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Γ Χουλιαράκικ
Πλεονάσματα
15 2
μετά το 2018

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Τις αντιθέσεις μεταξύ των θεσμών

αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης

για το ελληνικό πρόγραμμα

και την ανάγκη για ελάφρυνση

του ελληνικού χρέους με
ταυτόχρονη μείωση των πρωτογενών

πλεονασμάτων ανέδειξε το συνέδριο

του Economist που διεξάγεται

στην Αθήνα Οι συνδαιτυμό
νες βρήκαν πεδίον δόξης λαμπρό
για να διασταυρώσουν τα ξίφη τους
εντός της οικονομικής Ιεράς Συνόδου

κρατώντας ψηλά στην ατζέντα

τα ζητήματα που τους καίνε

άμεσα και φυσικά δεν έλειψαν
τα λεκτικά πινγκ πονγκ ανάμεσά
τους

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ξεπερνιέται
μια κοινωνική
Βαρβαρότητα

Γιο την οριακή υποχώρηση της
λιτότητας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
στην ΠΦΥ την Ψυχική Υγεία τη

Δημόσια Υγεία τη φαρμακευτική πολιτική

τις προμήθειες και τη διοίκηση
του ΕΣΥ μίλησε ο υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός στο συνέδριο του
Economist
Προχωρώντας σε απολογισμό του

έργου της πολιτικής ηγεσίας επισήμανε

ότι η κοινωνική βαρβαρότητα
μιας χώρας με ανασφάλιστους που
δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν
με καρκινοπαθείς χωρίς θεραπεία με
εγκύους χωρίς παρακολούθηση με α

νεμθολίαστα παιδιά ξεπερνιέται με
τη ρύθμιση για την καθολική ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Ανδρέας

Ιανθός στα πολλαπλά προβλήματα
του συστήματος Υγείας και στις προσπάθειες

που καταβάλλονται για την
αντιμετώπισή τους κάνοντας λόγο
για την πρώτη οριακή έστω υποχώρηση

της λιτότητας στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας Επισήμανε ότι αντιστράφηκε

η συνεχής περικοπή των
λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων

και των ΥΠ Ε Υπήρξε μια ένεση

300 εκατ ευρώ και το όριο αγορών

στο ΕΣΥ από 1,388 δισ το
2015 πήγε στο 1,634 δισ το 2016
και η κρατική χρηματοδότηση που
θα συμπληρωθεί από αυξημένη μεταβίβαση

πόρων του Ε0ΠΥΥ από
1,025 σε 1,156 δισ ευρώ Παράλληλα

αναφέρθηκε στις 3.500 προσλήψεις

μόνιμου προσωπικού που έχουν
δρομολογηθεί για το 2016

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις
που εκκρεμούν στάθηκε ιδιαίτερα
στην επαναθεμελίωση της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας την αναδιοργάνωση

της Δημόσιας Υγείας τον μετασχηματισμό

του ασύλου και την κοινοτική

ψυχιατρική την ασθενοκεντρική
φαρμακευτική πολιτική το νέο σύστημα

προμηθειών και τη διοικητική αναδιοργάνωση

του ΕΣΥ Ειδικότερα για τη
φαρμακευτική πολιτική τόνισε ότι
πρέπει να είναι εστιασμένη στον ασθενή

αλλά και στη βιωσιμότητα του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας Σημείωσε

ότι προωθούμε μια δέσμη παρεμβάσεων

που μπορούν να αντιμετωπίσουν

τις στρεβλώσεις του σημερινού

συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης

το οποίο έχει οδηγήσει
στη διαρκή μείωση της τιμής των

γενόσημων στην υποκατάσταση
παλιών φθηνών και αποτελεσματικών
φαρμάκων με νεότερα και πολύ πιο

ακριβά χωρίς τεκμηριωμένο κλινικό
όφελος αλλά και στη συνεχιζόμενη
επιβάρυνση των πολιτών με αυξημένο

ποσοστό συμμετοχής στη δαπάνη

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Αν είχαν πετύχει
τα προηγούμενα
προγράμματα δεν
θα ήμασταν εδώ σήμερα

Η δέσμευση είναι δέσμευση
και θα τιμήσουμε τη δέσμευση για
τα πρωτογενή πλεονάσματα για να
δημιουργήσουμε αξιοπιστία σημείωσε

ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Γ Χουλιαράκης μιλώντας

στο συνέδριο εκφράζοντας
την προτίμηση της κυβέρνησης για
χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα

από το 201 8 και μετά
Η προτίμησή μας είναι μετά το

2018 να έχουμε πολύ χαμηλότερα
πρωτογενή πλεονάσματα Στο ύψος
του 1,5 2 μακροπρόθεσμα
σημείωσε ο υπουργός περιγράφοντας

τι πήγε στραβά κατά την άπο
ψή του στο πρώτο και το δεύτερο
πρόγραμμα αλλά και τι πρέπει να
γίνει από δω και πέρα Ακόμη διατύπωσε

την εκτίμηση ότι η δεύτερη
αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί
στα τέλη Οκτωβρίου προκειμένου
να διατηρηθεί το μομέντουμ

Αν είχαν πετύχει τα προηγούμενα

προγράμματα δεν θα ήμασταν

εδώ σήμερα σημείωσε ο κ
Χουλιαράκης αναφέροντας ότι στα
δύο πρώτα προγράμματα το μέγεθος

της δημοσιονομικής προσαρ¬

μογής ήταν μεγάλο η αναδιάρθρωση

του χρέους θα έπρεπε να έχει

γίνει εμπροσθοβαρώς αλλά
ήρθε αργά και όταν η οικονομία ήταν

ήδη σε ύφεση ενώ και το μείγμα
της πολιτικής δεν ήταν το σωστό

Μεγάλη προσαρμογή στην αγορά

εργασίας και πολύ μικρή στις αγορές

προϊόντων Ένα ακόμα λάθος

στα πρώτα προγράμματα σύμφωνα

με τον αναπληρωτή υπουργό
ήταν ότι η ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών δεν έγινε ταυτόχρονα
με τη διαχείριση των κόκκινων

δανείων
Τα επόμενα βήματα σύμφωνα με

τον κ Χουλιαράκη θα πρέπει να αφορούν

διεύρυνση της φορολογικής
βάσης ανακατάταξη των

μεταρρυθμίσεων

με μεγαλύτερη έμφαση

στην αγορά προϊόντων και το
σύστημα απονομής δικαιοσύνης
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

και αύξηση των ιδιωτικών

επενδύσεων

Κόντρα με Τζιαμαρόλι
Στην τοποθέτηση Χουλιαράκη

για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα

απάντησε ο εκπρόσωπος
του ESM Ν Τζιαμαρόλι υποστηρίζοντας

επί της ουσίας ότι η Ελλάδα
έχει αναλάβει δεσμεύσεις διατήρησης

του 3,5 του ΑΕΠ και μετά το
2018 Δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα

τη συζήτηση για τη διάρκεια του
διαστήματος αλλά η δέσμευση είναι

και για μετά το πρόγραμμα σημείωσε

ο κ Τζιαμαρόλι για να ακολουθήσει

η απάντηση Χουλιαράκη
σύμφωνα με την οποία τέτοιου

μεγέθους

πρωτογενή πλεονάσματα
για πολλά χρόνια λίγες χώρες έχουν
πετύχει

Η κόντρα ολοκληρώθηκε με τον
εκπρόσωπο του ESM να σημειώνει
ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως η δέσμευση

της Ελλάδας είναι για τέτοιου

ύψους πρωτογενή πλεονάσματα

και μετά το 2018 αλλά φυσικά

μπορείτε να το επαναδια
πραγματευτείτε

Ν Παππάς
Επαναφορά συλλογικών

διαπραγματεύσεων
Η κυβέρνησή μας είναι η πρώτη

που δεν παραβίασε τη λαϊκή εντολή
Ο λαός γνώριζε το τι καταφέραμε
και του ζητήσαμε να το κρίνει

και να αποφασίσει υποστήριξε ο
Νίκος Παππάς μιλώντας στο συνέδριο

του Economist
Εκτίμησε πως είμαστε σε μια περίοδο

όπου η Ελλάδα ξεπροβάλλει
ως λύση για την Ευρώπη και όχι ως
πρόβλημα αλλά ξεκαθάρισε πως η
κυβέρνηση αντί για κορώνες περί

success story λέει πως με την
αυταπόδεικτη πολιτική σταθερότητα

σταθεροποιείται και η οικονομία

Δεν θα μιλήσουμε για
success story όπως έκαναν άλλοι
την ώρα που είχαν υπογραφεί συμφωνίες

ανέφικτων πλεονασμάτων

Ο υπουργός Επικρατείας ξεκαθάρισε

πως ούτε η απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας ούτε η ραγδαία

μείωση του εργασιακού κόστους

αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα
ή την παραγωγικότητα και

ότι η κυβέρνηση επιμένει στην επαναφορά

των συλλογικών διαπραγματεύσεων

και στη μη απελευθέρωση

των απολύσεων
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Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑ
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LU Ενας σημαντικός αριθμός ασθενών μένει ξεκρέμαστος αφού για να πάρουν τη θεραπεία πρέπει να την πληρώνουν κάθε μήνα από την τσέπη τους καταβάλλοντος 1 200 ευρώ
στο φαρμακείο της γειτονίας τους

ΕΟΠΥΥ ΑΦΗΝΕΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ Ή ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

Μπλοκάρουν
τη θεραπεία
ασθενών
με κυστική
ίνωση

Σοκάρει
η καταγγελία των γιατρών

της Ελληνικής Πνευμονολογικής
Εταιρείας για την αυθαιρεσία του

ΕΟΠΥΥ που εν τω μέσω της οικονομικής

κρίσης βάζει ταρίφα με λογιστικά
κριτήρια στην ανθρώπινη ζωή

Οπως καταγγέλλει στον ET ο καθηγητής

Πνευμονολογίας και εντατικής
θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών
κ Θοδωρής Βασιλακόπουλος γενικός

γραμματέας της ΕΠΕ ο ΕΟΠΥΥ βάζει

αυθαίρετα περιορισμούς και κριτήρια
που δεν τεκμηριώνονται από καμία

επιστημονική εισήγηση προκειμένου να
αφήσει εκτός θεραπείας τουλάχιστον το
1 5 των ατόμων που πάσχουν από ιδιοπαθή

κυστική ίνωση στην Ελλάδα και
ειδικότερα όσους νοσούν από την ήπια
και τη βαριά μορφή της ασθένειας

θανατηφόρος νόσος
Η κυστική ίνωση που ανήκει στις

σπάνιες ασθένειες και είναι θανατηφόρος

αφορά περί τους 500 ασθενείς
εντός των συνόρων Τα τελευταία χρόνια

εγκρίθηκαν δύο νέες θεραπείες που

παρατείνουν σημαντικά την επιβίωση
των ασθενών οι οποίοι δίχως αυτές
είναι καταδικασμένοι

Οι θεραπείες έχουν εγκριθεί στην
Ελλάδα και η μηνιαία αγωγή κοστίζει

1 200 ευρώ ενώ είναι απολύτως
απαραίτητη για τους ασθενείς Επειδή

η ασθένεια ως σπάνια παραμένει
υπο-διαγνωσμένη μόλις 250 ασθενείς
στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι νοσούν και
συνεπώς πρέπει να λάβουν τις θεραπείες

αυτές Ωστόσο ο ΕΟΠΥΎ για να
περιορίσει τις δαπάνες Υγείας βάζει
αυθαίρετους περιορισμούς σταματώ

D
ΑΛΕΧΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
asvolou@e-typos.com

ντας να αποζημιώνει τη θεραπεία από
τους ασθενείς με την ήπια και τη βαριά
μορφή της ασθένειας

Παράλληλα δημιουργεί πρόσθετα
προσκόμματα ζητώντας από τους

ασθενείς άσχετες με την πάθησή
τους εξετάσεις όπως είναι η εξέταση
για τα αέρια αίματος που σε κανένα
άλλο κράτος δεν απαιτούνται για την
κυστική ίνωση και τις οποίες οι ασθενείς

καλούνται να πληρώσουν ξεσπά
ο κ Βασιλακόπουλος

Ο ειδικός προσθέτει πως στο νόσημα

ο πνεύμονας σκληραίνει και
καταστρέφεται η αναπνευστική ικανότητα

και πως με τα λογιστικά τερτίπια
του ΕΟΠΥΥ ένας σημαντικός αριθμός
ασθενών μέχρι και 50 νοσούντες μένει

ξεκρέμαστος αφού για να πάρουν
τη σωτήρια θεραπεία πρέπει να την
πληρώνουν κάθε μήνα από την τσέπη
τους καταβάλλοντας τα 1 200 ευρώ
στο φαρμακείο της γειτονιάς τους

Επίσης η ένταξη των νέων φαρμάκων
στην Ελλάδα καθυστερεί κατά 1 5

χρόνο από την κυκλοφορία τους στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες γεγονός
που καθιστά τους Ελληνες πολίτες 2ης

κατηγορίας στην Ευρώπη
Την ίδια ώρα όπως επισημαίνει o

καθηγητής Πνευμονολογίας κ Νίκος
Κουλούρης η χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια ΧΑΠ εξελίσσεται σε
εγχώρια μάστιγα κοστίζοντας ετησίως
στην πατρίδα μας 28 παραγωγικά χρόνια

ζωής
Η ΧΑΠ είναι 3 αιτία θανάτου και 5η

αιτία αναπηρίας ενώ μαζί με το άσθμα
που απορροφά το 2 των δαπανών
Υγείας εκτινάσσουν στα ύψη τις δαπάνες

της περίθαλψης κυρίως εξαιτίας
των πανάκριβων νοσηλειών Στην Ελλάδα

το μέσο κόστος του άσθματος και
της ΧΑΠ ανά περιστατικό ανέρχεται στα
5.582 ευρώ το χρόνο ποσό που αφορά

ωστόσο μόνο τις άμεσες δαπάνες
Υγείας χωρίς να συνυπολογιστούν οι
πρόωρες συντάξεις και τα προνοιακά
επιδόματα Απειλή για τη δημόσια υγεία
παραμένει και η φυματίωση με 600
περιστατικά να καταγράφονται ετησίως

στην πατρίδα μας εκ των οποίων
το 60 αφορά Ελληνες και το 40
αλλοδαπούς

Πρόγραμμα ελέγχου
Οπως επισημαίνει ο πνευμονολόγος

κ Μιχάλης Τουμπής συντονιστής διευθυντής

ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Σωτηρία

η ΕΠΕ έχει καταθέσει πρόγραμμα
ελέγχου της φυματίωσης στο υπουργείο

Υγείας για τους ευάλωτους πληθυσμούς

όπως είναι οι κρατούμενοι στα
σωφρονιστικά καταστήματα οι πρόσφυγες

και οι μετανάστες εκεί όπου η

φυματίωση θερίζει αλλά μέχρι τώρα
η ηγεσία της Αριστοτελους αδρανεί Τέλος

απειλή παραμένει και ο καρκίνος
του πνεύμονα καθώς είναι πρώτος σε
συχνότητα στους άνδρες και 4 στις
γυναίκες και ευθύνεται για 600.000
θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ενωση με
τα αναπνευστικά νοσήματα στο σύνο
λό τους να προκαλούν 6 εκατομμύρια
εισαγωγές στα νοσοκομεία ετησίως και
να καθίστανται γιγάντιο βαρίδι για όλα
τα συστήματα Υγείας

Με αυθαίρετα κριιπρια και

περιορισμού αποκλείει από θεραπεία
to 15 ίων πασχόντων οι οποίοι
καλούνται να πληρώσουν απ την

τσέπη tous 1200 € μηνιαία
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ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΡΑΝΧΑΣ

Τα σκάνδαλα
εκατοντάδες

ΥπλΟΕΣΕΙΙ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

l'fl'nfiÎEpVvHÎn ßllOIHOUV
σοβαρά την Υγεία

Λ ΫνΤσυνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη με τον
ür χχοικονομικό εισαγγελέα σήμερα αναμένεται να ανασύρει από τη λήθη

υποθέσεις από τον χώρο της Υγείας με ενδείξεις σκανδάλου
Το υπουργείο εξετάζει τουλάχιστον 350 τέτοιες υποθέσεις και σε πρώτη

φάση προωθούνται 25 φάκελοι που περιλαμβάνουν υπερκοστολογήσεις
φαρμακευτικών υλικών και σκευασμάτων απευθείας αναθέσεις κ.ά
ΣΕΛ 20,29
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20 £ΛΛ00α Η Ε·ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016
ΜΗΜΗΗ

Τα πιράνχας δαγκώνουν ακόμα τ
Ο Παύλος Πολάκης συναντιέται σήμερα στην Αριστοτέλους
με τον οικονομικό εισαγγελέα τον οποίο θα ενημερώσει
για τα διαχρονικά σκάνδαλα προμηθειών στα νοσοκομεία
Η Εφ.Συν αναψηλαφεί τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν από
το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας από τα τέλη του 1990 έως σήμερα

► Tris ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ

danivergou&yahoo com

ον απόηχο των δηλώσεων του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για τους δικαστές

και για όσα ανακαλύπτει ο ίδιος καθημερινά

κατά δήλωση του στον τομέα ευθύνης

του έρχεται να συμπληρώσει η σημερινή
συνάντησή του με τον οικονομικό εισαγγελέα
στην Αριστοτέλους Σε αυτήν αναμένεται να
γίνει ενημέρωση για τα διαχρονικά σκάνδαλα

που ταλανίζουν εδώ και πολλά χρόνια τον
χώρο της δημόσιας Υγείας Η Εφ.Συν κάνει
σήμερα μια αναδρομή σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν

απ το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και
για τις οποίες υπήρξαν ενδείξεις σκανδάλων

Είναι γνωστό ότι πολλά από τα εκατοντάδες

πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας για τις αλχημείες

που κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο κι έχουν σταλεί
την τελευταία δεκαπενταετία στις αρμόδιες
εισαγγελίες εκκρεμούν Μαζί και οι ποινικές
ευθύνες που καταγράφονται στις πολυσέλιδες
εκθέσεις των επιθεωρητών αφού δεν έχουν
αποδοθεί από τις εισαγγελικές αρχές

Ετσι τα πιράνχας του χώρου των προμηθειών

υγείας δαγκώνουν ακόμα Οι τεράστιες
αποκλίσεις στις τιμές νοσοκομειακών υλικών

και μηχανημάτων μεταξύ νοσοκομείων
ακόμα και κλινικών του ίδιου νοσοκομείου
που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του
1990 είναι ακόμα εδώ Με τη συγκατάθεση
πολιτικών γραφειοκρατών κ.λπ διαχρονικά
πωλούνται προϊόντα στο κράτος σε ιδιαίτερα
υψηλές τιμές εξασφαλίζοντας υπερκέρδη σε

κατασκευάστριες εταιρείες και προμηθευτές
Αρχικά αυτό γινόταν μέσω νομοθετικών

ρυθμίσεων που καθόριζαν το ύφος των τιμών
τις οποίες εισηγούνταν το υπουργείο Υγείας
και στη συνέχεια μέσω της υπονόμευσης της
αναθεώρησης του συστήματος προμηθειών

υγείας Η αντίσταση των όποιων εμπλεκομένων
στη διαμόρφωση της πολιτικής τιμών

των προμηθειών υγείας σε προτάσεις που θα
οδηγούσαν στην εκλογίκευσή τους θέτει πολλά

και εύλογα ερωτήματα
Η πρακτική της υπερτιμολόγησης θεσμοθετήθηκε

με ΦΕΚ περί ανώτατων τιμών ιατρικών

υλικών με πρώτο εκείνο του 1998 επί
κυβέρνησης Σημίτη από το υπουργείο Εμπορίου

Τα ΦΕΚ που ίσχυσαν μέχρι το 2010 προέβλεπαν

εξαιρετικά υψηλές τιμές και ο τρόπος
προσδιορισμού τους ήταν αυθαίρετος Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 2005 επί υπουργίας
Κακλαμάνη το κράτος έκανε μία οριζόντια περικοπή

20-25 στις τιμές για τις οποίες κανείς
ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε

Από εκεί και πέρα ανέλαβε η Επιτροπή
Προμηθειών Υγείας ΕΠΥ που συστάθηκε με
τον νόμο 3580/2007 επί υπουργίας Δ Αβραμόπουλου

με στόχο τον έλεγχο του συνόλου
των προμηθειών των δημοσιών φορέων και
οργανισμών υγείας και την εξοικονόμηση
500 εκατ ευρώ ετησίως Τρία χρόνια αργότερα

η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννα
κοπούλου ανέφερε ότι δεν υπήρχε εγκεκριμένο

ενιαίο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών
για τα νοσοκομεία με αποτέλεσμα τα χρέη
των νοσοκομείων να εκτιναχθούν στα ύψη

Το δημιούργημα του Δ Αβραμόπουλου πανάκριβο

σε λειτουργία και με ελάχιστο έργο
μέσω του οποίου θεσμοθετήθηκε το υφιστάμενο

άκρως αναποτελεσματικό συγκεντρωτικό
σύστημα προμηθειών υγείας παραμένει

και στις μέρες μας ο κεντρικός φορέας διοίκησης

των προμηθειών υγείας Αιχμή του
δόρατος της πολιτικής της ΕΠΥ είναι το Παρατηρητήριο

Τιμών το οποίο παρά τις όποιες
προτάσεις εξακολουθεί να προτείνει σε πολλά
προϊόντα υψηλές τιμές από την έναρξη της
λειτουργίας του το 2010 έως σήμερα

Το 201 1 με εντολή του τότε υπουργού Υγείας

Ανδρέα Λοβέρδου ανατέθηκε σε επιστη

μονική ομάδα του ΑΠΘ με επικεφαλής τον Δ

Μάρδα να παρουσιάσει ειδική μελέτη ώστε
να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στις τιμές Η
μελέτη που στη συνέχεια απορρίφθηκε καταδείκνυε

τις πανάκριβες σε σχέση με εκείνες
κρατών-μελώντης Ε.Ε τιμές στα ορθοπεδικά
υλικά

Συγκεκριμένα εντόπισε τιμές αυξημένες
κατά 1.000 και 2.000 σε σχέση με άλλες
χώρες Ο ίδιος ο κ Μάρδας άλλωστε πριν
από μερικά χρόνια είχε κάνει λόγο για σκάνδαλο

στον χώρο των προμηθειών στο οποίο
εμπλέκονται γιατροί υπουργοί υφυπουργοί
και πλήθος από γραφειοκράτες λάτρεις της
πολιτικής του σπεύδετε βραδέως

Τα πορίσματα
Τα ευρήματα των επιθεωρητών είναι ικανά

να γεμίσουν μία εγκυκλοπαίδεια Από τα εκατοντάδες

πορίσματα που έχουν διαβιβαστεί
στις εισαγγελικές αρχές κάποια εξελίχθηκαν
σε διώξεις και δίκες που κρατάνε χρόνια ενώ
άλλα ουδέποτε προχώρησαν Ενδεικτικά αναφέρουμε

τις εξής περιπτώσεις
Η συνεργασία της Siemens με νοσοκομεία

αποτέλεσε ξεχωριστό πεδίο έρευνας Για τη
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η δημόσια υγεία

Siemens εκδόθηκαν 72 πορίσματα ελέγ fou
για 302 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισ ιού
και δαπάνες συντήρησης στο Εθνικό Σύ en

μα Υγείας Στα 72 πορίσματα εντοπίστ ικε
πλήθος περιπτώσεων με μεγάλες αποκλί εις
στις τιμές αγοράς του ίδιου μηχανήματος ιπό

διαφορετικά νοσοκομεία ενώ καταγράφη rav
ατασθαλίες και στις τιμές συντήρησης και
ανταλλακτικών

Μια άλλη περίπτωση αφορούσε μίζες κ>υ

φέρεται ότι δόθηκαν σε ορθοπεδικούς ιατρούς

από την αμερικανική εταιρεία ιατρι ού

εξοπλισμού DePuy Το πόρισμα καταγρι ϊ>ει
δωροδοκία γιατρών δημοσίων νοσοκόμε ων

στους οποίους φέρεται να έχουν καταλ £ει

χρήματα από τα μαύρα ταμεία της θυγατρικής

εταιρείας της αμερικανικής εταιρείας
ορθοπεδικών ειδών Johnson Johnson

DePuy για τη διακίνηση ορθοπεδικού υλικού

το οποίο κοστολογούσαν μέχρι και 30
ακριβότερα Ο λόγος γίνεται για μίζες ύψους
5,1 εκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκαν
την περίοδο 2002-2005

Ακόμα μία εντυπωσιακή υπόθεση αφορούσε
κύκλωμα που φέρεται ότι προωθούσε την

πώληση φαρμάκων συγκεκριμένων εταιρειών

Συγκεκριμένα στην υπόθεση ελεγχόταν
η συμμετοχή πανεπιστημιακών και διοικητικών

υπαλλήλων σε νοσοκομεία που φέρεται
ότι εμπλέκονται και σε άλλο κύκλωμα το

Στο μικροσκόπιο 25 υποθέσει
ΖΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον
τον ενημερώσει για περισσότερες από Î

μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν οι υπερτιμώ
Κωφών τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τα έ
τητας στο Ελπίς κ.ά και αποτελούν μέ
στο μικροσκόπιο του υπουργείου

κονομικό εισαγγελέα ο Π Πολάκης αναμένεται να
ϊ υποθέσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία όπου
γήσεις υλικών σε νοσοκομεία ο ΟΚΑΝΑ το Ιδρυμα

γα στο Τζάνειο οι απευθείας αναθέσεις καθαριό
ιος από τουλάχιστον 350 υποθέσεις που βρίσκονται

οποίο προωθούσε ορθοπεδικά υλικά ενώ έχει
ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
για περισσότερα από δέκα άτομα

Οι έλεγχοι σε μια σειρά από νοσοκομεία
ανέδειξαν ένα σύστημα προμηθειών στο
οποίο κυριαρχούσε η αδιαφάνεια όπου τα
ιατρικά υλικά αγοράζονταν με απευθείας
παραγγελίες χωρίς προεγκρίσεις και φυσικά

υπερτιμολογημένα σωρεύοντας τζίρο και
αδικαιολόγητες υπεραξίες στις εταιρείες Συγκεκριμένα

οι επιθεωρητές κατέγραψαν στο
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης
τελική ζημιά 2 εκατομμυρίων ευρώ επισημαίνοντας

ότι είχαν δημιουργηθεί παράνομες
αποθήκες υλικών των εταιρειών ακόμη

και μέσα στα χειρουργεία ώστε να υπάρχει
άμεση πρόσβαση στα προϊόντα αυτά χωρίς
έγκριση

Στη συνέχεια το νοσοκομείο αναγκαζόταν
να τα πληρώνει αφού είχαν ήδη

χρησιμοποιηθεί

σε ασθενείς Η πλειονότητα δε
των περιστατικών βαφτίζονταν επείγοντα
προκειμένου να κάνουν οι εμπλεκόμενοι
απευθείας παραγγελίες για λόγους ταχύτερης
εξυπηρέτησης των ασθενών Παρομοίως στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
το 2011 είδαν οικονομική ζημιά που κρίθηκε
καταλογιστέα και οφείλεται σε υπερβολικές
τιμές αγοράς και ποσότητες αγγειοχειρουργικών

νευροχειρουργικών ορθοπεδικών και
άλλων υλικών ύψους 6.832.404,79 ευρώ

Αισθητικές επεμβάσεις
Παρόμοια σκάνδαλα με ζημιές που αγγίζουν

τα 8 εκατ ευρώ εντοπίστηκαν στα
νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ Παπαγεωργίου και Πα
πανικολάου ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Αλεξανδρούπολης γίνεται λόγος για
ατασθαλίες 1.087.694 ευρώ στο νοσοκομείο
Λιβαδειάς 300.000 ευρώ κ.ά
• Υποθέσεις παράνομων αισθητικών πλαστικών

επεμβάσεων όπως μπότοξ ανόρθωση
στήθους επιθέματα στο πρόσωπο ρινοπλα
στικές λιποαναρροφήσεις κ.λπ καταγράφηκαν

στο Θριάσιο νοσοκομείο στο νοσοκομείο
Αγιος Ανδρέας της Πάτρας και στο Γενικό

Κρατικό της Αθήνας Στα πορίσματα προκύπτει
η πλήρης καταστρατήγηση της νομοθεσίας

για την αισθητική χειρουργική ενώ
σημειώνεται ότι κατά κανόνα οι εισαγωγές
ασθενών γίνονταν με παραπλανητικές διαγνώσεις

ώστε τα έξοδα να τα αναλαμβάνουν
τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως το ΙΚΑ
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ECONOMIST

Ελεγχος δαπανών
στην Υγεία

Μέτρα για τον έλεγχο των δαπανών

στην Υγεία καθώς και νέο
σύστημα αποζημίωσης των φαρμάκων

για την ενίσχυση της κατανάλωσης

γενόοημων φαρμάκων
προωθεί το υπουργείο Υγείας
Όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός
μιλώντας στο συνέδριο του
Economist προτεραιότητα θα δοθεί

σε παρεμβάσεις στη ζήτηση
και ανέφερε ενδεικτικά την ενσωμάτωση

θεραπευτικών πρωτοκόλλων
στη συνταγογράφηση των

νοσοκομείων
Από την πλευρά του ο πρόεδρος
του ΕΟΠΎΥ κ Σωτήρης Μπερσί
μης αποκάλυψε ότι ο Οργανισμός
σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας

σχεδιάζει ένα νέο σύστημα
αποζημίωσης των φαρμάκων με
έμφαση στο γενόσημσ Στις βίαιες
παρεμβάσεις σης ημές των φαρμάκων

αναφέρθηκε ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας

κ Θεόδωρος
Τρύφων παρουσιάζοντας παράλληλα

στοιχεία σύμφωνα με τα οποία

οι τιμές παλαιών και φθηνών
φαρμάκων μειώθηκαν κατά 60
και ακριβών κατά 3 Και ενώ οι
τιμές των γενόοημων μειώθηκαν
κατά 60%-70 η διεισδυσή τους
αυξήθηκε από 19 μόλις στο 22
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