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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οικονομική
ασφυξία στην Υγεία

Αναβρασμός επικρατεί στον χώρο

της Υγείας λόγω της σοβαρής
υποχρηματοδάτησης και των ελλείψεων

προσωπικού Χθες οι
εργαζόμενοι

στα δημόσια νοσοκομεία

πραγματοποίησαν συγκέντρωση

διαμαρτυρίας στο υπουργείο

Υγείας και οργάνωσαν
έρανο προκειμένου με αυτόν

τον τρόπο να δείξουν την οικονομική

ασφυξία στο χώρο της υγείας
Μάλιστα ντυμένοι με τις χαρακτηριστικές

ριγέ ασπρόμαυρες στολές
των καταδίκων προσπάθησαν να
αναδείξουν την κατάσταση στην οποία

βρίσκονται λόγω των συμβάσεων

έργου με ης οποίες έχουν
προσληφθεί Στο πλαίσιο της κινητοποίησης

ΠΟΕΔΗΝ εργαζόμενοι
απέκλεισαν την είσοδο του

κτηρίου του υπουργείου Υγείας με
συρματόπλεγμα συμβολίζοντας έτσι

το λουκέτο στο ΕΣΥ που όπως

υποστηρίζουν έχει βάλει η ηγεσία

του υπουργείου
Στο μεταξά με επίσχεση παροχής
υπηρεσιών από 1ης Ιουλίου απειλούν

οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟ
ΠΎΥ γιατροί ζητώντας τα δεδουλευμένα

Φεβρουαρίου αλλά και
τις πληρωμές που εκκρεμούν για
τον Ιανουάριο
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Νέα επίσχεση στον ΕΟΠΥΥ
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε διαρκή αναβρασμό βρίσκεται
το τελευταίο διάστημα ο χώρος
της Υγείας, με τις κινητοποιήσεις
των υγειονομικών να διαδέχονται
n μία την άλλη. Χθες, η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων πραγματοποίησε 

άλλη μία συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας με μαντινάδες 

και αναπαραστάσεις της
διάλυσης του ΕΣΥ (αυτήν τη
φορά πρωταγωνίστησαν εργαζόμενοι 

που είχαν μεταμφιεστεί
σε φυλακισμένους).

Αύριο, οι συμβεβλημένοι γιατροί 

του ΕΟΠΥΥ ξεκινούν νέα
επίσχεση παροχής υπηρεσιών
σε ασφαλισμένους του οργανισμού, 

που στην πράξη σημαίνει
ότι οι ασφαλισμένοι ενδέχεται
να κληθούν να πληρώσουν οι
ίδιοι το κόστος της επίσκεψης.
Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ διαμαρτύρεται 

για τις καθυστερήσεις
πληρωμών για υπηρεσίες που
παρείχαν στους ασφαλισμένους.
Σύμφωνα με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ,
530 κλινικοί γιατροί παραμένουν
απλήρωτοι για τον Ιανουάριο
2016, παρά τους περί του αντιθέτου 

ισχυρισμούς από την ηγεσία 

του ΕΟΠΥΥ, ενώ οι οφειλές
του οργανισμού προς τους γιατρούς 

για τον Φεβρουάριο 2016
είναι από προχθές ληξιπρόθεσμες
και οι κλινικοεργαστηριακοί και
εργαστηριακοί γιατροί είναι απλήρωτοι 

για όλο το 2016.
Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει 

για άλλη μία φορά και
τον νέο τρόπο εκκαθάρισης των

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν 

χθες οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία.

Οι ασφαλισμένοι
από σήμερα ενδέχεται
να πληρώνουν από
την τσέπη τους
την επίσκεψη.
πληρωμών τους, που πλέον γίνεται 

με δειγματοληπτικό έλεγχο
των παραστατικών. Οπως υποστηρίζει, 

«οι γιατροί δέχονται
με συνοπτικές διαδικασίες εξουθενωτικά 

κουρέματα σε στατιστικό, 

μη πραγματικό έλεγχο,
με πάγωμα πληρωμών σε οποιαδήποτε 

ένσταση». Οπως αναφέρει, 

τους «κουρεύονται» ποσά

μόνο και μόνο επειδή το ηλεκτρονικό 

σύστημα που χειρίζεται
ο οργανισμός δεν ανοίγει σκα-
ναρισμένα αρχεία επισκέψεων
ασφαλισμένων. Σημειώνεται ότι
από το 2012, οπότε δημιουργήθηκε 

ο ΕΟΠΥΥ, έως και το 2015,
οι συμβεβλημένοι γιατροί, όπως
και άλλοι πάροχοι, πληρώνονται
το 90% του κόστους των υπηρεσιών 

που παρέχουν και το υπόλοιπο 

10% το λαμβάνουν μετά
την εκκαθάριση. Εως τώρα, για
τη συγκεκριμένη τριετία δεν
έχουν λάβει το 10%.

Εν τω μεταξύ, προειδοποίηση
ότι τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν 

πλήρως μετά τις 31/12/2016
(σ.σ. οπότε λήγουν οι συμβάσεις
επικουρικού προσωπικού), εάν
δεν γίνουν προσλήψεις, απευθύνει 

στον υπουργό Υγείας Ανδρέα 

Ξανθό η Ενωση Ιατρών
Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς.
Οι γιατροί τονίζουν ότι, παρά
τη δέσμευση του υπουργού σε
συνάντηση του Μαΐου για ολοκλήρωση 

εντός διμήνου προσλήψεων 

και κρίσεων μόνιμων
γιατρών, οι διαδικασίες δεν έχουν
καν ξεκινήσει. «Προς το παρόν
προωθούνται ελαστικές σχέσεις
με μπλοκάκια, επικουρικούς,
ατομικές συμβάσεις, αναγκαστικές 

μετακινήσεις κ.λπ.», σημειώνει 
η ΕΙΝΑΠ και ζητεί από το

υπουργείο να προχωρήσει σε
κατάργηση κάθε προσωρινής
και ελαστικής σχέσης εργασίας
και σε άμεση κάλυψη 6.000 κενών 

θέσεων γιατρών και 20.000
κενών θέσεων νοσηλευτών και
λοιπού προσωπικού.
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tux το τέλος 201 7 Θα πληρωθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως 30/4 2016 Καταβολή 3,5 διο φέτος

ΠώςτοΔημόσιο θαεξοφλήσει
ληξιπρόθεσμαχρέη 5,5 δισ ευρω
Του Γιώργου Παλαιτοάκπ
gpalinaftemponkigr

Στην
εξόφληση ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων συνολικού

ύψους 5,5 δισ ευ
ρώ που έχουν ουσσωρευτεί έως
και 30 Απριλίου 2016 θα

προχωρήσει

το Δημόσιο σταδιακά
ενιός των προσεχών 1 8 μονών Με
απόφοση που υπέγραψε ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών
Γ Χουλιαράκης καθορίζονται

οι διαδικασίες για τη μεταφορά

πιστώσεων από τον κρατικό

προϋπολογισμό προς τους φο
ρείς της Κεντρικής και της Γενικής

Κυβέρνησης προκειμένου
να εξοφλησουν τα χρέη τους προς
τρίτους το αργότερα ως το τέλος
του 2017

Όπως πρακύπτει από το πρα
οίμιο της απόφοσης το υπουργείο

Οικονομικών πρατίθεται να
εκταμιεύσει 3,5 δισ ευρώ εντός
του 20l6 και άλλα 2 δισ ευρώ
εντός του 2017 για να εξοφληθούν

τα χρέη προηγούμενων ετών
όλων των υπουργείων των νοσοκομείων

των ασφαλιστικών
ταμείων των οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης και των λοιπών

νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου
Συμφωνά με την απόφαση

του αναπληρωτή υπουργού οι
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
οριστικοποιούν το σύνολο των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς τρίτους στο τέλος του μήνα

πριν από την υποβολή αίτημα

ιος μεταφοράς πιστώσεων και
καταρτίζουν με ευθύνη του πρα

ιστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών

αναλυτική κατάσταση με
τις υπσχρεώσεις αυτές Στην κατάσταση

αυτή αποτυπώνονται οι
ληξιπρόθεσμες υπσχρεώσεις κατά

χρανσλσγική σειρά ανάλογα
με το χρόνο δημιουργίας τους
και συμφώνα με τα σχετικά παραστατικά

Η εν λόγω κατάσταση

φυλάσσεται από τσ φορέα με
ευθύνη του προϊστάμενου Οικονομικών

Υπηρεσιών και τίθεται

στη διάθεση οποιουδήποτε
ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους
Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση

Προϋπολογισμού Γενικής

Κυβέρνησης του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους μέσω
της αρμόδιας ΓΔΟΥ
α Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων

συνοδευόμενο από αναλυτική
έκθεση αιτιολόγησης και μηνιαίο

πλάνο απορρόφησης της
αιτούμενης πίστωσης
β Έγγραφος βεβαιώσεις του πρα
ισταμένου της ΓΔΟΥγια την πλη
ρωση των προβλεπόμενων πρα
υποθέσεων για τη ουμμόρφω
ση σε τυχόν ουστάσεις που έχουν
διατυπωθεί στο πλαίσιο ελέγχων
των αρμοδίων υπηρεσιών του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους
και για την πιστή και απαρέγκλιτη

εφορμογή των διατάξεων περί

αναληψεως υποχρεώσεων και
την αποφυγή δήμιου ργίας νέων
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

αξιολογεί τα αιτήματα σε
ουνδυασμό με to ουνολικό

χρηματοδοτικό

προγραμματισμό και
τις δημοσιονομικές σηνθήκες

Weaεξοφληθούν
τα χρέη
προηγούμενων
εχων όλων
των υπουργείων
των νοσοκομείων
των ασφαλιστικών
ταμείων
των οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης και
των λοιπών
νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου

Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες μεταφέρονται από

τις πιστώσεις του τακτικού πρα
ϋπολογισμού του υπουργείου
Οικονομικών σε ειδικούς φορείς
του τακτικού προϋπολογισμού
των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης

που έχουν ουσταθεί ή ου
στήνονται για το σκοπό αυτό Η

μεταφορά πιστώσεων δύναται να

πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα

με την αξιολόγηση του αιτήματος

Μετά την ολοκληρωση της μεταφοράς

των πιστώσεων οι φο
ρείς της Κεντρικής Διοίκησης
π ροβαίνουν στην εξόφληση των
σχετικών ληξιπρόθεσμων υπσ
χρεώσεων κατά προτεραιότητα
Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα
χρονολογική σειρά προηγούνται

οι παλαιότερες υποχρεώσεις
η οποία μπορεί να ανατρέπεται

μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις

α όταν αφορούν δικαστικές απσ
φάσεις σι οποίες είναι εκτελεστές

β όταν προβλέπονται ποινές και
πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

όπως τόκοι υπερημερίας
κ.λπ

γ όταν αφορούν την αντιμετώπιση
επιτακτικών και επειγουσών

αναγκών
Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

επόμενου έτους πριν
από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων του πρα
ηγούμενου κάθε φορά έτους
εκτός εάν υφίστανται κωλύματα
νομιμότητας νια την εξόφλησή
τους

Hfftnffwwifffn
για λοΛοος φοράς
Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

οριστικοποιούν το σύνολο

των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

στσ τέλος του μήνα
πριν από την υποβολή αιτήματος

επιχορήγησης και καταρτίζουν
αναλυτική κατάσταση με

τις υποχρεώσεις αυτές Στην κατάσταση

αυτή αποτυπώνονται οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά

χρονολογική σειρά ανάλογα
με τον χρόνο δημιουργίας τους
και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά

Ειδικά για τον ΕΟΓΓΥΎ

στην κατάσταση αποτυπώνονται
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ανά φορέα που ενσωματώθηκε
στον ΕΟΓΤΥΥ κατά ανάλογο τρόπο

Ο προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών του φορέα υποβάλλει

στην αρμόδια ΓΔΟΥ
α Αίτημα επιχορήγησης ου

νοδευόμενο από αναλυτική έκθεση

αιτιολόγησης μηνιαίο πλάνο

απορρόφησης της αιτούμενης
επιχορήγησης και αντίγραφο

της αναλυτικής κατάστασης
της ηραηγσϋμενης παραγράφου

β Έγγραφη βεβαίωση του
πραίσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών

για την πιστή και απαρέγκλιτη

εφορμογή των διατάξεων

περί αναλήψεως υποχρεώσεων

την αποφυγή δημίουργιάς
νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

και τη ουμμόρφωση σε τυχόν

ουστάσεις που έχουν διατυπωθεί

στο πλαίσιο ελέγχων
Κατόπιν ο πραίστάμενσς της

ΓΔΟΥ του αρμόδιου υπουργείου
υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους
a Πρόταση επιχορήγησης συνοδευόμενη

από αναλυτική έκθεση

αξιολόγησης του αιτήματος
κάθε φορέα και μηνιαίο πλάνο

απορρόφησης της αιτούμενης
έκτακτης επιχορήγησης ανά

φορέα
β Έγγραφη βεβαίωσή του για
την πλήρωση των προϋποθέσεων

Το ΓΛΚ αξιολογεί τις προτάσεις

επιχορήγησης σε ουνδυασμό

με ιο ουνολικότερο χρηματοδοτικό

προγραμματισμό και
τις δημοσιονομικές συνθήκες
και αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες

πιστώσεις ώστε va εξοφληθούν

οι προμηθευτές
SID HKU 12661
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Καταγγελία ΠΦΣ για αυξήσεις εως 136

Φάρμακα αλλάζουν
ονομασία και τιμή

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
υου Πανελληνίου

Φαρμακευτικού Συλλόγου κ

Λουράντου η πολιτεία πρέπει
να παταςει τα φαινόμενα ανακοστολογήσεων

προς τα πάνω

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Φάρμακα
που παρουσιάζουν

έλλειψη στην ελληνική αγορά

επιστρέφουν στα
ράφια με διαφορετικές συσκευασίες

ή με κάποιο διαφορετικό συστατικό

και με αυξημένες τιμές από
30 163 Όπως κατήγγειλε χθες
ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού

Συλλόγου ΠΦΣ κ
Κωνσταντίνος Λουράντος οι εταιρείες

στο πλαίσιο της ανάπτυξης
ενός εικονικού ανταγωνισμού με
την δήθεν απελευθέρωση των καναλιών

διανομής των μη συνταγο
γραφοΰμενων φαρμάκων ΜΗΣΥ
ΦΑ μεθοδεύουν επιβαρύνσεις για
την τσέπη των πολιτών μέχρι και
90 και στη συνέχεια μικρές
μειώσεις

Σύμφωνα με τον κ Λουράντο
η πολιτεία προχωρεί στην πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς ενός
αριθμού φαρμάκων πριν όμως θα
πρέπει να πατάξει τα φαινόμενα
ανακοστολογήσεων προς τα πάνω
προκειμένου αργότερα να φανούν
μειωμένες οι τιμές

Τα πρώτα κρούσματα αναθεώρησης

των τιμών προς υψηλότερα

επίπεδα ήδη φαίνονται στην αγορά
Ενδεικτικά ο κ Λουράντος παρουσίασε

την περίπτωση πολύ γνωστού
αναλγητικού το οποίο κυκλοφορεί
πλέον με αυξημένη τιμή κατά 30
αλλά και παυσίπονου με τιμή αυξημένη

κατά 95 ή δάκρυα με αύξηση
τιμής κατά 163

Οι φαρμακοποιοίγια ακόμη μια
φορα υπογράμμισαν πως τα φάρμακα

αυτά έχουν σοβαρές αντενδείξεις

και η άκριτη χρήση τους έχει
ως αποτέλεσμα σημαντικές παρενέργειες

Για παράδειγμα η εφε
δρίνη που χρησιμοποιείται ευρέως
ως ρινικό αποσυμφορητικό χορηγείται

ως ΜΗΣΥΦΑ αντενδείκνυται
ή χρειάζεται ειδικές προφυλάξεις
σε συγχορήγηση με φάρμακα

του καρδιαγγειακού συστήματος
Η παρακεταμόλη ακεταμινοφαίνη
ενοχοποιείται από τον ΠΟΥ ως η
πρώτη αιτία ηπατοτοξικότητας στη
Δύση

Στο μεταξύ υπογράφηκε από

τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη και τον αναπληρωτή

υπουργό Οικονομικών Γιώργο
Χουλιαράκη η Κοινή Υπουργική
Απόφαση ΚΥΑ που προβλέπει

την παροχή οικονομικών κινήτρων
σε 3 1 1 αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίας

υπαίθρου υπόχρεους και επί
θητεία οι οποίοι υπηρετούν σε άγονες

περιοχές Στους γιατρούς
αυτούς θα χορηγείται μηνιαίο επίδομα

400 ευρώ ενώ η απόφαση θα
έχει αναδρομική ισχύ από
2 1/02/20 1 6 Η αναδρομική ισχύς της
ΚΥΑ αφορά όσους γιατρούς συνεχίζουν

να υπηρετούν στα Περιφερειακά

Ιατρεία και Κέντρα Υγείας
των περιοχών αυτών κατά την ημερομηνία

δημοσίευσής της Στόχος

του υπουργείου είναι με αυτό
τον τρόπο να ενισχύσει τη στελέχωση

των δημόσιων δομών υγείας στις
άγονες δυσπρόσιτες και νησιωτικές

περιοχές της χώρας
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Την ανηφόρα φαίνεται
ότι έχουν πάρει οι τιμέβ
216 σκευασμάτων
στα οποία έχει ανάψει
πράσινο φωβ για την
ελεύθερη διάθεση
tous και από τα
σουηερμάρκετ

Μεθοδεύουν αυξήσεις
σης τιμές ίων φαρμάκων
Επιβάρυνση έως και 70 για τους πολίτες καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Πριν
καν κάνουν πρεμιέρα στα

ράφια των σουπερμάρκετ τα
216 σκευάσματα που συμπεριλαμβάνονται

στη λίστα των ΓΕΔΙΦΑ
Γενικής Διάθεσης Φάρμακα καταγράφονται

αυξήσεις στις τιμές τους έως
και 70 Οι φαρμακοποιοί της χώρας
κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις από την
πλευρά των εταιρειών που θα οδηγήσουν

σε επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνος

Λουράντος έδωσε χθες στη
δημοσιότητα ενδεικτικά παραδείγματα
προειδοποιώντας τους καταναλωτές και
την Πολιτεία ότι τα πρώτα κρούσματα
αναθεώρησης των τιμών προς υψηλότερα

επίπεδα ήδη φαίνονται στην αγορά
Η τακτική που ακολουθείται όπως

καταγγέλλει ο ίδιος είναι η εξής Παρουσιάζεται

το φαινόμενο να εκλείπουν
από την αγορά προϊόντα και στη θέση
τους να εμφανίζονται νέα με διαφορετικές

συσκευασίες ή με κάποιο διαφορετικό
συστατικό και με αυξημένες τιμές

Ενδεικτική είναι η περίπτωση σπρέι
για την ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση

με τη δραστική ουσία ξυλομε
ταζολίνη η παλαιά τιμή του σύμφωνα
με τους φαρμακοποιούς ήταν 3,36 ευρώ
πρόσφατα όμως η τιμή του αναθεωρήθηκε

και έφθασε στα 4,94 ευρώ 47
αύξηση

Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα
αναλγητικής κρέμας με αντιφλεγμονώ
δη δράση της οποίας η τιμή αυξήθηκε
32 από 4,99 ευρώ η τιμή της εκτινάχθηκε

σε 6,61 ευρώ

Στο μεταξύ τον ανήφορο έχουν πάρει
και οι τιμές διαδεδομένων αναλγητικών
χαπιών δραστική ουσία παρακεταμό
λη με το κόστος για τον καταναλωτή
να αυξάνεται κατά 30

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τον περασμένο Μάιο το υπουργείο
Υγείας ανακοίνωσε ότι από τα 1.582
σκευάσματα που συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα των Μη Συνταγογραφού
μενων Φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ τα 216
μεταφέρονται στη λίστα των ΓΕΔΙΦΑ
ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για
την ελεύθερη διάθεσή τους και από τα
σουπερμάρκετ

Εν τούτοις ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί
η λίστα με το υπουργείο Υγείας

να σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση
ότι η απελευθέρωση της αγοράς θα
αφορά στην πλειονότητά τους εύχρηστα

αναλγητικά αντιπυρετικά αντι
κνησμώδη φάρμακα τοπικής χρήσης
υπακτικά στοματικά διαλύματα κτλ σε
μειωμένη δοσολογία

Σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι
του κλάδου επιμένουν ότι οι αυξήσεις
αυτές θα πλήξουν οικονομικά τους
ασθενείς λειτουργώντας σωρευτικά
Και αυτό διότι τα χρόνια του Μνημονίου
έχει διπλασιαστεί η συμμετοχή των
ασφαλισμένων και για την αγορά συ
νταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς
έχει φθάσει μεσοσταθμικά στο 30
όταν το 2012 ήταν 15,7

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ
Στο μεταξύ ο Λουράντος έθεσε και ζήτημα

πιθανών κινδύνων για τη δημόσια
υγεία Η εφεδρίνη που χρησιμοποιεί¬

ται ευρέως ως ρινικό αποσυμφορητικό
αντενδείκνυται ή χρειάζεται ειδικές
προφυλάξεις εάν χορηγηθεί με φάρμακα

του καρδιαγγειακού συστήματος
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση
της Σουηδίας από το νέο έτος η

παρακεταμόλη επιστρέφει αποκλειστικά
στα φαρμακεία καθώς βρέθηκε

συσχέτιση αυξημένων εισαγωγών στα
νοσοκομεία έπειτα από υπερκατανάλωση

του συγκεκριμένου φαρμάκου
Δεύτερες σκέψεις όμως καταγράφονται

και σε άλλες χώρες όπως είναι
για παράδειγμα η Εσθονία η Νορβηγία
η Ουγγαρία και η Λιθουανία

Το φαρμακείο αποτελεί τον κόμβο
ασφαλείας στη διακίνηση των φαρμάκων

και ο φαρμακοποιός τον απαραίτητο

σύμβουλο για θέματα υγείας
τονίζει ο Λουράντος προσθέτοντας ότι
τα δήθεν επιχειρήματα για ευκολότερη
πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα

καταρρίπτονται αν λάβει κανείς

υπόψη την αναλογία φαρμακείων και
πληθυσμού

Η Δανία εμφανίζει τη χαμηλότερη
αναλογία φαρμακείων ανά κάτοικο
ενώ η Ελλάδα την υψηλότερη Επομένως

όταν έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία

σε π θα ωφελήσει το υποτιθέμενο
άνοιγμα του επαγγέλματος του φαρμακοποιού

καταλήγει Σημειώνεται ότι
χθες κατατέθηκε εκ μέρους του ΠΦΣ
και αίτηση ακύρωσης αναστολής στο
Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της
πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης

ΚΥΑ η οποία επιτρέπει την είσοδο
των ιδιωτών μη φαρμακοποιών στις
εταιρείες φαρμακείων σε ποσοστό μέχρι
και 99 καθώς και τη χορήγηση αδειών
στους ιδιώτες μη φαρμακοποιούς Οι
εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν
ότι η εν λόγω ΚΥΑ παραβιάζει μεταξύ
άλλων αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου καθώς και την ελληνική
φαρμακευτική νομοθεσία
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