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κυριακάτικη δημοκρατία

Κατάργηση rebate και clawback
για την αντιστροφή του οικονομικού
κλίματος στη φαρμακοβιομηχανία

ΑρΗροτσυ
χ. Δημήτρη
Π. ΓιανναχάΛουλου
αντυφόεόρον ΑΧ.
και αν. διευθύνοντος
συμβούλου
της ΒΙΑ ΝΕΞΑ £.

Ι ολοκλήρωση της
αξιολόγησης κλεί-

I νει ακόμη έναν κύκλο 

μνημονιακών πολιτικών, 

με σκληρό μέτρα για
τον ελληνικό λαό και με
το οικονομικό περιβάλλον
να παραμένει ασφυκτικό.
Η πολυπόθητη ανάπτυξη
παίρνει συνεχώς αναβολές, 

η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μεταβάλλει 
επί τα χείρω την αρχική

εκτίμηση της για την πορεία
του ΑΕΠ και μέχρι στιγμής
είναι αμφίβολο εάν το μέρος 

της δόσης των 10.3 δια
ευρώ. που θα «πέσει» στην

πραγματική οικονομία, θα
είναι αρκετό για την «επανεκκίνηση» 

ή μάλλον θα
κλείσει τρύπες των γονατισμένων 

επιχειρήσεων.
Επίσης, στην «αισιοδοξία»
της κυβέρνησης ότι πλέον
θα υπάρξει θετικός αντίκτυπος 

στο ζήτημα του χρέους 

και ότι μετον αναπτυξιακό 

νόμο και το νέο παραγωγικό 

πρότυπο της χώρας 

θα οδηγηθούμε στην
ανάκαμψη της οικονομίας,
η φαρμακοβιομηχανία κρατάει 

«μικρό καλάθι».

Κι αυτό γιατί όλα τα χρόνια
της παρατεταμένης κρίσης
στη χώρα ο κλάδος έγινε ο
«αποδιοπομπαίος τράγος»
για όλη την κακοδιαχείριση 

στην Υγεία και κλήθηκε 
να σηκώσει δυσανάλογα 

βάρη σε σχέση με το μερίδιο 

που του αναλογούσε
Την ώρα που εφαρμόζονταν 

αντιαναπτυξιακές πολιτικές, 

οι οποίες έπλητταν
βαθιά τη βιωσιμότητα της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, 

οι κυβερνώντες
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αναγόρευαν τον κλάδο σε
πυλώνα ανάπτυξης.
Μέτρα «έκτακτης ανάγκης», 

όπως τα λεγόμενα
«χαράτσια» του rebate και
του clawback. πήραν μόνιμο 

χαρακτήρα, ενώ η φαρμακευτική 

δαπάνη βούλιαξε 
σε πρωτοφανή επίπεδα,

χωρίς να υπάρξει εξορθο-
λογισμός σε άλλα κέντρα
κόστους, τα οποία προκαλούν 

και τη μεγαλύτερη
επιβάρυνση.
Στα παραπάνω ήρθε φέτος
να προστεθεί και το νοσοκομειακό 

clawback. ακόμη
ένα μη βιώσιμο και άδικο
μέτρο, καθώς οι εταιρίες,
οι οποίες δεν επηρεάζουν
τον όγκο της φαρμακευτικής 

δαπάνης των νοσοκομείων, 

καλούνται να 
χρηματοδοτήσουν 

τις υπερβάσεις, 

ανεξαρτήτως ύψους.

Σε κανονικές συνθήκες η
νοσοκομειακή δαπάνη θα
έπρεπε να προϋπολογίζεται 

γύρω στα 700 000.000

ευρώ. Εφόσον, λοιπόν, η
κυβέρνηση «βλέπει» βελτίωση 

των δημοσιονομικών 
και του οικονομικού

κλίματος, έχει έρθει η ώρα
για επανεξέταση, πρώτα
από όλα. των μέτρων του
rebate και του clawback.
Στόχος θα πρέπει να είναι
η κατάργησή τους με την
πρώτη ευκαιρία, καθώς
αποτελούν κύριες αιτίες
για τον οικονομικό στραγγαλισμό 

των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων και δη
των ελληνικών.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης 

είναι το γεγονός
ότι για κάθε τέσσερα φάρμακα 

που διαθέτει η 
φαρμακοβιομηχανία 

στο σύστημα 

υγείας, το ένα είναι
δωρεάν, σύμφωνα με τα
στοιχεία του Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ).
όπως προκύπτει από τις
υποχρεωτικές εκπτώσεις,
που είναι τουλάχιστον 30%
και φτάνουν ακόμη και το

70%. αλλά και τις επιστροφές 
από την υπέρβαση

στους στόχους της φαρμακευτικής 

δαπάνης, για την
οποία όμως δεν ευθύνονται 

οι επιχειρήσεις.
Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί, 

επίσης, η φαρμακευτική 

κάλυψη των ανασφάλιστων 

πολιτών και των
προσφύγων.
Η κυβέρνηση σωστά απλοποίησε 

την ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη αυτών
των ευαίσθητων κοινωνικά 

ομάδων, καθότι η απρόσκοπτη 

πρόσβαση στην
υγεία είναι θεμελιώδες
δικαίωμα, όμως δεν προέβλεψε 

ειδικό κονδύλι, ούτε 

αύξησε τη δημόσια φαρμακευτική 

δαπάνη, η οποία
παραμένει στο «κόκκινο
όριο» του 1 .945 δισ. ευρώ.
ενώ θα έπρεπε να κινείται
στα 2.2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η προσφυγι-
κή-μεταναστευτική κρίση 

αυξάνει τις ανάγκες σε

επίπεδα που δεν είχαν προβλεφθεί, 

ειδικά σε βασικά
φάρμακα και εμβόλια, δυσχεραίνοντας 

περαιτέρω
την κατάσταση.
Ως προς το θέμα των εμβολίων, 

τώρα. δεν θα σταματήσουμε 

ως φαρμακοβιομηχανία 
να ζητάμε το αυτονόητο, 

δηλαδή να εξαιρεθούν 

από τη φαρμακευτική
δαπάνη.
Το κονδύλι των εμβολίων
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, 

όπως σε όλες τις χώρες 

του κόσμου, με βάση
το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. 

Υπενθυμίζουμε 
ότι ο εμβολιασμός είναι 

πρόληψη και όχι θεραπεία, 

άρα εντάσσεται στην
κοινωνική πολιτική κάθε
κράτους.
Επίσης, θα πρέπει να θίξουμε 

το θέμα των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, οι
οποίες για το 201 5 φτάνουν 

το 1.2 δισ. ευρώ. Σε
συνδυασμό με την έλλειψη
ρευστότητας και τα capital

controls, η ασφυξία στην
αγορά έχει πάρει εκρηκτικές 

διαστάσεις. Ελπίζουμε
ότι η δέσμευση του υπουργείου 

Υγείας, ότι με την
εκταμίευση της δόσης θα
αποπληρωθούν οι οφειλές 

προς τους προμηθευτές 
θα γίνει πράξη.

Οπως έχει γίνει γνωστό 
από το υπουργείο Οικονομικών, 

κάθε μήνα
700.000.000 ευρώ θα πηγαίνουν 

σε αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου.
Οπότε, έστω και σταδιακό
και έως τον Οκτώβριο, θα
πρέπει να αποπληρωθεί
το μεγαλύτερο μέρος των
οφειλών προς τη φαρμακοβιομηχανία,

θα πρέπει να γίνει αντιληπτό 

ότι αντιστροφή του οικονομικού 

κλίματος στον
συγκεκριμένο κλάδο θα
υπάρξει μόνον όταν οι επιχειρήσεις 

θα έχουν τη δυνατότητα 

να ακολουθούν
τον προγραμματισμό τους
χωρίς εκπλήξεις, δηλαδή
δεν θα αλλάζουν συνεχώς
τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα 

στις τιμές, και θα
υπάρχει ένα στοιχειωδώς
λογικό πλαίσιο καθυστέρησης 

στις πληρωμές από
την πλευρά του Δημοσίου.

Αυτό που χρειάζεται η 
φαρμακοβιομηχανία 

σίγουρα
είναι η επαρκής χρηματοδότησης 

της Υγείας εν γένει, 

υπάρχει ανάγκη όμως
και για αναπτυξιακά κίνητρα.

Μένει να δούμε πώς θα
οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό 

πλαίσιο του νέου 

ΕΣΠΑ. αλλά και τα εργαλεία 

του αναπτυξιακού
νόμου.
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, 

η οποία για ακόμη
μία φορά περιλαμβάνεται
στους κλάδους προτεραιότητας 

των κυβερνητικών
διακηρύξεων, παράγει
υψηλή προστιθέμενη αξία,
συμβάλλει σημαντικά στο
ΑΕΠ και στηρίζει περισσότερες 

από 50.000 άμεσες 

και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

Το ζητούμενο είναι
να της επιτραπεί να αξιοποιήσει 

στο έπακρο τις μεγάλες 

παραγωγικές δυνα-
τότητές της. ώστε να παίξει
τον ρόλο που μπορεί και
δικαιούται.
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Η αδιαφορία και η γραφειοκρατία ανυπέρβλητα εμπόδια για Tis κλινικέβ μελέτε8
ΟΥΡΑΓΟΣ στοντομέα των κλινικών μελετών

εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα έπειτα
από έξι χρόνια σκληρήβ οικονομικήβ

Kpions εξαιτίαβ xns γραφειοκρατίαβ αλλά

και τηβ αδιαφορία που έχουν επιδείξει
όλεβ οι πολιτικέβ ηγεσίεβ που έχουν περάσει

από το υπουργείο Υγείαβ Αγγίζει λοιπόν

τα όρια xns ψυχιατρική5 διερεύνη
ons το γεγονόβ ότι η χώρα μαβ απορροφά

μόλΐ8 80.000.000 ευρώ τον χρόνο από τα
35 διο ευρώ που διατίθενται παγκοσμίου
για εκπόνηση κλινικών ερευνών Την ίδια
στιγμή το Βέλγιο που έχει ίδιο πληθυσμό
με την Ελλάδα προσελκύει περισσότερα
από 2 δισ ευρώ ζεστό χρήμα από ns κλινι
κέβ μελέτεβ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Κλινικών Μελετών που ήταν ans 20 Μα¬

ΐου ο Σύνδεσμο5 Φαρμακευηκών Επιχειρήσεων

Ελλάδοβ ΣΦΕΕ διοργάνωσε εκδήλωση

στην οποία διαπιστώθηκε για άλλη

μια φορά ότι η Ελλάδα παραμένει τελευταία

στον τομέα των κλινικών μελετών
τη στιγμή που θα μπορούσαν τα άδεια κρατικά

ταμεία να ενισχυθούν με 2 δισ ευρώ
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ

ΠασχάληΑποστολίδη και τον αντιπρόεδρο

του Συνδέσμου κ Σπύρο Φιλιώτη πρέπει
και μπορούν τα 80.000.000 ευρώ να πολλαπλασιαστούν

μέσα στα δυο-τρία επόμενα
χρόνια Εμπόδιο σε μια τέτοια προοπτική
αποτελούν η γραφειοκρατία η έλλειψη

οργάνωσηβ και συντονισμού μεταξύ Υγειονομικών

Περιφερειών αλλά και η φορολογία

των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν
μελέτεβ
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Η φαρμακοβιομηχανία
κλειδί για την έξοδο από
την οικονομική κρίση

Οι 20 μονάδεβ παραγωγήΒ με 50.000 εργαζόμενοι που λειτουργούν
στη Ελλάδα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 60 των αναγκών

και να συνεισφέρουν αποφασιστικά στο ΑΕΠ και στα δημόσια έσοδα

Ο Λρόεδροςτης Πανελλήνιας Εναχτης Φαρμακοβιομηχανίας Θεόδωρος Τρί'φων
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Αλέξης Χαρπσης Ενίσχυση συνεταιριστικών εγχειρημάτων σε αγροδιατροφή τουρισμό υγεία φάρμακα ενέργεια περιβάλλον

ΤονέοΕΣΠΑυποστηρίζειτηνκοινωνικήοικονομία
Η κοινωνική οικονομία αποτελεί

το κατ εξοχήν πεδίο
που μπορεί να συμβάλει στην
αλλαγή ίων συσχετισμών προς
όφελος ίου κόσμου ιης εργασίας

υποστηρίζοντας εκείνα τα
σΐ|κόματα που έχουν πληγεί πε

ρισσόιερο από mv κρίση και
ιαυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει

πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα για την οικονομία

σε τοπικό περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο επεσήμανε ο

υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης

και Τουρισμού Αλέξης
Χαρπσης

Μιλώντας στο πανελλήντο συνέδριο

των Αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φα ρμακοποιών Ελλάδος ΟΣΦΕ
που πραγματοποιήθηκε στη Βέρο

α το Σάββατο και την Κυριακή
στην Κοζάνη στην περίφερε
ακή συνάντηση που συν

διοργανώθηκε από το Φόρουμ
Κονωνικής Επιχειρηματτκότητας
και τον Δήμο Κοζάνης σε συ

0 υφυπουργός Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αλέξης Χαρίτσης

νεργασια νιε τοπικούς φορείς ο
κ Χαρίτσης αναφέρθηκε και στις
ενισχύσεις που προβλέπονται
από προγράμματα για τη

συγκεκριμένη

κατηγορία επιχειρήσεων

Όπως είπε οι κοινωνικές επιχειρήσεις

συμμετέχουν για πρώτη

φορά στα προγράμματα του

ΕΣΠΑ αλλά και στον αναπτυξιακό

νόμο όπου εντάσσονται
με ευνοϊκές ρυθμίσεις Ανακοίνωσε

επίσης ότι σύντομα συστήνεται

ειδικό ταμείο για την
κοινωνική οικονομία με σκοπό
τη χρηματοδοτική στήριξη των
κοινωνικών επιχειρήσεων ενίσχυση

με κεφάλαια εκκίνησης
κάλυψη μισθολογικού κόστους
παροχή μικροπιστώσεων κ.ά
και όττ θα λειτουργήσουν σε κάθε

περιφέρεια κέντρα στήριξης
για την παροχή ολοκληρωμένων

υπηρεσιών για τις κοινωνικές

επιχειρήσεις
Αναφερόμενος στις κοινωνικές

επιχειρήσεις επισήμανε πως
πρόκειται για έναν τομέα που
μπορεί να εμπλέξει το σύνολο
ιων παραγωγικών στρωμάτων
ιης χώρας για την ανάπτυξη κάθε

είδους οικονομικής δραστηριότητας

Σε αυτή την κατεύθυνση

σχεδιάζονται όλες οι απαραίτητες

παρεμβάσεις που αφορούν

από το θεσμικό πλαίσιο

έως τα χρηματοδοτικά εργαλεία
για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού

περιβάλλοντος που θα επιτρέπει

την ανάπ τυξη και την ενδυνάμωση

σχημάτων κοινωνικής

οικονομίας
Βασικός σιόχος επισήμανε

είναι η ενίσχυση της σύστασης
και της λειιουργίας συνειαιρι
σιικών εγχειρημάτων στους
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

όπως ο αγροδιατροφι
κός και ο ιουριοιικός τομέας η
υγεία και τα φάρμακα η ενέργεια

ιο περιβάλλον οι τεχνολογίες

ιιληροφορικής επικοινωνιών

που αναδεικνύουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της
ελληνικής οικονομίας

0 υφυπουργός υπογράμμισε
ότι σε όλα τα προγράμματα

του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενθαρρύνεται

η ανάπτυξη πρωτοβουλιών

κοινωνικής οικονομίας
οι οποίες ενώ γνωρίζουν ιδιαίτερη

άνθηση σε πολλές χώρες
της Ευρώπης και της Αμερικής

στην Ελλάδα κάνουν ακόμα ι α

πρώτα τους βήματα Υπό το πρίσμα

αυτό σε όλες τις προσκλήσεις
των προγραμμάτων του

ΕΣΠΑ 2014-2020 οι κοινωνικές
επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται

ισόττμα σι τς νομικές μθ
φές επιχειρήσεων που μπορούν
να λάβουν χρημαιοδόιηοη

Ενδεικιικό είναι όπ στο πλαίσιο

των νέων δράσεων επιχειρηματικότητας

που τρέχουν ο

προϋπολογισμός των αιτήσεων
χρηματοδότηοτις που έχουν υπ

βληθεί από κοινωνικές συνεταιριστικές

επιχειρήσεις ΚΟΙΝ
ΣΕΠ)υπερβαίνει το 1 5 εκατ ευ
ρώ και αυτό μάλιστα πριν εκπνεύσουν

οι προθεσμίες και ων
τεσσάρων προγραμμάτων Αντίστοιχα

οι κοινωνικές επιχειρήσεις

εντάσσονται για πρώτη
φορά στον αναπτυξιακό νόμο
και μάλιστα με μειωμένο ελάχιστο

ύψος επενδυτικού κεφαλαίου

Επιπλέον εντός του 2016 0α

ενεργοποιηθούν σε συνεργασία
με το υπ Εργασίας κονδύλια

ύψους 57 εκαι ευρώ Οι πόροι

αυτοί θα κατευθυνθούν σι η
σύσταση και λειιουργία σε κάθε

περιφέρεια ενός κενιρου στήριξης

και προώθησης ιης κοινωνικής

οικονομίας που θα παρέχει

ολοκληρωμένες υποσιη
ρικτικές υπηρεσίες στις κοινωνικές

επιχειρήσεις αλλά και
σιην ενίσχυση ιων κοινωνικών
επιχειρήσεων με κεφάλαια έναρξης

κεφάλαια κίνησης ή και με
την κάλυψη μέρους του μισθολογικού

κόοιους με στόχο ιη
δημιουργία νέων και ποιοιικών
θέσεων εργασίας

Όπως επισήμανε ο κ Χαρί
ισης επιπλέον 80 εκατ ευρώ
περίπου θα κατευθυνθούν μέσω

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

I Ιρογραμμάτων ΠΕΠ
στη στήριξη ιων κοινωνικών επιχειρήσεων

τοπικού ή περιφερειακού

χαρακτήρα
SID 10294288
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Στιγμιότυπο απο
τη διαμαρτυρία και
πορεία γιατρών και
νοσηλευτών που
πραγματοποιήθηκε
την προηγουμένη
εβδομάδα

Η Υγεία ζηιάει ανιίδοιο
από m Δικαιοσύνη

Η υποχρηματοδοιηση
η υποστελέχωση και

η δυσλειτουργία κλινικών
του ΕΣΥ στα χέρια

ιου εισαγγελέα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΧ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Η Δικαιοσύνη καλείται να γιατρέψει
την Υγεία από τον Απρίλιο

τουλάχιστον έξι υποθέσεις που
αφορούν υποχρηματοδότηση υποστελέχωση

και δυσλειτουργία κλινικών του ΕΣΥ
έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα με
το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων
να αναζητά δικαστικό αντίδοτο

Ο αυξημένος αριθμός αιτημάτων για
έναρξη εισαγγελικής έρευνας σε τόσο μικρό

χρονικό διάστημα αλλά και το γεγονός
ότι η διαφθορά έρχεται σε δεύτερη μοίρα
καθώς πλέον πρωταγωνιστούν υποθέσεις
σχετικές με την ένδεια του συστήματος
καταδεικνύουν τη μαύρη τρύπα στον χώρο
της Υγείας

Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας των αναφορών

προς τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου ήταν για τις 200 κλειστές κλίνες
των Μονάδων Εντατικής θεραπείας λόγω
καθυστέρησης στην ανανέωση των συμβάσεων

νοσηλευτών και γιατρών
Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ιατρικού

Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης
ζήτησε τον περασμένο Απρίλιο από τη
Δικαιοσύνη να διερευνήσει εάν υπάρχουν
ευθύνες για την ολιγωρία στη στελέχωση
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ
που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε
κίνδυνο η υγεία και η ζωή των ασθενών

Υπενθυμίζεται ότι τον περυσινό χειμώνα
καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ θανάτων
από την εποχική γρίπη τα θύματα του
ιού τύπου Α Η 1 Ν 1 έφτασαν τα 1 94 όταν
τη χρονιά της πανδημίας ο αντίστοιχος
αριθμός στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε τα

142 γεγονός που οι ειδικοί αποδίδουν
στην απουσία πολιτικής μέριμνας

Ο χρόνος αναμονής των καρκινοπαθών
που φτάνει έως και τους έξι μήνες για
έναρξη ακτινοθεραπείας ήταν ακόμη ένα
θέμα που ο ΙΣΑ έβαλε στο κάδρο της Δικαιοσύνης

Ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος
της χώρας κάνει λόγο για απαράδεκτη
και εγκληματική κατάσταση σημειώνοντας

επίσης τα προβλήματα εξαιτίας του
απαρχαιωμένου εξοπλισμού

Πλούσια ήταν και η αναφορά της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων ΠΟΕΔΗΝ που
κατατέθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου στις αρχές Μαΐου Σε αυτή εκτός
από τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στην υποστελέχωση και
στην υποχρηματοδότηση των δημόσιων
νοσοκομείων

Οπως αναφέρεται ενδεικτικά τα
νοσοκομεία εφέτος θα λάβουν κρατική
χρηματοδότηση 1,15 δισ ευρώ τη στιγμή
που οφείλουν στους προμηθευτές πάνω

Τα νοσοκομεία θα λάβουν
χρηματοδότηση 1,15 δια ευρώ
m στιγμή που οφείλουν otous
προμηθευτέ5 πάνω από € 1,3 δισ
από 1 3 δισ ευρώ στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους Μέχρι τώρα
έχουν λάβει 150 εκατ ευρώ αν και έχουν
κυλήσει πέντε μήνες του έτους θα έπρεπε
να έχουν λάβει 500 εκατ ευρώ

Οι δωρεές υλικών από ασθενείς στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΓΙΑ στη
θεσσαλονίκη ώστε να υποβληθούν σε
επέμβαση φαίνεται να αποτελεί την κορυφή

του παγόβουνου σε ό,τι αφορά την
οικονομική κατάσταση του ΕΣΥ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία

που βρίσκονται πλέον στα χέρια της
Δικαιοσύνης δεκάδες ασθενείς αναγκάστηκαν

να πληρώσουν από την τσέπη
τους υλικά αξίας από 500 έως 3.000 ευρώ

καθώς το νοσοκομείο αδυνατούσε

να τα προμηθευθεί Ωστόσο η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας αφήνει αιχμές για
πιθανό κόλπο με στόχο την παράκαμψη
της λίστας αναμονής

Μετά τις σχετικές καταγγελίες η προϊσταμένη

της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών
παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής
έρευνας ενώ παράλληλα στο νοσοκομείο
έκαναν έφοδο και άνδρες του Σώματος
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

ΣΕΥΥΠ σε μια προσπάθεια να
χαρτογραφήσουν

τις διαδρομές των δωρεών
Στο μεταξύ την περασμένη εβδομάδα

ακόμη δύο καταγγελίες μπήκαν στο μικροσκόπιο

της Δικαιοσύνης ήδη έχει αρχίσει
εισαγγελική έρευνα κατά την οποία μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου

Ιπποκράτειο στη θεσσαλονίκή θα
κληθούν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με
το ωράριο των γιατρών σε ένα από τα

μεγαλύτερα

τμήματα Αιμοδοσίας της χώρας

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΖ ΒΑΡΔΙΕΣ Αιτία οι μαρτυρίες
των εργαζομένων ότι υποχρεώνονται

να εργάζονται σε συνεχείς βάρδιες που
υπερβαίνουν το ωράριο ενώ γίνονται αιμοληψίες

ακόμη και από συναδέλφους
τους που δεν είναι αιματολόγοι

Ο ιός των προβλημάτων φαίνεται ότι
έχει χτυπήσει τα νοσοκομεία της θεσσαλονίκης

καθώς λίγα 24ωρα αργότερα
ο εισαγγελέας Διαφθοράς διέταξε προκαταρτική

έρευνα και στο αντικαρκινικό
νοσοκομείο θεαγένειο

Πάντως από το πλήθος των υποθέσεων
που αφορούν τον χώρο της Υγείας είναι η
μοναδική που σχετίζεται με περιπτώσεις
διαφθοράς και σπατάλης δημόσιου χρήματος

θυμίζοντας εποχές που γινόταν
πάρτι στο ΕΣΥ

Οπως προκύπτει από τις πληροφορίες
επιστολές που έφτασαν στο γραφείο του
εισαγγελέα στοχοποιούν δύο συγκεκριμένα

πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι
υπεξαιρούν ακριβά φάρμακα που προμηθεύεται

το ίδρυμα για τη θεραπεία
σοβαρών παθήσεων και τα διοχετεύουν
στο εξωτερικό

ΓΝΩΜΗ

Γιαιί είναι άρρωστη
Η κυβέρνηση πιστεύει πως το μόνο που χρειάζεται

το ΕΣΥ είναι διορισμοί Στην πραγματικότητα

δεν έχει ιδέα ούτε πόσους χρειάζεται
ούτε πού Ερμαιο της κακοδιοίκησης και της πε

λατοκρατίας το ΕΣΥ έχει αναπτυχθεί άνισα και ουδείς

γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες Η επαναφορά
του στην προτέρα της κρίσης κατάσταση δεν είναι

εφικτή Πολύ απλά λεφτά δεν υπάρχουν Ειδικά

λεφτά για πέταμα
Δυστυχώς δεν υπάρχει εν σπέρματι έστω ούτε

σχέδιο που να δρομολογεί λύσεις προσαρμοσμένες
στους διαθέσιμους πόρους Μαξιμαλισμοί με την τσέπη

άδεια και μπαλώματα δεν λύνουν τα προβλήματα
Η κυβέρνηση περιορίζεται στον ρόλο του πυροσβέστη

όταν δεν απολαμβάνει τον ρόλο του θεατή
Το σύστημα καταρρέει λόγω αδράνειας

Είναι ανάγκη να δούμε κατάματα αυτό που σπρώχνουμε

συνεχώς κάτω από το χαλί Στην Αθήνα και
την περιφέρεια επείγει η αναδιάταξη των διαθέσιμων

πόρων Αν δεν γίνει μελετημένα και συνειδητάμ mm πολύ σύντομα η αδυναμία συντήρηI σης των εγκαταστάσεων και οι συΒρ esfm νταξιοδοτήσεις θα την επιβάλουν βί
Lv Μ οια και άναρχα Δεν χωράνε συντε

fcÇjt Λ χνιασμοί και πολιτικά κόστη Είναι
Β^ρλ ανάγκη να αξιοποιήσουμε το 1 00Κ των διαθέσιμων πόρων Η αναδιάταξη

και οι συγχωνεύσεις είναι λοιπόν

η πρώτη μεταρρύθμιση
Ο εκσυγχρονισμός της απαρχαιωμένης

διοικητικής δομής είναι η δεύτερη Είναι απαραίτητο

νοσοκομεία και κρατικές μονάδες του ΠΕΔΥ
να ανεξαρτητοποιηθούν από τα νύχια των κομματικών

στρατών Πρέπει να γίνουν αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα

υπό δημόσια εποπτεία με πραγματικά
αυτόνομες διοικήσεις ολοκληρωμένους προϋπολογισμούς

και σύγχρονο ευρωπαϊκό μάνατζμεντ
Η τρίτη και ίσως δυσκολότερη μεταρρύθμιση αφορά
τις ιατρικές υπηρεσίες Ξεκινώντας από την αναμόρφωση

του ΚΕΣΥ και της ιατρικής εκπαίδευσης
η διασφάλιση της ποιότητας η εφαρμογή των βέλτιστων

πρακτικών από όλους και η περιοδική αξιολόγηση

σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ δύσκολο να
εφαρμοστούν σήμερα σε ένα σύστημα ανοχύρωτο
απέναντι στην αυθαιρεσία

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΜΠΑΡΠΩΤΑ

Μαζί
με αυτές τις τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις

επιβάλλεται και μια τέταρτη Πρέπει
να γίνει κατανοητό πως μεταρρύθμιση δεν

συνιστά η ψήφιση ενός νόμου αλλά ο μαραθώνιος
της εφαρμογής του σε πραγματικές συνθήκες Ο

μηχανισμός

εφαρμογής και η διαρκής παρακολούθη
σή της είναι συστατικό στοιχείο και απαιτεί προσεκτική

προετοιμασία
Το ερώτημα που εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο

είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη Ποια
πολιτική δύναμη θα αναλάβει να συγκροτήσει τις
απαραίτητες κοινωνικές συμμαχίες για τις μεταρρυθμίσεις

που χρειάζεται η χώρα Δυστυχώς τόσο
η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση
δεν δείχνουν να έχουν διάθεση να αναλάβουν τέτοιες

ευθύνες Απομένει το Κέντρο στον κατακερματισμένο

χώρο του οποίου φαίνεται πως διαμορφώνονται

προγραμματικές συγκλίσεις Ας ελπίσουμε
πως η ταχύτητα ωρίμασής τους θα είναι μεγαλύτερη

από αυτή της διάλυσης του συστήματος υγείας

Ο Κώσταε Μπαργιώταε είναι ßouAeurhs Aapioas με To Ποτάμι
υπεύθυνοΒ του τομέα Υγείαε
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ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΟΝΤΙΑ

Επιμέλεια Ηλίας Αλεζάκης
Η ΧΡ ΚΕΛΛΑΣ ΝΔ Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέλυσε και την υγεία
Μας δουλεύει ο Χρήστος μου φαίνεται

Βλέπεις οι προηγούμενοι την
είχαν στα ώπα-ώπα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ βέβαια γελάνε με
τέτοιου είδους διαπιστώσεις όταν
από το 20 1 0 και μετά έχουν νοιώσει
στο πετσί τους την απαξίωση του
δημόσιου τομέα υγείας που συνεχίζεται

μέχρι και σήμερα με την ίδια
δυναμική προς τα κάτω βεβαίως
η ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ λοιπόν ο Χ Κέλλας
Έκπληκτη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί

τις τελευταίες εβδομάδες
όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται
στο χώρο της υγείας Ασθενείς να
κάνουν δωρεές υλικών στα νοσοκομεία

Προσωπικό απλήρωτο επί
μήνες και με συμβάσεις πρωτοφανείς

Η ΣΩΠΑ Λες να εκπλήσσονται
με αυτά μόνο οι ασθενείς η επειδή
δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν τα
φάρμακα για την πίεση και το ζάχαρο
και για πολλούς από αυτούς ο βίος
έχει συντομεύει αρκετά Αλλά άραγε
ποιος δίνει δεκάρα γι αυτούς τώρα
και πότε έδωσε και πριν
η ΜΕ 2 ΔΙΣ κονδύλι για τη φαρμακευτική

δαπάνη μπορούν άραγε να
καλυφθούν οι ανασφάλιστοι Το
υπουργείο λέει ναι Οι φαρμακοβιομηχανίες

όχι Ποιος έχει δίκιο Η πορεία

θα δείξει αν και τα 2 δις μου
φαίνονται μικρό ποσό εκτός και αν
μειωθεί δραστικά η νοσηρότητα και
περιοριστούν όλοι στην ασπιρίνη
Ή το χειρότερο σενάριο αυξηθούν
τα μη συνταγογραφούμενα οπότε
πάρ το αυγό και κούρευτο

ΜΑΛΙΣΤΑ προβληματισμό προκαλεί

η πρόταση του Συνδέσμου
Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης

ΕΦΕΧ για αύξηση των μη συν
ταγογραφούμενων φαρμάκων ΜΗ
ΣΥΦΑ και αντίστοιχη μείωση των
συνταγογραφούμενων

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ του ΕΦΕΧ
είναι ότι ο αριθμός των μη συνταγογραφούμενων

φαρμάκων στην
Ευρώπη καλύπτει το 50 του συνόλου

των σκευασμάτων όταν στην
Ελλάδα είναι 25
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ΕΔΕστο Θεαγένειο
για το εμπόριο

αντικαρκινικών
σκευασμάτων

ΕΝΟΡΚΗ Διοικητική Εξέταση ξεκίνησε
χθες στο θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο

θεσσαλονίκης μετά τα δημοσιεύματα

για παράνομο εμπόριο ακριβών

αντικαρκινικών φαρμάκων Το διοικητικό

συμβούλιο ενημερώθηκε για
το περιεχόμενο δημοσιευμάτων του Τύπου

σχετικά με αξιόποινες πράξεις που
φέρεται ότι τελέστηκαν στο νοσοκομείο
μας και τις διερευνά ο αρμόδιος εισαγγελέας

Διαφθοράς
Εξυπακούεται ότι το πόρισμα της διενεργούμενης

ΕΔΕ θα αποτελέσει στοιχείο

φακέλου της εισαγγελικής έρευνας

αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική
ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ του
θεαγενείου

Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο
της Δικαιοσύνης βρίσκεται ενδονοσο
κομειακό κύκλωμα Δύο συγκεκριμένα
πρόσωπα κατά πάσα πιθανότητα γιατροί

φέρεται τα τελευταία πέντε χρόνια
όη έχουν στήσει κύκλωμα που με έξοδα
του νοσοκομείου παραγγέλνουν πανάκριβα

αντικαρκινικά φάρμακα τα οποία
στη συνέχεια με διάφορα τεχνάσματα
τα οικειοποιούνται και τα πωλούν πιθανότατα

στη Βουλγαρία



3. ΚΗΡΥΞΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΘΝΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 26

26 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΘΝΟΣ ςαββατο ιι ιουνιου2016

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Κήρυξαν τον
πόλεμο στην
παχυσαρκία
Την αύξηση της φορολογίας στις παχυντικές τροφές και κατάργηση των
ορίων ηλικίας για επεμβάσεις σε παχύσαρκους προτείνουν ειδικοί στο υπουργείο

Υγείας και εισηγούνται τρόπους πρόληψης από την παιδική ηλικία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΠΡΓΟΣ

Μείωση
φορολογι'ας cms υγιεινές

χροφές αύξηση στις
παχυντικές και κατάργηση

των ορίων ηλικίας για επεμβάσεις σε
παχύσαρκους εισηγούνται οι ειδικοί
στο υπουργείο Υγείας

Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται ως
μείζον πρόβλημα δημόσιας Υγείας

και εισηγούνται τρόπους πρόληψης
από την παιδική ηλικία Οι επιστήμονες

επισημαίνουν ότι εκτός των αλ
λων επιδρά αρνητικά οτους προϋπολογισμούς

και στα οικονομικά της
Υγείας

Εισηγούνται την κάλυψη των ειδικών

επεμβάσεων για την αντιμετώπιση
της παχυσαρκίας βαριατρική

χειρουργική με συγκεκριμένο νοσήλιο

το οποίο κυμαίνεται από 800
έως 4.600 ευρώ Προτείνουν πιστοποίηση

των κέντρων όπου διενερ
ουνται παρόμοιες επεμβάσεις προκειμένου

να αποφεύγονται οι κίνδυνοι

επιπλοκών στους πάσχοντες
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται

μεταξύ άλλων στο σχέδιο τελικής
έκθεσης για την πσχυσαρκία και τη
βαριατρική χειρουργική στην Ελλάδα
η οποία παραδόθηκε πρόσφατα στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδα
ειδικών που συγκρότησε το υπουργείο

Υγείας η οποία αποτελείται από
τους καθηγητές Ιωάννη Μελισσά
Ιωάννη Κυριόπουλο Θεόδωρο Διαμαντή

τους χειρουργούς Οδυσσέα
Βουδούρη και Χαρίλαο Παππή και
την παιδίατρο Ανδριανή Βαζαίου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η
παχυσαρκία συνιστά μείζονα παράγοντα

κινδύνου για την εμφάνιση
σημαντικού αριθμού παθήσεων Σε
αυτές περιλαμβάνονται καρδιαγγειακές

παθήσεις στεφανιαία νόσος
υπέρταση δυσλιπιδαιμία ασθένειες

του ήπατος λιπώδες ήπαρ ο σακχαρώδης

διαβήτης τύπου 2 μορφές
καρκίνου παχέος εντέρου μαατού
ενδομητρίου η οσκοαρθρίτιδα η
υπνική άπνοια και αλλες μορφές
αναπνευστικών διαταραχών επιπλοκές

στην αναπαραγωγική διαδικασία
και στην εγκυμοσύνη

Η πσχυσαρκία ενοχοποιείται για
ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα

ανικανότητα προς εργασία
απώλεια 8 έως 1 0 ετών ζωής σε άτομα

με υπερβολική πσχυσαρκία Τα
χαμένα κρόνια αυξάνονται κατά 30
με κάθε επιπλέον 1 5 κιλά σωματικού
βαρους

Τα παιδιά
Η εμφάνιση παχυσαρκίας στην

παιδική ηλικία είναι εξόχως επιβαρυντικός

παράγοντας Ενα στα δύο
παιδιά και το 80 των εφήβων παραμένουν

πσχΰσαρκοι και στην ενπλι
κη ζωή Το ποσοστά μειώνεται στο
1 5 έως 20 ατην περίπτωση που
ακολουθούν ένα υγιές διατροφικό
μοντέλο και οι γονείς τους έχουν κανονικό

βάρος
Για την πρόληψη οι ειδικοί προτείνουν

μεταξύ άλλων ενημέρωση
γυναικολόγων εγκύων και προσωπικού

μαιευτηρίων ενημέρωση στα
νηπιαγωγεία και τα σχολεία τήρηση
της νομοθεσίας στα κυλικεία των
σχολείων και αύξηση των ωρών άθλησης

στους μαθητές
Σε επίπεδο κρατικής μέριμνας

πρστείνουν απαγόρευση διαφημίσεων
τροφίμων που ευνοούν την παχυσαρκία

στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης

ανάμεσα στα παιδικά προγράμματα

Εισηγούνται επίσης μείωση

της φαρολογι'ας σε τρόφιμα που
είναι πιο υγιεινά όπως γαλα φρούτα

λσχανικά ψαριά υποχρεωτική
αναγραφή θρεπτικής σύστασης τροφίμων

με έμφαση cms θερμίδες το
λίπος και tous υδατάνθρακες με σή¬

μανση τύπου φωτεινού σηματοδότη

Οι επιστήμονες θεωρούν αναγκαίο
να γίνει συζήτηση με βιομηχανίες
και βιοτεχνίες τροφίμων προκειμένου
να υπάρξει μείωση του λίπους της
ζάχαρης και του πλατιοΰ στα τρόφιμα
και αμίκρυνοτι μερίδων από ςιιρθτ
ςίζβ σε φυσιολογικές μερίδες

Οι επεμβάσεις αντιμετώπισης της
πσχυσαρκίας χαρακτηρίζονται από
την ομάδα εργασίας ως κρίσιμη παράμετρος

για την αντιμετώπιση του
προβλήματος Υπαρχουν ωστόσο
μια σειρά εμπόδια και ελλείμματα
ποιότητας τα οποίατπλαιπωροΰντους
ασθενείς

Ο χρόνος που προεγχρίνονται ατη
χώρα μας οι εν λόγω επεμβάσεις από
τα Ταμεία χαρακτηρίζεται χρονοβόρος

και αναποτελεσματικός Την ίδια
ώρα δεν διασφαλίζεται πως ο ασθενής

θα χειρουργηθεί με ασφαλεια σε
ένα αξιόπιστο κέντρο καθώς η Ελλάδα

δεν διαθέτει καν εθνική βάση καταγραφής

βαριατρικών επεμβάσεων
όπως έχουν 29 ευρωπαϊκές χώρες

Οπως συμβαίνει με όλους τους
πάσχοντες από χρόνιο νόσημα το
5 έως 6 των παχύσαρκων που θα
χειρουργηθούν θα χρειαατεί να οδηγηθούν

εκ νέου ατο χειρουργείο Το
οτίατημα Υγείας δεν έχει προνοήσει
ώστε να εγκρίνεται η απαιτούμενη
δεύτερη επέμβαση Αυτό έχει ως αποτέλεσμα

να επιβαρύνεται η υγείατων
ασθενών και να αυξάνονται παραλ
λπλα οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση

της νόσου
Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν αβάσιμα

τα ισχύοντα όρια ηλικίας για επέμβαση

που θέτουν σήμερα τα Ταμεία
και τα οποία είναι 65 ετών και άνω
και 18 ετών και κάτω Εκτιμούν πως
το κριτήριο δεν πρέπει να είναι η πλι
κία αλλά η βιολογική κατάσταση του
ασθενούς

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
Αγόρια H κορίτσια

ΕΛΛΑΔΑ

18,6-50,0

Ιταλία
21,9-44,8

13.0-40,4

Ισπανία
15,1-48,9

12,8-42,2

Σλοβακία
1

10,0-48,9
6,8-33,6

Πορτογαλία
16,7-40,5

12,6-35,5
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

18,2-34,6
12,1-27,4

Μάλτα
14,7-34,4

11,9-29,5

Σλοβενία
11,7-35,9

8,4-31,7

Βουλγαρία
12,8-28,2

11,8-27,9

Ουγγαρία
14,2-25,1

10,3-28,2

Ιρλανδία
8,6-32,2

6,8-30,3

Λιθουανία
9,5-27,3

5,9-21,3

Τσεχία
10,7-24,4

7,3-23,7
Λετονία

10,8-24,5
7,5-22,2

Νορβηγία
7,5-23,0

6,0-23,1

Σουηδία
6,8-26,3

5,1-23,5

Βέλγιο
5,8-27,3

ΠΗΓΗ WHO 2014
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ΊΙΊΙΙ II Ml Γ III III I

ΕΥΡΩΠΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΝΟΣΗΛΙΟ KEN
ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΑΠΛΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗf Μέρες Κάτω από 2
Νοσήλια χωρίς υλικά 800€
Υλικά 1.200€
Νοσήλια με υλικά 2.000€

ΑΠΛΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟΚΗ

Μέρες Πάνω από 2
Νοσήλια χωρίς υλικά 1.500€
Υλικά 1.200C
Νοσήλια με υλικά 2.700€

ΜΕΙΖΟΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ

Μέρες Κάτω από 4
Νοσήλια χωρίς υλικά 1.200€
Υλικά:2.400€
Νοσήλια με υλικά 3.600€

ΜΕΙΖΟΝ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟΚΗ

Μέρες Πάνω από 4
Νοσήλια χωρίς υλικά 2.200€
Υλικά 2.400€
Νοσήλια με υλικά 4.600€

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΑΚΤΥΛΙ ΟΥ

Μέρες 1

Νοσήλια χωρίς υλικά 800€
Υλικά Ο

Νοσήλια με υλικά 800€
ΠΗΓΗ Ομάδα epyaoias naxuoapKÎas 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Παγκόσμια επιδημία
Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ΠΟΥ χαρακτηρίζει

την παχυσαρκία ούγ
χρσνη παγκόσμια επιδημία καθώς

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες

αιτίες νοσηρότητας

και θνησιμότητας
Το ποσοστό των

υπέρβαρων και των παχύσαρκων

ενηλίκων
έχει δυστυχώς διπλασιαστεί

ή ακόμη και
τριπλασιαστεί

τις τελευταίες

δεκαετίες στις
χώρες της Δύσης αλλά
και στην Ελλάδα όπου
πάσχει περίπου το
20 του ενήλικου
πληθυσμού

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΙΩΑΝΝΗΣ
μέλισσας

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ επιβαρύνει

τους προϋπολογισμούς

των υγειονομικών

συστημάτων τους
ασφαλιστικούς φορείς και τους
ίδιους τους πάσχοντες λόγω των
αυξημένων αναγκών για υγειονομική

φροντίδα ενώ προκαλεί δυσμενείς

επιπτώσεις στην παραγωγική

διαδικασία

ΥΠΟ το πρίσμα αυτό η συγκρότηση
της Ομάδας Εργασίας για την

αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας
που ορίστηκε από το υπουργείο
Υγείας είχε ως στόχο την κατάδειξη

επιστημονικών μεθόδων για
την πρόληψη της και την εισήγηση

Καθηγητή Χειρουρ
YiKhs πρόεδροε επιστημονικού

Συμβουλίου

European
Accreditation Council
for Bariatric Surgerv

μιας σειράς προτάσεων οι οποίες
σχετίζονται με την αναμόρφωση
και βελτίωση του υφιστάμενου
στη χώρα πλαισίου για τη χειρουργική

αντιμετώπιση της σοβαρής
μορφής νοσογόνου
παχυσαρκίας

Η BAPIATPIKH χειρουργική

είναι η μόνη
γνωστή σήμερα μέθοδος

για μόνιμη απώλεια
βάρους και ίαση των σοβαρών

συνυπαρχουσών
παθήσεων αχ του σακχαρώδους

διαβήτη τύπου

2 Είναι ασφαλέστερη

και αποτελεσματικότερη

αν εφαρμόζεται
από εκπαιδευμένους

και με εμπειρία
στο αντικείμενο χειρουργούς

ενώ το νοσηλευτικό

ίδρυμα θα πρέπει

να έχει το κατάλληλο εξειδικευμένο

προοωπικό και υλικοτεχνικό

εξοπλισμό

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των χειρουργών
και κλινικών από ανεξάρτητους
διεθνείς οργανισμούς μία

μορφή ISO αποδεικνύει την
επάρκειά τους για ασφαλή και
αποτελεσματική χειρουργική αντιμετώπιση

ασθενών με νοσογόνο
παχυσαρκία πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό

για τους ασθενείς που
επιλέγουν να χειρουργηθούν

mmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiimimiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

ΜΕΛΕΤΗ

Ο cpôpos Äi'nous κάνει
καλό στην υγεία
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ στην υγεία των πολιτών

είναι η αύξηση της φορολογίας

στα παχυντικά τρόφιμα
τα οποία είναι υψηλής περιεκτικότητας

σε λίπος
Αυτό αναφέρεται στην έκθεση

των ειδικών οι οποίοι επικαλούνται
τη θετική εμπειρία που υπάρχει

στο εξωτερικό από τον φόρο
λίπους

Οι χώρες που έλαβαν το μέτρο
φορολόγησης εμφάνισαν αξιόλογη

μείωση στην καταναλωση
των επιβλαβών τροφών

Ενδεικτικό είναι ότι η επιβολή
φορολογίας κατά 20 στα αναψυκτικά

με ζάχαρη είχε ως αποτέλεσμα

την ημερήσια μείωση
των θερμίδων κατά 34 έως 37
στους ενηλίκους και κατά 40 έως
5 1 στα παιδιά Ε

πιστημονικές μελέτες έχουν
καταδείξει ότι η αύξηση κατά 1 0
στην τιμή των φαστ φσυντ σχετί¬

ζεται με μικρότερη κατά 5,7 συχνότητα

εβδομαδιαίας κατανάλωσης

των εν λόγω τροφών
Αναφορικά με τα προγράμματα
πρόληψης της παχυσαρκίας
υπάρχουν ενδείξεις πως παρεμβάσεις

όπως η χρήση της φορολογίας

και η στόχευση στον παιδικό

πληθυσμό με σκοπό τη διαμόρφωση

ενός υγιεινού τρόπου
ζωής είναι αποδοτικές

Η αυξητική τάση της παχυσαρκίας
στη χώρα μας σωρεύει υψηλό

επιδημιολογικό νοσολογικό
κοινωνικό και οικονομικό φορτίο
Συνεπώς χρειάζεται συντονισμένη

εθνική προσπάθεια για τον
περιορισμό των συνεπειών της
νόσου τόσο στον τομέα της πρόληψης

όσο και της θεραπευτικής
αντιμετώπισης όπου οι διαθέσιμες

επιλογές διαφαίνονται αποτελεσματικές

ως προς το κόστος
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Μιχάλης ΠιτσιΑίδης
pitsilidis@gmail.com

ΥΓΕΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. . .

01 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ στο χώρο της
Υγείας, κυρίως νοσηλευτών και γιατρών, 

καθώς και η ειδησεογραφία που
κατακτά συχνά την επικαιρότητα, δείχνουν 

το βάθος και το εύρος του 
προβλήματος 

ελλιπούς χρηματοδότησης
και κακής οργάνωσης του ΕΣΥ. Παρά
τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις
του ανεκδιήγητου και παντελώς ακατάλληλου 

κ. Πολάκη αλλά και του ανεπαρκούς 

για το μέγεθος των προβλημάτων 

κ. Ξανθού. Πρόσφατα είχαμε
μια ενδεικτική πρωτοβουλία που δεν
πήρε κανένας από τους μεγαλοσχή-
μονες αλλά ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Λασιθίου και μέλος του Πανελλήνιου 

Ιατρικού Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος 

Νικολαράκης.
Ο κ. Νικολαράκης ουγκέντρωσε

όλα τα στοιχεία που δείχνουν πως η
κατάσταση της Υγείας στη χώρα μας
έχει πάρει τη μορφή προβλήματος
ανθρωπιστικής φύσης. Ανάμεσα στα
στοιχεία του και δημοσίευμα ενός από
τα πιο έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά, 

του «The Lancet». που σχολιάζει
την ελληνική κρίση στην Υγεία. Μετέβη, 

λοιπόν, στις Βρυξέλλες, όπου τα
παρέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

ενημερώνοντας σχετικά και τον
ίδιο τον επίτροπο Υγείας. Ο κ. Νικο-
λαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη,
μετά την επιστροφή του, επιβεβαίωσε
εκείνο που όλοι υποψιάζονται και 

φοβούνται: 

ότι εκεί γνωρίζουν τα τεχνοκρατικά 

στοιχεία της δήθεν «μεταρρύθμισης 

στο χώρο της Υγείας», αλλά
δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τα
προβλήματα που αυτή έχει δημιουργήσει 

στον πολίτη.
Για να στηρίξει τις θέσεις του ο κ.

Νικολαράκης παρέθεσε στοιχεία, που

ουδείς στο Ευρωκοινοβούλιο αμφισβήτησε. 

Μίλησε για τα 4 εκατομμύρια 
Ελλήνων που βρίσκονται κάτω

από το όριο της φτώχειας, με ετήσια
έσοδα λιγότερα των 4.000 ευρώ, για
το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, για τους
750.000 που είναι ανασφάλιστοι, χωρίς 

καμία πρόσβαση στο ΕΣΥ, για τα
χιλιάδες παιδιά που δεν εμβολιάζονται, 

για την έκρηξη των κρουσμάτων 
AIDS, για την αύξηση κατά 30%

των ασθενών που καταφεύγουν στα
νοσοκομεία ως πρωτοβάθμια φροντίδα 

Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια και
πολλά άλλα.

Ο ίδιος παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία 

για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου 

όπου εργάζεται, με τους 68
γιατρούς πριν από το 2009 και τους 48
σήμερα. Παρέθεσε επίσης στοιχεία του
μεγαλύτερου μαιευτηρίου της Αθήνας,
όπου μητέρες εγκαταλείπουν, κρυφά
τα βράδια, τα παιδιά τους, επειδή δεν
έχουν να πληρώσουν το κόστος νοσηλείας 

τους. Εδειξε ακόμα πλήθος
φωτογραφιών με ανθρώπους με παρα
πληγία 100% που η αρμόδια υγειονομική 

επιτροπή τούς στερεί το σχετικό
επίδομα. Οπως τόνισε ο κ. Νικολαρά-
κης, 80 χιλιάδες άνθρωποι είναι σήμερα 

στην Ελλάδα, στο κρεβάτι, περιμένοντας 

τις ανύπαρκτες επιτροπές
να αποφανθούν, ώστε να πάρουν το
επίδομα που δικαιούνται. Τι έγινε; Τα
λεγόμενα του γιατρού έγιναν κατανοητά 

από τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών. 

Οπως ο ίδιος διαβεβαίωσε, σε
δύο σημεία τουλάχιστον περιμένει την
παρέμβασή τους: στο ζήτημα με τα μη
εμβολιασμένα παιδιά και σε αυτό με
τους κατάκοιτους ασθενείς που περιμένουν 

τις επιτροπές. ■
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Η δωρεά υλικών στα νοσοκομεία φαίνεται ότι παίρνει

ανεξέλεγκτες διαστάσεις Εκτός από τις καταγγελίες

για το ΑΧΕΠΑ ένα νέο περιστατικό έρχεται από το

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να καταδείξει την
απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα

περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας

atà

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΗτΣ

Χειρουργήθηκε στην καρδιά
με υλικά που είχε δωρίσει

ΛΟΥ

Κορυφή του παγόβουνου φαίνεται ότι αποτελούν
οι δωρεές υλικών από ασθενείς στο ΑΧΕΠΑ
προκειμένου να υποβληθούν σε επέμβαση ή ακόμη
και να παρακάμψουν τη λίστα αναμονής Όπως
αποκαλύπτει η ΗτΣ σε αντίστοιχη δωρεά μεγάλης

αξίας αναγκάστηκε ασθενής και σε άλλο
δημόσιο νοσοκομείο της θεσσαλονίκης ώστε να
χειρουργηθεί Σύμφωνα με πληροφορίες τον περασμένο

Δεκέμβριο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
νοσηλεύτηκε ασθενής για εμφύτευση μοσχεύματος

ενδοαγγεικά με ανεύρυσμα αορτής Ο ασθενής

προχώρησε ο ίδιος στην προμήθεια του απαραίτητου

υλικού και στη συνέχεια σε δωρεά προς
το νοσοκομείο Ο συγκεκριμένος ασθενής μετά από
10 ημέρες υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση

μοσχεύματος με τη χρήση του υλικού νευροδι
εγερτή που ο ίδιος είχε δωρίσει στο νοσοκομείο
Με έγγραφό του μάλιστα το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι το
κόστος ορισμένων επεμβάσεων είναι πολύ υψηλό
και δεν καλύπτεται από τα προβλεπόμενα νοσήλια
KEN και προειδοποιεί ότι θα αναγκαστεί να μειώσεις

ης επεμβάσεις Ενδεικττκά το συνολικό κόστος

ενδοαγγειακής αποκατάστασης ανευρυσμάτων
σύμφωνα με τα KEN αποζημιώνεται από 7.258

ευρώ έως και 1 1.318 ευρώ ανάλογα με ττς ημέρες
νοσηλείας και τη βαρύτητα του περιστατικού Ωστόσο

στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου το μέσο κόστος
για τον ασθενή ανέρχεται σε περίπου 19.000 ευρώ
Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία τέτοια επέμβαση δημιουργεί

μαύρη τρύπα χιλιάδων ευρώ στο νοσοκομείο

Υπό αυτές τις συνθήκες και σε συνδυασμό με
την υποχρηματοδοτηση των νοσοκομείων οι δωρεές

ασθενών είναι μονόδρομος
Ήδη γιατροί και εργαζόμενοι στις δημόσιες

δομές της χώρας έχουν αρχίσει ης κινητοποιήσεις
ενώ προαναγγέλλουν θερμό φθινόπωρο με απεργίες

διαρκείας
Η ζωή των ασθενών τίθεται σε κίνδυνο κατ

εξακολούθηση εξαιτίας των προβλημάτων του ΕΣΥ
τα οποία βρίσκονται σε μη διαχειρίστμα επίπεδα
αναφέρει χαρακτηριστικά η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Όπως
τονίζει χάνουν τη ζωή τους ασθενείς ψάχνοντας
να βρουν κλίνη σε εντατνκή ΜΕΘ και καταγγέλλει
όη έκλεισαν 50 κλίνες ΜΕΘ επειδή δεν ανανεώθηκε

η σύμβαση των 190 εργαζομένων που απασχολούνταν

σης ΜΕΘ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου

η κυβέρνηση να προσλάβει τα δικά της

Με έγγραφο του το Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου ενημερώνει ης
αρμόδιες υπηρεσίες ότι το κόστος
ορισμένων επεμβάσεων είναι
πολυ υψηλό και δεν καλύπτεται
από τα προβλεπόμενα νοσήλια

παιδιά αφού οι προσλήψεις είναι εκτός ΑΣΕΠ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ σης

λίστες αναμονής του ΕΚΑΒ βρίσκονται καθημερινά
τουλάχιστον 30 ασθενείς περιμένοντας να βρουν
ΜΕΘ και οι πιθανότητες να χάσουν τη μάχη για
τη ζωή εκτός ΜΕΘ τριπλασιάζονται

Σοβαρές είναι οι ελλείψεις προσωπικού Μόνο
φέτος μισθοδοτούνται 2.500 λιγότεροι υπάλληλοι
στο ΕΣΥ σε σχέση με πέρυσι και συνολικά την τριετία

13.500 λιγότεροι υπάλληλοι Σε αυτούς εκτιμάται

ότι θα προστεθούν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενοι

οι οποίοι θα αποχωρήσουν προς συνταξιοδότηση

από το ΕΣΥ το 2016

Παράλληλα τον Σεπτέμβριο λήγουν οι συμβάσεις

του Επικουρικού Προσωπικού και αν δεν ανανεωθούν

θα χαθούν και άλλες θέσεις
Συνολικά οι κενές οργανικές θέσεις στο ΕΣΥ

ανέρχονται σε 30.000 με αποτέλεσμα μόλις μία
νοσηλεύτρια στη βάρδια να αντιστοιχεί σε κάθε
κλινική των 40 ασθενών

Εξαιτίας των δραματτκών ελλείψεων σε κλείσιμο

τμημάτων και μείωση των διαθέσιμων κλινι¬

κών οδηγούνται τα δημόσια νοσοκομεία Ενδεικτική
είναι η περίπτωση του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα

το οποίο εφημερεύει καθημερινά ειδικά για
μαιευτικά και παιδιατρικά περιοταττκά Το νοσηλευτικό

και μαιευτικό προσωπικό έχει μείωση μεγαλύτερη

του 50 από ης οργανικές θέσεις Οι
μαίες και νοσηλευτές εργάζονταιχωρίς ρεπό χωρίς
τη δυνατότητα λήψης κανονικών αδειών και με μία
αναλογία νοσηλευτή ανά ασθενείς που φτάνει το
1/30 Σης τέσσερις μονάδες που λειτουργούν στο
νοσοκομείο η αναλογία αυτή φτάνει το 1/10 καθιστώντας

χα αντίστοιχα τμήματα επιρρεπή σε ατυχήματα

και λοιμώξεις Ο ρόλος τους αμφισβητείται
και κρίνεται επτκίνδυνη η λειτουργία τους αναφέρει

χαρακτηριστικά το Σωματείο Εργαζομένων
σε κατεπείγουσα επιστολή που απέστειλε προς την
1η Υγειονομική Περιφέρεια Ατττκής Όπως τονίζεται

υπάρχουν τμήματα που πλέον θα πρέπει να
κλείσουν καθώς δεν δύνανται να καλύψουν ης
βάρδιες το μικροβιολογικό τμήμα στερείται πλέον

ειδικευμένων ιατρών ενώ η αιμοδοσία δεν μπορεί
να λειτουργήσει
Σύμφωνα με το Σωματείο οι τραυμαηοφορείς

νοσηλευιές είναι είδος πολυτελείας και η μετακίνηση
των ασθενών γίνεται από συνοδούς αφού ης

περισσότερες φορές ένας τραυμαηοφορέας καλύπτει

100 κλίνες συμπεριλαμβανομένου και της
Μονάδας Στην ίδια επιστολή το Σωματείο προειδοποιεί

όα το Νοσοκομείο έφτασε σε οριακό σημείο
λειτουργίας ενημερώνοντας όη θα προβεί σε
σύμπτυξη τμημάτων με αποτέλεσμα τη μείωση των
ενεργών κλινών

Την ίδια στιγμή τα νοσοκομεία υποφέρουν
από υποχρηματοδοτηση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους ανέρχονται στα 2 δισ ευρώ και τα Ταμεία τους
είναι άδεια Φέτος η χρηματοδότηση είναι μειωμένη

350 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρυσι 1.150 δισ
ευρώ και έως τώρα αν και κύλησαν πέντε μήνες
του έτους έλαβαν μόνο 150 εκατ ευρώ

Και ασθενείς αναγκάζονται να αγοράζουν υλικά

προκειμένου να υποβληθούν σε επέμβαση Ηδη
στο μικροσκόπιο του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας βρίσκεται το ΑΧΕΠΑ μετά ης
καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο

για ης δωρεές ασθενών Για το ίδιο
θέμα έχε παρέμβει και ο εισαγγελέας καθώς σύμφωνα

με ης καταγγελίες ασθενείς αναγκάζονται
να πληρώνουν από τη τσέπη τους υλικά αξίας 500

έως και 3.000 ευρώ ώστε να υποβληθούν σε επεμβάσεις

ή ακόμη και να παρακάμψουν τη λίστα αναμονής
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Θα κλείσουν τμήματα ΕΣΥ λόγω αδειών
Το τρελοκομείο των εφημεριών το ολιγάριθμο προσωπικό οι ελλείψεις σε υλικά και οι διαρροές ταλαιπωρούν τα νοσοκομεία

ΓηςΠΕΝΜΥΙ μπουλουτζα

Τρελοκομείο Τρομερός ôykos δούλε
às Μιλάμε για 1.200 έως 1.800

προσελεύσεις ασθενών σε κάθε γενική

εφημερία με εξαντλημένο προσωπικό

λόγω των τεράστιων ελλείψεων

μιλάμε για πάνω από 1.000
άτομα ελλείψεις που παρατηρούνται
παντού στα επείγοντα σε eiôikés
μονάδες σε τμήματα όπως παθολογικά

χειρουργικά και καρδιολογικά
Από τα 1 5 νέα χειρουργεία λειτουργούν

μετά ßias τα 12-13 ενώ άγνωστο

παραμένει τι θα γίνει με τη στελέχωση

των επιπλέον 8 χειρουργείων
που θα είναι έτοιμα το φθινόπωρο
Η περιγραφή καθρεφτίζει την κατάσταση

στη ναυαρχίδα του ΕΣΥ
τον Ευαγγελισμό και ανήκει στον
καρδιολόγο Ηλία Σιώρα αντιπρόεδρο
της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων
Αθηνών Πειραιώς που εργάζεται
στο νοσοκομείο

Δεν είναι όμως μόνον ο Ευαγγελισμός

Σε όλα τα νοσοκομεία η κατάσταση

είναι εκρηκτική Το τακτικό
προσωπικό στο ΕΣΥ έχει μειωθεί
την τελευταία τριετία κατά 13.700
οι κλίνες νοσηλείας κατά 2.000 όμως
η κίνηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Πάνω από 2,2 εκατ νοσηλευθέντες

το 2015 και κοντά στα 12
εκατ επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία
και στα επείγοντα Και η χρηματοδότηση

βαίνει μειούμενη
Ο προϋπολογισμός για τις λειτουργικές

δαπάνες του Ευαγγελισμού
είναι 69 εκατ ευρώ για το

2016 εκ των οποίων δεν έχουμε
λάβει έως σήμερα ούτε το ένα τέταρτο

Οι πιστώσεις δηλαδή τι μας
επιτρέπεται να δαπανήσουμε ανέρχονται

στα 99 εκατ ευρώ Προβλέπουμε

ότι θα χρειαστεί έξτρα επιχορήγηση

25 για να βγάλουμε το
έτος χωρίς να αδειάσουν τα ράφια
του νοσοκομείου συμπληρώνει

Δεν βγαίνουν οι βάρδιες
Σε εμάς εδώ για να μπορέσει να

πάρει το προσωπικό δύο εβδομάδες
άδεια το καλοκαίρι θα κλείσουν τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο αναγκαστικά

τέσσερα νοσηλευτικά τμήματα
Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Αττικόν το νοσηλευτικό και παραϊατρικό

προσωπικό λειτουργεί κάτω
από τα όρια ασφαλείας ενώ τα νοσηλευτικά

τμήματα θα έπρεπε να
έχουν τουλάχιστον 16-17 νοσηλευτές
για να βγαίνουν όλες οι βάρδιες και
έχουν 9-10 Σε ημέρα εφημερίας στο
τμήμα επειγόντων είναι μόλις 2-3
τραυματιοφορείς και γιατροί και
σεκιούριτι αναλαμβάνουν συχνά αυτόν

τον ρόλο σημειώνει στην Κ
ο γ.γ του Συλλόγου Εργαζομένων
στο Αττικόν Γιάννης Πλαγιαννάκος
Τα μειωμένα κρατικά κονδύλια των

Η ταυτότητα της Υγείας σήμερα
Νοσοκομεία

ΕΣΥ
2015

33.001
κλίνες
νοσηλείας
Δεκ 2015

140
κλίνες ΜΕΘ
είναι κλειστές
κυρίως λόγω
έλλειψης
προσωπικού

30.000
κενές οργανικές
θέσεις στο ΕΣΥ
2016

1.000
άτομα επικουρικό

προσωπικό
στο ΕΣΥ
Λήξη συμβάσεων

30/9/2016

11.935.400

Υπουργείο 77 679
Υγείας

2015 εργαζόμενοι
τακτικό

προσωπικό

13.708
λιγότεροι εργαζόμενοι
στο τακτικό προσωπικό
την τελευταία 3ετία

Δαπάνες
2016

Δημόσια
φαρμακευτική

δαπάνη

1,95

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς προμηθευτές

Τέλη Απριλίου 2016

11
Νοσοκομεία

€ΐ,1δισ 1,6

σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία απογευματινά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Από τα έντεκα χειρουργεία

σήμερα λειτουργούν
τα επτά Ιούλιο με
Σεπτέμβριο θα λειτουργούν

πέντε ενώ θα κλείσουν

τα τακτικά περιστατικά
τον Αύγουστο

στο Κρατικό Νίκαιας

τελευταίων ετών npos το νοσοκομείο
έχουν ως αποτέλεσμα να μην επισκευάζεται

ο εξοπλισμός Εδώ και
δύο χρόνια ο μαγνητικός τομογράφος
είναι off τονίζει ο ίδιος

Τα λεφτά φτάνουν ίσα ίσα για
φάρμακα και αναλώσιμα και δεν
μπορούν να γίνουν άλλες εργασίες
onus αντικατάσταση εξοπλισμού
αναφέρει για το Κρατικό Νίκαιας
στην Κ ο νευροχειρουργός Πάνος
Παπανικολάου που χαρακτηρίζει

το νοσοκομείο αδικημένο Το 2015
το κρατικό κονδύλι λειτουργικών
δαπανών ήταν 19 εκατ ευρώ 50
κάτω σε σχέση με άλλα νοσοκομεία
με μικρότερη κίνηση από εμάς Εφέτος

είναι λίγο ενισχυμένο στα 23
εκατ ευρώ Το σοβαρότερο πάντως
πρόβλημα είναι η υποστελέχωση
Για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις

ανάγκες του νοσοκομείου χρειάζονται
200 νοσηλευτές 100 άτομα βοηθητικό

προσωπικό 100 άτομα διοικητικό

και τεχνικό προσωπικό και
50 γιατροί Λόγω των ελλείψεων η
λειτουργία των χειρουργείων είναι
μειωμένη και αναμένεται να ελαττωθεί

ακόμα περισσότερο Από τα
1 1 χειρουργεία σήμερα λειτουργούν
τα επτά το διάστημα Ιουλίου Σεπτεμβρίου

θα λειτουργούν μόνο πέντε
ενώ θα κλείσουν εντελώς τα τακτικά

περιστατικά τον Αύγουστο
Παρακαλούμε εδώ και χρόνια να μας
στείλουν δύο αγγειοχειρουργούς Ο
κόσμος πεθαίνει στην εφημερία με
ρήξη ανευρύσματος αορτής μέχρι

να γίνει διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο

τονίζει ο κ Παπανικολάου
Η εικόνα του ΕΣΥ επιβαρύνεται

ακόμα περισσότερο από την ύποπτη
διακίνηση υγειονομικού υλικού και
φαρμάκων εντός και εκτός νοσοκομείων

Πριν από λίγες ημέρες
κλιμάκιο του Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας μετέβη στο ΑΧΕ
ΠΑ Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής
του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού

για να ξεκινήσει έλεγχο για τις
δωρεές χειρουργικών υλικών από

ασθενείς που περίμεναν να χειρουργηθούν

Την τελευταία διετία οι έλεγχοι
των επιθεωρητών Υγείας έχουν ενταθεί

αφού όσο και αν οι προϋπολογισμοί

στον χώρο της υγείας έχουν
μειωθεί υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
άνομες διαρροές δεν σταμάτησαν
Το 2014 εκδόθηκαν 236 εντολές
ελέγχου σε μονάδες υγείας και φορείς
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
υγείας και εκδόθηκαν 193 πορίσματα
Πέρυσι οι εντολές ελέγχου άγγιξαν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

τις 500 και εκδόθηκαν 238 πορίσματα
ενώ για εφέτος έως και τον Απρίλιο
είχαν εκδοθεί 140 εντολές και

περίπου 80 πορίσματα
Τα ανοιχτά μέτωπα στην υγεία

εκτός από πολλά είναι συχνά και
αθέατα με ό,τι συνεπάγεται αυτό

για την ομαλή διεκπεραίωση των
περιστατικών και εδώ μιλάμε για
ανθρώπινες ζωές Ενδεικτικά οι
προμήθειες του ΕΣΥ σε υλικά με
βεβαρημένο ιστορικό λόγω υπερχρεώσεων

όπως φίλτρα τεχνητού
νεφρού και ραδιοφάρμακα τα πειρατικά

ιδιωτικά ασθενοφόρα που
χρεώνουν παράνομα ακόμα και 2.000
ευρώ για μία απλή διακομιδή τουρίστα

μηχανήματα νοσοκομείων
που μένουν κάθε τόσο και λιγάκι
εκτός λειτουργίας προς όφελος
διαγνωστικών κέντρων Χαρακτηριστικό

των διαδρομών ανομίας και
το ότι φάρμακα υψηλού κόστους
ενώ φαίνεται ότι έχουν χρεωθεί
σε Ελληνες ασθενείς έχουν σταλεί
στο εξωτερικό

Πολλοί ασθενείς
λίγες κλίνες
Σταθερά υψηλός είναι ο
αριθμός των νοσηλειών αλλά

και των επισκέψεων στα
εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων

νοσοκομείων Αυτό
σχετίζεται άμεσα αφενός
με την κρίση που δεν επιτρέπει

στους πολλούς να απευθυνθούν

στον ιδιωτικό τομέα

αφετέρου με την
απουσία ενός καλά οργανωμένου

και στελεχωμένου
συστήματος Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου

Υγείας ESY.net το 2015
καταγράφηκαν 11.935.400
επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά

ιατρεία στα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών
και στα απογευματινά ιατρεία

των δημόσιων νοσοκομείων

και 2.211.343 νοσηλείες

Από το 2011 έως σήμερα

ο αριθμός των επισκέ

Υψηλός παραμένει ο αριθμός

των επισκέψεων
στα εξωτερικά ιατρεία

ψεων στα εξωτερικά ιατρεία
έχει αυξηθεί κατά 200.000
ετησίως ενώ σταθερός με
μικρές διακυμάνσεις είναι ο

αριθμός των νοσηλειών Αυτό

που όμως έχει αλλάξει σε
μεγάλο βαθμό είναι η στελέχωση

του ΕΣΥ και ο αριθμός
των ανεπτυγμένων κλινών
Από 35.020 ανεπτυγμένες
κλίνες το 2012 στα νοσοκομεία

του ΕΣΥ σταδιακά μειώθηκαν

σε 33.001 τον Δεκέμβριο

του 2015 ενώ η μεγάλη

μείωση καταγράφεται
στο προσωπικό Σύμφωνα
με τα στοιχεία του υπουργείου

Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης το τακτικό

προσωπικό του υπουργείου

Υγείας από 91.387
άτομα που ήταν τον Δεκέμβριο

του 2012 μειώθηκε στα
77.679 τον Δεκέμβριο του
2015 μείωση 15
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Η αλόγιστη κατανάλωση tous
έχει εκμηδενίσει

την αποτελεσματικότητα tous
καθιστώντας ταυτόχρονα

τα μικρόβια πιο ισχυρά
από ποτέ

Στις
30 Οκτωβρίου του 1938 ο Ορσον

Γουέλς εισέβαλε στα σπίτια των Αμερικανών

μέσω του ραδιοφωνικού δικτύου
του CBS περιγράφοντας εξωγήινη επίθεση
στα χωράφια του Νιου Τζερσεϊ

Μπαίνοντας στο στούντιο είχε προαναγγείλει
ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει

είναι εμπνευσμένο unô το μυθιστόρημα ο
Πόλεμος των Κόσμων του Χέρμπερτ Τζορτζ

Γουέλς Ομως οι περισσότεροι από τους ακροατές
είχαν χάσει την εισαγωγή με αποτέλεσμα

να βιώσουν τον απόλυτο πανικό θεωρώντας
ότι η περιγραφή της εξωγήινης εισβολής
είναι αληθινή

Επειτα από αρκετές στιγμές αγωνίας ενημερώθηκαν

ότι οι εξωγήινοι που είχαν πλέον
φτάσει στη Νέα Υόρκη νικήθηκαν από γήινα
παθογόνα μικρόβια Ο κόσμος δεν διέτρεχε
πλέον κίνδυνο

Το happy end που επεφύλασσε ο άγγλος
συγγραφέας για το ανθρώπινο είδος ανήκει
στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας
Στην πραγματικότητα τα μικρόβια είναι πιο

ισχυρά από ποτέ απειλώντας όχι τους εξωγήινους
αλλά τους ανθρώπους προειδοποιεί ο

Δημήτρης Κούβελας καθηγητής Φαρμακολογίας
και Κλινικής Φαρμακολογίας στο Τμήμα

Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Οι διαβασμένοι πιθανόν να σκεφτούν ότι
αυτή την απειλή την έχουν ξανακούσει στο
παρελθόν απομειώνοντας τη σημασία της
ΓΓ αυτό και η παράθεση στοιχείων για το
σήμερα και εκτιμήσεων για τους μελλοντικούς
κινδύνους είναι επιτακτική σύμφωνα πάντα
με τους επιστήμονες σε μια προσπάθεια να
αφυπνίσουν τους πολίτες ανά τον κόσμο

Σήμερα 700.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
Η νέα τρομοκρατία είναι τα αντιβιοτικά

Το 2050 ο αριθμ03
θα αυξηθεί

αγγίζοντα tous

10
εκατ θανάτουβ

ετησίωβ

Ν

ν
1 I

Τ

100.000

Το 2050
ένας άνθρωπος
θα πεθαίνει
κάθε 3

δευτερόλεπτα
εξαιτίας της
μικροβιακής
αντοχής

700.00
άνθρωποι ανά τον κόσμο χάνουν
τη ζωή tous ετησίου
λόγω λοίμωξηε

ΤΗΣΜΑΡΘΑΣ
ΚΑΪΤΑΝΙΛΗ

τους ετησίως εξαιτίας λοιμώξεων από ανθεκτικά

μικρόβια
Το μέλλον όπως καταγράφεται από νέα

διεθνή έκθεση που συντάχθηκε έπειτα από
προτροπή του βρετανού πρωθυπουργού Ντέ
ιβιντ Κάμερον είναι ακόμη πιο ζοφερό έως το
2050 τα σούπερ μικρόβια θα σκοτώνουν έναν
άνθρωπο κάθε τρία δευτερόλεπτα Μοιραία
στα μέσα του αιώνα θα θρηνούμε 10 εκατομμύρια

ανθρώπους ετησίως

Χτύπησε κόκκινο
και η Ελλάδα

Η χώρα μας επιβεβαιώνει τον κανόνα καταγράφοντας

αρνητικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
πρωτιές Χρόνο με τον χρόνο τα αντιβιοτικά
αχρηστεύονται

Τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC
κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στις κόκκινες

χώρες
Η κλεμπσιέλλα ένα βακτήριο που είναι ένοχο

για πολλές πνευμονίες έχει αποκτήσει
αντίσταση στη χώρα μας πάνω από 50 στα
αντιβιοτικά πρώτης γραμμής δηλαδή στις
κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς στις φλουο

mψ

ασθενείβ νοσούν ετησίωβ
στη χώρα από σήψη

Το

1
60

30
από auToùs
εκδηλώνει

σηπτικό σοκ

Η θνητότητα
τηβ σήψηβ στην

Ελλάδα είναι
μεταξύ 30 και
40 και αγγίζει
το 60 στην πιο

ακραία μορφή Tns
σηπτικό σοκ

Ν περίπου

I 4,7δια
30

ετησιωβ είναι οι παγκοσμιεβ
πωλήσειε αντιβιοτικών

με πατέντα
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ροκινολόνες, στις αμινογλυκοσίδες και στις
καρβαπενέμες).
■	Σε εφιάλτη εξελίσσεται και το ασινετομπά-
κτερ: στην Ελλάδα, όπως επίσης στην Ιταλία
και στην Ισπανία, η φαρέτρα των αντιβιοτικών
έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, που το
ασινετομπάκτερ αλώνει τα νοσοκομεία.
■	Δύο ακόμη ισχυροί εχθροί είναι ο χρυσίζων
σταφυλόκοκκος (MRSA) και το βακτήριο Εσερί-
χια κόλι (ευρέως γνωστό και ως Ε. coli), καθώς
μέρα με την ημέρα η ισχύς τους γιγαντώνεται.

Τι είναι όμως αυτό που τρέφει τα μικρόβια;
«Τα αντιβιοτικά» απαντά ο καθηγητής Φαρμακολογίας 

Δημήτρης Κούβελας, «τα οποία οι
Ελληνες καταναλώνουν αλόγιστα».

Τα πανευρωπαϊκά στοιχεία (ECDC) επιβεβαιώνουν 

τον ειδικό: η χώρα μας το 20 1 4 ήταν
η πρώτη σε κατανάλωση αντιβιοτικών στην
Κοινότητα, με 34,1 ημερήσιες δόσεις κατά
μέσο όρο ανά 1 .000 κατοίκους, όταν ο μέσος
όρος στις χώρες της EE ήταν 21,6 ημερήσιες
δόσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Οταν παρακάμπτεται
ο γιατρός

«Το πρόβλημα ξεκινά από τους φαρμακοποιούς, 
οι οποίοι χορηγούν αντιβιοτικά χωρίς την

απαραίτητη συνταγή γιατρού. Αντίστοιχα, αλλά
σε χαμηλότερη κλίμακα, παρατηρείται και η
μη ικανοποιητική συμμόρφωση των γιατρών,
καθώς συχνά χορηγούν εμπειρικά σχήματα
αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση λοίμωξης, 

χωρίς να γνωρίζουν εάν είναι ιογενής
ή μικροβιακή» εξηγεί ο Δημήτρης Κούβελας.

Το παράδειγμα που δίνει ο καθηγητής είναι
ενδεικτικό: στην περίπτωση ενός πονόλαιμου
που δεν οφείλεται σε στρεπτόκοκκο αλλά σε
ίωση, η χορήγηση αντιβιοτικών θα έχει το
ίδιο αποτέλεσμα με αυτό μιας ζεστής κούπας
τσαγιού με μέλι.

Ετσι εξηγείται και το αποτέλεσμα πρόσφατης 
έρευνας (μετα-ανάλυση), που δημοσιεύθηκε 

στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση
«British Medical Journal», σύμφωνα με το οποίο
η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά που
καταπολεμούν τις ουρολοιμώξεις στα παιδιά
εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Στη χώρα μας, το Ε. coli (κολοβακτηρίδιο
που ευθύνεται για τέσσερα στα πέντε κρούσματα 

ουρολοίμωξης στα παιδιά) βρέθηκε
ανθεκτικό στην αμπικιλίνη στο 51% των εξεταζόμενων 

δειγμάτων σης τρεις κλινικές μελέτες
που συμπεριελήφθησαν στη νέα ανάλυση.

Υπερβολική είναι όμως και η χρήση αντιβιοτικών 
στην κτηνοτροφία: στις ΗΠΑ το 70% των

πωλούμενων αντιβιοτικών καταλήγει σε ζώα.

Ο
Το 2014 η Ελλάδα ήταν η πρώτη
χώρα σε κατανάλωση αντιβιοτικών
στην Ευρώπη, με 34,1 ημερήσια
δόσεκ κατά μέσο όρο ανά 1.000
κατοίκους, όταν ο μέσο$ ôpos oris
χώρε$ ms EE ήταν 21,6 ημερήσιε5
δόσεΐ5 ανά 1.000 κατοίκου^

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Το ΕΣΥ στη μαύρη
λίστα της Ευρώπης
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι ακόμη χειρότερη εντός
των ελληνικών νοσοκομείων, γεγονός που
κατατάσσει το ΕΣΥ στη μαύρη λίστα της
Ευρώπης. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες
ανά τον κόσμο προειδοποιούν ότι φθάνει
η ημέρα που οι προγραμματισμένες επεμβάσεις 

(αυτές δηλαδή που δεν ανήκουν στην
κατηγορία ζωής και θανάτου) αλλά και οι
μεταμοσχεύσεις (στις οποίες απαιτείται
ανοσοκαταστολή για να μειωθεί ο κίνδυνος
απόρριψης των οργάνων) θα είναι άκρως
επικίνδυνες.

Στην εποχή αυτή, όπως περιγράφουν οι
επιστήμονες, τα μικρόβια θα είναι οι απόλυτοι
νικητές και οι ασθενείς θα δίνουν άνιση μάχη.

Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά: 

σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής 

Ομάδας Μελέτης Σήψης, περισσότεροι
από 100.000 ασθενείς ετησίως νοσούν στη
χώρα μας από σοβαρή σήψη, εκ των οποίων
το 30% εκδηλώνει σηπτικό σοκ. Η αιτία; Τα
πολυανθεκτικά μικρόβια.

«Η σήψη δημιουργείται όταν δομές μικροβίων 

διεγείρουν τον ανοσιακό μηχανισμό
του ασθενούς. Η αντίδραση αυτή είναι συστηματική, 

δηλαδή προσβάλλει όλο το σώμα
και όλα τα όργανα του ασθενούς και θέτει τη
ζωή σε άμεσο κίνδυνο», σημειώνει στα «ΝΕΑ»
ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ «ΠΙΑΝΟΥΝ»

και ένας από τους συντονιστές της Ελληνικής 

Ομάδας Μελέτης της Σήψης, Βαγγέλης
Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης.

Η θνητότητα από σήψη στην Ελλάδα είναι
μεταξύ 30% και 40% και αγγίζει το 60% στην
πιο ακραία μορφή της που ονομάζεται σηπτική 

καταπληξία (το γνωστό σηπτικό σοκ).
Στο ερώτημα πώς συνδέεται η αλόγιστη

χρήση αντιβιοτικών στην κοινότητα με τις
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ο Γιαμαρέλλος
- Μπουμπούλης απαντά: «Συνήθως οι ασθενείς 

που υπόκεινται σε αυτή την αλόγιστη
χρήση έχουν και άλλες συννοσηρότητες (π.χ.
καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια). Η
αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών τούς αποικίζει
με ανθεκτικά μικρόβια και επειδή λόγω των
συννοσηροτήτων τους εισάγονται συχνά στο
νοσοκομείο, αποτελούν δεξαμενή τροφοδότησης 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων».

«ΠΑΡΤΙ» ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Την ίδια ώρα η έλλειψη 

αυστηρών κανόνων υγιεινής στα νοσοκομεία 

εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού,
προσφέρει τη δυνατότητα στα μικρόβια να
κάνουν «πάρτι». Οπως καταδεικνύουν διεθνείς 

μελέτες, η υποστελέχωση ευθύνεται
για την αύξηση του κινδύνου λοιμώξεων
στους ασθενείς που νοσηλεύονται κατά τουλάχιστον 

20%.

Ανιση μάχη χωρίς όπλα
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Απρίλιο, τα καταστροφικά σενάρια επιβεβαιώθηκαν. Στρατιωτικοί 

γιατροί στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανακαλύφθηκε ο πρώτος ασθενής
που δεν τον «πιάνει» κανένα αντιβιοτικό, ούτε καν το πιο ισχυρό.

Επρόκειτο για 49χρονη γυναίκα που μολύνθηκε με ένα στέλεχος του βακτηρίου
Ε. coli, το οποίο αποδείχθηκε ανθεκτικό ακόμη και στα ισχυρότερα αντιβιοτικά
«τελευταίας καταφυγής», όπως είναι η κολιστίνη.

Οι έλληνες λοιμωξιολόγοι από την πλευρά τους δεν φαίνεται να εκπλήσσονται 
από αυτή την εξέλιξη: «Στα νοσοκομεία της χώρας μας ήδη βιώνουμε το

"τέλος εποχής" των αντιβιοτικών» προειδοποιεί ο αναπληρωτής καθηγητής
Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάτης του
ΚΕΕΛΠΝΟ Σωτήρης Τσιόδρας. Σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί καθημερινότητα*

η φροντίδα ασθενών με σοβαρές λοιμώξεις «τις οποίες
παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας
φαρμακευτικά όπλα. Καταφεύγουμε σε πειραματικά
σχήματα αντιβιοτικών και περιμένουμε ελπίζοντας»
καταλήγει ο Σωτήρης Τσιόδρας. Η μαρτυρία του ειδικού 

δεν κρύβει καμία τάση υπερβολής: ενδεικτικά
αναφέρεται ότι εντός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

το βακτήριο κλεμπσιέλλα έχει αποκτήσει
αντοχή άνω του 80% σε ισχυρές αντιβιώσεις, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
το ασινετομπάκτερ σε κάποια σκευάσματα φτάνει έως και το 100%.

Η λύση για την ανθρωπότητα θα ήταν η δημιουργία νέων, ισχυρότερων
αντιβιοτικών, όμως αυτό έχει σταματήσει εδώ και χρόνια.

ΑΓΚΑΘΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κόστος της έρευνας είναι
τεράστιο, γι' αυτό και η φαρμακοβιομηχανία δεν επενδύει σε αυτόν τον τομέα.
«Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί ένας νέος μηχανισμός που να κατατροπώνει
μικρόβια, δεδομένου ότι η επιστήμη έχει εξαντλήσει όλους τους τρόπους - διαταράσσοντας 

για παράδειγμα τη λειτουργία του DNA τους ή καταστρέφοντας
την κυτταρική μεμβράνη τους. ΓΓ αυτό και οι εταιρείες συνήθως αναζητούν
ένα καινούργιο μόριο, ίδιο όμως με τις παλιές πετυχημένες συνταγές», τονίζει
ο καθηγητής Φαρμακολογίας Δημήτρης Κούβελας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, διεθνής έκθεση προτείνει τη δημιουργία ενός νέου
Παγκόσμιου Ταμείου Καινοτομίας, ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων, που
θα χρηματοδοτεί έρευνες για νέα αντιβιοτικά και θα προωθεί τη βελτίωση των
συνθηκών υγιεινής στα νοσοκομεία και τη χρήση εμβολίων.

Evtôs των ΜΕΘ το βακτήριο
κλεμπσιέλλα έχει αποκτήσει
αντοχή άνω του 80%
σε îoxupés αντιβιώσεΐ5
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ΕΟΠΥΥ
ο μεγάλοι ασθενή
που θα σώσει
τα νοσοκομεία
Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να πάρει
από τον Οργανισμό 500 εκατ ευρώ
για να ανατρέψει την εικόνα διάλυσης
στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Χρέη και οφειλές

το συνολικό χρέος του
ΕΟΠΥΥ προς τους

παρόχους
συμπεριλαμβάνοντας

τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές

1

€450 εκατ
παλαιά χρέη

κληρονόμησε
από τα Ταμεία

που τον απαρτίζουν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Καζάνι έτοιμο να εκραγεί είναι ο
μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας
της χώρας Οι γιατροί και οι λοιποί
πάροχοι υπηρεσιών Υγείας πληρώνονται

με το σιαγονόμετρο και με
καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε μηνών

Τα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ ο
οποίος καλύπτει τις ανάγκες περίθαλψης

10 εκατομμυρίων πολιτών
είναι πολλά και δυσεπίλυτα καθώς
βαδίζουν παράλληλα με τη δημοσιονομική

κατάσταση της χώρας Η
ήδη δυσχερής κατάσταση του Οργανισμού

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
επιδεινωθεί αν ο ΕΟΠΥΥ κληθεί να
καλύψει και μέρος των λειτουργικών
δαπανών των Δημόσιων Νοσοκομείων

έχει γίνει λόγος για ποσό 500
εκατ ευρώ πολλά εκ των οποίων
έχουν στερέψει από υλικά φαρμακευτικά

και αναλώσιμα

Εναν χρόνο απλήρωτοι
Οι γιατροί εκφράζουν τη δυσαρέ
σκειά τους αφού μόλις τις τελευταίες
ημέρες άρχισαν να πληρώνονται για
υπηρεσίες που παρείχαν στους ασφαλισμένους

τον περασμένο Ιανουάριο
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ κ
Μιχαήλ Βλασταράκος περιγράφει
με μελανά χρώματα την κατάσταση
που επικρατεί στην Υγεία Το πρόβλημα

του ΕΟΠΥΥ είναι οικονομικό
δυσκολεύεται να πληρώσει τις

επισκέψεις των ιατρών των ιδιωτικών

κλινικών των διαγνωστικών
κέντρων και γενικώς των παροχών
Υγείας Τα Ταμεία οφείλουν στον
ΕΟΠΥΥ περίπου 2,3 δια και ο Οργανισμός

στους παρόχους 1 7 δια
Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναζητήσει
από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών

ταμείων τα χρήματα που τους
οφείλουν Σε διαφορετική περίπτωση

ο ΠΙΣ θα ακολουθήσει τη
νομική οδό διεκδικώντας την απόδοση

τωνχρημάτων στον ΕΟΠΥΥ
Προσθέτει ότι από το καλοκαίρι του
2015 οπότε αυξήθηκαν οι εισφορές
ασθενείας υπέρ του ΕΟΠΥΥ μέσω
της μείωσης των κυρίων και επικουρικών

συντάξεων τα χρήματα δεν
αποδόθηκαν στον Οργανισμό Μόνο
από το περασμένο έτος τα Ταμεία
οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ 700 εκατ ευρώ

από την αύξηση των εισφορών
υπέρ ασθενείας εισπράττουν περίπου
100 εκατ ευρώ μηνιαίως

Οσο μεγαλώνουν τα προβλήματα
και η ανεργία η κατάσταση

για τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ γίνεται

ακόμη πιο δύσκολη δηλώνει ο
κ Βλαοταράκος εκφράζοντας την
έντονη ανησυχία του για το μέλλον
του Οργανισμού και εν γένει της περίθαλψης

των πολιτών Απαιτείται
να γίνουν ακόμη πολλές προσπάθειες

προκειμένου να σταθείόρθιο
το σύστημα Υγείας Ο οιοσδήποτε
εκσυγχρονισμός έχει γίνει τον τελευταίο

καιρό δεν λύνει το μεγάλο πρόβλημα

του ΕΟΠΥΥ το οποίο είναι
καθαρά οικονομικό Οπωσδήποτε
όμως απαιτείται η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και του
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
καθώς και η άμεση επικοινωνία των
ηλεκτρονικών συστημάτων ΕΟΠΥΥ
και ΗΔΙΚΑ

Εξαιρετικά δυσαρεστημένοι είναι
και οι κλινικο-εργαστηριακοί για

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δεν έχει ακόμη αποδοθεί
στον Οργανισμό το ποσό που
έχει συγκεντρωθεί από την
πρώτη επί κυβερνήσ εως ΣΥΡΙΖΑ

μείωση στις κύριες και στις
επικουρικές συντάξεις
καλοκαίρι του Ί5 με σκοπό την

οικονομική ενίσχυστ του ΕΟΠΥΥ

τροί Ο ΕΟΠΥΥ έχει να μας πληρώσει

από τονΔεκέμβριο του 2015
και το χειρότερο είναι ότι ακόμη
δεν έχουμε εικόνα πότε 6α πληρωθούν

οι εργαστηριακοί οι κλι
νικοεργαστηριακοί γιατροί και τα
πολυϊατρεία δηλώνει ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Κλινικοεργαστη
ριακών Ιατρών και ταμίας του Ιατρικού

Συλλόγου Αθηνών κ Φώτης
Πατσουράκος Οπως αναφέρει ο
ΕΟΠΥΥ τούς χρωστάει επίσης το
10 από τα έτη 2012-2015 Τα ποσά

αυτά τα παρακρατούσαν μέχρι

Ψάχνονται 500 εκατομμύρια
éé
Ο προϋπολογισμός
του ΕΟΠΥΥ
είναι ήδη

κουτσουρεμένοΒ
κατά 400 εκατ ευρώ
μέχρι 30.4.2016
Αν συνεχιστεί auras
ο ρυθμός οίο τέλος
του χρόνου θα έχει

πάρει 1,2 δισ ευρώ
λιγότερα από ία

προβλεπόμενα

99

Προσφάτως οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων συναντήθηκαν

με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και έθιξαν το
θέμα της μειωμένης χρηματοδότησης των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων Η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι τα νοσοκομεία

θα λάβουν επιπλέον 500 εκατ από τον ΕΟΠΥΥ
Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥείναι ήδη κουτσουρεμένος

κατά 400 εκατ ευρώ μέχρι 30 4 201 C Αν συνεχιστεί

αυτός ο ρυθμός στο τέλος τουχρόνου θα έχει
πάρει 1,2 δισ ευρώ λιγότερα από τα προβλεπόμενα
Από πού λοιπόν θα βρεθούν αυτά τα 500 εκατ για να
βελτιωθεί η τραγική κατάσταση των νοσοκομείων
αναρωτιέται ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνο joonov
δίας Ατόμων με Αναπηρία και μέλος του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ
κ Γρηγόρης Λεοντόπουλος Προειδοποιεί δε ότι αν
δεν ενισχυθεί οικονομικά ο ΕΟΠΥΥ αν δεν πάρει τα
προβλεπόμενα το φθινόπωρο θα υπάρξει αδυναμία
πληρωμών

Γα πρώτη φορά μέσα σε πέντε μήνες σχεδιάστηκε
νομοθετήθηκε και τρέχει μια διαδικασία ελέγχου των
δαπανών και τελικής εκκαθάρισης Μέσα σε έναν μήνα

με όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα πο έχει το
Ελληνικό Δημόσιο γίνεται εκκαθάριση Οι πληρωμές
έχουν καθυστερήσει διότι βάσει νόμου από 1ης Ιανουαρίου

2016 ο Οργανισμός εκκαθαρίζει τις δαπάνες
Αλλάζει δομικά το σύστημα και γίνεται εκκα9άριση
δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ Σωτήρης Μπερσίμης
και προσθέτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ορνανισμού
εκδίδουν εντάλματα για την πληρωμή εκατοντάδων παροχών

Προσπαθούμε να έχουμε πληρώσει όλους τους
παρόχους και τους προμηθευτές για υπηρεσίες που
έχουν πρόσφερα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο
το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου

Αναφερόμενος στις ληξιπρόθεσμες οφειλές δηλώνει
πως όταν εκταμιευθεί η δόση στο πλαίσιο της συμφωνίας

με τους δανειστές ο ΕΟΠΥΥ θα λάβει σημανπκό
ποσόν για την αποπληρωμή τους

να γίνει εκκαθάριση Μαζίμε αυτά
ο ΕΟΠΥΥ είναι οικονομικά έναν
χρόνο μέσα στις πληρωμές

Στο κόκκινο τα Διαγνωστικά
Τέτοια εποχή πρέπει να λαμβάνουμε

εγκαίρως ό,τι μας χρωστά
το κράτος διότι η λειτουργία μας
είναι ετοιμόρροπη αναφέρει ο πρόεδρος

του Πανελληνίου Συνδέσμου
Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων κ
Γιώργος Βουγιούκας Εξετάζουμε
ασφαλισμένους δεν πληρωνόμαστε

και για τις εξετάσεις αυτές πρέπει

αν μη τι άλλο να αγοράσουμε
αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά
τα οποία καλύπτουν το 30%-35
των εξόδων μας Δηλαδή και πληρώνουμε

και δεν πληρωνόμαστε
Οι τρέχουσες πληρωμές από τον
ΕΟΠΥΥ καθυστερούν περισσότερο
από πέντε μήνες ενώ τα Ταμεία μάς
οφείλουν μεγάλα ποσά πριν ακόμη
συσταθεί ο Οργανισμός Επίσης ο
ΕΟΠΥΥ μάς χρωστά το 10 όλων
των μηνών του 2012 έξι μήνες από
το 2013 και το 10 των υπόλοιπων
έξι μηνών του ιδίου έτους πέντε
μήνες από το 2014 και το 10 από
τους λοιπούς επτά μήνες και 250
εκατ ευρώ από το 2015

Σε δραματική κατάσταση είναι και
οι φυσικοθεραπευτές οι οποίοι δεν
έχουν πληρωθεί ακόμη ούτε τον πρώτο

μήνα του 2016 Τον περασμένο
Μάρτιο πληρωθήκαμε για υπηρεσίες

που προσφέραμε τον Δεκέμβριο
του 15 και μετά τέλος Από τότε δεν
έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αναφέρει

ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου

Φυσικοθεραπευτών κ Πέτρος
Λυμπερίδης Οπως σημειώνει με την
εφαρμογή των clawback και rebate
επιστροφές χρημάτων κατ εκπτώσεις

από παρόχους υπηρεσιών Υγείας και
προμηθευτές από τους 12 μήνες δεν
πληρώνονται οι πέντε Με απλά λόγια

αυτό σημαίνει ότι η συνεδρία
αποζημιώνεται με 15 ευρώ σύμφωνα

με αυτό που γράφει τοχαρτί
αλλά ο φυσιοθεραπευτής πληρώνεται

πέντε ευρώ εξηγεί Προσθέτει
δε ότι στο νέο σύστημα εκκαθάρισης
που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ διαπιστώνονται

προβλήματα με αποτέλεσμα
αρκετοί φυστκοθεραπευτές να παραμένουν

απλήρωτοι για παραπεμπτικά
που έχουν εκτελέσει

€2,268 δια
οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ

τα ασφαλιστικά
ταμεία από τις μη

αποδοθείσες
εισφορές και άλλες

παρακρατήσεις

ΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Οσο μεγαλώνουν
τα προβλήματα
και η ανεργία

η κατάσταση
για τα Ταμεία και
τον ΕΟΠΥΥ γίνεται

ακόμη πιο
δύσκολη δηλώνει

ο κ Βλασταράκος

πρόεδρος
του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου

Ο ΕΟΠΥΥ έχει
να μας πληρώσει
από τον Δεκέμβριο

του 2θΐ5 και
το χειρότερο είναι

ότι ακόμη δεν
έχουμε εικόνα
πότε θα πληρωθούν

οι εργαστηριακοί
οι κλινι

κοεργαστηριακοί
γιατροί και τα
πολυϊατρεία δηλώνει

ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας

Κλινικοερ
γαστηριακών
Ιατρών κ Φώτης
Πατσουράκος

Τον περασμένο
Μάρτιο πληρωθήκαμε

για
υπηρεσίες που
προσφέραμε
τον Δεκέμβριο
του is και μετά
τέλος Από τότε
δεν έχουμε πάρει
ούτε ένα ευρώ
αναφέρει ο πρόεδρος

του Πανελληνίου

Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών

κ Πέτρος
Λυμπερίδης



9. ΤΑ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 66

στη

Γράφει
ο Αιμίλιος
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aneqis@me.com

Παλάτια στην άμμο φαίνεται ότι χτίζει η
κυβέρνηση στην Υγεία Oncos αποκαλύπτει

το Π οι εξαγγελίες για την ανάπτυξη
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας
των προσφύγων και τον εξοπλισμό των
νοσοκομείων σκοντάφτουν στη δραματική

έλλειψη πόρων Το ταμείον είναι μείον
στην Υγεία
Συνολικά μέχρι τα τέλη ίου 2017 εκτιμάται
ότι απαιτούνται πόροι ύψους περίπου 100

εκατ ευρώ Κύρια πηγή χρηματοδότησης δεν
μπορεί να είναι άλλη από το νέο ΕΣΠΑ Ωστόσο

παρατηρείται δραματική καθυστέρηση στη
σύνταξη των αναγκαίων επιχειρησιακών σχεδίων

λόγω τι άλλο της έλλειψης τεχνογνωσίας
και εξειδικευμένων στελεχών

0 πρώτος μεγάλος πονοκέφαλος όσον
αφορά το κόστος είναι η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ Αυτή είναι
και η υπ αριθμόν ένα προτεραιότητα της κυβέρνησης

για την Υγεία Αλλωστε η παρουσία
του ίδιου του πρωθυπουργού Αλ Τσίπρα
πρόσφατα στην ειδική ημερίδα που οργάνωσε
το υπουργείο Υγείας για ίο θέμα είχε ως στόχο
να καταδείξει το ειδικό βάρος που έχει η

μεταρρύθμιση

της ΠΦΥ

Πιλοτικά

Ομως και ενώ διανύουμε τον έκτο μήνα
ιου έι ους τίποτε ακόμη δεν έχει γίνει πράξη
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο
σχεδιασμός που έχει γίνει προβλέπει ότι σε
πρώτη φάση τη διετία 2016-2017 θα τεθούν
πιλοτικά σε λειτουργία 40-50 Τοπικές Μονάδες

Υγείας ΤΟΜΥ σε τέσσερις αστικές περιοχές

της χώρας
Οι πολίτες θα πρέπει να εγγράφονται στις

ΤΟΜΥ και αντίστοιχα να επιλέγουν τον γενικό
οικογενειακό γιατρό της αρεσκείας τους

Κάθε μονάδα θα διαθέτει 12 άτομα προσωπικό
τέσσερις οικογενειακούς γιατρούς έναν

οικογενειακό παιδίατρο δύο άτομα νοσηλευτικό

προσωπικό και δύο επισκέπτες υγείας
έναν κοινωνικό λειτουργό και δύο άτομα διοικητικό

προσωπικό
Οι ΤΟΜΥ θα αποτελούν την πρώτη βαθμίδα

του νέου συστήματος υγείας και θα καλύ¬

πτουν τις ανάγκες υγείας περίπου 10.000 ατό
μων Η δεύτερη βαθμίδα θα είναι οι υπάρ
χουσες δομές ΠΕΔΥ-Κένιρα Υγείας οι οποί
ες θα αποτελέσουν τις μονάδες αναφοράς κά
θε τομέα δηλαδή την εξειδικευμένη και δια
γνωστική βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Φρον
τίδας Υγείας

Kôcrtos

Το ετήσιο λειτουρ
γικό κόστος για ία δύο
πρώτα χρόνια εκτιμάται

ότι θα ανέλθει σε
20-25 εκατ ευρώ
40-50 μονάδες χ

500.000 ευρώ Την
περίοδο 2018-2020
προβλέπεται να τεθούν
σε λειτουργία πέντε ΤΟΜΥ
τον μήνα και να καλυφθεί το
25 του αστικού πληθυσμού της χώρας

ενώ η πλήρης κάλυψη αναμένεται το
έτος 2027

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του συστήματος

στην πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται
να ανέλθει σε περίπου 350-400 εκαι ευρώ
Ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2-0,3 ίου ΑΕΠ
ή στο 3%-4 ίων δημόσιων δαπανών Υγείας
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα υπάρξουν σημαντικές

εξοικονομήσεις από τη μείωση των συμβάσεων

του ΕΟΠΥΥ με τον ιδιωτικό ιομέα
καθώς και από τον περιορισμό των επισκέψεων

και των νοσηλειών στα νοσοκομεία
Ο δεύτερος μεγάλος πονοκέφαλος είναι

το κόστος περίθαλψης των προσφύγων
Οπως έχει αποκαλύψει το Π εκτιμήσεις του
υπουργείου Υγε ίας ανεβάζουν το ετήσιο κόστος

σε ποσό αντίστοιχο με αυτό στο οποίο
ανέρχονται λειτουργικές δαπάνες ενός νοσοκομείου

250-300 κλινών Δηλαδή περίπου
10-12 εκατ ευρώ

Ο αρμόδιος επίτροπος Δ Αβραμόπουλος
είχε αρχικώς υποσχεθεί στην ελληνική κυβέρνηση

την έγκριση κονδυλίου ύψους 25 εκατ
ευρώ Ποσό που στο υπουργείο Υγείας θεώρησαν

πως θα μπορούσαν να απορροφήσουν
άμεσα δίχως τη γνωστή γραφειοκρατία των
Βρυξελλών Οπως συνέβη με τα κονδύλια από

τα ειδικά ταμεία για τους πρόσφυγες Ομως
διαψεύστηκαν οικτρά

Μόνο μέσω του ΕΣΠΑ

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η
χρηματοδότηση θα δοθεί αποκλειστικά

μέσω του νέου ΕΣΠΑ γεγονός
που σημαίνει ότι η εκταμίευση

ίων χρημάτων δεν μπορεί να
ξεκινήσει νωρίτερα από τα
τέλη του 2016 Και αυτό
μόνον εφόσον η ελληνική
πλευρά προχωρήσει τάχιστα

στην κατάθεση των
σχετικών σχεδίων και τεχνικών

δελτίων Έως σήμερα

πρακτικά δεν έχει γίνει

τίποτε
Ο τρίτος πονοκέφαλος είναι

η αξιοποίηση των κονδυλίων
του νέου ΕΣΠΑ για τον εξοπλισμό των νοσοκομείων

του ΕΣΥ Εδώ το πρόβλημα δείχνει

ανυπέρβλητο Για να ολοκληρωθούν τα
έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από το
προηγούμενο ΕΣΠΑ χρειαζόμαστε 173 εκατ
ευρώ και το νυν πρόγραμμα για την περίοδο
2014-2020 προσφέρει μόλις 158εκατ Συνεπώς

κάποια έργα είτε θα πρέπει να κοπούν
είτε θα πρέπει να βρεθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης

Ήδη ιιάντως έχει γίνει ιεράρχηση
των αναγκών ανά περιφέρεια και έχουν εκδοθεί

σχετικές οδηγίες προς τις περιφέρειες οι
οποίες υλοποιούν ία έργα μέσω των Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
ΠΕΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο αυτό

υπάρχει εμπλοκή καθώς είναι προβληματική
η συνεργασία υπουργείου Υγείας και περιφερειών

Έτσι παρατηρείται αδικαιολόγητα
καθυστέρηση Όλα δείχνουν ότι μία λύση μόνο

υπάρχει Για μία σειρά έργων η ολοκλήρωση

των οποίων απαιτεί ποσά της τάξης των
200.000-400.000 ευρώ η συνέχισή τους να
γίνει με εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος

Δημόσιων Επενδύσεων Προς την κατεύθυνση

αυτή ομως εκτιμάται ότι θα χρειαστούν

περίπου 20-25 εκατ ευρώ Και το
ερώτημα είναι Πού θα βρεθούν τα χρήματα
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