τη διαμόρφωση νέων κανονισμών
λειτουργίας και καθηκοντολογιών για την
ΠΦΥ, τη σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης και αγωγής ιτγείας από το
σύνολο ιων δομών και την ευρεία εφαρμογή 

του ηλεκτροντκού φακέλου στην 
πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, προϋπόθεση αναγκαία 

και για ιο νέο Σύστημα ιης Πρωτοβάθμιας 

Φ(Χ>νιίδας Υγείας.
Σε κάθε περίπιωοη ιο δημόσιο

συμφέρον και η προστασία των mo ευάλωτων 

συνανθρώπων μας απαιτούν ένα άλλο
δημόσιο ούοιημα υγείας. Υποχρέωση της
Πολπείας λοιπόν είναι αυτή η παράλληλη
μεταρρύθμιση οτη νέα Π|Χϋΐοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας και στην ιιφισιάμενη Πρωιο-
βάθμια Περίθαλψη να ολοκληρωθεί
ακόμη και σε αιπές ης ασφυκτικές δημοσιονομικές 

συνθήκες. Σιην πραγμαιτκότητα
πρέπει να ολοκληρωθεί εξαιτίας ακριβώς
αυτών τ ων συνθηκών .
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Ο «προθάλαμος»
του ΕΣΥ έμεινε
στα... εγκαίνια
Υπό κατάρρευση μονάδες
του ΠΕΔΥ λόγω υποστελέχωσης

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μία «αυταπάτη ôiapKc.as» για xis
κυβερνήσει των τελευταίων δεκαετιών 

ήταν η Πρωτοβάθμια
<J>povriôas Υγείαε. Εχει εξαγγελθεί
σχεδόν από το σύνολο των υπουργών 

Υγείαβ, έχει θεσμοθετηθεί,
ωστόσο ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Ετσι, τα εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων συνεχίζουν να δέχονται 

τον μεγάλο όγκο ασθενών
που χρήζουν πρωτοβάθμιαβ περίθαλψε. 

Είναι ενδεικτικό ότι το
2014 έγιναν, σύμφωνα με στοιχεία
του υπ. Υγεία5, 27,3 εκατομμύρια
επισκέψεΐ5 σε γιατρούε, εκ των
οποίων 11,9 εκατ. έγιναν σε 9.189
YiaTpoüs εξωτερικών ιατρείων δημόσιων 

νοσοκομείων, 9,3 εκατ.
επισκέψειε σε συμβεβλημένουΒ
γιατρούβ και 6,1 εκατ. επισκέψειβ
σε γιατρούε των μονάδων του
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείαβ (ΠΕΔΥ). Το ΠΕΔΥ ήταν και
η τελευταία χρονικά προσπάθεια
για ένα σύστημα πρωτοβάθμιαβ
περίθαλψε. Εμεινε και αυτή στη
μέση: ουδέποτε πέρασε στο στάδιο
των οικογενειακών γιατρών και
δεν έγινε κάτι ουσιαστικό για τη
στελέχωσή του.

Η σημερινή κυβέρνηση έχει
εξαγγείλει και αυτή ένα δικό ms
σχέδιο για την οργάνωση εθνικού
δικτύου Πρωτοβάθμιαβ Φροντίδαβ
Υγείαε. Στον σχεδιασμό προβλέπεται 

να δημιουργηθούν ιατρεία
γειτονιάβ που θα παρακολουθούν
10.000 kotoîkous έκαστο. Κάθε
ιατρείο θα στελεχωθεί με οικογε-
νειακοΰδ YiaTpoüs, παιδίατρο, νο-
σηλευτέε, επισκέπτεβ υγείαβ και
κοινωνικό λειτουργό και θα λειτουργεί 

από Tis 8 π.μ. é(os Tis 8
μ.μ. με 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 

Πιλοτική εφαρμογή του
συστήματοε σχεδιάζεται να ξεκινήσει 

στο τέλοβ του 2016 με 20
ιατρεία γειτονιάβ σε τέσσερκ ασπ-
Kés repioxés. Eos το 2020 το δίκτυο
θα καλύπτει 4,25 εκατ. πληθυσμού,
με στόχο να μειωθούν κατά 10,4
εκατ. οι επισκέψειε σε νοσοκομεία
xpwflfflfsI&bvöw τηνrnfyh
υλοποίησή του είναι η 20ετία.

Με τη μισή... ταχύτητα
npos το παρόν όμωβ οι μονάδε$

του ΠΕΔΥ καταρρέουν... «Το ΠΕΔΥ
πηγαίνει με τη μισή ταχύτητα.
Πάνω από το 50% των γιατρών
που υπηρετούσαν axis μονάδεβ
πριν από τη δημιουργία του ΠΕΔΥ
αποχώρησε όταν οι γιατροί κλήθηκαν 

να κλείσουν τα ιδιωτικά
tous ιατρεία», αναφέρει στην «Κ»
ο αντιπρόεδροβ xns Ομοσπονδίαε
Γιατρών του ΠΕΔΥ, Zäßßas Πα-
ρασκευόπουλθ5. Από tous 5.000
YiaTpoüs των μονάδων ΕΟΠΥΥ
αποχώρησαν περίπου 2.700 το
2014 και σχεδόν το 50% όσων «συνεχίζουν» 

διατηρούν τα ιατρεία
tous με ασφαλιστικά μέτρα. Τίποτα
δηλαδή δεν διασφαλίζει ότι τελικά
θα παραμείνουν στα ΠΕΔΥ. «Ειδικά
στην επαρχία υπάρχουν τεράστιεβ
ελλείψει σε ειδικότητε3, ôna)s

καρδιολόγοι, παθολόγοι, παιδίατροι, 

ορθοπεδικοί», σημειώνει ο
κ. Παρασκευόπουλθ3. Ενδεικτικά
είναι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει 

ο Σύλλογοβ Γιατρών
ΠΕΔΥ Θεσσαλονίκη: στη Βόρεια
Ελλάδα καρδιολόγο δεν διαθέτουν
οι μονάδε5 των Νομών Ημαθία5,
Πέλλα5, Πιερίαβ, Σερρών, Χαλκι-
δικήβ, Δράμα5, Ξάνθε και Γρεβενών, 

ενώ xeopis παιδίατρο είναι
οι μονάδε$ Κοζάνε, KaoTOpiäs,
Γρεβενών, Ξάνθηε, Poôônns, Κα-
βάλαβ, Σουφλίου, Ορεστιάδα5,
Δράμαβ, Σερρών, Κατερίνη5, Γιαννιτσών, 

Εδεσσα3 και του Νομού
Χαλκιδικήε.

Zx\s μονάδε5 ΠΕΔΥ Tns AOnvas,
η πολυπληθέστερη ειδικότητα είναι 

οι οδοντίατροι (159 από τα
943 άτομα ιατρικό προσωπικό),
ενώ λίγοι είναι οι ρευματολόγοι

Οι ουρές αναμονής σε εξωτερικά
ιατρεία δεν έχουν τέλος, όπως και η
ταλαιπωρία των ασθενών που χρήζουν 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Εξαγγελίες, θεσμοθετήσεις και
υποσχέσεις σε χαρτιά, τη στιγμή 

που οι ελλείψεις σε ειδικούς
εντείνονται και η εμπιστοσύνη
του κοινού μειώνεται.

κ«?Μΐ5ύιίΐ)ΐνόλόγοί (2CWi}S
έγιναν Otis μονάδεε ΠΕΔΥ AOmras
2,9 εκατομμύρια επισκέψεΐ5,
30.362 οδοντιατρικέ5 πράξει,
1 .588 μικρά χειρουργεία και 56.653
προληπτικέ5 πράξει, ενώ στα ερ-
γαστήριά tous διενεργήθηκε
1 .667.790 εξετάσειε. Τα εργαστήρια 

του ΠΕΔΥ είναι και ο «αδΰνα-
μο5 KpiKOS», καθώε λόγω ελλείψεων 

σε αντιδραστήρια υπολειτουργούσαν 

για πολλά χρόνια. Αν
και η κατάσταση έχει βελτιωθεί,
η συντριπτική πλειονότητα των
ασφαλισμένων (95%) απευθύνεται
σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
«Ο κόσμοε απομακρύνθηκε από
Tis μονάδε5. Τον χάσαμε 2-3 cpopés.
Με το κλείσιμο των μονάδων επί
ένα μήνα κατά τη μετάβασή tous
στο ΠΕΔΥ, με Tis ελλείψει υλικών.
Πρέπει να τον πείσουμε ότι έχουμε
αξιόπιστη λειτουργία, αξιόπιστα
μηχανήματα», τονίζει ο κ. Παρα-
σκευόπουλοβ.
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Μεγάλη ευκαιρία
για την ανάπτυξη
μετά το κλείσιμο
της αξιολόγησης
Κλειδί η εκτέλεση του προγράμματος

λέει ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θ Φέσσας
Συνέντευξη οτη ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Αισιοδοξία για την επόμενη μέρα ins
ολοκλήρωσα ins αξιολόγησα εκφράζει
με συνέντευξη του στην Κ ο πρόεδροβ
του ΣΕΒ θεόδωροε Φέσσαβ Εκτιμά
ότι υπάρχει ευκαιρία για την ανάπτυξη
αλλά όπως χαρακτηριστικά τονίζει
αν προσπαθούμε να την ξεκλειδώσουμε

με το λάθος κλειδί είναι φυσικό
στο τέλοε να σπάσει

Πιστεύετε ότι η απόφαση του Eu
rogroup μπορεί να σηματοδοτεί την
αρχή μιας vèas εποχήβ για την οικονομία

και Tis προοπτικές ms
Αναμφισβήτητα είναι μια απόφαση

ορόσημο που όμωε άργησε πολύ Για
μήνε ζήσαμε μια παράταση τηε αβε
βαιότηταε και με υψηλότατο κόστος
Mas δίνεται λοιπόν ακόμη μία ευκαιρία
χωρίς άλλα περιθώρια για καθυστερήσει

ή στρουθοκαμηλισμού5 αφού ακόμη

και η ρύθμιση του χρέους εξαρτάται
από την εκτέλεση του προγράμματος

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την
ευκαιρία ή θα μπούμε σε έναν νέο υφεσηκό
κύκλο

Δύσκολα αλλά μπορούμε Κατ αρχήν

η ποσοτική χαλάρωση τα χαμηλά
επιτόκια η πτώση των διεθνών τιμών
πρώτων υλών η υπερπροσφορά διεθνών

κεφαλαίων η οικονομική αποδυνάμωση

των BRICS όλα αυτά δημιουργούν

ευκαιρίες επενδύσεων στην
Ευρώπη άρα και στην Ελλάδα Δεύτε¬

ρον τείνει να επιτευχθεί στη χώρα μα5
μια ευρύτερη πολιτική αποδοχή και
κοινωνική ωρίμανση ότι δηλαδή η παραμονή

στην Ευρωζώνη είναι η μόνη
βιώσιμη λύση Τρίτον η Ελλάδα εξακολουθεί

να έχει σημαντικά ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα και ευκαιρίες
ανάπτυξης Και φυσικά η βιομηχανία
και οι επιχειρήσει είναι ακόμη εδώ
και θέλουν να συνεχίσουν να επενδύουν
στη χώρα

Ποια είναι η πρόταση του ΣΕΒ για την
αναπτυξιακή επανεκκίνηση που διατυπώσατε

στο βιομηχανικό συνέδριο
Η βασική ias παρατήρηση είναι

ότι αν προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε
την ανάπτυξη με το λάθοε κλειδί είναι
φυσικό στο τέλοβ να σπάσει Εχουμε
κάθε χρόνο 32 δισ ευρώ αποσβέσεΐ3
του παγίου κεφαλαίου ras xcopas και
μόνο 18 δισ ευρώ νέε5 επενδύσει
Συνεπώ5 μόνο για να καλύψουμε τΐ5
αποσβέσειβ του παγίου κεφαλαίου
απαιτούνται ακόμη 14 δισ κάθε χρόνο
δηλαδή 100 δισ ευρώ νέε5 επενδύσει
τα επόμενα 7 χρόνια Τα κοινοτικά κονδύλια

δεν αρκούν για να χρηματοδοτήσουν
την ανάπτυξη καθώς δεν ξεπερνούν

τα 35 δισ ευρώ συνολικά Και
είναι ζήτημα αν τα μισά από αυτά θα
πάνε σε επενδύσεις Η δε εθνική συμμετοχή

στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων δεν ξεπερνάει τα 5-6 δισ
ευρώ για την ίδια περίοδο Για αυτά
σήμερα όσο ποτέ χρειαζόμαστε τις

Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης Και φυσικά η βιομηχανία και
οι επιχειρήσεις είναι ακόμη εδώ κοι θέλουν νο συνεχίσουν να επενδύουν στη χώρα τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας

Σήμερα όσο ποτέ χρειαζόμαστε

τις επιχειρήσεις
και τις ιδιωτικές επενδύσεις

Χρειαζόμαστε
νέο ιδιωτικό χρήμα

επιχειρήσει και xis ιδιωτικέε επενδύσει

Χρειαζόμαστε νέο ιδιωτικό χρήμα
Για να πείσουμε κάποιον να επενδύσει
στην Ελλάδα όλοι ias Πολιτεία επιχειρήσει

εργαζόμενοι και κοινωνία
πρέπει να βελτιωνόμαστε ôiapKcbs Να
είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο

παραγωγικοί Οχι μόνο σε σχέση με
τον εαυτό μα5 αλλά KUpicos σε σχέση
με tous ξένουε ανταγωνιστέβ ias οι
οποίοι προοδεύουν ταχύτερα από εμά5

Από πού θα έρθουν αυτές οι επενδύσεις
Πού βλέπει ο ΣΕΒ παράθυρα ευκαιρίας
όταν αρκετές επιχειρήσεις μας συνωστίζονται

στην έξοδο από τη χώρα
Εκτός από tous προφανεί5 τομείς

που σχετίζονται άμεσα με τη γεωγραφική
θέση το φυσικό περιβάλλον και

την ιστορία ins Ελλάδα5 όπως ο του
ρισμό3 και τα logistics υπάρχουν αρκετοί

δυναμικοί κλάδοι και στη βιομηχανία

στη μεταλλουργία στον ενεργειακό

τομέα στην περιβαλλοντική
βιομηχανία στα δομικά υλικά otis με

ταλλικέβ κατασκευέ3 aus τεχνολογίε3
πληροφορικής και επικοινωνιών στη
φαρμακευτική βιομηχανία στα τρόφιμα
Υπάρχει και η μεγάλη ευκαιρία για τη
βιομηχανία που λέγεται κυκλική οικονομία

για την οποία μαε μίλησε
αναλυτικά ο πρ πρωθυπουργό5 Tns
CWÄavöias Μπαλκενέντε Η μετάβαση
από μια οικονομία που παράγει προϊόντα

που δεν καταλήγουν στα σκουπίδια

όταν χρησιμοποιηθούν αλλά σε
μια οικονομία που επαναχρησιμοποιεί
υλικά για να φτιάξει καινούργια προϊόντα

Η κυκλική οικονομία αποτελεί
πέρα από περιβαλλοντική αναγκαιότητα
και σημαντική επενδυτική ευκαιρία

Ποια θα είναι τα οφέλη αν πράγματι

Το μείγμα πολιτικής
είναι λανθασμένο

Γράφτηκαν πολλά για εύνοια του
ΣΕΒ προς την κυβέρνηση Εχει βάση
αυτή η άποψη

Στον ΣΕΒ δεν έχουμε πολιτική
ατζέντα και δεν συμμετέχουμε σε
κομματικές αντιπαραθέσεις Αλλωστε

είναι γνωστό ότι εμείς μένουμε
σταθεροί στις απόψεις μας και θέτουμε

μεσομακροπρόθεσμους στόχους
Πολλές φορές ενάντια ακόμη και σε
επιμέρους δικό μας συμφέροντα Το

αποδείξαμε με τη στάση μας όταν
συναινέσαμε στην προσωρινή αύξηση

των εργοδοτικών εισφορών για το
κοινό καλό και παρά την επιβάρυνση
του ήδη υψηλού μη μισθολογικού κόστους

Παρά τα όσα λέγονται διαφωνούμε

ριζικά με το μείγμα πολιτικής
που συνοδεύει το κλείσιμο της πρώτης

αξιολόγησης Γιατί αυτό το μείγμα
πολιτικής συμπιέζει εισοδηματικά
μέσω φορολογίας και εισφορών τις
πλέον παραγωγικές δυνάμεις διευρύνει

τη φορολογική βάση και δεν
χτυπάει τη φοροδιαφυγή δεν περιορίζει

περιττές και ανορθολογικές δαπάνες

του κράτους δεν αναλαμβάνει
την ιδιοκτησία των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων

και δυστυχώς δεν πετυχαίνει

την πραγματική στήριξη των
ασθενεστέρων

μπούμε σε μια νέα τροχιά για τη βιομηχανική

πολιτική και εισακουστούν οι προτάσεις

σας
Οι αριθμοί λένε ότι αν η χώρα μας

καταφέρει να συγκλίνει με tous ευρω
naucoûs βιομηχανικούς δείκτες τότε
θα δημιουργηθούν πάνω από μισό εκατομμύριο

άμεσες κι έμμεσες θέσεις ερ
Yaoias θα διπλασιαστούν οι εξαγωγές
μας με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης

αξίας και ενισχυμένο ελληνικό
brand και θα αυξηθεί η καινοτομία με
τον διπλασιασμό των δαπανών σε έρευνα

και ανάπτυξη Εστω και μέρος από
τα παραπάνω να πετύχουμε δεν θα
χρειαστούν ούτε κόφτης ούτε άλλα
υφεσιακά μέτρα
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Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με βιομηχανία και καινοτομία
Θεόδωρος Τρύφων
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ELPEN

Η επαρκής χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας
αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης
φαρμακευτικής πολιτικής με εθνικό πρόσημο

Ευάγγελος Μυτιληναίος
CEO ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Ηρώ Αθανασίου
CEO ΕΛΑΪΣ-UNIIEVER HELLAS

Χρειάζεται σταθερό περιβάλλον
φιλικό στις επιχειρήσεις

ή τουλάχιστον μη απωθητικό
και προβλέψιμο

Σπύρος θεοδωρόπουλος
CEO CHIPITA

Πρέπει να ασχοληθούμε
Λιγότερο με το κράτος τα
κίνητρα τα αντικίνητρα και τη
φορολογία Αν υποβαθμίσουμε
τη σημασία του κράτους τότε
και αυτό θα κάνει στην άκρη

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
CEO ΕΛΛΑΚΤΠΡ

Για να δούμε πραγματικές μακροπρόθεσμες
επενδύσεις πρέπει να υπάρχει πολιτική
σταθερότητα Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι
υπάρχει στροφή στον ρεαλισμό από μια
αριστερή κυβέρνηση και αυτό είναι ό,τι
καλύτερο μπορεί να συμβεί

Μιχάλης Στασινόπουλος
CEO ΕΛΒΑΛ

Η ανάπτυξη προϋποθέτει
στροφή προς την παραγωγική

οικονομία και τα διεθνώς
εμπορεύσιμα προϊόντα

Είναι ανάγκη να ξεπεραστεί η πεπατημένη
που προϋποθέτει την εμπλοκή του
Δπμοσίου σε κρίσιμα έργα

Νικόλαος Καραμούζης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ EUROBANK

Οα υπάρξει επιτάχυνση της διαχείρισης
ΐων κόκκινων δανείων με διαφάνεια
και όχι κάτω απ το τραπέζι προκειμένου

να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που
θα κριθούν βιώσιμες και να απελευθερωθούν

πόροι για την οικονομία

Παράγουμε αξία Εξάγουμε παντού
Δημιουργούμε δουλειέε Αυτό ήταν
το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλαν
ηχηρά ονόματα Tns εγχώριαβ βιομη
xavias από το βήμα του συνεδρίου
που διοργάνωσε την περασμένη Τρίτη
ο ΣΕΒ με κεντρικό θέμα Η Ελλάδα
πέρα από την Κρίση Ισχυρή βιομηχανία

για Καινοτομία Ανάπτυξη και
Δουλειέβ όπου εξετάστηκαν οι προϋποθέσει

και οι αναγκαίεε παρεμβά
σεΐ3 για μια βιομηχανική στρατηγική
στην Ελλάδα

Κοινή ήταν η εκτίμηση των συμμετεχόντων

στο συνέδριο ότι η ολοκλή

Εάν προχωρήσουν
οι διαρθρωτικές αλλαγές
η Ελλάδα μπορεί
να γίνει χώρα υποδοχής
επενδύσεων

ρωση tns αξιολόγησηε αποτελεί ευκαιρία

για την επανεκκίνηση Tns οι
κονομία και ότι το κλειδί για να
γίνει αυτό είναι η στήριξη των ιδιωτικών

επενδύσεων με άμεση προτεραιότητα
την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων

Παράθυρα ευκαιρίαβ για επενδύσει
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο

Φέσσα υπάρχουν σε πολλοίς
τομεί3 εκτόε από tous προφανεί5 που
σχετίζονται άμεσα με τη γεωγραφική
θέση το φυσικό περιβάλλον και την
ιστορία Tns Ελλάδαε ônos ο Toupiapôs
και τα logistics Qs δυναμικού3 κλάδουε

στη βιομηχανία κατονόμασε τη
μεταλλουργία

τον ενεργειακό τομέα την
περιβαλλοντική βιομηχανία τα δομικά
υλικά Tis μετάλλια κατασκευέ3 Tis
τεχνολογίεβ πληροφορικήε και επικοινωνιών

τη φαρμακευτική βιομηχανία

και τα τρόφιμα ενώ αναφέρθηκε και
στη μεγάλη ευκαιρία που λέγεται κυκλική

οικονομία την οποία ανέλυσε
στο συνέδριο του ΣΕΒ ο πρώην πρω
θυπουργόβ Tns Ολλανδία5 Γ Μπαλκε
νέντε Η κυκλική οικονομία σύμφωνα

με την παρουσίαση που έκανε ο ΣΕΒ
είναι ευκαιρία ßicoauins ανάπτυξα και
μετασχηματισμού Tns βιομηχανίαε
4>Tàvovras τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
το 2030 στην κυκλική οικονομία θα
έχουμε 1 1 αύξηση του ΑΕΠ 48 μεί

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ωση στα αέρια θερμοκηπίου μείωση
κατά 32 oris πρώτεε ύλεβ και αύξηση
κατά 18 στο διαθέσιμο εισόδημα

Από τα στοιχεία που παρουσίασε ο
ΣΕΒ προκύπτει ότι η βιομηχανία χρειάζεται

γόνιμο επιχειρηματικό περιβάλ¬

λον KaOcos καταβάλλει 10 υψηλότερο
K0OT0S για εισφορέ5 και cpôpous συγκριτικά

με χώρεε του ΟΟΣΑ tas 30
επιπλέον πραγματικό ενεργειακό κό
OTOS σε σχέση με τον ανταγωνισμό
και διπλάσια επιτόκια επιχειρηματικών
δανείων σε σχέση με την Ευρωζώνη
Σήμερα τα κυριότερα εμπόδια στην
οικονομική δραστηριότητα που αντιμετωπίζουν

οι επιχειρήσει είναι η έλλειψη

χρηματοδότησα η μάστιγα Tns
γραφειοκρατία3 και το ασφυκτικό ρυθμιστικό

και φορολογικό πλαίσιο Η πορεία

öpcos είναι ενθαρρυντική και εάν
συνεχίσουμε στην οδό των διαρθρωτικών

αλλαγών μπορούμε σε εύλογο
χρονικό διάστημα να γίνουμε χώρα
unoôoxâs επενδύσεων που είναι το
ζητούμενο Ο ΣΕΒ παρουσίασε στο συνέδριο

ένα πακέτο προτάσεων πολιτική5
που μπορούν να ενθαρρύνουν δραστικά
Tis παραγωγικέ5 επενδύσει

Μεταξύ άλλων προτείνονται δυναμική

ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που
δημιουργούν προστιθέμενη αξία ενερ
γητικέε πολιτικέ5 ενθάρρυνσηε δραστηριοτήτων

έρευναε τεχνολογική5
ανάπτυξα και καινοτομίαβ εξορθο
λογισμ05 Tns μεταφορά3 ζημιών και
άρση αντικινήτρων για την αναστροφή
του επενδυτικού κλίματοε Απαραίτητη
είναι σύμφωνα με τον ΣΕΒ η άμεση
ενθάρρυνση μεσαία5 και μεγάληε κλί
paKas επενδύσεων μέσα από ενεργη
ττκέε και έξυπνεε πολιτικέε για την
ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη και
μείωση tns ανεργία3 Οι επενδύσει
πλέον πρέπει να αποτελούν πρώτιστο
στόχο και εργαλείο οικονομικάε ανάκαμψε

σημειώνεται
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
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φάρμακα Το μερίδιο τους παραμένει σια χαμηλά του 17,5 όταν θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά στο 40 της συνολικής αγοράς

Εκτόςστόχου ταγενόσημα
Του Γιώργου Σακκά
gsakkasffnaftemponki gr

Το
νέο Δελαο Τιμών που αναμένεται

να εκδοθεί μέσα
στην εβδομάδα σε συνδυασμό

με ια χρονίζοντα θέμαια
της ελληνικής φαρμακευτικής
αγοράς διαμορφώνει ενα νέο ιο
ιιίο προκλήσεων για ιις ελληνικές

φορμακοβιομηχανιι ς οι οποίες

όυνηιικά μπορούν να αποσπάσουν

υψηλό μερίδιο από μία
αγορά 1 5 διο ευρώ Όμως παρά
ιην υψηλή ποιότηια ίων ελληνικών

γενοούμων οι ελληνικές εταιρείες

ισυ κλάδου δεν έχουν κα

ιαφέρει να αυξήσουν in συμμε
ισχή ιούς στην αγορά φ ιρμοκείων
καιέχονκις μερίδιο Γης ιάξης ιου
17,51 σε αξία και περίπου 16,5
σε όγκο δηλαδή συνολικά είναι
ιης ιάξης ιων 470 εκαι ευρώ όιαν
ισ σύνολο ιης αγοράς ππολογίζε
ιαι οία 2,72 διο ευρώ

Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι

της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

n επικέντρωση στην τιμολόγηση

ιων φαρμάκων δεν οδηγεί

οιο επιθυμητό αιισιέλεσμο
όσον αφορά αφενός ι η μείωση
ιης δαηάνης και αφεπ ρου τη δέσμευση

απέναντι στους θεσμούς
για αύξηση ιου μεριδίου ιων γε
νοούμων

Μάλιστα πληροφορίες της αγοράς

που βασίζονται οε στοιχεία
που ανέλυσε ενδελεχώς η IMS
Health έδειξαν πως ίο 2015 ενώ
η υποχώρηση στις πμές ιων φορ
μάκων οδήγησε σε μείωση ιων
συνολικών πωλήσεων στα φαρμακεία

καιά περίπου 72 εκαι ευρώ

την ίδια σηγύμ υπήρξε άνοδος
ίου τζίρου ιων φορμακων καιά
περίπου 196 εκατ ευρώ λόγω κυρίως

ιης υποκατάσιασης η οποία
υπερκάλυψε την απώλεια

Δηλαδή η αγορά σημείωσε
καθαρή αύξηση πωλησεων καώ

124 εκαι ευρώ όιαν στόχος
ήιαν να υπάρξει μειοκτη αφού
καταγράφηκαν μειώσεις στις τιμές

Κι αυιό συνέβη καθίΰς για κά
ηοια φάρμακα σια οποία μει
ώνονιαν οι τιμές υπήρξε αντικα
ιάσταοη σιη συνιαγογράφηση
από άλλα ακριβόιερα Χυνολικά
ιο 20 1 5 έκλεισε με mv αγορο οε

πμές χονδρικής να φιάνπ χα 2,72
διο ευρώ εκ ιων οποίων ια 2,15
διο αφορούν ια πρωτότυπα προστατευμένα

και μη κι 470 εκατ
ευρώ γενόσημα και 1 00 εκατ ευρώ

άλλα πα εμβόλια Σε επίπεδο

λιανικής συμπεριλαμβανομένων
περιθωρίων κέρδους και

ΦΠΑ η αγορά έφτασε ι ιερυσι σια
3,7 διο ευρώ

WH ευρωπαϊκή
νομοθεσία

και τα guidelines
έχουν γίνει
πιο αυστηρά
κι αυτό είναι κάτι
που ευνοεί
την ελληνική
φαρμακοβιομηχανία

η οποία έχει
τα περισσότερα
standards διεθνώς
είπε ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

Θεόδωρος
Τρύφων
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Η πορεία ανόδου της αγοράς
ουντηρείται και κατά το 2016 καθώς

τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο

ίου 2016 αποδεικνύουν ότι
παρά τις προσπάθειες συγκράτησης

και μάλιστα μέσα από το
δελτίο τιμών του Δεκεμβρίου ια
φορμακεία κινούνται με μία άνοδο

τζίρου της τάξης του 2%-2,5
Μάλιστα η αύξηση αυτή που αφο
ρά την αξία των διακινούμενων
φορμάκων ουνδυάζεται και από

μικρή αύξηση των πωλησεων με
βάση ισν όγκο η οποία εκττμάιαι
στο επίπεδο του 0,5

Ένα μετριοπαθές πάντως θετικό

γεγονός είναι ότι η φετινή
χρονιά άρχισε καλύτερο για τα

γενόσημα

καθώς φοίνεται να αύξησαν

το μερίδιο τους στο 20
ήτοι κατά περίπου 2 ποσοστιαίες
μονάδες Όμως αυτό δεν είναι αρκετό

για την επίτευξη και του στόχου

διείσδυσης ησυ είναι άμεσα
μερίδιο ιης τάξης του 40 Η αύξηση

του μεριδίου των γενοσή
μων αποδίδεται στην άνοδό τους
ιόσο από πλευράς όγκου όσο και
από πλευράς αξιών n οποία είναι
της τάξης ιου 12%-13 σε σχέση
με το 2015 Από την άλλη όμως
διαπιστώνεται και πάλι ότι ια πρω
ιότυπα φάρμακα παρά την υποχώρηση

ιου όγκου τους διατη¬

ρούν τις αξίες τους και μάλιστα
με μικρή άνοδο

0 πρόεδρος της ΠΕΦ
Στη δυναμική του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας

αναφέρεται και
ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ενωσης

Φαρμακοβιομηχανίας θεό
δωρης Τρύφων Ειδικότερα σημειώνει

ότι είναι ένας κλάδης ο

οποίης σαφώς έχει ηχηρή παρουσία

μέσα σ αυτή την κρίση πα

ρόιι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

έχουν μόνο το 20 στην
ελληνική αγορά Μάλιστα σημειώνει

χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν

20 σημαντικές μονάδες ελληνικών

ουμφεράντων και μία ξένων

ουμφερόντων και αυτές οι
μονάδες

προστιαθοϋν να δουν ποιος

θα είναι ο ρόλος και η θέση της
φαρμακοβιομηχανίας σε περίπτωση

επιδείνωσης ιης ύφεσης
ήενόςΟτθχή

Όσον αφορά τσ θέμα της υποκατάστασης

σημειώνει πως είναι

ξεκάθαρο ότι υπάρχουν αυτή
τη στιγμή οι μεγάλες φαρμακευτικές

εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται

κυρίως σε σκευάσματα
για σπάνιες παθήσεις με πολύ
υψηλές πμές αναπτύσσοντας φάρμακα

βιοιεχνολογίας που είναι
και δύσκολο να ια αντιγράψει κα

Ετιιιρεκς
και μερίδιο
Πρωταγωνίστρια στην

αγορο γενοσημων είναι η

ελληνική βιομηχανία ELPEN η

οηοκι εχει μερίδιο της τάξης του
1 7 ενω συνολικά οι πρώτες 6
ελληνικές βιομηχανίες ELPEN

GAP PHARMATHEN
SPECIFAR.RAFARMkoi
BENNETT κατέχουν μερίδιο της
τάξης ιου 40 Συμηεροινεται
δηλαδή ότι η ελληνική αγορο
γενοοημων δεν είναι τροο

συγκε ντρωμένη οπως η αγορο
των πρωτοτύπων φάρμακων
όπου οι 6 ηρωτες εταιρείες
έχουν μερίδιο της τάξης του
45

νείς Πλέον όμως υπάρχουν θυγατρικές

μεγάλων πολυεθνικών
έτσι ώσιε να ελέγχουν τους δύο
βασικούς χώρους δηλαδή και των

γενοοτϊμων και των πρωτότυπων
Πρέπει Λοιπόν n ελληνική βιομηχανία

η μεσαία ευρωπαϊκή
βιομηχανία και οι βιομηχανίες
άλλων χωρών που θέλουν να έχουν

μια παρουσία να βρουν ιονχώρο
τους

Ακόμη υποστηρίζει Η ευρωπαϊκή

νομοθεσία και τα guidelines
έχουν γίνει πιο αυοιηρα κι

αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί
την ελληνική φορμακοβιομηχα
νία n οποία έχει τα περισσότερο
standards διεθνώς Διαθέτει πολύ

καλούς επιστήμονες και n ανάπτυξη

γενοσήμων που κάνει είναι

από τις καλύτερες Αρα τα ελληνικά

γενόσημα είναι και θα είναι

ένα προνομιακό πεδίο συμμετοχής

των ελληνικών εταιρειών
και ειδικά όταν προωθούνται

γενόσημα σε χώρους που είναι
πιο δύσκολες διαδικασίες Αρα
έχουμε ένα πλεονέκτημα τον χρόνο

που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε
time market και την ποιότητα

του φακέλου Αυτά είναι
δύο πολύ σημαντικά προγμαια
στα οποία θα επενδύσει και επενδύει

η ελληνική βιομηχανία για ιο
μέλλον διότι ανεβαίνει και η αγορά

των γενοσήμων Επίσης υπάρχουν

σημαντικές ευκαιρίες οε ιρί
τες χώρες όπως είναι αυιή τη ο ιιγ
μή n Αφρική και κάποιες χώρες
της Ασίας όπου τα ταμεία ακόμη
δεν καλύπτουν ακριβές θεραπείες

αλλά υπάρχει και μια ανερχόμενη

μεσαία τάξη η οι ιοία θέλει να

πάρει καλά γενόσημα
ISID 1026.122 1
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Πικρό
το αναπτυξιακό
καλάθι

Όπως ο περισσότερος
επιχειρηματικός

κόσμος έτσι και οι
φαρμακοβιομηχανίες
αναμένουν τον Αναπτυ
ξιακό Νόμο η διαβούλευση

για τον οποίο
ολοκληρώθηκε στις 20
Μαΐου Βέβαια πληροφορίες

αναφέρουν ότι
οι επιχειρήσεις ελλπνι
κές και πολυεθνικές
κρατούν μικρό καλάθι
καθώς ζητήματα γύρω
από την έρευνα για και
νοτομία και ειδικά για
τις κλινικές μελέτες
πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν

Το ενδιαφέ
ρον του κλάδου πρέ
φεται τώρα γύρω από
το Σχέδιο για uiv Ανάπτυξη

της Φαρμακοβιο
μηχανίας που εκπονεί
ται από το υπουργείο
Ανάπτυξης σε σύνεργα
σία με ειδικό σύμβουλο

και λογικά θα περιέχει

σημαντικές διατάξεις

νια τον κλάδο
Γ ΣΟΚ SID 10263289
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Το χρυσό τρικ
με τα φάρμακα
Πώς ιο υπουργείο Υγείας άνοιξε ιον δρόμο για mv πώληση
σια σουπερμάρκετ 216 σκευασμάτων ξαναγράφοντας
τον χάρτη των κερδών και διασφαλίζοντας για το κράτος
μερίδιο από τον υψηλό τους τζίρο

Οι προϋποθέσει
για την εισαγωγή
σκευασμάτων
στη λίστα των ΓΕΔΙΦΑ

Να είναι ήδη
ενταγμένα στην
κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ
χωρίε να συντρέχουν
νεότερα επιστημονικά
δεδομένα

Να είναι φάρμακα που
να αντιμετωπίζουν
συμπτώματα εύκολα
αυτοδιάγνωσηβ και
αντιμετώπισηε

Η οδηγία του
δοσολογικού σχήματοβ
να είναι απλή

Οι αλληλεπιδράσει
tous με άλλεβ συχνά
χορηγούμενεβ θεραπείεβ
να είναι ελάχιστεε και
εφόσον υπάρχουν να
είναι χαμηλού κινδύνου

Να μη χρειάζονται
ιδιαίτερεβ συνθήκεΒ
φύλαξηβ και διακίνησηβ

Οι συσκευασίεβ tous
να είναι μικρέβ και
σε συνδυασμό με την
περιεκτικότητα η συνολική
ποσότητα του φαρμάκου
να μην ξεπερνά δόση που
να μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή του λήπτη

Να μην υπάρχουν
έγκριτεβ και
τεκμηριωμένεβ ενδείξειβ
για ooßapous κινδύνουβ
από τη μακροχρόνια
χρήση tous

αλέντο ισορροπίας σε ένα
τεντωμένο σκοινί υψηλών
τζίρων και συμφερόντων επιδεικνύει

η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας Βαφτίζοντας 216 σκευάσματα

από ΜΗΣΥΦΑ μη συνταγογρα
φούμενα και μη αποζημιούμενα από
τα ασφαλιστικά ταμεία σε ΓΕΔΙΦΑ
γενικής διάθεσης φάρμακα ανοίγει

τον δρόμο πώλησης τους και από
τα σουπερμάρκετ ξαναγράφοντας
τον χάρτη των κερδών

Μερίδιο από τη χρυσή πίτα διασφαλίζει

όμως και το κράτος με την
έξοδο από τα φαρμακεία μιας σειράς
φαρμακευτικών προϊόντων ευρείας
χρήσεως όπως είναι τα παυσίπονα

τα αντιόξινα σκευάσματα για
την αντιμετώπιση της καούρας τα
υπακτικά για την αντιμετώπιση της
δυσκοιλιότητας τα κολλύρια οι
αναλγητικές κρέμες τα αντικνησμώ
δη και τα αντιπυρετικά αυξάνεται
αυτόματα και ο ΦΠΑ από 6 σε 23

Ο τζίρος των ΜΗΣΥΦΑ σκευα

Με mv έξοδό tous από ια
φαρμακεία θα αποκτήσουν
αυτόματα ΦΠΑ 23 και
σύντομα 24 από 6

σμάτων γνωστών και ως OTC over
the counter ξεπερνά τα 73 δισ ευ
ρώ ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο
Δυναμική είναι η παρουσία τους και
στη χώρα μας αποτελώντας έναν
μικρό θησαυρό

Είναι ενδεικτικό ότι ο συνολικός
τους τζίρος το 2015 άγγιξε τα 406,9
εκατ ευρώ καταγράφοντας αύξηση
στις πωλήσεις ύψους 1 2,6 σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά

Μπεστ σέλερ αναδεικνύονται
σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
της IMS Hellas τα αναλγητικά δεδομένου

ότι οι Ελληνες αγόρασαν
σε διάστημα 12 μηνών 38,9 εκατ
συσκευασίες Οσο για τον συνολικό
τζίρο των εταιρειών που τα παράγουν

και τα διακινούν σκαρφάλωσε
στα 77,8 εκατ ευρώ το 2015 όταν
το 2013 δεν ξεπερνούσε τα 59 εκατ

Τα αντιβηχικά συμπεριλαμβανομένων
και λοιπών σκευασμάτων

που καταπραΰνουν τα αναπνευστικά
προβλήματα έρχονται δεύτερα σε
κατανάλωση πέρυσι δαπανήθηκαν
για την αγορά τους 80,2 εκατ ευρώ

με τους Ελληνες να αγοράζουν

ΤΗΣΜΑΡΘΑΣ
ΚΑΪΤΑΝΙΛΗ

συνολικά 22,9 εκατ προϊόντα της
συγκεκριμένης κατηγορίας

Συνολικά η λίστα των ΜΗΣΥΦΑ
στη χώρα μας αριθμεί 1 582 σκευάσματα

από αυτά όμως μόνο τα 216
μεταφέρονται αρχικά στη νέα λίστα
των ΓΕΔΙΦΑ Συνεπώς όπως σημειώνει

σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Υγείας το ποσοστό των μη συντα
γογραφούμενων φαρμάκων που θα
μπορούν να διατίθενται και εκτός
φαρμακείων δεν ξεπερνά το 13

Με τη σημείωση αυτή η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας υπεραμύνεται

των χειρισμών της αναγνωρίζοντας

παράλληλα ότι το μικρό
και μεσαίο φαρμακείο δοκιμάζεται
σήμερα από τις σωρευτικές αλλαγές
στη φαρμακευτική πολιτική

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Για
τους φαρμακοποιούς πάλι οι οποίοι
τα τελευταία χρόνια μετρούν σημαντικές

απώλειες στα έσοδά τους
η αποκλειστική πώληση του 87
των ΜΗΣΥΦΑ από τα φαρμακεία
δεν αποτελεί παρηγοριά

Και αυτό διότι στα ράφια των σουπερμάρκετ

θα φτάσουν εκείνα τα
φαρμακευτικά προϊόντα που καταγράφουν

τη μεγαλύτερη εμπορική
επιτυχία Ετσι μοιραία κόβεται η
οικονομική ανάσα του κλάδου

καθώς τα ΜΗΣΥΦΑ φέρνουν ζεστό
χωρίς καθυστερήσεις από τον ΕΟ

ΠΥΥ χρήμα στα ταμεία τους
Χάνουμε ύλη και άρα κέρδος σε

μια δύσκολη εποχή για τον κλάδο
Την παίρνουν από εμάς και τη δίνουν
στα σουπερμάρκετ Για ποιο λόγο
διερωτάται ο πρόεδρος του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου
ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος

Και προσθέτει ότι το μέτρο αυτό
δεν ελήφθη με στόχο την ευκολότερη
πρόσβαση των πολιτών στα σημεία
πώλησης δεδομένου ότι στη χώρα
μας λειτουργούν περίπου 10.000
φαρμακεία

ΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Από την άλλη

οι ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ
έβλεπαν θετικά την εξέλιξη αυτή

Τα μπεστ σέλερms ayopos

1.582
σκευάσματα αριθμεί η
λίστα των ΜΗΣΥΦΑ

μη συνταγογραφούμενα
και μη αποζημιούμενα

φάρμακα αηό τα
ασφαλιστικά ταμεία

216
από αυτά μεταφέρονται

στη νέα λίστα των ΓΕΔΙΦΑ
γενικής διάθεσηε φάρμακα

Τα φάρμακα που πάνε στα
ράφια των σουπερμάρκετ

Δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμη αλλά σύμφωνα

με πληροφορίεβ θα
περιλαμβάνονται μεταξύ

άλλων

Αναλγητικά
Αντιπυρετικά

Αντικνησμώδη
Φάρμακα τοπικής χρήσης

Υπακτικά
Στοματικά διαλύματα

Κολλύρια
Αντιόξινα

δηλώνοντας δυσαρεστημένοι εξαιτίας

της καθυστέρησής της Οπως
επισημαίνουν στελέχη του χώρου
η χαμηλή κίνηση των βιταμινών και
του βρεφικού γάλακτος από τα ράφια
τους δεν τους έχει αποκαρδιώσει
Το παράδειγμα της Αμερικής δείχνει

ότι οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα
διατροφής είναι προϊόντα που

απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό
Αντίθετα πιο διαδεδομένα σκευάσματα

όπως είναι τα παυσίπονα
για παράδειγμα τα αγοράζουν όλοι

Υπό το πρίσμα αυτό οι λιανέμποροι
δείχνουν παραδοσιακά ενδιαφέρον

στο άνοιγμα της γκάμας των
προϊόντων που εμπορεύονται αντιμετωπίζοντας

τις προκλήσεις αυτές
ως ευκαιρίες για αύξηση εσόδων

ΦΩΤΙΑ ZTIZ ΤΙΜΕΖ Εν τω μετα¬

ξύ ο Κωνσταντίνος Αουράντος
καταγγέλλει στα ΝΕΑ ότι ήδη οι
τιμές των ΜΗΣΥΦΑ που απελευθερώνονται

έχουν πάρει φωτιά Τις
τελευταίες ημέρες καταφθάνουν
στο φαρμακείο σκευάσματα χωρίς
κουπόνι και μικρότερης δοσολογίας

παρά ταύτα η τιμή τους αυξάνεται

έως και 80
Την επιβάρυνση αυτή θα την επωμιστούν

οι Ελληνες οι οποίοι εξαπατήθηκαν

με τις εταιρείες και
τους λιανεμπόρους να μετρούν
κερδοφορίες σημειώνει

Και συμπληρώνει ότι τα φαρμακεία

υπολείπονται διαπραγματευτικής

δύναμης σε σχέση με τα
σουπερμάρκετ αφήνοντας να εννοηθεί

ότι η σκυτάλη του τζίρου
δίδεται διά χειρός κυβέρνησης
προς τους ισχυρότερους παίκτες
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Τα ΜΗΣΥΦΑ με Tis περισσότερεβ πωλήσειβ
Ο Tzipos tous το 201 5

Σκευάσματα
για τον Βήχα

και το κρύωμα

Αναλγητικά Δερματολογικά
προϊόντα

Προϊόντα
για το πεπτικό

Οφθαλμολογικά
προϊόντα

Στοματικά
διαλύματα

Κίνδυνος από την υπερκατανάλωση
Καμπανάκι των φαρμακοποιών για την υγεία των ασθενών από λανθασμένη χρήση
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της δημόσιας υγείας
εγείρουν οι φαρμακοποιοί επιμένοντας ότι τα
φάρμακα που δεν χρειάζονται συνταγή γιατρού και
δεν καλύπτονται από τα Ταμεία πρέπει να παραμείνουν

αποκλειστικά στα ράφια των φαρμακείων
Τα σκευάσματα που διατίθενται στα σουπερ

μάρκετ ταυτίζονται στη σκέψη του καταναλωτή
ως αθώα Συνεπώς πιστεύουν ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατανάλωσή τους
Ομως το παράδειγμα της Σουηδίας πρέπει να μας
προβληματίσει Η παρακεταμόλη επιστρέφει στα
φαρμακεία διότι από την υπερκατανάλωση και
τη λανθασμένη χρήση καταγράφτηκαν αυξημένες
εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω προβλημάτων στο

ήπαρ και στα νεφρά υπογραμμίζει ο πρόεδρος
του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος

Οι φαρμακοποιοί επικαλούνται τα στοιχεία
έρευνας βάσει της οποίας 4 εκατομμύρια Ελληνες
αγοράζουν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα παυσίπονα

ή αντιπυρετικά Από αυτούς το 54 τα
καταναλώνει ύστερα από συμβουλή γιατρού και

Ερευνα που επικαλούνται οι φαρμακοποιοί
δείχνει ou ιέσσερα εκατομμύρια EXXmrcs

αγοράζουν τουλάχιστον μία φορά
ιον μήνα παυσίπονα π αντιπυρετικά

το 30 έπειτα από προτροπή του φαρμακοποιού
Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουν ότι οι πολίτες
θα στερούνται επιστημονικής συμβουλής Από την
πλευρά του το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για
μνημονιακή υποχρέωση που υλοποιείται με πολύ
συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και με ασφαλιστικές

δικλίδες που την καθιστούν διαχειρίσιμη
για τη δημόσια υγεία που σε καμιά περίπτωση
δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση

Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πολυνομοσχέδιο
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή ανάβει

το πράσινο φως για μελλοντική απελευθέρωση
μεγαλύτερου αριθμού σκευασμάτων αλλά και
διεύρυνση των σημείων πώλησης

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΜΗΣΥΦΑ

Μια ισιορία
από ία παλιά
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων

είναι μια υπόθεση
που μετρά τουλάχιστον τρία
χρόνια διαμάχης Ο διάλογος

ξεκίνησε το 2012 επί
υπουργίας Ανδρέα Λοβέρ
δου με τους δανειστές να
επιμένουν στην απελευθέρωση

της αγοράς
Στη λίστα με τις αιτίες που
συνετέλεσαν στο διαζύγιο
του κλάδου των φαρμακοποιών

με την κυβέρνηση ΝΔ
ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβάνεται

και το θέμα αυτό
Υπενθυμίζεται ότι η σχέση
των συνδικαλιστών του κλάδου

με την τότε κυβέρνηση
είχε αποτυπωθεί στη φράση
του προέδρου του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού Συλλόγου

ΠΦΣ Κωνσταντίνου
Λουράντου που προέτρεπε
τους συναδέλφους του να
μετατρέψουν τα 1 1.000 φαρμακεία

σε εκλογικά κέντρα
ενάντια στην κυβέρνηση
Την ίδια περίοδο η υπο
σχεσιολογία της αντιπολίτευσης

βρήκε πρόσφορο
έδαφος στον κλάδο των
φαρμακοποιών με την πολιτική

πυξίδα του κλάδου να
δείχνει προς ΣΥΡΙΖΑ
Η τάση αυτή αποτυπώθηκε
και στις εκλογές του Πανελλήνιου

Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ το 2014
για την ανάδειξη προέδρου
Επειτα από τρεις δεκαετίες
απόλυτης αυτοδυναμίας η
ΝΔ έχασε το τιμόνι του Συλλόγου

Νέος πρόεδρος αναδείχθηκε
ο Κωνσταντίνος Λουράντος
ο οποίος παρότι ήταν ταυτισμένος

με τη γαλάζια παράταξη
δεν δίστασε να καλέσει

τα μέλη του να μαυρίσουν
τη ΝΔ
Ομως από τον περασμένο
Ιούνιο η πολιτική συμμαχία
ανάμεσα στους εκπροσώπους

του κλάδου και τη συ
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
περνάει κρίση
Ετσι εξηγείται και η προσπάθεια

της ηγεσίας του
υπουργείου Υγείας να αναθερμάνει

τις σχέσεις της με
τον συγκεκριμένο επαγγελματικό

κλάδο Η πρόσφατη
θεσμοθέτηση αυστηρών
προϋποθέσεων που λειτουργούν

σαν κόφτης στο άνοιγμα
φαρμακείων και από μη

φαρμακοποιούς αποτελεί
απόδειξη της επίθεσης φιλίας

Οπως λένε παρατηρητές του
χώρου το μέτρο αυτό έρχεται

ως αντάλλαγμα για την
πώληση μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων και στα
σουπερμάρκετ
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Οι EÀÀnves

σφίγγουν
τα οόντια
Μόνο έπειτα από οξύ πόνο επισκέπτονται
τον οδοντίατρο Ανησυχητικά φαινόμενα
αύξησης ξεχασμένων παθήσεων
Ανύπαρκτη η πρόληψη

Ρ!Π0ΡΤ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Γιατρέ δεν σε έχουμε ξεχάσει Δεν
έχουμε λεφτά να έρθουμε Αυτή τη
φράση ακούνε σχεδόν απολογητικά
από τους ασθενείς τους οι περισσότεροι

οδοντίατροι
Η οδοντιατρική φροντίδα στην Ελλάδα

ήχαν πάντα ελλιπής αφού βασιζόταν

σχεδόν αποκλειστικά σιον ιδιωτικό
τομέα Κατά τη διάρκεια της κρίσης
όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε τραγικά

Στο δημόσιο σύοτημα υγείας περίπου

500 οδοντίατροι καλούνται να
καλύψουν τις ανάγκες δέκα εκατομμυρίων

ασφαλισμένων ενώ τα ιδιωτικά
οδοντοτεχνικά εργαστήρια αρνούνται
να αναλάβουν εργασίες για λογαριασμό
ασθενών που επισκέπτονται τις δημόσιες

δομές λόγω των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και μη σύναψης συμβάσεων
τον τελευταίο χρόνο Οι πολίτες στην
πλειονότητά τους επισκέπτονται πια
τον οδοντίατρο μόνο αν νιώσουν οξύ
πόνο Εικόνες ηλικιωμένων που κυκλοφορούν

έχοντας απολέσει μεγάλο
μέρος της οδοντοστοιχίας τους είναι
συνήθεις Το ίδιο και παιδιών κυρίως
σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας

που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν
τα μαθήματά τους ή να κολατσί

οουν οτο διάλειμμα λόγω πρησμένων
ούλων Την ίδια στιγμή η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας ανασχεδιάζει την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κάνοντας

όμως υποτυπώδη αναφορά οτην
οδοντιατρική φροντίδα παρότι είναι
γνωστό στον ιατρικό κόσμο ότι αποτελεί

βασικό κομμάτι της πρόληψης
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οδοντιατρικής

Ομοσπονδίας κ Αθανάσιο
Κατσίκη η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες

θέσεις στην οδοντιατρική φροντίδα

μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ενωσης Ερευνες έχουν δείξει ότι το
86,8 των πεντάχρονων παιδιών έχουν
τερηδόνα Το αντίστοιχο ποσοστό στα
12χρονα παιδιά ανέρχεται οτο 62 Τα
τελευταία χρόνια έχει ανοδικές τάσεις
και ο αντίστοιχος δείκτης της ουλίτιδας

Η στοματική υγιεινή στην Ελλάδα

πάσχει τόσο στα παιδιά όσο
και στους ενηλίκους διαπιστώνει ο
κ Κατσίκης τονίζοντας ότι από εκεί
μπορεί να ξεκινήσουν πολλά άλλα
κ)βαρά προβλήματα υγείας Η κακή
στοματική υγιεινή έχει επιπτώσεις
στο καρδια}γειακό και πεπτικό σύστημα

και αλλού Περί τα 1.200 συστηματικά

νοσήματα δίνουν πρόωρες
εκδηλώσεις από το στόμα αναφέρει

Να γίνει συνήθεια
Η κακή στοματική υγεία είναι πηγή

μολύνσεων του αναπνευστικού συστήματος

αλλά και γενικότερα του
οργανισμού σημειώνει ο πρόεδρος
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

κ Μιχαήλ Βλασταράκος και τονίζει
την ανάγκη εστίασης στην παιδική
ηλικία μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων

στα σχολεία Η στοματική
φροντίδα ταπ παιδιών πρέπει να

ξεκινά από τα προγράμματα Αγωγής
της Υγείας στα σχολεία Η σωστή
διατροφή και το καθάρισμα των δοντιών

πρέπει να γίνει κανόνας για
κάθε παιδί Παράλληλα πρέπει να
υπάρχει σωστή ενημέρωση των γονιών

για τον ρόλο που παίζει η στοματική

υγεία στην καλή λειτουργία
του οργανισμού

Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης
Η αδυναμία του κόσμου να επισκεφθούν

οδοντίατρο για προληιττικούς
λόγους προκύπτει και από την τραγική
μείωση των ιδιωτικών δαπανών μέσα
σε έξι χρόνια Οπως επισημαίνει ο κ
Αντώνης Δημόπουλος ορθοδοντικός
και πρώην γενικός γραμματέας Δημόσιας

Υγείας από 2,2 δισ ευρώ που
ήταν η ιδιωτική οδοντιατρική δαπάνη
το 2009 έχει πέσει σήμερα στα 870
εκατ ευρώ Την ίδια στιγμή προσθέτει

η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη

έχει τελματώσει από την έλλειψη
προσωπικού και υλικών Οιαν δεν

Η οδοντιατρική
Φροντίδα στην Ελλάδα
ήταν πάντα ελλιπής
αφού βασιζόταν
σχεδόν αποκλειστικά
στον ιδιωτικό τομέα

υφίσταται προληπτική οδοντιατρική
ιδίως στις μικρές ηλικίες δημιουργούνται

σοβαρά προβλήματα που τα
πληρώνουμε πολλαπλάσια αργότερα
στις μεγαλύτερες ηλικίες τονίζει

Σύμφωνα με τον οδοντίατρο κ Γιάννη

Σκοιτέλη η κίνηση στα οδοντιατρεία

τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί
ως και κατά 40 Πολύς κόσμος δεν
επισκέπτεται οδοντίατρο ακόμη και
όταν πονάει Πηγαίνουν στον οδοντίατρο

ανάλογα με τις δυνατότητες
τους οι οποίες είναι μειωμένες σε
όλο το φάσμα Το φοβερό είναι ότι
πλέον πολλοί δεν έχουν κοινωνικές
αναστολές ακόμη κι αν τους λείπουν
κάποια δόντια υπογραμμίζει

Ανέτοιμο το ΠΕΔΥ
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Συλλόγων Επιστημονικού
Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ

ΠΕΔΥ ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ κ
Παναγιώτης Ψυχάρης αναφέρει ότι

ΜΕΛΕΤΗ

éé
Η οικονομική
κρίστι
επηρέασε
περισσότερο
ns μεγάλες
ηλικίες
οι οποίες
αντιμετωπίζουν
γενικότερα
προβλήματα
πρόσβασης
στις
οδοντιατρικές
υπηρεσίες

99

Οι ανισότητα
στη στοματική υγεία
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε εν μέσω κρίσης δείχνει
ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στο κομμάτι της στοματικής

υγείας τόσο οικονομικές και ηλικιακές όσο και
ως προς τον τόπο διαμονής

Από τη μελέτη που διενεργήθηκε το 2014 με επικεφαλής

τον καθηγητή Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών κ Γιάννη Υφαντόπουλο προκύπτει

ότι η οικονομική κρίση επηρέασε περισσότερο τις
μεγάλες ηλικίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και συνολικά
προβλήματα πρόσβασης στις οδοντιατρικές υπηρεσίες
λόγω αδυναμίας κάλυψης των βασικών οδοντιατρικών
αναγκών τους

Συγκεκριμένα οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στη
μελέτη ανέφεραν ότι η κρίση είχε σημαντικότερο αντίκτυπο

στη στοματική τους υγεία 35,63 σε σχέση με
τους νέους ηλικίας 16-24 ετών 20,69

Οι διαμένοντες σε αγροτική περιοχή δήλωσαν σε
μεγαλύτερα

ποσοστά ότι η οικονομική κρίση είχε σημαντική

επίδραση σιη στοματική τους υγεία 31,58 σε
σχέση με όσους διέμεναν σε αστικές περιοχές 18,73

Η αύξηση του εισοδήματος μειώνει την αναφερόμενη

επίδραση στη στοματική υγεία ιης οικονομικής
κρίσης με εξαίρεση όπως και για τη γενική υγεία
την ανώτατη εισοδηματική τάξη σχ Λιάζει ο καθηγητής

Ετσι ενώ το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν ως
μικρή επίδραση ήταν 54,08 για τη χαμηλότερη εισοδηματική

ομάδα το αντίστοιχο ποσοστό νια την ομάδα των
1.500-1999 ευρώ ανέβαινε στο 92 Ο κ Υφαντόπουλος
επισημαίνει ότι οι ανισότητες στη σιοματική υγεία είναι
πολύ πιο μεγάλες σε σχέση με αυτές της γενικής υγείας

η οδοντιατρική φροντίδα υποβαθμίστηκε

ειδικότερα μετά την ψήφιση
του νόμου για το κλείσιμο μονάδων
του ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφος του ο οποίος εργάζεται
σε μεγάλη μονάδα ΠΕΔΥ Πρωτοβάθμιο

Εθνικό Δίκτυο Υγείας της
Αττικής τονίζει ότι η κατάσταση είναι
αδιέξοδη για τον κόσμο Τους προσφέρουμε

τις πρώτες βοήθειες και
μετά αδυνατούν να συνεχίσουν τη
θεραπεία

Ο γιατρός παρουσιάζει την κατάσταση

στις μονάδες των ΠΕΔΥ με τα
πιο μελανά χρώματα Οσο ήμασταν
ΙΚΑ υπήρχε γενικά μια καλή οργάνωση

Πηγαίνοντας στον ΕΟΠΥΥ
πολλές μονάδες έμειναν για περίπου

δύο μήνες χωρίς υλικά Η
μεταπήδηση

στο ΠΕΔΥ το οποίο ήταν
ανέτοιμο να υποδεχθεί τις μονάδες
δυσκόλεψε τα πράγματα Ο οδοντιατρικός

εξοπλισμός είναι πεπερασμένος

και τα περισσότερα μηχανήματα

είναι των δεκαετιών 80 90
Υπάρχουν δυσκολίες στα ανταλλακτικά

και στην επισκευή τους καθώς
το Δημόσιο είναι αφερέγγυο και
οι προμηθευτές θέλουν τα χρήματα

μετρητά Ο γιατρός θυμάται ότι
στο παρελθόν υπήρχε παροχή προσθετικών

εργασιών που αφορούσε
μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες
Το τελευταίο διάστημα παρά την

προσπάθεια που καταβάλλεται από
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
δεν κατασκευάζονται μερικές οδοντοστοιχίες

Ο δε αριθμός των ολικών

οδοντοστοιχιών που κατασκευάζονται

δεν μπορεί να ξεπεράσει τη
δυναμικότητα των εργαστηρίων του
ΠΕΔΥ Οπως σημειώνει παλαιότερα
οι οδοντοστοιχίες κατασκευάζονταν
σε συνεργασία με ιδιωτικά εργαστήρια

Σήμερα λόγω των οφειλών προς
τα εργαστήρια που δεν υπερβαίνουν
τις 500 000 ευρώ η συνεργασία αυτή
έχει παγώσει

Υπήρξε περίοδος που οι ασθενείς

προετοίμασαν το στόμα τους
για να βάλουν τεχνητή οδοντοστοιχία

Λόγω των προβλημάτων και
της αδυναμίας των ανθρώπων να
πάνε στον ιδιωτικό τομέα πολλοί
έχουν μείνει περίπου έναν χρόνο
χωρίς οδοντοστοιχία Ακόμη και
στις φτωχές γειτονιές η κάθε οδοντοστοιχία

κοστίζει 500-600 ευρώ
Για να τοποθετήσουν οδοντοστοιχία

πάνω και κάτω θα πληρώσουν
το λιγότερο 1.000 ευρώ Τα χρήματα

αυτά πολύς κόσμος δεν τα
διαθέτει

των πεντάχρονων
παιδιών έχουν
τερηδόνα

στα ΐ2χρονα
παιδιά

δισ ευρώ η ιδιωτική

οδοντιατρική

δαπάνη το
200Ç Σήμερα
είναι 870 εκατ
ευρώ

μειώθηκε η κίνηση
στα ιατρεία
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επικαιρότητα ΓΝΩΜΗ

Σε ποιους χρωστάει και πόσα το Δημόσιο fete

€1.680 εκατ
ΕΟΠΥΥ σε νοσοκομεία
κλινικές διαγνωστικά

κέντρα γιατρούς
φαρμακοποιούς

Wß ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

€700 εκατ €180 εκατ
επιστροφές επιστροφές

φόρων εισοδήματος ι
ΦΠΑ

♦ j*w τ
4• m ta

€1.140 εκατ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

σε προμηθευτές και
φαρμακευτικές εταιρείες

€360 εκατ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

σε προμηθευτές
και εργολάβους

€600 εκατ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
σε εφάπαξ και μερίσματα

€540 εκατ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

σε προμηθευτές
και μελετητές

Τα ποσά αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών
από την ημερομηνία οφειλής

EAniôes για εξόφληση
των χρεών του Δημοσίου
Τι προβλέπει το πλάνο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για τις πληρωμές
σε επιχειρήσεις φορολογουμένους και
εργαζομένους που συνταξιοδοτήθηκαν και
περιμένουν εφάπαξ και μερίσματα

ρεπορτάζ
ΖΩΗΣ ΤΣΩΛΗΣ

ετά τη μακρά περίοδο
αβεβαιότητας και ανασφάλειας

που πέρασε η
οικονομία καθώς κανείς
δεν γνώριζε ως i'l συμ

φωνία του Eurogroup αν ο κ Τοίπρας
θα οδηγήσει την οικονομία οτην καταστροφή

που λίγο έλειψε να επέλθει
πέρυσι το καλοκαίρι ή σε mo ήρεμα
νερά όλα δείχνουν όπ πλέον μπαίνουμε

στο ελληνικό καλοκαίρι ελπίζουμε

χωρίς άλλα απρόοιτια
Οι επιχειρήσεις οι φορολογούμενοι

και χιλιάδες εργαζόμενοι που

συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία τρία
χρόνια από τον Ιούνιο του 2013 και
μετά στους οποίους χρωστάει το Δημόσιο

μπορούν να ελπίζουν όπ θα
πάρουν τουλάχιστον ένα μέρος των
οφειλομένων που έπεπα από ενάμιση

χρόνο περιπέτειας ξεπέρασαν τα
5 δισ ευρώ Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιαράκης από τη δόση
των 7,5 δισ ευρώ τα 3,5 δισ ευρώ
θα διατεθούν σταδιακά για την εξόφληση

ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2
ίου ΑΕΠ και θα καταβάλλεται με ρυθμό

700-800 εκατ ευρώ τον μήνα που
θα έρθουν στα ταμεία του κρότους το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου

Το πλάνο που έχουν καταρτίσει τα
στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους προβλέπει την κατά προτεραιότητα

αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις

εξόφληση των χρεών του
Δημοσίου προς τους ιδιώτες ως εξής

Στον ΕΟΠΠΥ που έχει και τα
μεγαλύτερα

χρέη έτσι ώστε να εξοφλή¬

σει σταδιακά οφειλές από νοσηλεία
σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές
κλινικές διαγνωστικά κέντρα και
νιατρούς

Στα νοσοκομεία τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν

μέσω ΕΟΠΥΥ αλλά
και απευθείας για να εξοφλήσουν
προμηθευτές και κυρίως φαρμακευτικές

εταιρείες
Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων

Υπαλλήλων ώστε να καταβληθούν
εφάπαξ και μερίσματα σε περισσότερους

από 60.000 συνταξιούχους που

περιμένουν στην ουρά δεδομένου
in από το καλοκαίρι του 2013 ως και

σήμερα με την αλλαγή του ασφαλιστικού
νόμου δεν κατάφερε να λύσει την

εξίσωση υπολογισμού του εφάπαξ το
οποίο ασφαλώς θα είναι χαμηλότερο
unô τα προηγούμενα χρόνια

Ολη η διαδικασία των πληρωμών
θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση

για να εξαλειφθούν παρεμβάσεις
τουλάχιστον στη σειρά προτεραιότητας

και πιέσεις για παράκαμψη
άλλων

Τι θα γίνει με τις συντάξεις
Οπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές
οι οφειλές σε εφάπαξ και μερίσματα
δεν έχουν καμία σχέση με τις απονομές

συντάξεων όπου η καθυστέρηση
οφείλεται σε γραφειοκρατικούς

λόγους και όχι στην έλλειψη κονδυλίων

δεδομένου ότι σε όλους όσοι
ι ιποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
καταβάλλεται η προσωρινή σύνταξη
ίση με το 80 της τελικής σύνταξης

Παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες
το Γενικό Λογιστήριο έχει αποφασίσει
να προχωρήσει σε πληρωμές προς

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και κυρίως τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μόνο κατόπιν ελέγχου
και αιτιολόγησης των δαπανών καθώς

θέλει να αποκλείσει υπερβάσεις στους
στόχους τις οροφέρ εξόδων που είχαν

τεθεί για τους φορείς της γενικής
κυβέρνησης Το κλίμα που επικρατεί
είναι όπ πάση θυσία οι δαπάνες βα
συγκρατηθούν και εφέτος στα όρια
που έχουν τεθείέτσι ώστε να εππευ
χθεί πρωτογενές πλεόνασμα άνω του
0,5 του ΑΕΠ το 2016 και οε καμία
περίπτωση να μηχρειαστεί να ενεργοποιηθεί

ο αυτόματος κόφτης
την άνοιξη του 201 7

Ολα δείχνουν ότι ο κόφτης θα
λειτουργήσει προληπτικά για φορείς
οι οποίοι και κατά το παρελθόν υπερέβησαν

τον προϋπολογισμό τους

Συμψηφισμός φόρων
Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων καλείται να τρέξει

πρόγραμμα συμψηφισμού οφειλών

του Δημοσίου με τυχόν φόρους
εισφορές και πρόστιμα που χρωσιούν
ιδιώτες και επιχειρήσεις στο υπουργείο

Οικονομικών και στα Ταμεία
Μετά τον συμψηφισμό θα επκπρα
φούν τυχόν υπόλοιπα από φόρο εισοδήματος

και ΦΠΑ
Την κίνηση αυτή περιμένουν εναγωνίως

οι εξαγωγείς και όποχ δήλωσε

η πρόεδρος τους Χριστίνα Σακελλαρίδη

είναι εξαιρετικά σημανπκό
το γεγονός όπ προβλέπονται ως και
3,5 δισ ευρώ για την εξόφληση
οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες
και ειδικά εξαγίϋγικές επιχειρήσεις
εκ των οποίων σχεδόν 1 δια ευρώ
ευρώ αφορά επιστροφές ΦΠΑ

Ωστόσο το τελικό ποσό θα καθορισθεί

από τους συμψηφισμούς και
τον χρόνο της οφειλής Σε πρώτη δόση

θα καταβληθούν 180 εκατ ευρώ
στους εξαγωγείς Ακόμη χρήματα της
τάξεως ίων 80 εκσι ευρώ θα καταβληθούν

με απόλυτη πρτπεραιότιτια
για την εξόφληση οφειλών από έργα
που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων καθώς
και ενισχύσεις στο Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
ΕΤΕΑΝ όσιε να τρέξουν τα

προγράμματα

που αφορούν κυρίως μικρομεσαίους

και νοικοκυριά όπως
το Εξοικονομώ κστ οίκον κ.τ.λ

Οι
ληξιπρόθεσμες

οφειλές
του Δημοσίου

προς
ιδιώτες
ήταν 3,ι
δισ ευρώ
τον Δεκέμβριο

του
2014 4.7
δισ ευρώ
τον Δεκέμβριο

του
20Ί5 και 5,6
δισ ευρώ
τον Μάρτιο
TOU 2016
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Η φαρμακοβιομηχανία αδυνατεί να υποκαταστήσει το έργο
της Πολιτείας στη φαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων ομάδων
Σε κοινή tous ανακοίνωση ο Σύνδεσμο3 Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων EÂAa5as ΣΦΕΕ και
η Πανελλήνια Ένωση ΦαρμακοβιομηχανίαΞ
ΠΕΦ χαιρετίζουν την απόφαση Tns πολιτεία

για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων
δεδομένου ότι η ανακούφιση των ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική
προτεραιότητα

Ταυτόχρονα ôpajs ΣΦΕΕ και ΠΕΦ επισημαίνουν
ότι αδυνατούν να υποκαταστήσουν το έργο

Tns Πολιτεία στον τομέα αυτό Ειδικότερα
οι βασικέΒ παρατηρήσει των δύο φορέων αναφορικά

με τον τρόπο κάλυψα ms φαρμακευ
xiKns ppovriôas των ανασφάλιστων έχουν cos
εξήε• Ο προϋπολογισμοε Tns φαρμακευτικήε
ôanâvns δεν ανταποκρίνεται otis ανάγκε3 των
ασθενών απειλεί τη βιωσιμότητα του συστή
ματοΞ φαρμακευτική3 cppovtiôas και καθιστά
αμφίβολη τη δυνατότητα ομαλού εφοδιασμού
τηε φαρμακευτική3 aYopâs.'Hôn η δαπάνη tous
npcoTOus μήνεε του 201 6 είναι εκιόϊ ελέγχου
γεγονό5 που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρ

κή5• Os εκ τούτου θεωρούμε ότι η ένταξη Tns
συγκεκριμένη5 ôanâvns στον ήδη ανεπαρκή
κλειστό προϋπολογισμό για φάρμακα αποτελεί
λανθασμένη επιλογή• Αν και το ùq»os Tns ôanâvns των ανασφάλιστων

παραμένει αδιευκρίνιστο είναι oaq>és
ότι η επιπλέον επιβάρυνση του φαρμακευτικού
προϋπολογισμού θα δημιουργήσει αφόρητη πίεση

στη φαρμακευτική αγορά η οποία σήμερα
λειτουργεί πλέον οριακά
Η τυχόν αδυναμία επαρκούε κάλυψη3 Tns αγο
pàs θα είχε δραματικά συνέπειεε για ôAous
ασφαλισμένου5 και ανασφάλιστοι οδηγών
Tas το σύστημα φαρμακευτική8 φροντίδα5 στη
διάλυση• Η φαρμακοβιομηχανία έχει αποδείξει ότι
τηρεί υπεύθυνη στάση και σε συνεργασία με
την Πολιτεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια
ms φαρμακευτική5 ayopäs και την πρόσβαση
των ασθενών oris απαραίτητε5 θεραπει Λόγω

των ôiapKcbs μειουμένων προϋπολογισμών

για φάρμακα οι φαρμακευτικέΞ επιχειρήσει
έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα πάνω από 2 δισ
ευρώ σε rebate και clawback ενώ εκτιμάται ότι
το 201 6 το 1 στα 3 φάρμακα που αποζημιώνονται

ασφαλιστικά θα διατίθεται δωρεάν μέσω
των υποχρεωτικών επιστροφών

Η κάλυψη των αναγκών των ασθενών αποτελεί

κοινό στόχο Biopnxavi'as και Πολιτεία
όμω3 θεωρούμε ότι Kavévas ιδιωτικόΞ ipopéas
δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο Tns Πο
Aira'as ιδιαίτερα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που
αφορά την προστασία Tns Anpôaïas Υγεία3• Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη τη
δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα

pas στην οποία προστίθεται πλέον και το προσφυγικό

πρόβλημα θεωρούμε ότι η κάλυψη των
ανασφαλίστων θα πρέπει να μη συμπεριλαμβάνεται

στον κλειστό φαρμακευτικό προϋπολογισμό
και καλούμε την Πολιτεία να κινητοποιηθεί

άμεσα για την αναζήτηση ευρωπαϊκών ή άλλων
κονδυλίων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
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Είναι
αρκετοί εκείνοι οι τομει που όλοι εμείε οι απλοί πολίτε3 autns tns

xcbpas γνωρίζουμε οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με απλέ5 κινήσει

και xcopis kootos από το κράτοε ώστε να μη χρειάζεται η περικοπή μισθών

και συντάξεων αλλά και η επιβολή τόσων φόρων tous onoious πια κάνει
δεν μπορεί να πληρώσει Δύστυχα ôpcos τα μεγάλα οικονομικά κεφάλια

με τα δεκάδεε μεταπτυχιακά από το Χάρβαρντ και το Λόντον Σκουλ οφ Εκο
νομικβ που διοικούν αυτή τη χώρα προτιμούν τη φτωχοποίηση ms κοινωνία

κή θεραπεία προκειμένου να διαπιστωθεί πριν κυκλοφορήσει στην αγορά
η αποτελεσματικότητά και η ασφάλεια ms

Σύμφωνα με μελέτη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλά
6as ΣΦΕΕ και ms Εθνική3 Σχολή3 Δημόσιας Υγείθ5 ΕΣΔΥ κάθε φορά που
εγκρίνεται μια κλινική έρευνα έρχονται στη χώρα ias περίπου 250.000 ευρώ
άμεσηΞ επένδυσα και προκαλείται βάσει των δημοσιευμένων δημοσιονομικών

πολλαπλασιαστών καθαρή αύξηση στο ΑΕΠ περίπου 875.000 ευρώ 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

ms χώρα pas προσελκύει περισσότερα από 2 δισ ευρώ ετησίου Το συνολικό

ποσό που χάνεται κάθε χρόνο από us κλινιkés épeuves θα μπορούσε
να αντισταθμίσει την εισφορά για τον ΕΝΦΙΑ επισημαίνει χαρακτηριστικά

ο πρόεδροβ του ΣΦΕΕ Πασχάληβ Αποστολίδης Παρόλα αυτά ο επιθυ
pnios otôxos των αρμόδιων φορέων είναι να τριπλασιαστούν οι κλινικέε με
λέτε5 στη χώρα μας στα επόμενα 3 χρόνια Δεν είναι άμα μόνο η οικονομική
πλευρά του Ôéparos Πολλοι"Ελληνε3 ασθενεί χάνουν την ελπίδα να θεραπευθούν

αφού δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση eras νέεε θεραπει
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρεία που θέλουν να κάνουν κλινι

Kés έρευνεε στην Ελλάδα είναι κυρία οι γραφειοκρατία διαδικασίεε για την
έγκριση ms κάθε έρευνας και το φορολογικό σύστημα που δεν επιτρέπει otous
συμμετέχοντε3 ερευνητέΒ-νοσοκομειακούε γιατρού5 να έχουν έσοδα πέρα
απο κάποιο όριο Παράλληλα όμωε υπάρχει και απροθυμία των γιατρών αφού
η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη είναι μια επίπονη διαδικασία καθακ ο
ερευνητή3 δουλεύει αδιάκοπα εστιάζει σε μια πάθηση εμβαθύνει καταγράφει

με ακρίβεια δεδομένα επικοινωνεί με τον ασθενή διατηρεί πλήρη φάκελο
του αλλά και δέχεται ελέγχου συνεχάβ ôncûs τονίζει χαρακτηριστικά ο

καθηγητήβ Αθανάσιοβ-Μελέτιοβ Δημόπουλοβ npurovns ΕΚΠΑ και πρό
eôpos ΙατρικήΒ Σχόλήε Αθηνών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών που ήταν eras 20 Μαΐου
ο ΣΦΕΕ επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα πραγματοποιώντα3 ενημερωτική

συνάντηση με τίτλο Κλινική Έρευνα npôooos στην πράξη δικαίωμα

στη ζωή φωνή orous ασθενείs Ο npôeopos του ΣΦΕΕ Πασχάλικ
Αποστολίδη αναδεικνύονται το ρόλο ms κλινικήε έρευνα5 για το κοινωνικό

Kpàras αλλά και την οικονομία ms xeopas τόνισε ότι 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 και
την απασχόληση δημιουργώντας καλά αμειβόμενε3 θέσειε εργασίας απα

Οι κλινικές έρευνες
θα μπορούσαν
να ανοσιαθμίσουν
τον ΕΝΦΙΑ

από την οικονομική
ms ανάπτυξη

ΈναΒτέτοκκτομέ
as ο onoios θα μπορούσε

να αποφέρει
εκατοντάδε5 εκατομμύρια

ευρώ στη χώρα

είναι οι κλινικεε
έρευνεε Η κλινική
έρευνα είναι ένα ιατρικό

πείραμα όπου
σε έναν αριθμό εθελοντών

δοκιμάζεται
μια νέα φαρμακευτι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14
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Οι κλινικές έρευνες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τον ΕΝΦΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 13

σχολώνταε εξειδικευμένο επιστημονικό
ανθρώπινο δυναμικό uipnÄns εκπαί
δευσηΞ xcopis καμία επιβάρυνση για την
Ελληνική Πολιτεία Ο κ Αποστολίδηε
απηύθυνε πρόσκληση συνεργασία σε
όλου3 tous φορείε υπογραμμίζονταΞ ότι
Αυτό που απαιτείται είναι η στενή συνεργασία

όλων των εμπλεκομένων φορέων

ώστε να βρεθούν συναινετικά λύ
σειε που θα αναδείξουν το δυναμικό ms
xcopas και θα την καταστήσουν αξιόπιστο

ευρωπαίο εταίρο ΣτρατηγικόΞ στό
xos του ΣΦΕΕ και των εταιριών μελών
του είναι η ανάδειξη ms xcöpas pas σε
κέντρο διεξαγωγήΞ κλινικών μελετών με
διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή
και ώθηση τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο
και την Εθνική Οικονομία Εξάλλου ο
ΣΦΕΕ παρουσίασε τα πολυσήμαντα και
πολυεπίπεδα οφέλη ms κλινική5 έρευ
vas που είναι αναλυτικά τα εξή5
Στην εθνική οικονομία• Εισροή επενδύσεων

στην Ελλάδα• Νέεβ θέσειε εργασία
σε τομείε uvsias

• Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
σε εξειδικευμένοι τομείβ

Στο Εθνικό Σύστημα Yveias• Απόκτηση ερευνητικού
know how• Βελτίωση ms οργάνωσα
και του εξοπλισμού• Δημιουργία Εσόδων

Zious ασθενείβ• Ταχεία πρόσβαση
σε νέεβ θεραηείεβ• Βελτίωση θεραπευτικήβ αντιμετώηι
ans διαφόρων παθήσεων• ΠερισσότερεΒ θεραπευτικέ
επιλογέΞ• Αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσα• Αναβάθμιση ms noiôunas ζωήε

Ztous επαγγελματίεβ ins uveias• Νέα φάρμακα• Δυνατότητα εηιλογήΒ
ms κατάλληληΒ θεραπείοε• Απαντήσει σε επιστημονικά
ερωτήματα• Διεύρυνση γνώσεων• Αύξηση εμπειρία
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