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Η
παρατεταμένη οικονομική κρίση
έχει απογυμνώσει τα νοσοκομεία
από μηχανήματα με χαρακτηριστικό

παράδειγμα το Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Μεταξά που

δεν διαθέτει απεικονιστικό μηχάνημα Την
ίδια ώρα η δραμαηκή υποστελέχωση στα ΠΕ
ΔΥ της χώρας αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει
σχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΠΦΥ ενώ το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται
τα ηλεκτρονικά εργαλεία για έλεγχο στη

συνταγογράφηση φαρμάκων αλλά και εξετάσεων

σε πραγματικό χρόνο έχει ως αποτέλεσμα

να χάνονται τουλάχιστον 500.000.000
ευρώ κάθε χρόνο από τα δημόσια ταμεία
Παράλληλα η φαρμακοβιομηχανία της χώρας

που προσφέρει 50.000 θέσεις εργασίας
είναι στα όρια της κατάρρευσης επειδή δεν
υπάρχει εθνική πολιπκή φαρμάκου

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα
συμπεράσματα του 7ου συνεδρίου Pharma
ft Health Conference που πραγματοποιήθηκε

στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα και

Τραγικές οι ελλείψεις
χάνονται 500.000.000 €

έσοδα καταρρέει και
η φαρμακοριομηχανΐα

αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη δραμαηκή
κατάσταση στον χώρο της Υγείας Σύμφωνα
με τον καρδιολόγο γενικό γραμματέα της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονικού

Υγειονομικού Προσωπικού Ε0
ΠΥΎ Αθανάσιο Αποστολόπουλο δεν υπάρχει
σχέδιο για την ΠΦΥ Το σύστημα αποδέχεται

μόνο αστούς που θα κλείσουν τα ιατρεία
τους και όχι εκείνους που αξιολογούνται επιστημονικά

ανέφερε κάνοντας λόγο για μαρξιστική

σύλληψη στην ΠΦΥ που εγγυάται την
αποτυχία του συστήματος

Την ίδια στιγμή ανεκμετάλλευτο εργαλείο
αποδεικνύεται ο έλεγχος σε πραγματικό

χρόνο real time σύμφωνα με τον δρα Βασίλη
Αποστολόπουλο διευθύνοντα σύμβουλο

του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Γνωρίζουμε όπ

από μια δαπάνη περίπου 250.000.000 ευρώ
τα 50.000.000 ευρώ είναι προκλητά σημείωσε

συγκεκριμένα και προσέθεσε Η εξοικονόμηση

από την εφαρμογή του real time ελέγχου

μπορεί να αγγίξει και τα 500.000.000 ευρώ

τον χρόνο
Δεν υπάρχει εθνική πολιπκή φαρμάκου

τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας

ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων Το σημερινό
ασφυκτικό περιβάλλον δημιουργεί κίνδυνο
εξαιτίας του πολύ μεγάλου clawback και του
μεριδίου αγοράς των καινούργιων φαρμάκων
Η έλλειψη ενός σταθερού συνομιλητή και η
απουσία συνεννόησης όμως αποτελούν πρόβλημα

Είμαστε στα όρια της αποεπένδυσης
δήλωσε ο κ Τρύφων
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Ανησυχία γιο
παράπλευρες
απώλειες

Ανησυχία προκαλεί και
στη φορμακευτική αγορά to
κεφάλαιο Μαρινόπουλος

λόγω ης αδελφής εταιρείας
Φαμάρ ουμφερόντων

της οικογένειας Η συγκεκριμένη

εταιρεία είναι σχεδόν

σίγουρα ενεχυριαομένη
ώστε να εξασφολίσει ρευστότητα

η οικογένεια ενώ
αποτελεί και γεγονός η προ
σπάθεια να μεταβιβαστεί
ίσως και to 1 00°/ο ίων μετοχών

αυτών πιθανότατα σε
fund Αυτοί που προβληματίζονται

όμως πιο πολυ είναι

αφενός οι προμηθευτές
της καθώς υπάρχουν αρκετές

εταιρείες χημικών που
ουναλλάσσονται μαζί της
αλλά και οι πολυεθνικές
φορμάκου για τις οποίες η
Φαμάρ παράγει αλλά και
διακινεί εξαιρετικά μεγάλες
ποσότητες σκευασμάτων
στην αγορά Οποιαδήποτε
•διαταραχή στην υπάρχουσα

κατάσταση αν και δεν
θα σημαίνει κάποια καταστροφή

σίγουρο μπορεί να
δημιουργήσει παρενέργειες
στην ευαίσθητη αγορο φορμάκου

της χώρος Γ Σακ
ISID:K)36667VI
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Κ Χρυσόγονος Η Κομισιόν δεν
προστατεύει τους καρκινοπαθείς

Αδύναμη να προστατέψει πολίτες που υφίστανται διακρίσεις

λόγω ασθένειας την οποία αντιμετώπισαν στο παρελθόν

χαρακτηρίζει την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος σε συνέχεια απάντησης που κατέθεσε

η επιτροπή τονίζοντας ότι εναπόκειται στις αρμόδιες

εθνικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων
να εξακριβώσουν αν υπάρχει διάκριση σε κάθε συγκεκριμένη

περίπτωση αφού εξετάσουν όλα τα σχετικά στοιχεία
0 Κ Χρυσόγονος επικαλούμενος ιατρικές έρευνες των τελευταίων

ετών ανέφερε ότι η αποτελεσματικότητα των
προσπαθειών ενάντια στον καρκίνο αυξάνεται σημαντικά χάρη

σε νέες τεχνολογίες και βελτιωμένες θεραπείες που εφαρμόζονται

ωστόσο είπε πως χιλιάδες πολίτες που έχουν

έρθει αντιμέτωποι με την ασθένεια αυτή και κατάφεραν
να αντεπεξέλθουν στερούνται οικονομικών εργασιακών και
ευρύτερα κοινωνικών δυνατοτήτων μετά τη θεραπεία τους

Ρωτώντας σε τι είδους ενέργειες σχεδιάζει να προβεί για
να ευαισθητοποιήσει μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας
αλλά και των παραγωγιχών φορέων ώστε να Βελτιώσει τις
προοπτικές ίσης αντιμετώπισης των ασθενών έλαβε την απάντηση

πως υπάρχει Οδηγία 2000/78/ΕΚ5 που απαγορεύει
τις διακρίσεις για ορισμένους λόγους οι οποίοι απαριθμούνται

εξαντλητικά συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας
ωστόσο η εν λόγω Οδηγία εφαρμόζεται μόνο στις ασθένειες
που συνεπάγονται περιορισμό ο οποίος οφείλεται ειδικότερα

σε μακροχρόνιες σωματικές διανοητικές ή ψυχικές Βλάβες

Η Κομισιόν στηναπάντησή της κατέληξε ρίχνοντας το
μπαλάκι στις εθνικές αρχές
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ΔΗΜΟΣΙΟ

Πάνω από
7δια€
χρέη προς
ιδιώτες
ΣΤΑ 5,77 δισ ευρώ ανήλθαν
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσει
του Δημοσίου προς ιδιώτες τον
Μάιο και αν σε αυτά τα ποσά

προστεθούν και οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων που ήταν
1,259 δια ευρώ τα συνολικά
φέσια του Δημοσίου ξεπερνούν

τα 7 δια ευρώ Οπως προκύπτει

από τα στοιχεία του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

του Δημοσίου npos tous ιδιώ
τες έφτασαν τον Μάιο στα
5,770 δια ευρώ από 5,520 δια
ευρώ τον Απρίλιο Παράλληλα
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

διαμορφώθηκαν τον ίδιο
μήνα σε 1,259 δια ευρώ έναντι
1,182 δια ευρώ τον Απρίλιο

το μεγαλύτερο μέρος των
οφειλών αφορούν στους Οργανισμούς

Κοινωνικής Ασφάλισης
τα χρέη στον τομέα αυτό

ανήλθαν σε 3,067 δια ευρώ
στο τέλος Μαΐου έναντι 2,875
δισ ευρώ τον Απρίλιο Οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές των νοσοκομείων

διαμορφώθηκαν σε
1,146 δια ευρώ έναντι 1,121 δισ
ευρώ τον προηγούμενο μήνα
0 σχεδιασμός της κυβέρνησης
προβλέπειτη σταδιακή αποπληρωμή

σημαντικού όγκου
των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου φέτος της τάξης
των 3,5 δια ευρώ
Σε εγκύκλιο που είχε αποστείλει

ο αναπληρωτής υπουργός
οικονομικών Γιώργος Χουλια
ράκης npos όλους τους φορείς
της γενικής κυβέρνησης αρίζο
νταν οι διαδικασίες που πρέπει
να ακολουθήσουν όλοι οι φορείς

προκειμένου να λάβουν τα
κονδύλια

Υποχρεώσεις
Οι φορείς υποχρεούνται να
ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες

οφειλές τους προς
τους ιδιώτες όπως αστές είχαν
διαμορφωθεί κστά ανώτατο
όριο στο τέλος Απριλίου 2016
Προτεραιότητα θα έχουν παλαιότερες

οφειλές ενώ θα
εξαιρούνται υποχρεώσεις που
προκύπτουν αηό δικαστικές
αποφάσεις ή υποχρεώσεις που
η καθυστέρηση εξόφλησής
τους επιβαρύνει το Δημόσιο με
πρόστιμα
το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα

υποχρεούνται οι φορείς να
ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο

του Κράτους για την πορεία

εξόφλησης των οφειλών
τον προηγούμενο μήνα
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ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Εως 2013

Εως 2013 4,1 ΕΚΟΤ €
2014 I Ι 12,8 εκατ

Εως 2013 10.000 €

g g 2014
J 2,4 εκατ

o 2015 Ι 15,1 ειto Γ
I 2,4 εκατ €

15,1 εκατ €

I 6,1 εκατ €
ΠΗΓΗ ΣΦΕΕ 2016

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΟΦΑΗΣΗΣ
ΟΦΕΙΑΩΝ

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΑΟΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΤΑ ΠΟΣΑ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΕ ΕΚΑΤ €

Πριν από την
έναρξη της
κρίσης τα χρέη
των νοσοκομείων
ο ΕΟΠΥΥ ιδρύθηκε

το 2014
είχαν φτάσει στα
5,5 δισ ευρώ και
αφορούσαν την
περίοδο 2007
έως 2009 Από
αυτά πάνω από
2,7 δισ ευρώ
ήταν οφειλές για
φάρμακα έως το
τέλος του 2008

Καθώς
το σκηνικό
θυμίζει την
προ κρίσης
περίοδο που
οδήγησε σε
ρύθμιση οφειλών

τρέχουν

οι
διαδικασίες
εξόφλησης
των χρεών

1 AIL ΕΥΡΟ
ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέρος της δόσης που εκταμιεύθηκε μετά την αξιολόγηση θα δοθεί
για να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που εξακολουθεί να
δημιουργεί η αλόγιστη χρήση ακριβών σκευασμάτων Μάλιστα ενώ
οι τιμές των γενοσήμων τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί 60
έως 70 το μερίδιο αγοράς τους έχει ανέβει μόλις στο 22 από 19

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΠΠΡΓΟΥ
dkaragd1 pegasus.gr

ΣΕ ΦΑΥΛΟ κύκλο έχουν οδηγήσει οι παρεμβάσεις
στο φάρμακο Στα χρόνια της κρίσης η

δημόσια και ιδιωτική δαπάνη έχουν συρρικνωθεί
από τα 6,1 δισ ευρώτο 2009 στα 3,5 δισεκατομμύρια

αλλά οι παιδικές ασθένειες παραμένουν
Οι όποιες μειώσεις έχουν προκόψει από το κούρεμα

36 στις τιμές Η κατανάλωση δεν κατα¬

γράφει μείωση το αντίθετο σε ορισμένες κατηγορίες

σκευασμάτων ενώ τα χρέη των νοσοκομείων

και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές
ανεβαίνουν αγγίζοντας το 1,5 δισ ευρώ

Το κλίμα θυμίζει λίγο την προ κρίσης περίοδο
όταν σι οφειλές για φάρμακα είχαν αγγίξει τα 3
δισ ευρώ και είχαν ρυθμιστεί Αντιλαμβανόμενη
πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Υγείας αξιοποιεί την εκτα

μίευση της δόσης και τρέχει τις διαδικασίες
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών του υπουργείου

Υγείας Θεόδωρος Κομματάς παρουσίασε
στους διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών
ΥΠΕ και των νοσοκομείων αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

πληρωμών Από τη δόση που εκταμιεύτηκε
προς τη χώρα μας θα διατεθεί 1 δισ ευρώ

για αποπληρωμή των χρεών που έχουν τα νοσο
κομεία και από αυτά 300 εκατομμύρια ευρώ θα
διατεθούν για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις
φαρμακευτικές επιχειρήσεις Μέσα στον Ιούλιο
θα καταβληθούν στους παρόχους δύο δόσεις
πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ ποσό που θα

δώσει ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις

Ανοιχτά μέτωπα Παράγοντες της αγοράς κάνουν

λόγο για μεθοδικά βήματα από το υπουργείο
Υγείας τα οποία φέρνουν αισιοδοξία και οδηγούν
σε αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις
των δύο πλευρών Tnv ώρα που κλείνει ένα μέτωπο

παραμένουν ανοιχτά πολλά άλλα στον χώρο
του φαρμάκου Με το τρίτο Μνημόνιο η χώρα μας
έχει αναλάβει σημαντικές υποχρεώσεις οι οποίες
αφορούν κυρίως τη διάρθρωση της αγοράς Μία
από τις υποχρεώσεις αστές είναι να αυξηθεί η διείσδυση

των αντιγράφων γενοσήμων φαρμάκων
τα οποία είναι πιο φθηνά και μπορούν να οδηγήσουν

σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων
Στα νοσοκομεία τα γενόσημα πρέπει να φτάσουν

στο 50 της κατανάλωσης έως το τέλος του
έτους και στο 60 έως τον Ιούνιο του 2017 Στον
ΕΟΠΥΥ τα αντίστοιχα ποσοστά πρέπει να διαμορφωθούν

στο 40 έως τον Μάρτιο του 2017 και
στο 60 έως τον Μάρτιο του 2018

Ο στόχος φαντάζει υπερβολικά αισιόδοξος
παρότι οι τιμές των εν λόγω φαρμάκων μειώθηκαν

και εξακολουθούν να μειώνονται Η Φαρμακοβιομηχανία

εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια
έχουν υποχωρήσει οι τιμές των γενοσήμων κατά
60 έως 70 αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά
παραμένει χαμηλή σημειώνοντας μια μικρή αύ
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850,9
εκατ €

ξηση από το 19 στο 22 To φαινόμενο εξηγεί
ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Νίκος Μα
νιαδάκης ο οποίος αποδίδει τη χαμηλή διείσδυση

στις χαμηλές τιμές των γενοοήμων Δεν είναι
τυχαίο σημειώνει ότι η διείσδυση των γενοσή
μων με χονδρική τιμή κάτω από τα 5 ευρώ είναι
μόλις 1 7 ενώ στην κατηγορία τιμής 5 έως 10
ευρώ διπλασιάζεται φτάνοντας στο 33

Σύμφωνα με τον καθηγητή η αυξημένη διείσδυση

των γενοσήμων στην αγορά μειώνει τις
τιμές και όχι το αντίθετο Από μια τιμή περίπου
στα 7 ευρώ και κάτω η κυκλοφορία και προώθηση

των φαρμάκων δεν είναι εφικτή και οικονομικά

αποδοτική γεγονός που επιβαρύνει όλες
τις πλευρές Από το πόσο καλά θα διαρθρωθεί
η κατανάλωση των φαρμάκων θα εξαρτηθεί η
πρόσβαση των Ελλήνων σε καινοτόμες θεραπείες

Τα δοκιμασμένα και φθηνά φάρμακα δεν
πρέπει να φύγουν από την αγορά λόγω υπερβολικών

μειώσεων στις τιμές Αν μείνουν θα υπάρχει
εξοικονόμηση η οποία θα δώσει πόρους στο

σύστημα αποζημίωσης προκειμένου να καλύπτει
ακριβά καινοτόμα φάρμακα

Η επιλογή των ακραίων μειώσεων στις τιμές
οδηγεί και σε ακραίες καταστάσεις Χαρακτηριστικά

είναι τα εξής δύο παραδείγματα από την
εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος ανατιμο
λογήσεων το οποίο προέκυψε έπειτα από μνη
μονιακή απαίτηση Με την πρώτη ανατιμολόγηση
ένα φάρμακο εκτός πατέντας έπεσε σε τιμή 12
ευρώ Με τη δεύτερη ανατιμολόγηση έφτασε στα
9 ευρώ με την τρίτη στα 7 ευρώ και με την πέμπτη
θα υποχωρήσει στο 1 ευρώ Το ίδιο συμβαίνει και
με ένα γενόσημο το οποίο με την πρώτη ανατιμολόγηση

έφτασε στα 7,8 ευρώ και με την πέμπτη
στο 1 ευρώ φθηνότερο δηλαδή από μία τσίχλα

Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι μειώσεις των τιμών
δεν έχουν πια αποτέλεσμα και πως φτάσαμε στο
αντίθετο άκρο από εκείνο στο οποίο βρισκόμασταν

πριν από την κρίση Το στοίχημα για τη
χώρα μας είναι πλέον και ο έλεγχος της ζήτησης
Να μη διατίθενται δηλαδή φάρμακα εκεί που

Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΟΦ

τα πρώτα χρόνια
της κρίσης η κατανάλωση

φαρμάκων

σημείωσε
μικρή πτώση
τα πρόσφατα
στοιχεία του
ΟΟΣΑ όμως

δείχνουν αντιστροφή

τηε τάσης

Μάλιστα
ο καθηγητής

Οικονομικών της
Υγείας Λυκούργος

Λιαρόπουλος
πιστεύει ότι ο πολύ

μεγάλος αριθμός

γιατρών που
έχουμε ως χώρα

είναι évas από
tous παράγοντες

που οδηγεί σε
υπερκατανάλωση

φαρμάκων

δεν χρειάζεται Στο πεδίο αυτό τα περιθώρια βελτίωσης

είναι μεγάλα όπως για παράδειγμα στα
αντιβιοτικά όπου η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά

στον εξορθολογισμό της κατανάλωσης Τα
στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
ΕΟΦ δείχνουν ότι στα πρώτα χρόνια της κρίσης

η κατανάλωση φαρμάκων σημείωσε μικρή πτώση

η οποία έχει εξισορροπηθεί
Τα πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής

Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ δείχνουν

αυξομειώσεις την τελευταία τριετία Αυξήσεις

καταγράφονται στα φάρμακα για παθήσεις
του πεπτικού για τον διαβήτη για την υπέρταση
και για το αναπνευστικό Μείωση σημειώθηκε
στα φάρμακα για τις αρρυθμίες και τους ανταγωνιστές

ασβεστίου για την υπέρταση

τα στοιχεία
δείχνουν ότι
από μία τιμή
και κάτω η
κυκλοφορία
και προώθηση
των φαρμάκων

δεν είναι
εφικτή και
οικονομικά
αποδοτική

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
Καθηγητής αναπληρωτής κοσμήτορας Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας

Οι πολύ χαμηλές τιμές
είναι λάθος θεραπεία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ έχουμε χαμηλές τιμές σε
όλα τα φάρμακα Πάνω από το 60 των
φαρμάκων διατίθενται από τα ιδιωτικά
φαρμακεία σε τιμή χαμηλότερη των
10 ευρώ ενώ και το 51 των πωλήσεων
αφορά φάρμακα με τιμή κάτω των 1 5 ευρώ
Στην περίοδο της κρίσης με συνεχείς
παρεμβάσεις στο σύστημα τιμολόγησης
η χώρα μας έχει συμπιέσει σημαντικά τις
τιμές χωρίς από την άλλη να έχει ελέγξει
καθόλου τον όγκο
Μέσα σε μία πενταετία οι τιμές μειώθηκαν
περισσότερο από 36 τη στιγμή που δεν
υπήρξε καμία ουσιαστική μείωση στην
ποσότητα των φαρμάκων Η διείσδυση δε
των φθηνότερων σκευασμάτων παραμένει
σχετικά χαμηλή και η χρήση ακριβότερων
πιο υψηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Οι μειώσεις των τιμών δεν οδηγούν
αυτόματα σε αύξηση της χρήσης των
φθηνότερων και εξοικονομήσεις Μπορούν
να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα
με υποκατάσταση σε ακριβότερες θεραπείες
και πιθανές ελλείψεις καθώς η
διαμόρφωση των τιμών σε πολύ χαμηλά
επίπεδα διακινδυνεύει την κυκλοφορία των
εδραιωμένων φαρμάκων

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ομότιμος καθηγητής
Οικονομικών της Υγείας

Υπάρχει αλόγιστη
συνταγογράφηση
Η ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ μείωση της δαπάνης για
φάρμακα χωρίς να μειωθεί η ποσότητα
που καταναλώνουμε δείχνει σε γενικές
γραμμές την καταδίκη του προηγούμενου
συστήματος τιμών Το σύστημα
τιμολόγησης πριν από την κρίση είχε
οδηγήσει σε μεγάλες υπερβολές Σε
αύξηση της δαπάνης είχαν οδηγήσει και
μέτρα όπως η κατάργηση της λίστας
Υπάρχουν ωστόσο υπερβολές και στην
κατανάλωση οι οποίες οφείλονται σε
συνήθειες του λαού και αδράνειες του
συστήματος Στην Ελλάδα παίρνουμε
φάρμακα χωρίς συνταγή και ακόμη
χειρότερα με συμβουλή της γειτόνισσας
Ο πολύ μεγάλος αριθμός γιατρών που
έχουμε ως χώρα οδηγεί σε
υπερκατανάλωση Οταν έχεις αναλογικά
διπλάσιο αριθμό γιατρών από άλλες χώρες
είναι φυσικό να έχεις σε έναν βαθμό και
προκλητή ζήτηση
Εκτός από τις μειώσεις στις τιμές
επιχειρείται πλέον να μπει μια τάξη στη
ζήτηση με την παρακολούθηση μέσω της
ηλεκτρονικής συνταγογράφηοης
συμπεριφορών από τους γιατρούς
Μπορείς δηλαδή να δεις ποιος και πόσο
συνταγογραφεί Αυτό είναι ένα από τα
πολύ θετικά στοιχεία που προέκυψαν από
την κρίση
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Ογδόντα επιστήμονες κατάφεραν
μέσω καμπάνιας για τη χώρα μας
να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες

και να συγκεντρώσουν χρήματα
για την αγορά μιας κινητής

μονάδας υγείας την οποία
με κόπο και φροντίδα εξοπλίζουν
προκειμένου να βοηθηθούν ασθενείς

που δεν έχουν πρόσβαση
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

ΒΡΥΞΕΛΛΕΕ.ΜΑΡΙΑΨΑΡΑ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιατρών στην καρδιά της
Ευρώπης που στόχο της έχει va προσφέρει

βοήθεια στους Ελληνες ασθενείς Αφιερώνοντας
από τον προσωπικό τους χρόνο κόπο και φροντίδα

ξεκίνησαν λίγοι δύο Βέλγοι και δύο Ελληνες
αλλά έχουν καταφέρει να εμπνεύσουν περίπου
80 γιατρούς σε ολόκληρο το Βέλγιο να κινητοποιήσουν

πολίτες της χώρας και να αγοράσουν
τελικό ένα ασθενοφόρο το οποίο έχουν μετατρέψει

με τα απαραίτητα ιατρικά όργανα σε κινητή
ομάδα υγείας Τον Σεπτέμβριο αν όλα πάνε καλά
η μονάδα θα παραδοθεί στη βόρεια Εύβοια προκειμένου

να λειτουργήσει επικουρικά στο δίκτυο
των χωριών που δεν έχει εύκολη πρόσβαση στο
Κέντρο Υγείας Μαντουδίου αλλά και στο Νοσοκομείο

Χαλκίδας
Μπαίνοντας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Σαν Πιερ των Βρυξελλών μία αφίσα δίπλα στον
πίνακα ανακοινώσεων δεν μπορεί να μην τραβήξει

την προσοχή ενός Ελληνα επισκέπτη Γιατροί
με μάσκες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας

καλούν τον κόσμο να βοηθήσει

την πρωτοβουλία για
την Ελλάδα Λίγο πιο έξω
ένα ασθενοφόρο φέρει τις
σημαίες του Βελγίου και της
Ελλάδας

Πολύ ότιντομα θα εξοπλιστεί

με καρδιογράφο υπερηχογράφο

φορητό σπιρό
μετρο φορητό αναλυτή
λέει δείχνοντάς το ο δρ Πά
τρικ Βανάλφεν παθολόγος
διατροφολόγος στο νοσοκομείο

Ο ίδιος ήταν κι ο εμπνευστής
της πρωτοβουλίας Εχοντας

θητεύσει από τις αρχές
της δεκαετίας του 80 σε ανθρωπιστικές

οργανώσεις ανό
τον κόσμο έχοντας προσφέρει

εθελοντικές ιατρικές υπηρεσίες

σε χώρες όπως η Καμπότζη

έπαθε μεγάλο σοκ
όταν μια φίλη του του είπε
πως εντός της Ευρωπαϊκός
Ενωσης υπάρχει μια χώρα με
μεγάλη ένδεια στον τομέα
της υγείας Η φίλη του εννοούσε

την Ελλάδα αλλά χρειάστηκε

να βυθιστεί σε μελέτες
για να το διαπιστώσει Κι έτσι του ήρθε η

έμπνευση
Η αρχική ιδέα ήταν να ευαισθητοποιήσουμε

το βελγικό κοινό στην καρδιά της Ευρώπης και
των θεσμών για τις σοβαρές επιπτώσεις της πολιτικής

της λιτότητας στον τομέα της Υγείας στην
Ελλάδα βασισμένη σε σημαντικές επιστημονικές
δημοσιεύσεις αλλά και σε εμπειρίες ασθενών
υγειονομικού προσωπικού οργανώσεων και άλλων

Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια κίνηση
ευρωπαϊκής εμβέλειας με βασικό αίτημα να εξαιρούνται

οι δαπάνες υγείας από την όποια πολιτική
λιτότητας εξηγεί στο Εθνος της Κυριακής

ο δρ Βανάλφεν
Και κάπως έτσι γεννήθηκε η Καμπάνια Αλληλεγγύης

για την Ελλάδα Για να τον βοηθήσει
ο δρ Βανάλφεν στράφηκε στον Ελληνα γενικό
γιατρό δρα Θεόδωρο Πλέρο πρώην αναπληρωτή
αρχίατρο στον ΕΔΟΕΑΠ που είχε πρόσφατα εγκατασταθεί

από την Αθήνα στις Βρυξέλλες
Με ρωτούσε για την κατάσταση των νοσοκομείων

στην Ελλάδα και προσπαθούσαμε να βρούμε
ένα πρότζεκτ για να πιάσει τόπο εξηγεί ο δρ Πλέ
ρος Υστερα από πολλή σκέψη καταλήξαμε ότι η

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΚΑΙ ΑΠΟ AAAA
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Με τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν
τον Μάρτιο του 2016
αγοράστηκε ένα
ασθενοφόρο το
οποίο υποβάλλεται
σε μπχανικούε ελέγ
xous και διαμορφώνεται

ώστε να εξοπλιστεί
με ιατρικά μηχανήματα

Enions άλλα
πανεπιστήμια του
Βελγίου Gand
Charleroi Liège είναι

πρόθυμα να συμμετάσχουν

σε αυτήν
την εκστρατεία και να
βοηθήσουν άλλεε
nepioxés Tns Ελλά
6as και άλλα νοσοκομεία

Το Ιδρυμα St
Pierre σκέπτεται να
επεκτείνει τη βοήθεια

σε άλλα Κέντρα
Υγείας Tns Eußoias

Οι γιατροί
Μισέλ Ντε
γκέλντρ Χριστίνα

Σανιδά Θεόδωρος

Πλέρος
και Πάτρικ Βανάλφεν

αφιέρωσαν
πολύ χρόνο

για να μετστρέ
ψουν το ασθενοφόρο

σε κινητή
μονάδα υγείας
η οποία τον Σεπτέμβριο

αναμένεται

να παραδοθεί
στη βόρεια

Εύβοια

ΛΩΡΟ ΖΩΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Η αρχική ιδέα
ήταν να ευαι
σθητοποιή
σουμε το βελγικό

κοινό
στην καρδιά
Tns Eupûnns
και των
θεσμών γ
τις επιπτώσεις

ms λιτό
τππις στον
τομέα Tns
Υγε ias στην
Ελλάδα εξηγεί

ο εμπνευ
onis ms πρω
ToßouAias
δρ Βανάλφεν

ενίσχυση και βοήθεια ενός Κέντρου Υγείας σε μια
συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας με παροχή
ιατροφαρμακευτικού υλικού αντιδραστηρίων ιατρικού

εξοπλισμού και εξοπλισμό κινητής μονάδας
με υπερηχογράφο σπιρόμετρο ηλεκτροκαρδιο
γράφο κ.λπ θαμπορούσε πραγματικά ναβοηθήσει
Πρότεινα το Μαντούδι γιατί είναι περιοχή που γνωρίζω

και ξέρω τις ανάγκες του Σκοπός της κινητής
μονάδας υγείας θα είναι να προσφέρει πρωτοβάθμια

περίθαλψη και προληπτική ιατρική στα περιφερειακά

ιατρεία των χωριών πέριξ του Μαντουδίου
καλύπτοντας τον ηλικιωμένο και δυσκίνητο πληθυσμό

ουμπληρώνει ο Ελληνας γιατρός
Η ιδέα υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό από το

πανεπιστημιακό νοσοκομείο Saint Pierre των Βρυξελλών

και παρουσιάστηκε στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

των Βρυξελλών Université Libre de
Bruxelles στο οποίο ανήκει το Νοσοκομείο St
Pierre και άλλα πολύ γνωστά νοσοκομεία onces
το CHU Erasme CHU Bordet Hôp Reine Fabiola
CHU Brughman κ.λπ

Εκστρατεία ενημέρωσης Το σχέδιο ονομάστηκε

Project Eubée και η χρηματοδότηση θα
γινόταν ύστερα από την πραγματοποίηση εκστρα
τεία5 ενημέρωσας με δωρεέβ και δημιουργία υγειονομικών

χορηγών νοσοκομείων πολυκλινικών
κ.λπ και φορέων Ιδρυμα Saint Pierre οι οποίοι
θα καλούνταν να φροντίσουν όσο είναι αναγκαίο
το κέντρο υγεία5 Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε

το ίδρυμα Saint Pierre εξηγεί ο καθηγητήβ

γυναικολόγοβ και πολύ γνωστόβ Βέλγοβ γιατρός
Μισέλ Ντεγκέλντρ ο onoios ήταν για χρόνια πρόεδρος

των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου που έλαβε
τη θέση του προέδρου στο ίδρυμα
Ο ίδιος με τον δρα Πλέρο επισκέφθηκαν τη

βόρεια Εύβοια και από Tis περιγραφές του μπορούσε

Kânoios να καταλάβει ότι έπαθε σοκ με
την κατάσταση που αντίκρισε Οι ηλικιωμένοι
στα χωριά ήταν πολύ μακριά από το Κέντρο Υγεί
as που σχεδόν υπολειτουργεί ενώ τα σπίτια tous
απέχουν τουλάχιστον μία ώρα από το Νοσοκομείο

Χαλκίδας Τα κτίρια των περιφερειακών κέντρων

ήταν κλειστά και ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι

δεν έχουν πρόσβαση σε υποτυπώδη
πρωτοβάθμια περίθαλψη διηγείται ο Ελληνας
γιατρός

Ωστόσο το σχέδιο δεν περιλαμβάνει μόνο την
αποστολή του ασθενοφόρου στην Ελλάδα καθώς
όπως τονίζει με ενθουσιασμό o δρ Μισέλ Ντεγκέλντρ

Σκοπεύουμε να εκπαιδεύσουμε δύο
παθολόγους του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου στο
νοσοκομείο Saint Pierre για τον χειρισμό του υπερηχογράφου

Επίσης προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο

CHU της Λιέγης μια τηλεϊατρική στήριξη
του ΚΥ Μαντουδίου και της κινητής μονάδας Τέλος

ο δήμαρχο5 των Βρυξελλών εξέφρασε την
επιθυμία του να παραβρεθεί στην παραλαβή της
Kivmris μονάδας apxés Σεπτεμβρίου H ίδια n διευθύντρια

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Saint Pierre έχει σκοπό να οδηγήσει τη μονάδα
στο Μαντούδι
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Με σύνθημα
οι Ελληνες μας

φροντίζουν στην
πατρίδα μας Ας
tous βοηθήσουμε
γα φροντίσουν Τ!5

οικογένειες tous
στη δική tous πατρίδα

αφίσα στο
πανεπιστημιακό
νοσοκομείο Σαν
Πιερ των Βρυξελλών

καλεί τον κόσμο

να βοηθήσει
την πρωτοβουλία
για την Ελλάδα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σκέψειε για παρόμοια πρότζεκτ
σε θεσσαλονίκη και Πειραιά
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του 2016

ξεκινήσαμε την καμπάνια
ενημέρωσης Ιατρική Αλληλεγγύη
προς την Ελλάδα υπό την αιγίδα
του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου των
Βρυξελλών ULB με τον τίτλο
Urgences-Grèce.eu Η εκστρατεία
συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση
από τα MME Πολλές δράσεις όπως
ομιλίες ενεργοποίηση της
ομογένειας και της Εκκλησίας
συναυλίες θεατρικές παραστάσεις
πώληση έργων τέχνης κ.λπ έχουν
γίνει αλλά και θα
πραγματοποιηθούν στο μέλλον
εξηγεί η γιατρός του νοσοκομείου
Σαν Πιερ πνευμονολόγος Χριστίνα
Σανιδά Η ελληνική κοινότητα
αλλά και Βέλγοι απλοί πολίτες
προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για την
Ελλάδα Χρειαζόταν βέβαια πολλές
φορές να τους εξηγήσουμε την
αλήθεια πέρα από την προπαγάνδα
των MME της κεντρικής Ευρώπης
επισημαίνει

Νέα πολυκλινική Στην πορεία
υπήρχε η θέληση από το ULB υπό
την προεδρία του πρύτανη Ιβόν
Ενγκλέρ να διευρυνθεί το εγχείρημα
με άλλα δύο σχέδια Να υπάρξει το
πρότζεκτ Θεσσαλονίκη που θα

περιλαμβάνει την αγορά και τη
συντήρηση θερμοκοιτίδων στα
νοσοκομεία Ιπποκράτειο και
Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης
και την αγορά αντιδραστηρίων για
το παιδιατρικό τμήμα του

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου του
ΑΠΘ Το δεύτερο πρότζεκτ
αφορούσε τον Πειραιά και τη
δημιουργία νέας πολυκλινικής των
Γιατρών του Κόσμου στον Πειραιά
αντίστοιχη εκείνων των Αθηνών και
του Περάματος εξηγεί ο δρ
Πλέρος Η συλλογή χρημάτων
συνεχίζεται και θα γίνει
απολογισμός τον Σεπτέμβριο
Οπως λένε οι γιατροί πρόθεσή τους
είναι η κινητή μονάδα να ενταχθεί
στο ΕΣΥ Φαίνεται να υπάρχει
ενδιαφέρον από τη Γενική
Γραμματεία του υπ Υγείας και
ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τα
γραφειοκρατικά εμπόδια ώστε να
μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα
από Σεπτέμβριο εξηγεί ο δρ Πλέρος
και προσθέτει Πιστεύουμε ότι το
πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να
αποτελέσει πρότυπο για άλλες
περιοχές Αλλωστε υπάρχει και
ενδιαφέρον από άλλα πανεπιστήμια
όπως της Λιέγης Σε κάθε
περίπτωση ελπίζουμε να σώσουμε
ζωές Εστω και μία είναι για μας
σημαντική καταλήγει η δρ Σανιδά

Ελπίζουμε να σώσουμε ζωέε
Εστω και μία είναι για pas
σημαντική τονίζει η γιατρός
του νοσοκομείου Σαν Πιερ
Χριστίνα Σανιδά

Πολύ σύντομα
το ασθενοφόρο
θα εξοπλιστεί
με καρδιογράφο
υπερηχογράφο
φορητό σπιρόμε
τρο και φορητό
αναλυτή τονίζει
ο δρ Πάτρικ
Βανάλφεν

DES GRECS NOUS SOIGNENT CHEZ NOUS

AIDONS LES A SOIGNER LEURS FAMILLES CHEZ EUX I
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Δικαίωση
Γιαννόπουλου

Το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε τον
Αθ Γιαννόπουλο τον οποίο είχε απομακρύνει

από το ΚΕΕΛΠΝΟ η σημερινή ηγεσία του
υπουργείου Υγείας Οπως καταλαβαίνετε η
κατάσταση θα αρχίσει να περιπλέκεται επικίνδυνα

με δεδομένο ότι οι αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικρατείας δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν και πρέπει να εφαρμόζονται
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140 ράντζα μετά την εφημερία της Τρίτης

Εικόνες ντροπής
στο Αττικό Νοσοκομείο

0ι εργαζόμενοι καταγγέλλουν

την επικίνδυνη και εξευτελιστική

νοσηλεία των ασθενών

σε ράντζα στους διαδρόμους

Εικόνες
ντροπής κάνουν τον

γύρο της Ελλάδας για το Πανεπιστημιακό

Γενικό Νοσοκομείο

Αττικόν όπου οι διάδρομοι
είναιγεμάτοιμε 140 ράντζα φιλοξενώντας

ακόμα και διαοωληνωμέ
νους αρρώστους

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο
αλλά και οι γιατροί σε μια κραυγή
αγωνίας παρουσιάζουν τις εικόνες
εξαθλίωσης του νοσοκομείου Οι
φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το
Σωματείο Εργαζομένων ένα 24ωρο
μετάτο κλείσιμο της εφημερίαςτην
προηγούμενη Τρίτη αποτυπώνουν
με τον πιο θλιβερό τρόπο την κατάρρευση

του νοσοκομείου και του δημόσιου

συστήματος υγείας
Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι

και οι γιατροί του Αττικόν
καταγγέλλουν για άλλη μια φορά
την αθλιότητα που ζουν οι ασθενείς
καιοιυγειονομικοίτουνοσοκομείου
την επικίνδυνη και εξευτελιστική
νοσηλείατων ασθενώνμας σε ράντζα
και φορεία στους διαδρόμους ενώ
δίνει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες

οι οποίες αποτυπώνουν τη δραματική

κατάσταση Τα στοιχεία που
παραθέτουν είναι συγκλονιστικά

Υπερπληρότητα έως και 130

συνεχώς στο νοσοκομείο
Νοσηλευτικές πτέρυγες των 35

και 40 κλινών να δέχονται 60 ασθενείς

Στην γενική εφημερία 5/7/2016
έγιναν πάνω από 230 εισαγωγές και
140 ράντζα φορεία

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι

να παλέψουν για να
γίνει το ΑΤΤΙΚΟ ένα σύγχρονο δημόσιο

και δωρεάν νοσοκομείο μιας
πραγματικής ιατρονοσηλευτικής
φροντίδας είτε το θέλει η διοίκηση
και οι υπηρεσίες του υπουργείου υγείας

είτε όχι
Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτό το

χάλι Κάνουμε πολλάχρόνια υπομονή
Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα

ακόμα καικαταθέσεις στον εισαγγελέα

έχουμε επανειλημμένα δημοσιοποιήσει

το πρόβλημα έχουμε
τεκμηριώσει επιστημονικάτις επικίνδυνες

συνθήκες νοσηλείας Έχουμε
προβεί σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις

Έχουμε τη στήριξη όλων των
φορέων της περιοχής σωματείων
δήμων λαϊκών επιτροπών και λοιπών

φορέων επισημαίνουν οι
εργαζόμενοι

και συμπληρώνουν ότι
για το πρόβλημα με τα ράντζα στο

ΑΤΤΙΚΟ δεν ευθύνονται οι γιατροί
καιτοπροσωπικό Το πρόβλημαείναι
συνέπεια της πολιτικής της υποχρη
ματοδότησης και υποοτελέχωσης
που ακολουθείκαιαυτή η κυβέρνηση
και η προηγούμενη

Οιεκπρόοωποιτων εργαζομένων
ζητούν

Άμεοη επαναλειτουργίατου
νοσοκομείου Λοιμωδών πλήρως
στελεχωμένου

ν^Άμεση πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού στοΑΤΤΙΚΟ για πλήρη
λειτουργία όλων των υποδομών του
χειρουργεία εργαστήρια ΜΕΘ

κλειστές νοσηλευτικές πτέρυγες
ΤΕΠ

Μαζικές προσλήψεις και
επαναλειτουργία των δομών ΠΦΥ
στην περιοχή μας ιατρεία ΠΕΔΥ
Κέντρου Υγείας Περιστερίου δημι
ουργίακέντρωνυγείαςαστικούτύπου
σε κάθε δήμο

Αμεσα θα οργανώσουμε κινητοποιήσεις

καιπρωτοβουλίες κοινής
δράσης με λαϊκούς φορείς και σωματεία

της Δυτικής Αθήναςγια την οριστική

κατάργηση τηςντροπιαστικής
αυτής κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία

καταλήγουνστην ανακοίνωσή

τους οι εργαζόμενοι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Στη
διάψευσηφημών περί αναστολήςτης
λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας

προχώρησεχθεςτο υπουργείο
Υγείας διαβεβαιώνοντας τους τοπικούς

φορείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
σχέδιο στελεχικής ενίσχυσης του εν
λόγω νοσοκομείου Το Υπουργείο
Υγείαςδιαβεβαιώνειτουςπολίτεςτης
Αμαλιάδας ότι ουδέποτε ήταν στη
βούληση και στο σχεδιασμό του Υπουργείου

η παύση ή η αναστολή
έστωκαιπροσωρινή τηςλειτουργίας
του ΝοσοκομείουΑμαλιάδας καθώς
και οποιουδήποτε άλλου νοσοκομείου

της χώρας ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση

m
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ΤΟ ΘΕΜΑ
Την ώρα που νέα λουκέτα απειλούν εκατοντάδες επιχειρήσεις και η έλλειψη ρευστότητας δοκιμάζει οκληρά

την αγορά οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες αυξήθηκαν στα 5,77 δισ ευρώ τον Μάιο

Εάν σε αυτά τα ποσά προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που ανήλθαν σε 1,259 δισ ευρώ οι συνολικές

οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπερνούν τα 7 δισ ευρώ

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 4 ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΝΙΓΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Στα 7 δισ σι οφειλές τσυ Δημοσίου
ηρσς ιδιώτες τσν Μαισ

ΤΗΣ

ΤΟ
αδιέξοδομετοοποίο βρίσκεται

αντιμέτωπη η ελληνική
οικονομία αποτυπώνουν τα

στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών

για τα φέσια του Δημοσίου σε
ιδιώτες Την ώρα πουνέα λουκέτα
απειλούν εκατοντάδες επιχειρήσεις
και η έλλειψη ρευστότηταςδοκιμάζει
σκληρά την αγορά οιληξιπρόθεσμες
υποχρεώσειςτουΔημοσίου προς ιδιώτες

αυξήθηκαν στα 5,77 δια ευρώ
τον Μάιο Εάν σε αυτά τα ποσά προστεθούν

καιοι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων που ανήλθαν σε 1,259 διο
ευρώ τα συνολικά φέσια του Δημοσίου

προς ιδιώτες ξεπερνούντα 7 δισ
ευρώ ποσό που αντιστοιχεί περίπου
στο 4 του ελληνικού ΑΕΠ

Η εκρηκτική κατάσταση σχεδιάζεται

να εκτονωθεί μερικώς με την
υλοποίησητης συμφωνίαςτης κυβέρνησης

με τους πιστωτέςγια την έναρξη
σταδιακήςαποπληρωμής σημαντικού

όγκουτωνληξιπρόθεσμων οφειλών

του δημοσίου φέτος της τάξης
των 3,5 διο ευρώ Στα κεφάλαια αυτά
ποντάρει σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση

για να αντισταθμίσει τις υφεσι
ακές επιπτώσεις από τα μέτρα που

ελήφθησαν στο πλαίσιο
της πρώτης αξιολόγησης

και να διασφαλιστεί
επιστροφή της οικονομίας

σε ανάπτυξη
στο δεύτερο εξάμηνο

Ωστόσο η διαδικασία

αποπληρωμής προχωρεί

με ιδιαίτερα αργό
ρυθμό υπότο βάρος και
της μεγάλης γραφειοκρατίας

που συνδέεται
με τοθέμα ενώ και πολλοί

από τους φορείς της
γενικής κυβέρνησης
καθυστερούν να αποστείλουν

στοιχεία
Την ίδια ώρα οι θεσμοί έχουν καταστήσει

περισσότερο από σαφές ότι
θα παρακολουθούν εξαιρετικά στενά
τη διαδικασίααποπληρωμής Επιβάλλουν

δε αυστηρά κριτήρια για m συνέχιση

των εκταμιεύσεων για το συγκεκριμένο

σκοπό αφού για να προχωρούν

θα πρέπει να διασφαλίζεται

Η εκρηκτική
ΜΠ&παση σχεδιάζεται

να εκτονωθεί

μερικώς με την υλο

ποίηοη ιης συμφωνίας

ιης κυβέρνηοης

με τους πιστωτές για

σταδιακή αποπληρωμή

ληξιπρόθεσμων οφειλών

φέτος της τάξης

των 3,5 διο ευρώ

Σε εγκύκλιο που είχε αποστείλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ Χουληράκης σε όλους τους φορείς της
γενικής κυβέρνησης ορίζονταν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν τα κονδύλια

πως έχουν εκκαθαριστείοφειλές ίσες
με το 80 της αμέσωςπροηγούμενης
εκταμίευσης

Ταυτόχρονα τα χρήματα των δόσεων

θα μπαίνουν από τον ESM σε
ειδικόλογαριασμό τουΔημοσίου και
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμιγώς

για τον σκοπό αυτό Πρέπει να
σημειωθεί πως από τα 7,5 δισ ευρώ
της πρώτης υποδόσης απότην πρώτη
αξιολόγηση ποσό 1,8 διο ευρώ αναμένεται

να διατεθείγια αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ το
μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης υποδόσης

των 2,8 δισ ευρώ του Σεπτεμβρίου

κατευθύνεται για τον σκοπό
αυτό Συνολικά εκτιμάται πως σε εξόφληση

ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου μπορούν να διοχετευθούν

περίπου 3,5 διο ευρώ φέτος
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία

τουΓενικούΛογιστηρίουτουΚράτους
για τη μηνιαία εξέλιξη των μεγεθών
της γενικής κυβέρνησης

Τα συνολικά φέσια του
Δημοσίου ξεπέρασαντοΜάιοτα 7 διο
ευρώ εάν προσμετρηθούν σ αυτά και
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων όι
οποίες έφθασαν το 1,259 δισ ευρώ
Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Δημοσίου προςτους ιδιώτες έφθασαν

MEin»Ut)LZIME
Ynœrcmn ühwhov
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ΠΕΡΓΛΛΜΒΑΝΟΝΤΑ ΚΑ
c,5h,V:ü επιςτροφε φορι

Δεκέμβριος 2011 8,45

Δεκέμβριος 2012 936
Δεκέμβριος 2013 4.77

Δεκέμβριος 2014 3,81

Δεκέμβριος 2015 5,97

Ιανουάριος 2016 5,96

Μάιος 2016 7,03

τον Μάιο στα 5,770 διο ευρώ από
5,520 δισ ευρώ τον Απρίλιο Παράλληλα

οιεκκρεμείς επιστροφές φόρων
διαμορφώθηκαν τον ίδιο μήνα σε
1 259 δισ ευρώ έναντι 1 182 διο ευρώ
τον Απρίλιο

Από τον Δεκέμβριο 20 1 5 τα
φέσια κινούνταισε ανοδική πορεία

Τότε είχαν ανέλθει σε 3,8 δισ ευρώ
3,07 δισ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

σε ιδιώτες και 755 εκατ ευρώ οι εκκρεμείς

επιστροφές φόρων

Το μεγαλύτερο μέρος των
οφειλώναφορούν στους Οργανισμούς

Κοινωνικής Ασφάλισης Τα χρέη
στοντομέααυτόανήλθαν σε 3,067 διο
ευρώ στο τέλος Μαίου 2016 έναντι
2,875 δισ ευρώ τον Απρίλιο Οι ληξιπρόθεσμες

οφειλέςτωννοσοκομείων
διαμορφώθηκαν σε 1,146 διο ευρώ
έναντι 1,121 δισ ευρώ τον προηγούμενο

μήνα
Σε εγκύκλιο που είχε αποστείλει

ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Γ Χουλιαράκης σε όλους τους

φορείςτηςγενικής κυβέρνησης ορίζονταν

οι διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθήσουν όλοι οι φορείς για να
λάβουν τα κονδύλια

Οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν

το Γενικό Λογιστήριο για
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς
τους ιδιώτες όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί

κατά ανώτατο όριο στο
τέλοςΑπριλίου 2016 Προτεραιότητα
θα έχουν παλαιότερες οφειλές ενώ
θα εξαιρούνται υποχρεώσεις που
προκύπτουν από αποφάσεις δικαστικές

ή υποχρεώσεις που η καθυστέρηση

εξόφλησης τους επιβαρύνει το
δημόσιο με πρόστιμα Το πρώτο δεκαήμερο

κάθε μήνα υποχρεούνται
οι φορείςνα ενημερώνουν το Γενικό
Λογιστήριο για την πορεία εξόφλησης

των οφειλών τον προηγούμενο
μήνα

Τα ποσά

9 Από τα 73 διο
ευρώ της πρώτης
υποδόσης από την
πρώτη αξιολόγηση
ποσό 1,8 δια ευρώ
αναμένεται να διατεθεί

για
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

οφειλών ενώ το
μεγαλύτερο μέρος
της δεύτερης υno
δόσης των 2,8 δισ

ευρώ του Σεπτεμβρίου

θα δοθεί για
τον σκοπό αυτό

Ανοδικά
• Από τον Δεκέμβριο

του 2015 τα
φέσια κινούνται

σε ανοδική πορεία
Τότε είχαν ανέλθει
σε 3,8 διο ευρώ
307 δια οι ληξιπρόθεσμες

οφειλές
σε ιδιώτες και 755
εκατ ευρώ οι εκκρεμείς

επιστροφές
φόρων

Νοσοκομεία
• Το μεγαλύτερο
μέρος των οφειλών
αφορούν στους Οργανισμούς

Κοινωνικής Ασφάλισης

Τα χρέη στον
τομέα αυτό ανήλθαν

σε 3,067 δια
ευρώ στο τέλος
ΜαΤου 2016 έναντι
2,875 δισ ευρώ
τον Απρίλιο Οι

ληξιπρόθεσμες

οφειλές των νοσοκομείων

διαμορφώθηκαν σε
1,146 διο ευρώ
έναντι 1,121 διο
ευρώ τον προηγούμενο

μήνα
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Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας αλλάζει κουλτούρα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
πάει στον πολίτη είναι το κεντρικό

σύνθημα που προωθεί το
υπουργείο Υγείας για την επικείμενη

μεταρρύθμιση του συστήματος

ΠΦΥ Σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας το σχετικό σχέδιο

νόμου θα κατατεθεί στη Βουλή
τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει
πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος

και σταδιακά θα επεκταθεί

σε όλη τη χώρα με χρονικό
ορίζοντα για την πλήρη υλοποί
ησή του την εικοσαετία

Τους βασικούς άξονες της νέας
ΠΦΥ παρουσίασε την Πέμπτη
μιλώντας στο 7ο Pharma Health
Conference ο αναπληρωτής γενικός

γραμματέας του υπουργείου
Υγείας Σταμάτης Βαρδαρός Οπως
εξήγησε το νέο σύστημα θα στηρίζεται

σε αποκεντρωμένες δομές
σε επίπεδο κοινότητας στην
Τοπική Μονάδα Υγείας ΤΟΜΥ
Οι ΤΟΜΥ θα αποτελούνται από
οικογενειακούς γιατρούς παιδίατρο

νοσηλευτές κοινωνικό λειτουργό

μαία και επισκέπτη υγείας
και θα υποστηρίζονται και διοικητικά

Εκαστη δομή θα αναφέρεται
σε πληθυσμό ευθύνης

10.000-12.000 κατοικόυς Πιλοτικό
εφαρμογή του συστήματος σχεδιάζεται

να ξεκινήσει στα τέλη
του 2016 με 20 ιατρεία γειτονιάς
σε τέσσερις αστικές περιοχές
παράλληλα με το υφιστάμενο ΠΕ
ΔΥ Στο πλαίσιο αυτό o υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός και o κ
Βαρδαρός επισκέφθηκαν προ δεκαημέρου

τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

που είναι μία από τις τέσσερις

περιοχές όπου θα εφαρμοσθεί
πιλοτικά το νέο σύστημα

Το υπουργείο σχεδιάζει ότι έως
τσ 2020 το δίκτυο θα καλύπτει
4,25 εκατ πληθυσμού με στόχο
να μειωθούν κατά 10,4 εκατ οι
επισκέψεις σε νοσοκομεία και σε
συμβεβλημένους γιατρούς Σύμφωνα

με τα στοιχεία του υπουργείου

το 2014 πραγματοποιήθη¬

καν 27,3 εκατ επισκέψεις σε γιατρούς

εκ των οποίων 11,9 εκατ
έγιναν σε 9.189 γιατρούς εξωτερικών

ιατρείων δημόσιων νοσοκομείων

9,3 εκατ επισκέψεις σε
συμβεβλημένους γιατρούς και
6,1 εκατ επισκέψεις σε γιατρούς
των μονάδων του ΠΕΔΥ

Στην ομιλία του o κ Βαρδαρός
εστίασε στη νέα κουλτούρα που
θέλει να φέρει το σύστημα στη
σχέση πολιτών και υπηρεσιών
υγείας που αφορά στον κοινοτικό

εξωστρεφή προσανατολισμό
των υπηρεσιών στην πλήρη αξιοποίηση

των δυνατοτήτων του
ηλεκτρονικού φακέλου στην πρόληψη

και αγωγή υγείας και στην

Το νέο σύστημα θα στηρίζεται

στην Τοπική Μονάδα

Υγείας Καθεμία
θα αναφέρεται σε πληθυσμό

ευθύνης 10.000
12.000 κατοίκων

τακτική παρέμβαση του νέου συστήματος

σε σχολεία χώρους εργασίας

ΚΑΠΗ κ.α Σύμφωνα με
τον κ Βαρδαρό n χρηματοδότηση
Θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό

εθνικοί πόροι και
από τα διαρθρωτικά ταμεία κοινοτικοί

πόροι Πόροι που όσο
το σύστημα αναπτύσσεται θα μειώνουν

την πίεση για δαπάνες
προς τα νοσοκομεία και προς τους
ιδιώτες παρόχους του ΕΟΠΥΥ
σημείωσε υποστηρίζοντας ότι
μεσοπρόθεσμα θα εξοικονομήσει
πόρους από τον προϋπολογισμό
υγείας εκπαιδεύοντας τον πολίτη
σε μία λιγότερο καταναλωτική
συμπεριφορά υπηρεσιών υγείας
μειώνοντας την προκλητή ζήτηση
την πολυφαρμακία και την επιβάρυνση

των νοσοκομείων
Π ΜΠ
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Λεφτά υπάρχουν χρεη 7 δισ δεν πληρώνονται
Κονδύλι 1,8 δισ για τις όφειλες Δημοσίου προς ιδιώτες υφίσταται αλλά η διαδικασία καθυστερεί

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Δημοσίου διογκώνονται

ξεπερνώντας πλέον τα 7
δισ ευρώ οι φορείς που πρέπει
να τρέξουν τις διαδικασίες εξόφλησης

τους δεν έχουν αποστείλει

ακόμα στα υπουργείο Οικονομικών

τα σχετικά αιτήματα για
να αρχίσει η αποπληρωμή τους
Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα
έχει εισπράξει 1,8 δισ ευρώ για
να διοχετεύσει στην αγορά εξοφλώντας

τις υποχρεώσεις του
Δημοσίου προς το παρόν καταγράφεται

καθυστέρηση από τους
κρατικούς φορείς με αποτέλεσμα
να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
χαθούν οι διαθέσιμοι για το σκοπό
αυτό πόροι

Σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών στα
τέλη Μαΐου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες

οφειλές του κράτους
χρέη προς προμηθευτές και εκκρεμείς

επιστροφές φόρων ανήλθαν

στα 7,02 δισ ευρώ Ποσό το
οποίο είναι υψηλότερο κατά 300
εκατ ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο

που είχαν διαμορφωθεί στα
6,7 δισ ευρώ Ειδικότερα στα
τέλη Μαΐου
• Οι Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης ΟΚΑ είχαν ληξιπρόθεσμα

χρέη ύψους 3,06 δισ ευρώ
αντί 2,87 δισ ευρώ που ήταν τον
Απρίλιο

Χρέη Δημοσίου προς ιδιώτες
Σε δισ ευρώ

Μάιος 2016

Απρίλιος 2016

Οργανισμοί
Κοινωνικής
Ασφάλισης

3,07
2,88

Νοσοκομεία 1 1,15

1,12 ΣΥΝΟΛΟ

Υπουργεία

Νομικά πρόσωπα

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Εκκρεμείς
επιστροφές φόρων

10.68
0,67

0.55
0,53

I 0,33
0,33 Απρίλιος 2016

6,7
διο ευρώ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

• Τα νοσοκομεία όφειλαν 1,14
δισ ευρώ έναντι 1,12 δισ ευρώ
ένα μήνα νωρίτερα
• Τα χρέη των υπουργείων ανήλθαν

στα 676 εκατ ευρώ από 665
εκατ ευρώ
• Τα νομικά πρόσωπα όφειλαν
554 εκατ ευρώ έναντι 527 εκατ
ευρώ

• Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

μειώθηκαν ελαφρώς
στα 327 εκατ ευρώ από 331 εκατ
ευρώ
• Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
ανήλθαν στα 1,26 δισ ευρώ αντί
1,18 δισ ευρώ τον Απρίλιο

Είναι σαφές ότι τον Μάιο διογ¬

κώθηκε το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων

οφειλών Με την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης οι δανειστές

της χώρας κατέθεσαν σε
ειδικό λογαριασμό του κράτους
το ποσό των 1,8 δισ ευρώ που
αφορά αποκλειστικά στην αποπληρωμή

των οφειλών αυτών
Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα
οι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν
στείλει τα αιτήματα πληρωμής
στο υπουργείο Οικονομικών για
να αποδεσμεύσει το τελευταίο

Στη διάρκεια του Μαΐου
το Δημόσιο δημιούργησε

νέες οφειλές
προς προμηθευτές του
ύψους 300 εκατ ευρώ

τα ποσά που πρέπει ώστε να ξεκινήσει

η διαδικασία εξόφλησης
των προμηθευτών του Δημοσίου
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο η
κυβέρνηση έπρεπε να έχει επιστρέψει

500 εκατ ευρώ στην
αγορά ενώ ο προγραμματισμός
προβλέπει ότι τον Ιούλιο θα διατεθεί

το ποσό των 800 εκατ ευρώ
και τον Αύγουστο άλλα 500 εκατ
ευρώ ώστε να συμπληρωθεί το
1 8 δισ ευρώ που έχει εισπράξει
η Ελλάδα για το σκοπό αυτό

Η καθυστέρηση που υπάρχει

όμως θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση

των κεφαλαίων ύψους
1,8 δισ ευρώ στα κρατικά ταμεία
αλλά και τη διάθεση περισσότερων

κεφαλαίων για την εξόφληση
και των υπόλοιπων ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων Σύμφωνα
με τα όσα προβλέπει η συμφωνία
Αθήνας δανειστών για τα δάνεια
που αφορούν την αποπληρωμή
των εν λόγω οφειλών

1 Αν τα κεφάλαια που έχουν
κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό
δεν χρησιμοποιούνται για περισσότερο

από τρεις μήνες τότε o
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

ESM που πραγματοποιεί

τις σχετικές εκταμιεύσεις
θα έχει το δικαίωμα να τα ζητήσει
πίσω ή να τα κατευθύνει σε άλλες
χρηματοδοτικός ανάγκες του

προγράμματος

π.χ αποπληρωμή
χρέους

2 Προβλέπεται ότι αν δεν έχει
εξοφληθεί το 80 των χρεών για
τα οποία έχει διατεθεί κάποιο δάνειο

τότε δεν θα εκταμιεύεται
νέα δόση για τον σκοπό αυτό
Δηλαδή αν από τα 1,8 δισ ευρώ
που έχουν ήδη διατεθεί δεν
έχουν αποπληρωθεί οφειλές
ύψους τουλάχιστον 1,44 δισ ευρώ
τότε δεν θα δοθεί η επόμενη δόση
για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

οφειλών Δόση η οποία
ανέρχεται σε 1,7 δισ ευρώ και
αν δεν διατεθεί έως το τέλος
Οκτωβρίου τότε χάνεται
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Tis ελλείψειβ στην
υγεία που φέρνουν
σε κρίσιμη κατάσταση
νοσοκομεία και
ασθενείδ αναδεικνύει
με την επιστολή ms
npos το υπουργείο
Υγείας η ΕΙΝΑΠ

SOS εκπέμπει ο Ευαγγε
Σοβαρή δυσλειτουργία

σιο νοσοκομείο υποδεικνύει
η ΕΙΝΑΠ με επιστολή ms npos

το υπουργείο Yyeias έπειια από
την αποχώρηση ms μοναδική
CRjvTOvioipias μεταμόσχευσα

μυελού των οστών

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Ανευ
πυξίδας πορεύονται τα Κέντρα Μεταμόσχευσης

Μυελού των Οστών της χώρας

εν απουσία ενός συνολικού κρατικού
προγράμματος προώθησης των μεταμοσχεύσεων

Την ίδια ώρα οι ελλείψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτές επιδεινώνουν την κατάσταση
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς με
σοβαρά αιματολογικά προβλήματα όπως είναι
η λευχαιμία

Η περίπτωση του Ευαγγελισμού είναι ενδεικτική

καθώς μετά την αποχώρηση από το τμήμα
μεταμοσχεύσεων της μοναδικής συντονίστριας
μεταμόσχευσης μυελού των οστών υπάρχει
σοβαρή δυσλειτουργία

Το θέμα ανέδειξε η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων

Αθήνας και Πειραιά ΕΙΝΑΠ σε επιστολή
της με τελικό αποδέκτη τον αναπληρωτή

υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη ζητώντας την
άμεση αποκατάσταση του προβλήματος που
έχει προκύψει

Οπως αναφέρεται στην επιστολή οι μεταμοσχεύσεις

μυελού των οστών γίνονται σε λίγα
νοσοκομεία στη χώρα μας μεταξύ των οποίων
και ο Ευαγγελισμός όπου γίνεται μεταμόσχευση

στο 40 έως 50 των ενήλικων ασθενών
στην Ελλάδα

ΛΥΣΗ ΕΔΩ KAI ΤΩΡΑ Το 70 των μεταμοσχεύσεων

που διενεργούνται δεν είναι από
συγγενείς Συνεπώς η αναζήτηση συμβατών
δοτών αποτελεί τη σημαντικότερη ενασχόληση
του συντονιστή μεταμόσχευσης Σημειωτέον
δε ότι το 70 των ασθενών παραπέμπεται από
άλλα νοσοκομεία της χώρας

Ομως παρά το σημαντικό έργο που εκτελείται
στο τμήμα του νοσοκομείου και παραβλέποντας
τη νομοθεσία που προβλέπει την ύπαρξη δύο
συντονιστών μεταμόσχευσης ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την αδειοδότηση κάθε μονάδας

οι θέσεις στον Ευαγγελισμό έχουν μείνει
ορφανές

Υπό τις συνθήκες αυτές η ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζει
ότι η υπόσχεση της ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας ότι θα καλυφθεί η θέση του συντονιστή
μεταμόσχευσης μετά τον διορισμό γιατρών και
νοσηλευτών μέσω του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είναι
ικανοποιητική

Καλούμε το υπουργείο Υγείας να λύσει αμεσότατα

το πρόβλημα με δύο μόνιμους συντονιστές

μεταμοσχεύσεων καταλήγει η επιστολή
της ΕΙΝΑΠ που υπογράφουν η πρόεδρος της
Ενωσης Ματίνα Παγώνη και ο αντιπρόεδρος
Ηλίας Σιώρας

Μάλιστα σύμφωνα με τον καρδιολόγο και
πρόεδρο των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό

Ηλία Σιώρα η μονάδα αντιμετωπίζει και ελλείψεις

σε νοσηλευτές με αποτέλεσμα το προσωπικό
να εκτελεί διπλοβάρδιες υπερβαίνοντας

τις αντοχές του

ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Σήμα κινδύνου
εκπέμπουν ωστόσο οι ειδικοί και για τις ελλείψεις

σε εξειδικευμένο προσωπικό στα Κέντρα

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών με
αποτέλεσμα να επιβραδύνονται οι ρυθμοί των
μεταμοσχεύσεων

Οι μονάδες πάσχουν κυρίως από γιατρούς
και νοσηλευτές Εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων

τα τελευταία χρόνια προκύπτουν συνεχώς
κενές θέσεις Υπό τις συνθήκες αυτές σε ό,τι
αφορά τις προσλήψεις προσωπικού οι μονάδες
μεταμοσχεύσεων θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα

επισημαίνει στα ΝΕΑ ο συντονιστής

διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής
Μονάδας Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου

Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη και μέλος
του ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων
Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

Ειδικότερα στη συγκεκριμένη μονάδα της
Θεσσαλονίκης στην οποία σημειωτέον τα τελευταία

δύο χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ο
μεγαλύτερος αριθμός μεταμοσχεύσεων μυελού
των οστών στη χώρα μας εκκρεμεί η κάλυψη
τεσσάρων κενών θέσεων αιματολόγων και ενός
παιδιάτρου

Επίσης σύμφωνα με τους ειδικούς εάν στην
ίδια μονάδα υπηρετούσαν επιπλέον οκτώ νοσηλευτές

οι μεταμοσχεύσεις θα αυξάνονταν κατά
22 Τόσο οι αιματολόγοι όσο και οι χειρουργοί
που ειδικεύονται σης μεταμοσχεύσεις συμπαγών

οργάνων ενώνουν τις φωνές τους για έναν
ακόμα λόγο δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για
την προώθηση των μεταμοσχεύσεων

Είναι ενδεικτικό ότι ο Εθνικός Οργανισμός
Μεταμοσχεύσεων του οποίου η καμπάνια

έχει αυξήσει τη δωρεά οργάνων το τελευταίο
έτος παραμένει υποστελεχωμένος ενώ την
ίδια ώρα οι τραγικές συνθήκες που επικρατούν
στα δημόσια νοσοκομεία τόσο σε ό,τι αφορά τις
ελλείψεις προσωπικού όσο και σης ελλιπείς υποδομές

βάζουν φρένο στις όποιες προσπάθειες

ΣΤΕΡΕΥΟΥΝ TA ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Με
μία ακόμη επιστολή της προς τον υπουργό
Υγείας Ανδρέα Ξανθό η ΕΙΝΑΠ εκφράζει τον
προβληματισμό της και για τις σοβαρές ελλείψεις

αίματος
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της

Ενωσης κάθε χρόνο χρειαζόμαστε στη χώρα
μας 600.000 μονάδες αίματος για μετάγγιση για
όλες τις ανάγκες χειρουργεία αιμορραγίες
μεσογειακή αναιμία

Το 60 με 70 των μονάδων αίματος προέρχεται

από το συγγενικό περιβάλλον των
ασθενών το 30 με 35 από εθελοντές αιμοδότες

και συλλόγους και το 5 εισάγεται
κυρίως από την Ελβετία

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι εκτός από
τη μειωμένη κοινωνική ευαισθησία υπάρχει
και εντονότατη κρατική αδιαφορία σε σχέση
με τις αιμοδοσίες Οπως επισημαίνουν τα μέλη
της Ενωσης λόγω της έλλειψης προσωπικού
όλων των κλάδων σε πολλές αιμοδοσίες έχει
καταργηθεί η απογευματινή βάρδια που στερεί

τη χρονική δυνατότητα πρόσβασης στους
αιμοδότες Επιπλέον σε άλλες αιμοδοσίες
έχει καταργηθεί για τον ίδιο λόγο η βάρδια
του Σαββάτου και της Κυριακής που θα έδινε

ευχέρεια στον κάθε εργαζόμενο να γίνει
αιμοδότης
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Κατά 2 ετησίως
αυξάνεται ο αριθμός
των αιμοκαθαιρο
μένων ασθενών
Παράλληλα αυξάνεται

και ο αριθμός
των ανασφάλιστων
νεφροπαθών των
ανθρώπων δηλαδή

που αδυνατούν
να καταβάλουν τις
εισφορές τους και
χάνουν την ασφαλιστική

τους κάλυψη

Γολγοθά για μια αιμοκάθαρση
Ανισότητες στην πρόσβαση υπηρεσιών Υγείας για ανασφάλιστους και απόρους αφού τα νοσοκομεία είναι πάντα πλήρη
οι θέσεις των μονίμων αιμοκαθαιρομένων είναι καλυμμένες και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στον ιδιωτικό τομέα

Γρηγόρης Λεο
ντόπουλος γενικός

γραμματέας
του Πανελληνίου

Συνδέσμου
Νεφροπαθών
Η επίσκεψη των

ασθενών κάθε
φορά σε άλλο
νοσοκομείο δεν
διασφαλίζει την
αναγκαία κλινι
κοεργαστηριακή
συνεχή παρακολούθηση

από ένα
συγκεκριμένο ιατρονοσηλευτικό

προσωπικό ώστε
να εξασφαλίζεται
καλύτερη παροχή

υπηρεσιών
Υγείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ

Ο 64χρονος Νίκος Τ κάποτε ήταν μεγάλος

και τρανός Από οικονομικά ευκατάστατη

οικογένεια και ο ίδιος σημαντικός
επιχειρηματίας Οι αναποδιές των τελευταίων

ετών τον άφησαν θα μπορούσε
να πει κανείς στον δρόμο με σοβαρό
πρόβλημα σακχάρου το οποίο του προ
κάλεσε νεφρική ανεπάρκεια Χωρίς να
έχει ασφαλιστική κάλυψη και κανένα εισόδημα

ο κ Νίκος είναι αναγκασμένος
εδώ και έναν μήνα να ξεροσταλιάζει
στις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων

προκειμένου να υποβληθεί στην
αναγκαία για τη ζωή του αιμακάθοροη
Μέρο παρά μέρο ζητεί τη βοήθεια ενός
καλού φίλου του συνταξιούχου δικηγόρου

προκειμένου να ενημερωθεί για τα
εφημερεύοντα νοσοκορεία

Μπαίνω στοΔιαδίκτυο και μαθαίνω
ποιο νοσοκομείο εφημέρευα κάθε φορά

Τον ενημερώνω και ο Νίκος πάει
και στήνεται στην ουρά και περιμένει
Πριν από δέκα ημέρες πήγε στις 2
το μεσημέρι σε ένα νοσοκομείο το
οποίο ξεκινούσε εκείνη την ώρα την
εφημερία του και τον πήραν για αιμοκάθαρση

στις 9 το βράδυ Τα κυριότερα
προβλήματα είναι δύο πρώτον ταλαιπωρείται

τη σπγμή που έχει πολλά άλλα
προβλήματα υγείας και δεύτερον δεν
τον παρακολουθείσυγκεκριμένος γιατρός

ή ιατρική ομάδα όπως συμβαίνει
με όσους έχουν μόνιμη θέση με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την υγεία του

Από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο
0 κ Νίκος Τ είναι ένας από τοος 55
αναοφάλιστοος αιμοκαθαιρόμενους
ασθενείς που ζουν στην Αθήνα και
ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό τοος
γολγοθά για να κρατηθούν στη ζωή Η
περίπτωση του δείχνει από μόνη της ότι
όλες αυτές οι εξαγγελίες των αρμόδιων
υπουργών περί ιοΌτητας στην πρόσβαση
υπηρεσιών Υγείας δεν είναι τίπστε περισσότερο

από ευσεβείς πόθοι

Η καθημερινότητα των ανασφάλιστων
αιμοκαθοιρόμενων ασθενών είναι πολύ
σκληρή αφού αναγκάζονται να γυρνούν
από νοσοκορείο σε νοσοκορείο για να
μπορέσουν να υποβληθούν σε αιμοκά
θοροη την οποία συχνά δεν καταφέρνουν

να ολοκληρώσουν Συχνά λόγω
φόρτου εργασίας και εκτάκτων περιστατικών

αντί να διαρκέσει η αιμακάθοροη
τέσσερις ώρες όπως επιβάλλεται διαρκεί
μόλις δύο ή τρεις ώρες

Οι ίδιοι οι νεφροπαθείς καταγγέλλουν
ότι πολλές φορές ακόμπ και εφημερεύοντα

νοσοκομεία στα οποία πηγαίνουν
για αιμοκάθοροη δεν μπορούν να τους
δεχτούν λόγω πλήρωσης των θέσεων
Ετσι είναι αναγκασμενοι ή να πηγαίνουν
σε άλλο νοσοκομείο που εφημερεύει ή
να ξαναπηγαίνουν στο ίδιο κατά τη διάρκεια

της εφημερίας ακόμπ και αργά
το βράδυ προκείμενου να βρουν θέση
στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Ζωή γαντζωμένη
στα μηχανήματα
Η αιμοκάθαρση είναι απαραίτητη για

να μείνουν στη ζωή αυτοί οι άνθρω

ΛΟΓΩ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΉΑΣ

ποι Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου είναι μια βαρύτατη
μη αναστρέψιμη χρόνια πάθηση που
προϋποθέτει εφ όρου ζωής υποκατάσταση

της νεφρικής λειτουργίας
των πασχόντων προκειμένου

να κρατηθούν στη ζωή Η ζωή τους
εξαρτάται από μηχανήματα και φάρμακα

απαραίτητα για την περιοδική
ρύθμιση των στοιχειωδέστερων βιολογικών

λειτουργιών Επίσης η επί
σκεψή τους κάθε φορά που πρέπει
να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση σε
άλλο νοσοκομείο δεν διασφαλίζει
την αναγκαία κλινικοεργαστηριακή
συνεχή παρακολούθηση από ένα συγκεκριμένο

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη

παροχή υπηρεσιών Υγείας
μικρότερη νοσηρότητα και μεγαλύτερη

επιβίωση των ασθενών δηλώνει
στο Βήμα ο γενικός γραμματέας του
Πανελληνίου Συνδέορου Νεφροπαθών
κ Γρηγόρης Λεοντόπουλος

Οπως εξηγεί ο συντονιστής διευθυντής

του Νεφρολογικού Τμήματος
του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας κ

SOS από τα Τρίκαλα για 1 3 ασθενεί
Κραυγή αγωνίας βγάζουν από τα Τρίκαλα 13 ασθενείς με θετικό αυστραλιανό

αντιγόνο εμφανίζεται στο αίμα μετά τη λοίμωξη από τον
ιό της ηπατίτιδας Β οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθορου Οπως
αναφέραυν σε έγγραφό τους προς την Πανελλήνια Ομοστιονδία Νεφροπαθών

εδώ και μερικάχρόνια που ενταχθήκαμε στην αιμοκάθαρση

λόγω έλλειψης απομονωμένου θαλάμου στο Γενικό Νοσοκομείο

Τρικάλων αναγκαστήκαμε να διασκορπιστούμε προκειμένου
να εξυπηρετηθούμε σε μονάδες της Καρδίτσας και της Λάρισας
Με την ίδρυση της νέας ιδιωτικής μονάδας νεφρού στα Τρίκαλα η
οποία έχει δημιουργήσει θάλαμο τεσσάρων μηχανημάτων για ασθενείς

σαν εμάς πιστέψαμε ότι επιτέλους θα σταματήσει η επίπονη και
εξουθενωτική μεταφορά μας σε άλλες πόλεις με σκοπό τη θεραπεία
μας Δυστυχώς όμως αυτή η προοπτική φαίνεται άπιαστο όνειρο
μέρα με την ημέρα καθώς η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να
υπογραφεί υπό την σκέπη της γραφειοκρατίας

Χρήστος Ιατροί τα νοσοκομεία είναι
πάντα πλήρη Οι θέσεις των μονίμων
αιμοκαθαιρομένων είναι καλυμμένες
και δυστυχώς οι ανασφάλιστοι και οι
άποροι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
στον ιδιωτικό τομέα σε αντίθεση με
τους ασθενείς που έχουν ασφαλιστική

κάλυψη

Αυξάνεται ο αριθμός
των ανασφάλιστων
Σύμφωνα με τον κ Ιατρού ο ρυθμός
αύξησης των αιμοκαθοιρομένων ασθενών

είναι σημαντικός Παρατηρείται
αύξηση κατά 2 ετησίως Παράλληλα
αυξάνεται o αριθμός των ανασφαλίστων

νεφροπαθών των ανθρώπων
δηλαδή που αδυνατούν να καταβάλουν

τις εισφορές τους και χάνουν
την ασφαλιστική τους κάλυψη Οι δε
θέσεις στις μονάδες του δημοσίου τομέα

είναι περιοριορένες Το δημόστο
νοσοκομείο όμως υποχρεούται να
τους δεχτεί στην εφημερία του διότι
οι περιπτώσεις αυτές είναι σαν οξέα
περιστατικά

Σε εφημερία του Κρατικού της
Νίκαιας έχουμε φθάσει στο σημείο
να δεχθούμε ακόμη και 20 έκτακτα
περιστατικά Από αυτά τα μισά ήταν
άποροι και ανασφάλιστοι και τα υπόλοιπα

άνθρωποι που νοσηλεύονταν
στο νοσοκομείο για άλλα προβλήματα
υγείας οι οποίοι όμως ήταν νεφροπαθείς

και έπρεπε να υποβληθούν σε
αιμοκάθαρση Ακόμη και αν ανήκουν
σε μονάδα άλλου νοσοκομείου του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα από
τη στιγμή που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο

της Νίκαιας εκεί πρέπει
να κάνουν και την αιμοκάθαρσή τους
Δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν
σε άλλη μονάδα μόνο και μόνο για
αυτόν τον λόγο σημειώνει Επίσης
θέτει και το πρόβλημα των συνεχών
μετακινήσεων των ανασφάλιστων αιμοκαθοιρόμενων

ασθενών Λίετακι
νούμενοι από εφημερία σε εφημερία
ποιος γιατρός τούς παρακολουθεί
αναρωτιέται
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Η τιμολόγηση μπορεί να δώσει λύση στα
ζητήματα xns φαρμακευτικά ayopâs

Ενώ
έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο

μισό του 2016 γίνεται ολοένα
και πιο εμφανές όη το ουσιαστικό
πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε

είναι ο πολύ χαμηλός πλέον
κλειστός προϋπολογισμός για τη δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη ο οποίος θα πρέπει
να παραμείνει σταθερός στα 1,945 εκατ
ευρώ ως το 2018 Ακόμη κλειστός προϋπολογισμός

και μάλιστα μειούμενος από

χρόνο σε χρόνο μέχρι το 2018 έχει επιβληθεί

και στη φαρμακευτική δαπάνη των
νοσοκομείων

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι ο

προϋπολογισμός για το φάρμακο δεν επαρκεί

αφού η υπέρβαση σε μηνιαία βάση μόνο
στην εξωνοσοκομειαχή αγορά φαίνεται να

ξεπερνά τα 30 εκατ ευρώ ενώ αντίστοιχο
αναμένεται το μέγεθος που αφορά τη νοσοκομειακή

φαρμακευτική δαπάνη
Η κατάσταση αυτή εκτός από τη βιωσιμότητα

πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
απειλεί την επάρκεια της φαρμακευτικής
αγοράς και την ομαλή κάλυψη των αναγκών
σε μια σειρά από απαραίτητες θεραπείες

Εδώ και έξι χρόνια η πολιτεία απαντά στο
πρόβλημα της δαπάνης μειώνοντας τις τιμές
των φαρμάκων και επιβάλλοντας rebate και
clawback στη φαρμακοβιομηχανία Ομως
είναι φανερό ότι η πολιτική αυτή δεν μπορεί
πλέον να συνεχιστεί Και αυτό διότι

Η μείωση των τιμών δεν φέρνει πλέον

εξοικονομήσεις Οσο εξακολουθούμε
να υστερούμε στον έλεγχο της συνταγο
γράφησης της κατανάλωσης και της αδικαιολόγητης

υποκατάστασης των παλαιών

φθηνών από τα ακριβά νεότερα φάρμακα
η μείωση των τιμών δεν έχει κανένα ουσιαστικό

αποτέλεσμα
Η μείωση των τιμών αφανίζει τα πα

λαιά φάρμακα γενόσημα και off patent
παρ όλο που αποτελούν το κλειδί για τη
δημιουργία εξοικονομήσεων

Το πολύ χαμηλό επίπεδο ημών εμποδίζει

την κυκλοφορία νέων γενοσή
μων Τα νέα γενόσημα εισέρχοντα στην
αγορά στο 65 του μ.ο των τριών χαμηλότερων

τιμών της EE υπόκεινται σε δυναμική

τιμολόγηση καταβάλλουν rebate και
clawback Αυτό αφήνει ελάχιστα περιθώρια

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΛΕΤΗ

για την βιωσιμότητά τους Οι μεγάλα χαμένα
στην περίπτωση αυτή είναι α ασθενείς

και το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας
που εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβές
θεραπείες στερούμενα την επιλογή ακονο
μικότερων ισοδύναμων φαρμάκων

Παρ όλα αυτά α υπέρμαχα της πολιτικής

συμπίεσης των τιμών εξακολουθούν
να θεωρούν την τιμολόγηση ως εργαλείο
ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης προσβλέποντας

στη δημιουργία εξακονομή
σεων που στη συνέχεια θα

κατευθυνθούν στην αποζημίωση

νέων καινοτόμων
θεραπειών Ομως ποιος
πραγματικά πιστεύει ότι το
πρόβλημα της φαρμακευτικής

δαπάνης δημιουργείται
από τα φάρμακα των

3-4 ευρώ
Παος πιστεύει ότι η συμπίεση

των τιμών των παλαιών

φαρμάκων μπορεί να
απαντήσει ικανοποιητικά
στην επερχόμενη είσοδο
στην αγορά νέων πανάκριβων

φαρμακευτικών
θεραπειών και μάλιστα σε πλαίσιο μειούμενων

στην ουσία προϋπολογισμών
μέχρι το 2018

Αν δε ανατρέξουμε στα δεδομένα της
εξέλιξης των τιμών κα της διείσδυσης των
γενοσήμων από το 2009 ως σήμερα θα
δούμε ότι παρά τη δραματική μείωση της
τιμής τους πάνω από 60 μεσοσταθμι
κά τα γενόσημα εξακολουθούν να έχουν
πολύ χαμηλά μερίδια αγοράς τα χαμηλότερα

στην Ευρώπη και πολύ μακριά από
τον στόχο του 60 μεριδίου αγοράς που

προβλέπεται από τα Μνημόνια
Είναι πλέον εμφανές ότι η διείσδυση των

γενοσήμων δεν αποτελεί θέμα τιμών από
τη στιγμή που τα γενόσημα αντιμετωπίζουν
ένα περιβάλλον αντικινήτρων για τη χρήση
τους που διατρέχουν όλη την εφοααστική
αλυσίδα από τον γιατρό ως τον φαρμακο
παό κα τον ασθενή

Με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των γενοσήμων

που διακινούνται στην ελληνική
αγορά αφορά ελληνικές φαρμακοβιομηχα¬

νίες παος είναι ο λόγος να καταστρέφουμε
την εγχώρια παραγωγή διαλύονταςτις τιμές
των γενοσήμων κα παράλληλα να μην αξι
οπαούμε τις τιμές αυτές

Το πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης

δεν είναι πρόβλημα τιμών αλλά
αποζημίωσης Δυστυχώς όμως ενώ η πολιτεία

ασχολείται εντατικά με τις τιμές των
φθηνών φαρμάκων τηρεί στάση αδράνειας

σε ό,τι αφορά την αποζημίωση και τη
χρήση των ακριβών Είνα αδικαολόγητη
και κοστίζει πολύ ακριβά η καθυστέρηση
της λειτουργίας της επιτροπής που έχει ως
αντικείμενο τη διαπραγμάτευση των τιμών
αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων

Παρ όλο που η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

έχει συσταθεί δύο φορές δυστυχώς

μέχρι σήμερα δεν έχει παράξει ορατό
αποτέλεσμα Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
πολιτεία να αποζημιώνει πανάκριβα φάρμακα

χωρίς φραγμό και έλεγχο βασιζόμενη

στο clawback ως μόνη πρώτη και
τελευταία γραμμή άμυνας

Σημειώνεται ότι τα rebate και dawbacks
τείνουν πλέον να φτάσουν στο 1/3 της
αξίας των φαρμάκων που αποζημιώνονται
από τη δημόσια ασφάλιση Οι υπερβολικές
επιστροφές απειλούν πλέον τη βιωσιμότητα

και την επάρκεια της φαρμακευτικής
αγοράς Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις

της χώρας το clawback θα πρέπει
να μειωθεί κατά 30 το 2017 και ακόμη
30 το 2018 Δυστυχώς δεν φαίνεται να
υπάρχει κάποιο σαφές σχέδιο που θα επιτρέψει

την επίτευξη του στόχου αυτού
Αν θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι από

όλα αυτά αυτό είνα η σημαντική αξιέπαινη
προσπάθεια του προσωπικού κα της διοίκησης

του ΕΟΦ και της Επιτροπής Τιμών
για την εφαρμογή ενός τόσο προβληματικού

συστήματος τιμολόγησης Ομως είνα
πλέον φανερό ότι με το υπάρχον σύστημα
είναι αδύνατον να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα

της αγοράς στο άμεσο μέλλον

Ο κ Θεόδωρος Κωλέτης είναι
αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Θα απαλύνουμε την οικονομική
επιβάρυνση των πολιτών στα φάρμακα
Πλάνο

για δικαιότερη
συμμετοχή των ασφαλισμένων

στα φάρμακα
σχεδιάζει η διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με το
υπουργείο Υγείας Οι συζητήσεις
έχουν ανάψει εν αναμονή του νέου

Ενιαίου Κανονισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού

Οπως δηλώνει μιλώντας
στο Βήμα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

κ Σωτήρης Μπερσ ίμης ο
ΕΚΠΥ θα κινείται σε τρειςάξονες
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών
στις υπηρεσίες υγείας μέριμνα
για τις ειδικές ομάδες ασθενών
εξορθολογισμός των υπηρεσιών
που αποζημιώνονται

Κύριε Μπερσίμη υπάρχει
αναταραχή το τελευταίο διάστημα

γύρω από τον ΕΟΠΥΥ
τους συμβεβλημένους γιατρούς

και τους λοιπούς παρό
χους Λόγω οικονομικών δυσχερειών

Δεν φοβόμαστε την κριτική ούτε

τα παράπονα όπου υπάρχουν
Ισα-ίσα που υπάρχουν δράσεις
μας που βελτιώθηκαν γιατί κάποιοι

μάς κατέθεσαν τη διαφορετική

προσέγγισή τους Με
θάρρος αλλά και με καλή πρό¬

θεση και τους ευχαριστούμε
Τώρα για τους γιατρούς θα σας

πω τα εξής Για πρώτη φορά στην
ιστορία ενταλματοποιήθηκαν και
πληρώθηκαν τελικώς εκκαθαρισμένες

στο 100 οι υποβολές
τους Οπως ξέρετε αλλάξαμε όλο
το σύστημα για να το καταφέρουμε

αυτό Ως σήμερα α πάροχοι
έστελναν τα δικαιολογητικά αυτά

στοιβάζονταν σε κούτες στις
υπηρεσίες δεν ελέγχονταν ποτέ

δημιουργούσαν μεγάλα πρακτικά
προβλήματα α πάροχοι αποζημιώνονταν

μόνο για το 90 των
απαιτήσεών τους και ανέμεναν
την τελική εκκαθάριση Σήμερα
αντιθέτως ξεκινώντας από τον Ιανουάριο

τους αποζημιώνουμε στο
100 Αυτή τη στιγμή που μιλάμε
έχει ήδη αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί

εντάλματα πληρωμών για
το 97 και το 76 του συνόλου
υποβολών των ιατρικών επισκέψεων

του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου

2016 αντίστοιχα Και
κάθε μέρα πραγματοποιούνται
νέες πληρωμές

Δημιουργήθηκαν προβλήματα
κατά την εφαρμογή του συστήματος

Μεμονωμένες μη προβλέψιμες

Με την εφαρμογή

της νέας
διαδικασίας
ελέγχου οι πάροχοι

ελέγχονται
άμεσα και αποζημιώνονται

στο
100 όχι στο
90

καταστάσεις που αναπόφευκτα
προέκυψαν κατά την εφαρμογή
της νέας διαδικασίας αντιμετωπίστηκαν

και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά

Οταν κάτι δεν έχει
γίνει ποτέ στα χρονικά προφανώς
δεν μπορεί να αναπτύξει απόλυτη
λειτουργικότητα από την πρώτη
στιγμή Αυτό το καταλαβαίνουν
όλοι εκτός ίσως από όσους έχουν
λόγους να μη θέλουν να το καταλάβουν

Πάντως ως διοίκηση του
Οργανισμού είμαστε ανοιχτοί να
συζητήσουμε οποιαδήποτε άποψη

είναι προς όφελος όλων όσα
συμμετέχουμε στη δραστηριότητα

του Οργανισμού και κυρίως
του πολίτη Και ιδίως με τους συμβεβλημένους

γιατρούς που είναι
ίσως οι κρισιμότεροι συνεργάτες
μας γι αυτό και έχω απόλυτο
σεβασμό για τους ίδιους αλλά και
για τους εκπροσώπους τους παρά
τις όποιες διαφωνίες

Είναι εφικτή η αντιμετώπιση
αυτών των δυσχερειών που
αναφέρατε Υπάρχει σχεδιασμός

Ασφαλώς Οι δυσχέρειες δεν
ανακόπτουν τη δυναμική μας Ο
επιτυχής σχεδιασμός και η εφαρμογή

αυτής της νέας διαδικασίας

ελέγχου τελικής εκκαθάρισης και
αποζημίωσης των παρόχων το
αποδεικνύουν Μάλιστα όλα αυτά

χάρη στον καλό συντονισμό και
στην αρωγή της πολιτικής ηγεσίας

αλλά και στις ικανότητες και
στην αφοσίωση των εργαζομένων
μας έγιναν σε χρόνο ρεκόρ για
τα ελληνικά δεδομένα

Επιτρέψτε μου όμως να υπενθυμίσω

κυρία Φυντανίδου τι
πετυχαίνουμε με αυτό το νέο
σύστημα Πρώτον οι πάροχοι
ελέγχονται άμεσα Δεύτερον
αποζημιώνονται στο 100 όχι
στο 90 Τρίτον φεύγουν τα
χαρτόκουτα από τις υπηρεσίες
μας Τέταρτον ο Οργανισμός
μπορεί να εξορθολογίσει τις δαπάνες

του Πέμπτον οι εργαζόμενοι

μας μπορούν να δουλεύουν
πλέον σε ανθρώπινες συνθήκες
Εκτον οι πολίτες δεν συνωστίζονται

πια ανάμεσα στις κούτες
Και έβδομον ο ΕΟΠΥΥ εκσυγχρονίζεται

με το αρχείο του ψη
φιοποιημένο και χρηστικό Ολοι
βγαίνουν κερδισμένοι
Την ίδια ακριβώς λογική θα έχουμε
και σης επόμενες μεγάλες δράσεις
που προετοιμάζουμε για την εξυπηρέτηση

του πολίτη Θέλουμε να

μην ταλαιπωρείται πλέον από τη

Θέλουμε ο πολπης να μην ταλαιπωρείται για διαδικαστικά θέματα και να εξυπηρετείται από τον ΕΟΠΥΥ διαδικτνακά ή τηλεφωνικά
χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία λέει ο πρόεδρος του Οργανισμού Σ Μπερσίμης μικρή φωτογραφία

Nées τεχνολογιε8 και αξιολόγηση ενάντια cms παθογένειε8

► Ο ΕΟΠΥΥ μπορείνα συνεχίσει να λειτουργεί με
τις σημερινές παθογένειες Πώς τον οραματίζεστε

Οι συνεργάτες μου και εγώ εργαζόμαστε μεθοδικά
ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες
Και δεν είναι μόνο n νέα διαδικασία Ελέγχου Αποζημίωσης

που σας ανέλυσα Αλλάζουμε την ίδια τη
λειτουργία του Οργανισμού

Πρώτον κάναμε πλήρη αποτύπωση των εκπαιδευτικών

αναγκών του προσωπικού και σχεδιάσαμε τις
επιμορφωτικές παρεμβάσεις που θα γίνουν για να
κάνουμε τους ανθρώπους μας ακόμα καλύτερους
Δεύτερον για πρώτη φορά καταθέσαμε ως ΕΟΠΥΥ

προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης

Τρίτον δρομολογήσαμε τη μετεγκατάσταση
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού σε
καταλληλότερα δημόσια κτίρια εξοικονομώντας
χρήματα και βελτιώνοντας την κατάσταση για όλους

Κι αυτά σίγουρα είναι μόνο η αρχή Οραματίζομαι
τον ΕΟΠΥΥ να αποτελεί Οργανισμό πρότυπο να

προσφέρει στην κοινωνία και να παρέχει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες υγείας προσβάσιμες σε όλους
τους πολίτες Να σας πω ενδεικτικά τρεις κρίσιμες
παραμέτρους για τις οποίες εργαζόμαστε• Υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής Ωστε να
παρακολουθούμε και να ελέγχουμε σε πραγμα¬

τικό χρόνο το σύνολο του παραγόμενου έργου
μας αλλά και να αξιοποιήσουμε ερευνητικά και
επιστημονικά τη μεγάλη βάση δεδομένων μας• Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ωστε να γινόμαστε καλύτεροι και να λαμβάνουμε

αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά
δεδομένα και όχι σε υποκειμενικές αντιλήψεις• Ανάπτυξη αισθήματος συ νεπευθυνότη
τας Πολίτες-χρήστες των υπηρεσιών πάροχοι
και ΕΟΠΥΥ είμαστε συνυπεύθυνοι με διαφορετικούς

ρόλους βέβαια ο καθένας Η συναίνεση
όλων είναι απαραίτητη για να πετύχουν οι τομές
που επιχειρούμε

γραφειοκρατία αλλά για τα διαδικαστικά

θέματα να εξυπηρετείται
και να ενημερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ

διαδικτυακά ή τηλεφωνικά
χωρίς να απαιτείται η φυσική του
παρουσία

I Προσφάτως μιλήσατε για
εφαρμογή νέου δικαιότερου

συστήματος συμμετοχής των
ασφαλισμένων στα φάρμακα
Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας θέλουμε να απαλύνουμε
στο μέτρο του δυνατού την οικονομική

επιβάρυνση των πολιτών

Σχεδιάζουμε ένα βιώσιμο
πλάνο Στόχος είναι να τεθεί σε
εφαρμογή μέσα στο 2016 άρα
δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί
Η συγκεκριμένη πρόταση προς το
υπουργείο Υγείας αποτελεί μέρος
μιας ευρείας δέσμης προτεινόμενων

παρεμβάσεων που έχουν διττό

στόχο όφελος για τον πολίτη
και βελτίωση της λειτουργίας του
Οργανισμού

I Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
λειτουργεί επαρκώς Τι γίνεται

με τις συμβάσεις
Ευκαιρία να διευκρινίσουμε κάποια

πράγματα Πρώτον π Επιτροπή

Διαπραγμάτευσης είναι ανεξάρτητη

Ακολουθεί βέβαια τη γενική
βούληση των εποπτευόντων φορέων

αλλά διατηρεί αυτονομία στις
επί μέρους διαπραγματευτικές τακτικές

που ακολουθεί Δεύτερον ο
ΕΟΠΥΥ δεν διαθέτει υπαλλήλους
επαγγελματίες υγείας ούτε δΊκές
του δομές υγείας Αγοράζουμε
υπηρεσίες από χιλιάδες παρόχους
γιατρούς κλινικές διαγνωστικά
κέντρα κ.λπ Με κάποιες κατηγορίες

παρόχων υπήρχαν συμβάσεις
με άλλες όχι Σήμερα λοιπόν μέσω
της Επιτροπής γίνεται επιτέλους
οργανωμένη προσπάθεια για ξεκάθαρες

και δίκαιες συμβάσεις με
όλους Και σίγουρα επωφελείς για
τον πολίτη Οπως καταλαβαίνετε
αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα
στην άλλη αλλά είμαι αισιόδοξος
πως θα βρεθεί σύντομα η καλύτερη

δυνατή λύση σε πλαίσιο συνυ
παιθυνότητας

► Ο ΕΚΠΥ θαπαραμείνειωςέχει
ή σχεδιάζετε αλλαγές και αν
ναι ποιες είναι οι σημαντικότερο

Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υπηρεσιών του Οργανισμού μόλις
ολοκληρώθηκε από την αρμόδια
ομάδα εργασίας Αμεσα θα συζητηθεί

στο Διοικητικό Συμβούλιο
και θα σταλεί προς έγκριση στο
υπουργείο Πριν γίνουν αυτά δεν
δικαιούμαι να ανακοινώσω συγκεκριμένες

αλλαγές Μπορώ να σας
πω όμως τις τρεις βασικές αρχές
μας Ισότιμη και εύκολη πρόσβαση

όλων στις υπηρεσίες υγείας
που αποζημιώνουμε Μέριμνα για
τις ειδικές ομάδες πολιτών που
έχουν ανάγκη Εξορθολογισμός
των αποζημιούμενων υπηρεσιών
όπου είναι αναγκαίο
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

αμα εισαι
ήτο παιζεισ
αριστερός

Περίπατο πήγαν για μία ακόμη φορά οι υποσχέσεις για αξιοκρατικές τοποθετήσεις
διοικητών στα νοσοκομεία της χώρας Όπως αποκαλύπτουμε σήμερα αρκετοί νέοι
διοικητές προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ ενώ φυσικά δεν λείπουν
πρόσωπα που προέρχονται από το πάλαι ποτέ κραταιό ΠΑΣΟΚ

του Αιμίλιου Νεγκή
anegis(f)me.com

Από τους 71 διοικητές και αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων που έχουν ανακοινωθεί

μέχρι σήμερα ένας στους τρεις έχει στενές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι συνδικαλιστής
του αριστερού χώρου ή έχει τοποθετηθεί σε αντίστοιχη θέση και επί ΠΑΣΟΚ

Επίσης ανάλογο ποσοστό στελεχών έχει στο βιογραφικό του μεταπτυχιακά στο Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών ΕΑΠ την ώρα που στην 5μελή Επιτροπή Αξιολόγησης
συμμετείχε καθηγητής τους Πρόκειται για τον Δημήτρη Νιάκα καθηγητή του ΕΑΠ ο

οποίος έχει τοποθετηθεί από την κυβέρνηση πρόεδρος του Ωνασείου και πρόεδρος σε επιτροπή

για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας
Πάντως ανάμεσα στους επιλεγέντες ξεχωρίζουν πρόσωπα με αξιόλογες σπουδές

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και με θητεία στον ιδιωτικό τομέα Ακόμη δεν
έλειψαν περιπτώσεις στις οποίες τοποθετήθηκαν στελέχη παρά το γεγονός ότι ο τοπικός

ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει άλλες προτάσεις Ας δούμε όμως μερικές χτυπητές περιπτώσεις
που καταδεικνύουν πόας ο κομματισμός και οι προσωπικές επιλογές ζουν και βασιλεύουν

Αρτα Επιλέχθηκε ο Βασίλειος Μπαλάσκας ο οποίος ήταν υποψήφιος σύμβουλος στο
ψηφοδέλτιο τηςΌλγας Γεροβασίληγια τις περιφερειακές εκλογές Μάλιστα έγινε σούσου
ρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του ότι ήταν χειροκροτητής σε ζεϊμπέκικο της
κυβερνητικής εκπροσώπου

Ατπκόν Στη ναυαρχίδα του ΕΣΥ τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος Δραγώνας Δεν
έχει καμία σχέση με την Υγεία και τα νοσοκομεία αλλά είναι μέλος της Γραμματείας του
τμήματος Εξωτερικής και Αμυντικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος περιφερειακός
σύμβουλος Πειραιά με το κόμμα

Τρίκαλα Τοποθετήθηκε ο Δημήτρης Παρθένης μέλος της Γραμματείας του τμήματος
Υγείας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Οπως δε έχει γράψει ο τοπικός Τύπος ο κ Παρθένης έκανε
την πρώτη του συνάντηση με εργαζομένους του νοσοκομείου στα γραφεία του κόμματος

Κοζάνη Αναλαμβάνει ο Γεώργιος Χιωτίδης πρώην πρόεδρος της NE του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης

και αποτυχών βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 20 1 5 Τις τελευταίες ημέρες κάνει θραύση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με δηλώσεις του για επιστροφή στη δραχμή την

περίοδο της περήφανης διαπραγμάτευσης
Κατερίνη Επιλέχθηκε αξιοκρατικά ο Ανέστης Μυστρίδης φαρμακοποιός αλλά και

προσωπικός φίλος του προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Κομμένου Είχε τοποθετηθεί στη δεύτερη

θέση της λίστας του κόμματος στις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου
Γρεβενά Τοποθετείται ο Παντελής Αλεξιάδης διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος

που είχε ιδρύσει ο Στέφανος Τζουμάκας
Άγιος Νικόλαος Κρήτης Τοποθετείται η νοσηλεύτρια Μαρία Σπινθούρη την οποία

τοπικά Μέσα χαρακτηρίζουν φίλη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π Πολάκη Οι εργαζόμενοι

αντιδρούν στον διορισμό της και έχουν συντάξει κείμενο διαμαρτυρίας και υπογραφές

για να σταλούν στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια
Νάξος Επιλέχθηκε ο 46χρονος πολιτικός μηχανικός Κώστας Απιδόπουλος ο οποίος

είναι όλως τυχαίως και συντονιστής της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Νάξου
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Τοποθετήθηκε ο Δημήτρης

Αβραμίδης ο οποίος κατέβηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος
ΑΧΕΠΑ θεσσαλονίκης Αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Σπανός ιατρός συνδικαλιστής

ο οποίος είχε εκλεγεί με την παράταξη Αγωνιστική Ενότητα στο ΔΣ του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου παράταξη που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ιπποκράτειο θεσσαλονίκης Η επιλογή της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας είναι η

Βασιλική Παπαχριστοδούλου η οποία ήταν υποψήφια στον Δήμο Νεάπολης Συκεών με το
ψηφοδέλτιο Αυτόνομη Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ

Βόλος Τοποθετήθηκε ο Ματθαίος Δραμητινός Επί μία εξαετία είναι πρόεδρος των
γιατρών του ΙΚΑ Βόλου και είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος Βόλου και ενεργό στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας
Καρδίτσα Επιλέχθηκε ο πολιτικός μηχανικός Βάιος Βαρελάς ο οποίος ήταν υποψήφιος

δήμαρχος Καρδίτσας το 20 1 4 με το κόμμα σωστά μαντέψατε του ΣΥΡΙΖΑ
Κέρκυρα Αναλαμβάνει ο γενικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου Κέρκυρας

Φοίβος Κακαβίτσας ο οποίος υπήρξε και αντιπρόεδρος τηςΈνωσης Γιατρών ΕΣΥ
Κέρκυρας ΕΓΕΣΥΚ Είναι γνωστός στο νησί για τις συνδικαλιστικές του κινητοποιήσεις
και με cover page στο Facebook τον αναρχικό Ισπανό Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι

Λευκάδα Επιλέχθηκε ο οδοντίατρος Βησσαρίων Μίχας.Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του

ΙΚΑ Πρέβεζας
Ρόδος θέση διοικητή κατέλαβε η Κατερίνα Χατζηστρατή συνταξιούχος οδοντίατρος

του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ μέχρι πρότινος διευθύντρια του Κέντρου ΥγείαςΈμπωνα
Αγία'Ολγα Επιλέχθηκε ο Μιχάλης Κούρτης συνδικαλιστήςνοσοκομειακός ιατρός

μέλος της παράταξης Μέτωπο 2016 που κατήλθε πρόσφατα στις εκλογές της Ομοσπονδίας
Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος Έχει

διατελέσει εκπρόσωπος των ιατρών του ΚΑΤ
Σύρος Η επιλογή της Μαργαρίτας Μπουραντά έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διόλου τυχαία καθώς το βιογραφικό της αναφέρει ότι έλαβε σύνταξη από τα 49
της χρόνια υπήρξε μέλος της ΚΝΕ συνδικαλίστρια και πιστή αριστερή μέχρι σήμερα Ήρθε

η ώρα της επιβράβευσης λοιπόν
Λήμνος Τη θέση του αναπληρωτή διοικητή αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Μονοκρού

σος Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Λήμνου και οικονομολόγος συνταξιούχος καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης
Κιλκίς Τοποθετήθηκε η Μαρία Βλάχου πολιτικός μηχανικός με πολυετή προϋπηρεσία
στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Κατάγεται από το Κιλκίς και

είναι σύζυγος του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ Γ Θεοδωρίδη
Σάμος Ικαρία Αναλαμβάνει ο Λάζαρος Θεόφιλος πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

που έχει διατελέσει και στο παρελθόν διοικητής του νοσοκομείου Σάμου 2002-2004 αλλά

και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου Νάξου 1999-2002

ΚομμαχικέΓ
οι επίλογε
οιοικηχων
Ποια στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και
πρώην ΠΑΣΟκοι διορίστηκαν στα
νοσοκομεία με αξιοκρατία διαδικασία
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