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Νέο πλήγμα για την αγορά

αύξηση του ΦΠΑ

Η

κουρεύει

και τον τουρισμό
Τη χαριστική

Του

βοΗή στη βαριά

βιομηχανία
της χώρας
αναμένεται
να δώσει η
απαίτηση των
δανειστών να
αΒΜξουν οι

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΡΤ0ΥΛ1Α

εμμονή των δανειστών να αυξηθεί ο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ
έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο αλαλούμ
στην εγχώρια αγορά και ιδιαίτερα στον
κλάδο του τουρισμού που όπως φαίνεται θα
δεχθεί και το μεγαλύτερο πλήγμα Η κυβέρνηση
έχει προτείνει σύστημα ΦΠΑ με τρειςσυντε
ενώ οι δανειστές
14 και 22
λεοτές 7
επιμένουν για δύο 1 1 ή 1 2 και 23
οι πιστωτές ζητούν και την κατάργηση
της έκπτωσης του 30 που ισχύει για τους
συντελεστές φορολογίας στα νησιά Μιλώντας
στη Realnews ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Η

Παράλληλα

συντελεστές
φοροΗογίας
αγαθών και
υπηρεσιών

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης κρούει τον κώ¬

οι συντελεστές ΦΠΑ
ΣΤΑ 28 ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

δωνα του κινδύνου στο οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης υποστηρίζονταςότι είναι
βέβαιο ότι θα χαθούν περισσότερες
από 200.000 θέσειςεργασίαςαπότην αύξηση
του ΦΠΑ Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και η
Γερμανία δεν επιβάλλει καθόλου ΦΠΑ στο νησί
της Ελιλολάνδης το οποίο αν και κατοικείται
από μόλις 1 500 κατοίκους θεωρείται ένα
από τα γνωστότερα duty free στην Ευρώπη
Στα Κανάρια Νησιά στη θέουτα και στη Μελί
για της σπανίας δεν επ ι βάλλετα ι καθόλου ΦΠΑ
Την ίδια στιγμή η αναμονή τηςτελικήςαπόφα
σηςγια τη διαμόρφωση του ΦΠΑ έχει προκαλέσει
σύγχυση στην εγχώρια αγορά η οποία μετρά
σημαντικές απώλειες έπειτα από 5 χρόνια
μαθηματικά

d.christDulias@realnews.gr

I

σκληρής λιτότητας Οπωςυηοστηρίζουν εκπρόσωποι
του επιχειρηματικού κόσμου το πρόβλημα
στη χώρα μας δεν σχετίζεται με το ύψος
του ΦΠΑ αλλά με την εισπραξιμότητά του
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ανασφάλιστη

και πάλι επιδεινώνονταςτην ανθρωπιστική κρίση και φέρνοντας
απώλειες στα κρατικά ταμεία Επιπλέον η αύξηση του ΦΠΑ επιβαρύνει
άμεσα το τουριστικό μας πακέτο καθιστώντας μας μη ανταγωνιστικούς
σε σχέση με γειτονικές χώρες που παραμένουν σε ΦΠΑ 8 έως
1 0
Ως ΣΕΠΟΑ πιστεύουμε ότι ο ΦΠΑ στην εστίαση πρέπει να μειωθεί
στο 9 Οποιαδήποτε άλλη κίνηση εντείνει τη στρέβλωση σε έναν
κλάδο που μόλις έγινε υγιής Εχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη πως
ο εξορθολογισμός των φόρων και όχι η υηερφορολόγηση συμβάλλει
στην υγιή ανάπτυξη των κλάδων και της οικονομίας

22

Τα φάρμακα δεν μπορούν
να ανημεΐωπίζονχχιι με
όρους αγοράς τ;ης λιανικής

Να μην επαναληφθεί
το ίδιο naGos
Η ΑΥΞΗΣΗ του ΦΠΑ στην εστίαση το 201 1 οδήγησε σε δραματική
προκαλώντας λουκέτα
μείωση των πωλήσεων που άγγιξε το 40
στον κλάδο και οδηγώντας στον ΟΑΕΔ χιλιάδες μικρομεσαίους
και εργαζομένους Οδήγησε σε φοροδιαφυγή και εισφορο
διαφυγή μειώνοντας τα έσοδα του κράτους και ενισχύοντας την
εργασία Αντίθετα η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13
από το 23 έδωσε ανάσα σε έναν ήδη καταπονημένο κλάδο και δημιούργησε
1 20.000 νέες θέσεις
εργασίας οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν
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21

KuwrrravuvOQ

Λουράνκκ
Πρόεδρος tou
ΠανείΜήνιου

Φαρμακευτικού
ΣυπΑόγαυ

ΣΥΜΦΩΝΑ με τιςβασικέςαρχέςτηςοικονομικήςθεωρίας οποιαδήποτε
μείωση του ΦΠΑ ή των φόρων γενικότερα αυξάνει την κατανάλωση με
προφανή θετικά αποτελέσματα για την οικονομία Τι γίνεται όμως με τα
φάρμακα Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο φαινόμενο Ενα κοινωνικό αγαθό
επιβαρύνεται με έναν φόρο που τον πληρώνει το ίδιο το κράτος στον
εαυτό του Ετσι έχουμε κάθε χρόνο τα μνημονιακά μέτρα περιοτολήςτης
φαρμακευτικής δαπάνης η οποία γίνεται κυρίως μέσω της μείωσης των
τιμών των φαρμάκων και του αποκλεισμού από την πρόσβαση σε αυτά
των ασθενών Η αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα οδηγεί σε ισόποση μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης εφόσον το ανώτατο όριο παραμένει
σταθερό και επαγωγικά οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων
Η λογική τηςοριζόντιαςαντιμετώπισηςτων δαπανών υγείαςαπο
δείχθηκε λανθασμένη και καταστροφική Τα φάρμακα δεν μπορούν να
αντιμετωπίζονται με όρους αγοράς της λιανικής Σε όλες τις ανεπτυγμένες
χώρες ο ΦΠΑ είναι από 0
όπως για παράδειγμα στη Μάλτα ή στη
Σουηδία και μέχρι 3
στο Λουξεμβούργο Στη δε Ισπανία είναι 4 Η
υγειονομική κρίση αντιμετωπίζεται με αυξήσεις δαπανών και όχι φόρων
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Νέο πλήγμα για την αγορά
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Πρόεδρος Συνδέσμου ΕάΗιινικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κίνδυνο s να χαθούν
200.000 θέσεκ εργασία
Ο ΦΠΑ που αφορά στο εξαγόμενο τουριστικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει
κατά 75 διαμονή και 25 εστίαση πρέπει να κινείται στον μέσο όρο των
ανταγωνιστριών χωρών δηλαδή της Ισπανίας 1 0
της Ιταλίας 1 0
Αν ικανοποιηθεί
της Πορτογαλίας 10,3 και της Κύπρου 9
η απαίτηση των δανειστών για αύξηση του ΦΠΑ μεγαλύτερη
του μέσου όρου αυτό θα σημαίνει ότι ο τουρισμός θα βγει
εκτός ανταγωνισμού και θα υποστεί τεράστια ίσως και ανήκεστο
βλάβη Το ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από την επόμενη

βασικών

τουριστική περίοδο όπως ακούγεται ττς τελευταίες ημέρες
δεν σημαίνει τίποτα γιατί οι διαπραγματεύσεις με τους
tour operators έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικά με τα τουριστικά
πακέτα του 2016 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μεγαλύτερη
βλάβη δεν θα γίνει σης μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως
φαντάζονται κάποιοι αλλά θα επηρεάσει άμεσα τις επιχειρήσεις
μικρού και μεσαίου μεγέθους που είναι έρμαια
των tour operators και τις μικρές επιχειρήσεις
που ζουν από τη δευτερογενή τουριστική αλυσίδα
του τουρισμού Αυτές είναι αδύνατον να
την αύξηση του ΦΠΑ και είναι μαθηματικά
βέβαιο ότι θα χαθούν περισσότερες από
200.000 θέσεις εργασίας από το 201 6 και μετά
Πρόκειται για ένα τεράστιο υφεσιακό μέτρο στο
οποίο οι δανειστές οδηγούν τη χώρα
τον τελευταίο όρθιο πυλώνα της
απορροφήσουν

καταστρέφοντας

ελληνικής οικονομίας
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ενός πολύ χαμηλότερου
ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ που
άλλωστε αποτελεί πάγια θέση
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ της πρότασης

Η ΕΜΜΟΝΗ των πιστωτών μαςγια τροποποιήσεις των συντελεστών
του ΦΠΑ για άλλη μια φορά είναι άστοχη Το μείζον ζήτημα για την αύξηση
των δημοσίων εσόδων είναι η προώθηση μέτρων που θα αυξήσουν
την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ Γιατί σήμερα τουλάχιστον το 30
του ΦΠΑ τελικά δεν αποδίδεται στα δημόσια ταμεία Με αυτό το σκεπτικό
π πρόταση της κυβέρνησης για την επέκταση της χρήσης πλαστικού
χρήματος βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση Υπό την προϋπόθεση
βέβαια ότι το τραπεζικό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα άμεσου
διαχωρισμού των εισπραχθέντων από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
Βεβαίως σε ό,τι αφορά την τόνωση της αγοράς η καθιέρωση
ΦΠΑ θα βοηθούσε σημαντικά Γιατί κάθε μονάδα μείωσής του
σημαίνει και αντίστοιχη μείωση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών
που σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία μπορεί να δώσει μια νέα
ώθηση στην αγοραστική κίνηση Αλλωστε σε μια αγορά όπως η ελληνική
που η κίνηση βρίσκεται στο ναδίρ κάθε αύξηση του ΦΠΑ θα αποτελέσει
άλλο ένα υφεσιακό μέτρο οδηγώντας σε αφανισμό ακόμα
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
χαμηλών

περισσότερες

©ΒαοΑης

KopKÎ6ns
Πρόεδρος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και

Επιχειρηματικότητας

της ΕΣΕΕ θα είχε ιδιαίτερο
για το ελληνικό εμπόριο
αλλά κυρίως για τον Ελληνα
καταναλωτή ο οποίος σύμφωνα
με τα στοιχεία μας θα
σε
εξοικονομούσε σημαντικά ποσά βασικούς κλάδους κατανάλωσης Η νέα
πρόταση επιστροφής στους τρεις συντελεστές ΦΠΑ ένας χαμηλός 6,5
ενδιαφέρον

για τρόφιμα φάρμακα βιβλία εφημερίδες και περιοδικά ένας ενδιάμεσος
1 4%-1 5
για τιμολόγια ΔΕΚΟ εστίαση-τουρισμό και ένας υψηλός
από 20 έως ακόμα και στον σημερινό 23
για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες
προϊόντων και υπηρεσιών δημιουργεί εύλογες και σοβαρές επιφυλάξεις
στην αγορά Οι παραπάνω πιθανές αλλαγές στο ισχύον καθεστώς
ΦΠΑ είναι βέβαιο ότι θα συνοδευτούν από παρεμβάσεις στις φοροαπαλλαγές
οι οποίες σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό κοστολογούνται στο 1
δισ ευρώ σε ετήσια βάση Τα νέα δεδομένα δεν φαίνονται ικανά να
μεγαλύτερη εισπραξιμότητα στα ετήσια δημόσια έσοδα των
1 4,4 δισ ευρώ από τα συνολικά 24 δια ευρώ του ΦΠΑ ενώ εξακολουθεί
να είναι ανησυχητική η επίπτωση της νέας πρότασης συντελεστών ΦΠΑ
7,5

διαμορφώσουν

στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ της νησιωτικής Ελλάδας το οποίο πρέπει πόση
θυσία να διατηρηθεί
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ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Χωρίς χρέωση τα ραντεβού
στον ΕΟΠΥΥ
Ξεκινά πιλοτική από τις 15 Ιουνίου και θα τεθεί σε πλήρη
εφαρμογή από 1η Ιουλίου η ενιαία πλατφόρμα

προγραμματισμού

ραντεβού σε εθνικό επίπεδο

ΣΕΛ 9

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ

Μέσω Διαδικτύου χωρίς χρέωση
τα ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ
Μέσω ηλεκτρονικής

πλατφόρμας

και φυσικά με μηδενικό κόστος
θα κλείνονται στο εξής τα
ραντεβού των ασφαλισμένων
στον ΕΟΠΥΥ πανελλαδικά και μέσω
του ίδιου συστήματος θα ελέγχονται
οι συμβεβλημένοι με τον
γιατροί που μέχρι σήμερα
κάποιοι εξ αυτών δηλώνουν ότι
κάλυψαν τα 200 ραντεβού μέσα στο
πρώτο ΙΟήμερο του μήνα
Με εγκύκλιο της διοίκησης του
ΕΟΠΥΥ το υπουργείο Υγείας προχωρά
στην ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας
προγραμματισμού ραντεβού
σε εθνικό επίπεδο την οποία θα
υλοποιήσει και θα φιλοξενεί η ΗΔΙ
ΚΑ Α.Ε Το έργο αναπτύσσεται με
πόρους του ΕΣΠΑ Με το νέο αυτό
σύστημα οι πολίτες θα κλείνουν
μέσω Διαδικτύου χωρίς χρέωση
Παράλληλα θα συνεχίσει να
υπάρχει και η δυνατότητα κλεισίματος
ραντεβού μέσω τηλεφώνου
με χρέωση Για την υλοποίηση του
έργου η ΗΔΙΚΑ Α.Ε αναπτύσσει
μια κεντρική βάση δεδομένων στην
οποία
1 Θα καταχωρείται η διαθεσιμότητα
των γιατρών ανά ειδικότητα
2 θα κλείνονται τα ραντεβού
3 Θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης
και διαχείρισης των ραντεβού οι
στις γραμματείες των δο
ιατρικά

Οργανισμό

ραντεβού

εργαζόμενοι

Ξεκινά πιλοτικά
στις 15 Ιουνίου
και κανονικά από
τπν 1π Ιουλίου

μών παροχής υπηρεσιών υγείας
του ΕΣΥ
4 Θα ενημερώνονται οι γιατροί
για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους
σύμφωνα με τα προγραμματισμένα
ραντεβού
Τα δημόσια νοσοκομεία και οι
δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών
ΠΦΥ του ΠΕΔΥ με την εποπτεία
των διοικήσεων των Υγειονομικών
Περιφερειών καθώς και οι
συμβεβλημένοι γιατροί θα
την φόρμα απογραφής
τους
Η συμπλήρωση θα γίνει μέσω
εφαρμογής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.idika.org

συμπληρώνουν

ειδικής

gr/rantevou θα προηγηθεί αποστολή
μέσω email των username και
password εισόδου στην εφαρμογή
Η συμπλήρωση των απογραφικών
στοιχείων θα πρέπει να έχει
το αργότερο μέχρι 25
Μαΐου 2015
Με την παραλαβή της παρούσας
οι διοικητές Υ.Πε νοσοκομείων και
ολοκληρωθεί

ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να αποστείλουν

άμεσα

e-mail ororantevou idikagr
με τα οποία θα ορίζουν σε κάθε δομή
ΠΥΥ του ΕΣΥ τα στούτεία επικοινωνίας
υπεύθυνου διαχείρισης των
ραντεβού και συγκεκριμένα
Όνομα και επώνυμο υπευθύνου
E-mail και τηλέφωνο επικοινω¬

νίας του υπευθύνου
Η έναρξη της παραγωγικής
σχεδιάζεται για την πιλοτική

λειτουργίας

φάση από 1 5-06-201 5 έως 30
06 201 5 Η πλήρης εφαρμογή από 1
07 2015
Για όσες δομές λειτουργούν με το
1 535 ή με τους πενταψήφιους
αριθμούς

κλήσης ή έχουν πληροφοριακό
σύστημα της ΗΔΙΚΑ οι σχετικές
ενέργειες θα γίνουν κεντρικά
από την ΗΔΙΚΑ Για τις υπόλοιπες
δομές θα πρέπει να ενημερωθεί ο
που υποστηρίζει το
τους σύστημα για την
του
εν λόγω αρχείου
παραγωγή
ανάδοχος

πληροφοριακό

μετάπτωσης

4. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 20

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ πρόεδρος της ΟΣΦΕ

Το συνεταιριστικό
Κ

Τι εκπροσωπεί η ΟΣΦΕ και ποιος είναι
σκοπός της συνεταιριστικής οργάνωσης
των ανεξάρτητων φαρμακοποιών
Υπάρχουν 23 συνεταιριστικές μονάδες
που έχουν 41 κέντρα διανομής σε όλη
την επικράτεια και είναι μέλη 5.500 φαρμακοποιοί
Διαχειριζόμαστε το 55 της διακίνησης
του φαρμάκου και εξυπηρετούμε εκτός
Wm ι ο

ΓΙ

από τα μέλη επιπλέον 2.200 φαρμακεία δηλαδή
παρέχουμε υπηρεσίες σε 7.700 φαρμακεία
σε σύνολο 10.500 φαρμακείων σε όλη τη
χώρα Απασχολούμε 1 500 εργαζόμενους στις
συνεταιριστικές μονάδες και άλλους 5.500

1

φαρμακείο
μοχλόε ανάπτυξα
uis οικονομίαε
και ms υγείαε Â

I

του και ενημερώνει τον γιατρό για τυχόν
που παρουσιάζονται ώστε ο γιατρός
στη συνέχεια αποφασίζει αν τυχόν κάτι πρέπει
να τροποποιήσει στην αγωγή που έχει προτείνει
ή οτιδήποτε άλλο θεωρεί χρήσιμο για
την ίαση της νόσου Ξεκάθαρα λοιπόν ο φαρ
μακοποιός δεν κάνει ούτε εξέταση ούτε
ούτε σύσταση ούτε τροποποίηση της
αγωγής που έχει προτείνει ο γιατρός Οι
και τα αποτελέσματα από την συνεργασία
των ιατρών των φαρμακοποιών και των
πολιτειακών φορέων υγείας σε άλλες χώρες
δείχνουν ότι μπορούν να συμβάλουν ταυτό
χρονα στη βελτίωση της υγείας των πολιτών
στη μείωση των κρατικών δαπανών και στη
στήριξη του ιατρικού και φαρμακευτικού
Σε συνεργασία με τους επιστη
μονικούς φορείς της Ιατρικής κοινότητας την
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την
Ενδοκρινολογική Εταιρεία έχουμε εκ
πονήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα με το όνομα
Αρεταίος σχετικά με την ανίχνευση ατόμων
με διαβήτη ή προ διαβήτη που δεν το γνωρίζουν
Οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή
του προγράμματός μας ενθαρρύνουν να το
και να ζητήσουμε την συνεργασία
του υπουργείου Υγείας
προβλήματα

διάγνωση

εμπειρίες

χιλιάδες

εργαζομένους στα φαρμακεία μέλη
Ζουν δηλαδή από τη συνεταιριστική δραστηριότητα
των ανεξάρτητων φαρμακοποιών
13.500 οικογένειες
Ο σκοπός της συνεταιριστικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας των ανεξάρτητων
ως μέρος της κοινωνικής οικονομίας
και παράλληλα ως μέρος του συστήματος
υγείας αποτυπώνεται στο όραμά μας
ως εξής
Να είναι το φαρμακείο χώρος αναφοράς για
την κοινωνική υγεία παρέχοντας τις κατάλληλες
υπηρεσίες φροντίδας με την άριστη
των φορέων υγείας μεγιστοποιώντας
την απόδοση των κρατικών πόρων για
την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών της
κοινωνικής ευημερίας και των ανθρωπίνων
αξιών
φαρμακοποιών

συνεργασία

Κ

Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί με
WW α βάση τις αναφορές των προηγούμενων
κυβερνήσεων είναι κάθε άλλο από αυτό
που λέτε θεωρούν ότι ο μεγάλος αριθμός

φαρμακείων το περιθώριο κέρδους
κ.λπ επιβαρύνουν το σύστημα υγείας Πως
τοποθετείστε
Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω τα 10.500
ανεξάρτητα φαρμακεία επιτελούν μεγάλο
έργο στήριξης όχι μόνο της υγείας αλλά και
της κοινωνικής συνοχής Να σας αναφέρω μερικά
παραδείγματα Γνωρίζετε πόσοι φαρμακοποιοί
με δική τους επιβάρυνση χορηγούν
φάρμακα σε ασθενείς που λόγο της οικονομικής
κρίσης δεν τα αγοράζουν ή αγοράζουν τα
μισά από όσα τους συστήνει ο γιατρός τους
Ξέρετε πόσοι ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία
τους και οι φαρμακοποιοί τούς υποστηρίζουν
οικονομικά αλλά και ψυχολογικά να
την συνεχίσουν Αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις
στην υγεία του ασθενούς στο οικογενειακό
του εισόδημα και την κρατική επιβάρυνση
σε άλλη περίπτωση Δυστυχώς όμως η
των προηγούμενων κυβερνήσεων
αυτό δεν το αναγνώριζε και είχαμε την περίφημη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τη μείωση
των φαρμακείων για τον περιορισμό του
κέρδους για την κατάργηση της
ιδιοκτησίας και την είσοδο αλυσίδων
με καθαρά κοντοπρόθεσμο και
μου κοντόφθαλμο οικονομικό κριτήριο
Οι υπηρεσίες αυτές από το φαρμακείο δεν
παρέχονται ως μέρος ενός δομημένου πλαισίου
του συστήματος υγείας αλλά λειτουργώ¬

rl

αναλγησία

περιθωρίου

ανεξάρτητης

επιτρέψτε

Οι συνέργειες μεταξύ χων ανεξαρτήτων φαρμακοποιών

είναι η καλύτερη απάντηση του κλάδου στη
βαθιά οικονομική κρίση η οποία σοβεί στη χώρα τονίζει
μεταξύ άλλων σήμερα στην Αυγή της Κυριακής
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Συνεταιρισμών
Φαρμακοποιών Ελλάδας ΟΣΦΕ Σταύρος Μπελώνης
και εξηγεί με ποιους τρόπους το συνεταιριστικό κίνημα
των ανεξαρτήτων φαρμακοποιών αποτελεί επί
σης αναπτυξιακό δρόμο για τον κλάδο την
και τη χώρα

1

επαγγέλματος

Γ

Ελληνική

Υγεία

1

παρουσιάσουμε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ντας ο φαρμακοποιός κατά συνείδηση

Κ Ετσι όπως το τοποθετείτε η διασπορά
Β ι και η επιστημονική
κατάρτιση σε
του
είναι ένα
θέματα

υγείας
πλεονέκτημα
φαρμακείου και του φαρμακοποιού Πώς
μπορεί η πολιτεία να το αξιοποιήσει

rl

Να εντάξει ενεργά το φαρμακείο στον α
νασχεδιασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας Τα 10.500 φαρμακεία αποτελούν
ένα έτοιμο δίκτυο καταρτισμένων
υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες
πρόληψης και συμμόρφωσης Κανένας χώρος
υγείας δεν έχει προσβασιμότητα όπως το φαρμακείο
Σε 5 ο πολίτης βρίσκεται στο φαρμακείο
χωρίς κόστος επίσκεψης Κανένας άλλος
επαγγελματίας υγείας δεν γνωρίζει καλύτερα
τον ασθενή πολίτη Ξέρετε επειδή κάθε
είναι ξεχωριστή οντότητα απαιτείται
και ξεχωριστή διαχείριση άρα γνώση του
του της οικογενειακής του κατάστασης
και της ψυχοσύνθεσής τους Ο πολίτης
εμπιστεύεται περισσότερο από κάθε άλλον
τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του Δηλαδή ο
αριθμός των φαρμακείων με την πανελλαδική
διασπορά σε κάθε νησί σε κάθε απομακρυσμένη
περιοχή είναι πλεονέκτημα που μέχρι
τώρα η πολιτεία δεν το έχει αξιοποιήσει
Στη συνέχεια να δημιουργηθούν συγκεκριμένα
προγράμματα πρόληψης με συμμετοχή
φαρμακοποιών και γιατρών Η μελέτη του ΕΣ
ΔΥ αναφέρει ότι το 201 3 οι τέσσερις χρόνιες
απορρόφησαν 12 δισ από τα συνολικά
18 δισ που δαπανήθηκαν για την υγεία Από
αυτά το 70 προκύπτουν από την ανυπαρξία
πολιτικών πρόληψης και υπηρεσιών
επαγγελματιών

άνθρωπος

ιστορικού

παθήσεις

συμμόρφωσης των ασθενών
Στον δυτικό κόσμο περίπου 50 των ασθενών
δεν συμμορφώνεται με τη φαρμακευτική
αγωγή που συστήνει ο γιατρός του πράγμα
που εκτινάσσει τα κόστη υγείας από τις υποτροπές
και τις επιπλοκές που χρήζουν νοσηλεία
Ο ανεξάρτητος φαρμακοποιός της γειτονιάς
για τους λόγους που προαναφέραμε πληροί
όλες τις προϋποθέσεις για να υποκινήσει
τον ασθενή να ακολουθήσει τις εντολές του
γιατρού του
Η συμβολή του ανεξάρτητου φαρμακείου
της γειτονιάς π.χ σε προγράμματα πρόληψης
του διαβήτη γίνεται φανερή επειδή τα φαρμακεία
δέχονται 300.000 επισκέψεις πολιτών
ημερησίως Άρα οι πολίτες θα ενημερωθούν
υποκινηθούν προσωπικά ένας προς έναν από
ένα πρόσωπο ισχυρής εμπιστοσύνης για
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Ποιος
ότι έχει τη μεγαλύτερη ισχύ στην υποκίνηση
τα MME και το Διαδίκτυο ή η συστηματική
και προσωπική επιστημονικά τεκμηριωμένη
προσπάθεια του φαρμακοποιού
νομίζετε

L

Αυτές οι δράσεις δεν παρεμβαίνουν
επάγγελμα της ιατρικής κοινότητας

mm ι στο

Οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι διακριτοί και

ΓΙ συμπληρωματικοί
στην

Ο φαρμακοποιός
συμμετέχει
πρόληψη δηλαδή υποκινεί
τον ασθενή να επισκεφτεί τον γιατρό του και
ο γιατρός είναι υπεύθυνος για τπν εξέτασπ τη
διάγνωση και τη σύστασπ της αγωγής στη
ο φαρμακοποιός υποκινεί τον ασθενή
να συμμορφωθεί με τις εντολές του γιατρού
συνέχεια

t

Κάνετε συνεχώς αναφορά για το ανε
ξάρτητο φαρμακείο της γειτονιάς για
ποιο λόγο
Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησία
i κού καθεστώτος που πρακτικά σημαίνει
είσοδο αλυσίδων και επενδυτικών κεφαλαίων
στον κλάδο θα αλλάξει η φιλοσοφία του
επαγγέλματος και ο ρόλος του από κοινωνικός
θα γίνει ρόλος αυστηρά επιχειρηματικός Οι
υπηρεσίες υγείας όπως και το φάρμακο δεν είναι
εμπόρευμα είναι κοινωνικά αγαθά Για τον
λόγο αυτό περιορισμός της ανεξάρτητης
θα σημαίνει και περιορισμό ευθύνης
για την άσκηση του επαγγέλματος Η εμπειρία
αλλά και μελέτες τις οποίες θα παρουσιάσουμε
στο συνέδριο μας τον Ιούνιο καταδεικνύουν
ότι και στις ποιο αναπτυγμένες οικονομικά
χώρες το ανεξάρτπτο ιδιοκτησιακά φαρμακείο
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε
σχέση με τις αλυσίδες που κυρίως έχουν
προσανατολισμό Το επίκεντρο για
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πρόληψης
και συμμόρφωσης είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας άρα η ευσυνειδησία το συναί
σθημα και η κατάθεση ψυχής για την εκπλήρωση
του καθήκοντος υπερέχουν της τυποποίησης
και της αποδοτικότητας των κεφαλαίων
επένδυσης από τους μετόχους
Η σημασία της αναφοράς για το φαρμακείο
της γειτονιάς σχετίζεται με τη γνώση που έχει
ο φαρμακοποιός για τους κατοίκους της
όπως προαναφέραμε αλλά και με τον
χρόνο που μπορεί να αφιερώσει για να ασχοληθεί
με το πρόβλημα του ασθενή πελάτη Είναι
προφανές ότι η άσκηση υπηρεσιών πρόληψης
και συμμόρφωσης απαιτούν διαθεσιμότητα
χρόνου από πλευράς τού παρέχοντος
την υπηρεσία
1
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ιδιοκτησίας

εμπορικό

γειτονιάς

α
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24 ΜΑΪΟΥ 2015

ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
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Το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί
με τη δολοφονική επίθεση εναντίον
ασθενούς έφερε ξανά στην επιφάνεια
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα ψυχιατρικά νοσοκομεία
Οι ελλείψεις σε προσωπικό και η
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ΦΥΧΟπη

ανεπαρκής χρηματοδότηση θέτουν
καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές
νοσηλευομένων και εργαζομένων

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
jkiitikosC5ipegasus.gr

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ms atnuvopias αντί για ειδικά

ΜΕασθενοφόρα εξακολουθούν ακόμα και σήμερα

να μεταφέρονται σία ψυχιατρικά νοσοκομεία ασθε
νείβ που εκδηλώνουν διαταραχέε ή επιθετική
Η πρώτη επαφή με τον ασθενή γίνεται
από αστυνομικοί και την ιατρική διάγνωση για
τον εγκλεισμό ύστερα από μια τυπική κατάθεση
συγγενών όσο κι αν ακούγεται παράδοξο την κάνει
εισαγγελέα5
Παρά Tis συνέχει εκκλήσεΐ5 από οικογένειες
ασθενών μέσω των συλλόγων tous για εκσυγχρονισμό
του ouorripaTOs με την πρόσληψη εκπαιδευμένου
υγειονομικού προσωπικού παραμένει συχνό
το φαινόμενο αστυνομικοί να είναι οι πρώτοι ειδικοί
που αντιμετωπίζουν τον ασθενή και ανεξάρτητα
από το πρόβλημα και τον βαθμό ooßapoTmas του
απλά να τον ακινητοποιούν και με χειροπέδε5 να τον
μεταφέρουν στα ψυχιατρικά ιδρύματα
Αυτό πρέπει να αλλάξει ο ασθενή5 δεν μπορεί
να αντιμετωπίζεται ùjs εγκληματία5 και δεν είναι
δουλειά ms αστυνομία5 να χειρίζεται αυτά τα περιστατικά
Απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί από ειδικευμένο
υγειονομικό προσωπικό τονίζει στο EOvos
Tns KupiaKris ο HcopYOS Aßpapi6ns πρόεδροβ του
Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
AniKris
Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στο Δαφνί με
την επίθεση βαριά ασθενούε σε άλλον νοσηλευόμενο
με αποτέλεσμα να χαθεί μια ζωή έφερε στην
τα προβλήματα και Tis δυσλειτουργίεβ του
ouumpaTos Tns ψυχιατρικής περίθαλψε στη χώρα
pas Υπενθυμίζεται ότι ο θύτηβ που έπασχε από
διαταραχή μη ανταποκρινόμενη στη θεραπευ
τική αγωγή ενώ ήταν καθηλωμένο5 κατάφερε να
λύσει tous ipàvrxs να επιτεθεί σε άλλον ασθενή και
με χτυπήματα να προκαλέσει τον θάνατο του
Κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων γιατρών
νοσηλευτών και συγγενών των ασθενών είναι
ότι και στην ψυχική υγεία οι ελλείψει σε προσωπικό
είναι τρομακτικέ5 Μάλιστα ειδικά με το χρονοδιάγραμμα
των περασμένων χρόνων που ήθελε μέχρι
Tis 30 Ιουνίου ταψυχιατρικά νοσοκομεία να κλείνουν
οριστικά Δρομοκαΐτειο Δαφνί και Ψυχιατρικό
Θεσσαλονίκη5 και παρά το γεγονός ότι
με την κρίση αυξήθηκαν τα ψυχιατρικά περιστατικά
ο xoi)pos εγκαταλείφθηκε εντελώ5 δεν έχει γίνει καμιά
πρόσληψη ενώ κάθε χρόνο αποχωρούν λόγω
συνταξιοδότησα εκατοντάδεβ γιατροί και νοσηλευ
xés οι οποίοι δεν αναπληρώνονται
συμπεριφορά

επιφάνεια

βαρύτατη

Eus 2.400 εισαγωγές πραγματοποιούνται ετησίως μέσω Tns εφημερίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Αττικής την ώρα που ο προϋπολογισμός του έχει μειωθεί κατά 25 σε σχέση με πέρυσι

Νοσοκομείο

Συχνό είναι
το φαινόμενο
οι αστυνομικοί
va
είναι οι πρώτοι
ειδικοί
που αντιμετωπίζουν

τον ασθενή
και με χειροπέδες
να

τον μεταφέρουν
στα
ψυχιατρικά
ιδρύματα

Προσωρινή λύση Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για
την αποασυλοποίηση των ψυχιατρικών ασθενών
έδωσαν αρχικά τη δυνατότητα σε περίπου 4.000 ασθενεί
xcopi's σοβαρές ôiaTapaxés που ήταν μόνιμοι
τρόφιμοι των ψυχιατρικών νοσοκομείων να περάσουν
oris 400 νέε5 στεγαστικέΒ 6o\iés με τη σύγχρονη
αντίληψη για τη λειτουργία tous
Ενώ αρχικά λειτούργησαν αποδοτικά στη συνέχεια
ξεκίνησε μια σειρά προβλημάτων λόγω Tns αδυναμί
as χρηματοδότησήε tous με αποτέλεσμα το προσωπικό
να μένει για καιρό απλήρωτο και η μία μετά την
άλλη οι μονάδε5 να κλείνουν
Οι οικογένειε5 των ασθενών όπως μας εξηγεί ο
πρόεδρος του ΣΟΨΥ Κορυδαλλού Xpiurô(popos Πα
naôàKns ζήτησαν να συναντηθούν με την ηγεσία
του υπουργείου Υγεία5 όπου μεταξύ άλλων θα
το θέμα iôpuons νέων καθώς και ε vioxuons Tns
λειτουργία5 των υπαρχόντων κέντρων ψυχικήβ υγεί
θέσουν

Κανένας από τους εργαζομένους των ψυχιατρικών νοσοκομείων που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο δεν αναπληρώνεται
με αποτέλεσμα τα προβλήματα του συστήματος της ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα pas να αυξάνονται

5. ΨΥΧΩ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/05/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 45

1

uwuMMti

ι

ιιηιιιιιιιιιιιιιιιι

niiiuiii

mini

inn

mm

mi

immiimmi

urn

ι

miimi

nimm

ι

i

ι

nmmmmi

iimiiiini

ι

ι

ι

ι

mi

mmii

immm

mi

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

Ενας ψυχίατροε

εξυπηρετεί
δέκα κλινικέε
ΤΟ

ΠΛΑΝΟ που προέβλεπε τη σταδιακή συρρί
1 κνωση και κατάργηση των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων με ανάλογη ανάπτυξη των ψυχιατρικών
τμημάτων στα γενικά νομαρχιακά νοσοκομεία και
εμφανιζόταν cüs δήθεν βελτίωση συνθηκών ζωήβ
των ψυχιατρικών ασθενών απέτυχε παταγωδώ5 Και
αυτό γιατί τα γενικά νοσοκομεία υποοτελεχωμένα
και με δυσανάλογα μεγάλο φόρτο έργου αδυνατούν
να υποκαταστήσουν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία
που άλλωστε έχουν διαφορετικό αντικείμενο
εργασία5 Οι δυσμενείς συνέπειεβ aurris τα πολιτι
Kris είναι ήδη εμφανείβ εξηγεί στο EOvos ms Κυ
piaKris ο iJJuxiaTpos fcpàaipos Καλογηράτο5 επι
μελητήβ Α στο Δρομοκαΐτειο
Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι για να έχουν
οι πολίτεε ποιοτική δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη
που τη δικαιούνται χρειάζεται τόσο η αναβάθμιση
των ψυχιατρικών τμημάτων των γενικών νοσοκομείων
όσο και η στελέχωση των εξειδικευμένων
ψυχιατρικών νοσοκομείων Η έλλειψη προσωπικού
δημιουργεί τεράστια προβλήματα Για παράδειγμα
στην κλειστή εφημερία oris 10 κλινικέβ που καθεμία
εξυπηρετεί 30 έωε 40 ασθενεί εφημερεύει
évas μόνο ειδικόβ δηλαδή ψυχίατροβ επιμελητήβ
Ανάλογε ελλείψει παρατηρούνται και στο νοσηλευτικό
προσωπικό που κάθε κλινική εξυπηρετούν
1 έωί 3 νοσηλευτέβ Ο καθέναβ ias κάνει δουλειά
πολλαπλάσια ενώ για μήνεβ παραμένουμε απλήρωτοι
για Tis εφημερίεβ και συχνά το προσωπικό
για να ανταποκριθεί oris απαιτήσει Tns δουλειά5
ξεπερνά Tis avroxés του
Με τέτοιεβ ελλείψει σε προσωπικό όταν συμβεί να
έχουμε έναν διεγερτικό διαταρακτικό ασθενή με
επιθετική συμπεριφορά που πρέπει άμεσα να τον
αντιμετωπίσουμε καλούμε βοήθεια απ όλα τα τμήματα
ώστε να γίνει η αντιμετώπιση με προσωρινή
καθήλωση και φαρμακευτική αγωγή εφαρμόζο
vras τεχνικέβ αποκλιμάκωσα σύμφωνα με το ειδικό
πρωτόκολλο αντιμετώπισα
Em'ons συχνά ο ασθενήβ πάσχει και από άλλα
και χρειάζεται καρδιολόγο γαστρεντερολόγο
πνευμονολόγο ηπατολόγο Τα προβλήματα αυτά
αντιμετωπίζονται εντόβ και σπανιότερα παραπέμπονται
σε άλλα νοσοκομεία καταλήγει ο κ Κα
λογηράτοβ
νοσήματα

as αλλά και στεγών αυτόνομα διαβίωσα ατόμων με
ψυχική αναπηρία Επίσα θα ζητήσουν τη διασφάλιση
του δημόσιου χαρακτήρα και Tns λειτουργία των
Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένα Ευθύνα
και τέλθ5 την κατάργηση του μέτρου Tns συμμετοχή5
oris δαπάνεβ περίθαλψα των ασφαλισμένων με ψυχική
αναπηρία
Με αφορμή τη νέα τραγωδία στο Δαφνί ο αν
unoupYÔs Υγεία Ανδρέαβ Ξανθόβ εξαγγέλλει
το πάγωμα Tns npoomiKris να κλείσουν
τα ψυχιατρικά νοσοκομεία npoxajpcimas στην
επανεξέταση Tns ψυχιατρική5 μεταρρύθμισηβ αλλά
και την άμεση στελέχωση των ψυχιατρικών
νοσοκομείων
Ειδικότερα γιατο θέμα αυτό ο κ EavOos αναφέρει
Itis παρούσε5 συνθήκεβ στελέχωσα και λειτουργί
as των δημόσιων ψυχιατρικών κλινικών ιδιαίτερα
στα τμήματα οξέων περιστατικών αναδεικνύεται η
αντικειμενική δυσκολία αποτελεσματικού χειρισμού
των ασθενών με επιθετική συμπεριφορά που δεν
ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγεία5 ανα
γνωρίζοντα5 την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπιση5
ανάλογων προβλημάτων προωθεί προσλήψεΐ5
με ειδική μέριμνα στην ενίσχυση των ψυχιατρικών
κλινικών τόσο στα ειδικά ψυχιατρικά όσο
και στα γενικά νοσοκομεία
Παράλληλα προχωρούμε στην ανάπτυξη σύγχρονων
κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο napoxris
ουσιαστικά

προσωπικού

ψυχιατρική5 περίθαλψη5 στα τμήματα αυτά KaOcos
και στην εκ νέου επεξεργασία των ζητημάτων που
άπτονται του επανασχεδιασμού Tns Ψυχιατρικήβ
η ολοκλήρωση Tns onoias με την ανάπτυξη
Tns npürtoßäOpias φροντίδαβ ψυχικήβ υγεία5
και την πρόληψη θα συμβάλει στην αποτροπή ανάλογων
τραγικών περιστατικών
Μεταρρύθμισα

Η προσπάθεια
Υπεράνθρωπε προσπαθεί
την περίοδο 20 3-201 4 για βίαιο κλείσιμο των τριών
εναπομεινάντων ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων
λόγω τα κρίσα και στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών
δεσμεύσεων npos την EE ανέδειξε ακόμη περισσότερο
τα ποσοτικά και ποιοτικά ελλείμματα τόσο Tns
δευτεροβάθμια5 όσο και Tns πρωτοβάθμιαβ ψυχιατρι
kùs φροντίδαε τονίζει στο Εθνοε Tns KupiaKris ο
Γιάννα Παπαδόπουλθ5 διευθυντήβ στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο AniKris
Στο δικό pas νοσοκομείο στο Δαφνί γίνονται
ετησίου μέσω Tns εφημερία5 écos 2.400 εισαγωγέ3
από Tis οποίεβ 55 ακούσε με σημαντικό ποσοστό
Εξετάζονται
από την περιφέρεια που φτάνει το 1 5
4.500 ασθενεί στο ΤΕΠ ενώ η πληρότητα
των κλινών του στα τμήματα οξέων περιστατικών
φτάνει το 120
0 προϋπολογισμός του ιδρύματος είναι μειωμέ
vos κατά 25 σε σχέση με το 2014 ενώ υπάρχουν
1 1 70 κενές οργανικέβ θέσειβ προσωπικού περίπου
η μισή προβλεπόμενη δύναμη για το νοσοκομείο
1

Βάσει αυτών των δεδομένων δεν είναι υπερβολή να
πούμε no>s ôncos συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία
το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικήβ λειτουργεί χάρη
oris υπεράνθρωπεβ προσπάθειεβ του προσωπικού
Η κατάσταση συνεπώς παραμένει μέχρι και σήμερα
μακράν των στόχων και Tns φιλοσοφίαβ Tns Ψυχιατρικής

Μεταρρύθμισα και Tns πραγματικής αλλαγής
του ψυχιατρικού παραδείγματος καταλήγει ο
κ Παπαδόπουλθ5

Συχνές επιθέσεις σε νοσηλευτές Τα περιστα
τικά επιθέσεων και ξυλοδαρμών από ασθενείβ σε
άλλου5 νοσηλευομένου αλλά και σε νοσηλευτέβ
είναι πολύ συχνά και στο Δρομοκαΐτειο Αρκετοί
νοσηλευτέβ έχουν ξυλοκοπηθεί άγρια από διεγερτικούς
ασθενεί και αυτό δεν μπορεί να αποτραπεί
επειδή υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού
εξηγεί ο Μιχάλης Γιαννακός npôeôpos Tns
Πανελλήνια5 Opoonovöias Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων
Περίπου το 60 των ασθενών που εισάγονται για
νοσηλεία είναι διεγερτικοί και έρχονται με εισαγγελική
εντολή Σε κάθε βάρδια έχουμε 30 με 40 οξέα
περιστατικά
Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία εξυπηρετούν το 80
των περιστατικών και τα πλέον σοβαρά ενώ το 20
αντιμετωπίζεται από Tis ψυχιατρικέ5 κλινικέβ των
νοσοκομείων στις οποίες παρατηρείται επίσης
μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό καταλήγει
γενικών

Στο Δαφνί
υπάρχουν
1.170 κενές

οργανικές
θέσεις

προσωπικού

ενώ η πληρότητα
των
κλινών του
στα τμήματα
οξέων
περιστατικών

φτάνει
Τ0

120
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Μιχάλης Ππσιήΐδης
Εκδότης ίου περιοδικού
Life Positive

Ο

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ANTE PORTAS

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα δεδομένα της
Στατιστικής Αρχής η ανεργία
υπερβαίνει σήμερα το 27 του
ενεργού πληθυσμού Αφορά δηλαδή
σε 1,35 εκατομμύρια του ενεργού
πληθυσμού ενώ το 80 αναφέρεται
σε μακροχρόνια ανέργους και ταυτοχρόνως
ανασφάλιστους Εξάλλου το
ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας
το 2012 έχει αυξηθεί στο 36 εκ των
Ελληνικής

οποίων το 31 αφορά σε ημεδαπούς
σε αλλοδαπούς Τα
αυτά οδηγούν αβίαστα στο
συμπέρασμα ότι ένα συγκλονιστικά
μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται
πλέον ασφαλιστικής ικανότητας
Πράγματι με βάση τις εκτιμήσεις του
ΕΟΠΥΥ το μέρος αυτό ξεπερνά σήμερα
τα 3 εκατομμύρια πολίτες
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 23
των πολιτών 915.000 νοικοκυριά
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ενώ
το μέσο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα
έχει μειωθεί σε 18 χιλ ευρώ ετησίως
Παράλληλα ενώ η ιδιωτική δαπάνη
Υγείας σε τρέχουσες τιμές έχει
μειωθεί 10 μεταξύ 2009 και 201 1 η
αναλογική συνεισφορά της στη συνολική
δαπάνη έχει αυξηθεί Αυτό σημαίνει
αύξηση των νοικοκυριών τα οποία
υφίστανται καταστροφικές δαπάνες
για λόγους υγείας Πώς όμως δομείται
αυτή η Υγεία

και το 47

Ο

δεδομένα

ετήσιος αριθμός επισκέψεων

σε γιατρούς στην Ελλάδα εκτιμάται
στις 4,3 κατά κεφαλήν πολύ μικρότερος
από το μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ όπου είναι 7 Από την άλλη ο

αριθμός των υψηλού κόστους
εξετάσεων μαγνητικές
κ.λπ και κυρίως ο αριθμός των
στα νοσοκομεία 225 ανά
απεικονιστικών

εισαγωγών

1.000 κατοίκους ετησίως έναντι 155
στις χώρες του ΟΟΣΑ εμφανίζονται
σε υψηλά επίπεδα

Τι σημαίνουν αυτά Δυσχέρεια

πρόσβασης στην Πρωτοβάθμια

Φροντίδα

Υγείας και μεταφορά της

ζήτησης

στην τεχνολογική και
περίθαλψη Η χρήση των
γενοσήμων στην Ελλάδα σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ κυμαίνεται στο 16
έναντι 19 στις χώρες του ΟΟΣΑ
σε αξίες ενώ σε όγκο βρισκόμαστε
στο 38 έναντι 40 του αντίστοιχου
μέσου όρου ΟΟΣΑ Η διαπίστωση
αυτή δείχνει ότι υπάρχουν πράγματι
νοσοκομειακή

περιθώρια βελτίωσης αλλά ασφαλώς
δεν δικαιολογεί τις υπερβολές
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής
προσαρμογής η δαπάνη Υγείας στην
Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη μείωση
19 μεταξύ των ετών 2009-1 1 από
τα 23 δια σε 19 δια ευρώ Σύμφωνα

με επίσημα δεδομένα η οποία
μείωση αντιστοιχεί σε 25 χαμηλότερη
δημόσια δαπάνη κρατική
επιχορήγηση μείον 31 κοινωνική
ασφάλιση μείον 20 και μόλις μείον
10 χαμηλότερη ιδιωτική δαπάνη
Η περιστολή της δαπάνης ήδη μας
οδήγησε στα πιο χαμηλά επίπεδα
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ Σύμφωνα
με τις σημερινές εκτιμήσεις η
συρρίκνωση της δημόσιας δαπάνης
αναμένεται να συνεχιστεί περισσότερο
από 15 ακόμα ώστε να τίθεται
πλέον ζήτημα βιωσιμότητας του
Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ο παλιός εφιάλτης αν είσαι φτωχός
πεθαίνεις αναβιώνει εφιαλτικά
στις μέρες μας χωρίς ουδείς στην
να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει
κυβέρνηση

7. ΚΟΛΛΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
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ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Η

ΥΓΕΙΑ

Χρέη 5 δισ
απειλούν
λουκέτο
τον ΕΟΠΥΥ
Οι

οφειλές του ΕΟΠΥΥ
έως τέλη Μαρτίου

Τα Ταμεία

χρωστούν
στον ΕΟΠΥΥ

1,113

δια ευρώ

Υπό κατάρρευση ο μεγαλύτερος

φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας
Τα Ταμεία χρωστούν στον Οργανισμό
ο ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία
και τα νοσοκομεία στους προμηθευτές
0 φαύλος κύκλος
απειλεί το ΕΣΥ ΣΕΛ 66 67

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ
Τα 5 διο ευρώ αγγίζουν τα χρέη του

μεγαλύτερου

ασφαλιστικού φορέα της χώρας του
ΕΟΠΥΥ απειλώντας την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη περίπου 9,5 εκατ ασφαλισμένων
ΣΕΛ 66-67
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 23-24.5.2015

λών των ασφαλιστικών ταμείων που δεν

Τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ είναι μειωμένα

αποδίδουν τις εισφορές για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ασφαλισμένων τους

λόγω της ψαλιδισμένης κρατικής επιχορήγησης
και των διαρκώς αυξανόμενων οφει¬

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΠΛΕΟΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Βόμβα χρεών 5 δισ ευρώ

τινάζει στον αέρα τον ΕΟΠΥΥ
Τα στοιχεία
Σύμφωνα
με τα στοιχεία του
ΕΟΠΥΥ οι

Ανάλυση δαπάνης για τα έτη 2008-2014

είχαν διαμορφωθεί

2009

συμβεβλημένους

ιατρούς
οτα 122,6 εκατ προς
τα Διαγνωστικά
Κέντρα στα 22,5

εκατ προς τους
Φυσικοθεραπευτές
στα 17,2 εκατ στις
μονάδες τεχνητού
νεφρού στα 284,8
εκατ προς τις
Φαρμακευτικές
Εταιρείες στα 71,4
εκατ στις Ιδιωτικές
Κλινικές στα 16,2
εκατ στα Κέντρα
Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας στα
26,4 εκατ στις
Ψυχιατρικές Κλινικές
και στα 35,7 εκατ
στους Φορείς

Υποστήριξης
Αναπηρίας

2010

31/12/2014
Σύνολο 625
ποσά οε εκατ ευρώ

t
t

2011
201

Ο

Οργανισμός

αποπληρώνει τις
δαπάνες του με
πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο στο 90
της αιτούμενης
δαπάνης Αυτό
σημαίνει ότι στο
παραπάνω συνολικό
ύψος των
ληξιπρόθεσμων

οφειλών
περιλαμβάνεται και
το εναπομείναν ποσό
το οποίο
του 10

δύναται να αποδοθεί
ύστερα από την
πραγματοποίηση του
τελικού ελέγχου και
της τελικής
εκκαθάρισης

2.859.302.614

ΠΙ

όριο

2.523.473.110

2,371000000 όριο

Ί

2014
0

2.201.833.401
όριο

ι

ι

ι

I

I

1

2

3

4

5

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΟΟΥΛΟΎ

Στα ύψη έχουν φθάσει τα χρέη
του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα
της χώρας του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας απειλώντας
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
περίπου 9,5 εκατ ασφαλισμένων
Μέχρι τον περασμένο Μάρτιο οι οφειλές
του ΕΟΓΓΥΎ προς τα δημόσια
και τους παρόχους υγείας
άγγιζαν τα 4,5 δισ ευρώ στα οποία
έχουν ήδη προστεθεί και νέες οφειλές
με αποτέλεσμα να φτάνουν πλέον τα
5 διο ευρώ Από αυτά τα 625 εκατ
ευρώ αφορούν τις ληξυτρόθεσμες
του Οργανισμού από την ίδρυση
του τον Ιανουάριο του 2012 και
3,8 δισ ευρώ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τα δημόσια νοσοκομεία
Την ίδια στιγμή τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ
είναι μειωμένα λόγω της ψαλιδισμένης
κρατικής επιχορήγησης και
των διαρκώς αυξανόμενων οφειλών
των ασφαλιστικών ταμείων προς τον
Οργανισμό από μη αποδοθείσες
που έχουν καταβάλετ οι ασφαλισμένοι
νοσοκομεία

Πρόχειρα

Φαρμακευτική πολιτική

προς τους παρόχους υγείας

2008

προς τους

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ΕΟΠΥΥ 90 ημέρες
από την ίδρυση του 1η Ιαν 2012

τα τελευταία 5 χρόνια

ληξιπρόθεσμες
οφειλές μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2014
στα 28,2 εκατ ευρώ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Φαρμακευτική δαπάνη

οφειλές

Κατηγορία Παρόχου

παρόχους συμπεριλαμβάνεται ποσό
περίπου 300 εκατ ευρώ που αφορά το
αναλογούν rebate και claw back Β
εξαμήνου και το οποίο μέχρι σήμερα
δεν έχει συμψηφιστεί Η εν λόγω μείωση
θα αποτυπωθεί λογιστικά στον

Οργανισμό ύστερα από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας έκδοσης των
συμψηφιστικών ενταλμάτων
Επιπρόσθετα ο Οργανισμός
ης δαπάνες του με πρόχειρο
λογιστικό έλεγχο στο 90 της
αιτούμενης δαπάνης Αυτό σημαίνει
ότι στο παραπάνω συνολικό υψος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών περιλαμβάνεται
και το εναπομείναν ποσό του
το οποίο δύναται να αποδοθεί
10
ύστερα από την πραγματοποίηση του
αποπληρώνει

η εικόνα και στον τομέα των εσόδων
Ενδευατκό είναι ότι το 20 14 ο ΕΟΠΥΥ
έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους
656 εκατ ευρώ και από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης έλαβε 3,4 δισ
ευρώ Για το 201 5 μέχρι τον περασμένο
Μάρτιο έλαβε από ια Ταμεία 627,8
εκατ ευρώ ενώ η κρατική επιχορήγηση
ανήλθε σε μόλις 87.4 εκατ ευρώ
Τα χρέη των Ταμείων οίον ΕΟΠΥΥ
φτάνουν το 1,130 διο στο τέλος Απριλίου

τελικού ελέγχου και της τελικής εκ
καθάρισης.Από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
εκτιμάται ωστόσο όττ με την
του κλινικού ελέγχου θα
επέλθει εξοικονόμηση πόρων για τον
Οργανισμό με άμεσο αντίκτυπο την
περαιτέρω μείωση των απλήρωτων
και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ
Αντίστοιχα οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές του Οργανισμού από τη
ολοκλήρωση

δημιουργία

του προς τα δημόσια νοσοκομεία
ανέρχονται στο ποσό των 3,8
δισ ευρώ 31/03/2015
Ποσό το οποίο δημιουργήθηκε κατά
κύριο λόγο από την υστέρηση απόδοσης
των ασφαλιστικών εισφορών
από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
στον ΕΟΠΥΥ Δραματική είναι

ΔΑΠΑΝΕΙ

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία
οι δεδουλευμένες δαπάνες του
Οργανισμού για τους συμβεβλημένους
παρόχους για το 20 14 διαμορφώθηκαν

Εγιναν 1 00 εκατ εξετάσει το

εισφορές

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΕΟΠΥΥ οι ληξυτρόθε
ομες οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2014 είχαν διαμορφωθεί στα 28,2 εκατ
ευρώ προς τους συμβεβλημένους
στα 122,6 εκατ προς τα Διαγνωστικά
Κέντρα στα 22,5 εκατ προς τους
Φυοικοθεραπευτές στα 17,2 εκατ στις
μονάδες τεχνητού νεφρού οτα 284,8
ιατρούς

εκατ προς τις Φαρμακευτικές Εταιρείες
στα 71,4 εκατ στις Ιδιωτικές
Κλινικές οτα 16,2 εκατ στα Κέντρα
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
οτα 26,4 εκατ στις Ψυχιατρικές Κλινικές
και στα 35,7 εκατ στους Φορείς
Υποστήριξης Αναπηρίας Ωστόσο στα
συνολικά χρέη 625 εκατ προς τους

Μετά το φάρμακο οι διαγνωστικές εξετάσεις
προκαλούν τη μεγαλύτερη οικονομική
αιμορραγία στον ΕΟΠΥΥ με τη
διοίκηση να υποστηρίζει ότι ο όγκος
αλλά και η δαπάνη για τις παρακλινικές
εξετάσεις που καλείται να αποζημιώσει
ο Οργανισμός έχουν εκτοξευθεί τα

τελευταία

χρόνια σε δυσθεώρητα

επίπεδα

Τα στοιχεία άλλωστε είναι αποκαλυπτικά

το 2013 διενεργήθηκαν 93.863.703
με δαπάνη 580.274.25632 και
το 2014 αυξήθηκαν σε 97591.600 εξετάσεις

εξετάσεις

με δαπάνη 601.615.085,23
Μάλιστα μόνο οι εξετάσεις βιολογικών
υγρών από 82.750.078 και δαπάνη

341.953.387,77 το 2013 διαμορφώθηκαν
σε 86.874.796 εξετάσεις και δαπάνη
359.277522,47 το 2014
ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Έτσι σε μία προσπάθεια να τιθασεύει
τις δαπάνες και να μείνουν εντός στόχων
η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είναι σε σκληρή
διαπραγμάτευση με τους παρόχους για
τις νέες συμβάσεις ενώ προχωρεί άμεσα
και σε ανακοστολόγηση των παρα
κλινικών εξετάσεων
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ από τις 694
συνολικά εξετάσεις που αποζημιώνει ο
Οργανισμός οι 54 είναι υπεύθυνες για
το 75 της συνολικής δαπάνης ενώ
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Προσεγγίσεις
Νερό στο κρασί του φαίνεται ότι έριξε ο
Υγείας στο θέμα του φαρμάκου Τις
αιχμές για φαρμακευτικές εταιρείες που
για πολλά χρόνια σε βάρος του
ελληνικού λάου έχουν αντικαταστήσει τις
ημέρες διευκρινιστικές δηλώσεις του
Παν Κουρουμπλή πως δεν έχει επιθετική
εναντίον των εταιρειών
Σε συνάντηση μάλιστα που είχε με εκπροσώπους
της φαρμακοβιομηχανίας ο υπουργός
εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός οε ό,τι αφορά
τις αξιώσεις του για μεταφορά της παραγωγής
φαρμάκων στη χώρα μας
Αν και δεν πήρε πίσω την πρότασή του ζήτησε
από τις εταιρείες να αποδείξουν με στοιχεία την
αδυναμία υλοποίησης της

υπουργός

κερδοσκοπούσαν

τελευταίες

διάθεση

10. ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΟΠΥΥ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
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Σε θέση μάχης για οφειλές
ΕΟΠΥΥ οι φαρμακοποιοί
προς τα φαρμακεία Οπως

ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

στην επιστολή

κινητοποιήσεων
εξετάζουν σοβαρά οι φαρμακοποιοί
που αντιδρούν στην καθυστέρηση
Το ενδεχόμενο

αποπληρωμής των οφειλών
από τον ΕΟΠΥΥ Οι φαρμακοποιοί
έχουν πληρωθεί από τον
ΕΟΠΥΥ για συνταγές που εκτέλεσαν
τον Ιανουάριο του 2015
ωστόσο φαίνεται ότι εξαιρούνται
από τις επικείμενες πληρωμές
του Οργανισμού για τον Φεβρουάριο

Ετσι την προσεχή Τετάρτη
το Δ.Σ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου πρόκειται να
συνεδριάσει προκειμένου να εξετάσει
και αυτό το θέμα όσο και
άλλα εκκρεμή για τον κλάδο
ωράριο πολήίδιοκτησία
πειθαρχικά συμβούλια ενώ
άμεσα και γενική
συνέλευση με τους αντιπροσώπους
από ολόκληρη τη χώρα
να ληφθούν οριστικές
αποφάσεις για κινητοποιήσεις
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του Συλλόγου η συνεχιζόμενη
μη πληρωμή των τρεχου
σών οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ έχει
οδηγήσει πλέον σε οικονομική
ασφυξία τα φαρμακεία και
ότι οι φαρμακοποιοί
αδυνατούν πλέον να πληρώσούν
τους προμηθευτές τους με
να μην μπορούν να
φάρμακα για τους
Τα χρονικά περιθώρια
αντοχής των φαρμακείων εξαντλήθηκαν
τονίζει ο ΠΦΣ που
υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειές
του να διαμοιραστεί το βάρος της
καθυστέρησης και σε άλλους φορείς
απέβησαν άκαρπες
Ο ΠΦΣ σε ανοικτή επιστολή
με χθεσινή ημερομηνία προς
τους φορείς διακίνησης του φαρμάκου
ζητήματα

προγραμματίζεται

προκειμένου

επισημαίνεται

συνέπεια

αγοράσουν

ασφαλισμένους

φαρμακευτικές

επιχειρήσεις

φαρμακαποθήκες ζητεί
την αύξηση του χρόνου πίστωσης

αναφέρεται

σύμφωνα

με απόλυτα ασφαλείς
μας η ρευστότητα στον
ΕΟΠΥΥ είναι πλέον μηδενική
παρά τις διαβεβαιώσεις των
στελεχών Ως εκ τούτου
ο κίνδυνος στάσης πληρωμών
για τα φαρμακεία είναι πλέον
ορατός Παράλληλα προσθέτει
Αν πράγματι ενδιαφέρεστε για
πληροφορίες

αρμοδίων

την προστασία της Δημόσιας
Υγείας και τη βιωσιμότητα του
ελληνικού φαρμακείου αποτελεί
μονόδρομο η ισότιμη αντιμετώ

Σννεδρίαση του Δ.Σ
του ΠΦΣ την Τετάρτη
όπου θα εξεταστεί
το ενδεχόμενο
κινητοποιήσεων
πιση εκ μέρους σας των φαρμακείων
με τα νοσοκομεία και τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στα οποία
η παρεχόμενη από εσάς πολύμηνη
πίστωσή τους αποδεικνύει
ότι οι αντοχές σας είναι πολύ
απ ο,τι για τον κλάδο
μας Σημειώνεται ότι η φαρμακευτική
δαπάνη στην Ελλάδα τα
τελευταία δύο χρόνια μειώνεται
σημαντικά αλλά μόνο ως προς
το σκέλος του ποσού που
ο ΕΟΠΥΥ για την αγορά
φαρμάκων των ασφαλισμένων
του Από τα στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων προκύπτει
ότι οι πωλήσεις των φαρμάκων
στην Ελλάδα νοσοκομεία
φαρμακεία φαρμακαποθήκες
το 2013 και το 2014 κινήθηκαν
σε παρόμοια επίπεδα περίπου
στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ
ή κάτι λιγότερο από 5 δισ ευρώ
εάν αφαιρεθούν τα ποσά από τις
παράλληλες εξαγωγές
μεγαλύτερες

αποζημιώνει
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Εγκλημα και καθήλωση
μέσα στο ψυχιατρείο
Μετά τον θάνατο ασθενούς γιατροί και εργαζόμενοι αποκαλύπτουν τις ελλείψεις
Τυυ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Η βραδινή βάρδια στο 3ο τμήμα οξέων

περιστατικών του Ψυχιατρικού
Αττικής βρήκε τον 42χρο
νο ασθενή καθηλωμένο στο κρεβάτι
του Ηταν δεμένος χιαστί Ειδικοί
ιμάντες συγκρατούσαν το αριστερό
του χέρι και το δεξί του πόδι γιατί
νωρίτερα το απόγευμα φέρεται να
είχε χτυπήσει άλλον ασθενή Δεν
ήταν η πρώτη φορά που τον έδεναν
λένε νοσηλευτές Ούτε η πρώτη που
θα επιχειρούσε να απαλλαγεί από
τα δεσμά του Στο παρελθόν σύμφωνα
με μαρτυρίες του προσωπικού
όταν είχε μόνο το ένα άκρο δεμένο
έριχνε το σώμα του από το κρεβάτι
για να τον ελευθερώσουν Επειτα
γινόταν πάλι επιθετικός Περνούσε
τόσο καιρό δεμένο λέει νοσηλευτής
που είχε όλο τον χρόνο να σκεφτεί
πώς να λυθεί
Την περασμένη Κυριακή στις
τέσσερις τα ξημερώματα ακούστηκε
από τον θάλαμο του 42χρονου μια
κραυγή Ενας βοηθός νοσηλευτή
και ένας επιμελητής ασθενών έτρεξαν
στο δωμάτιο από τη στάση
το δωμάτιο νοσηλευτών που
διαγωνίως απέναντι Ο 42χρο
νος είχε λύσει τους ιμάντες Πάνω
στο κομοδίνο του είδαν ένα κουτάλι
Και στο διπλανό κρεβάτι ήταν
χτυπημένος στο κεφάλι ένας
63χρονος ασθενής Είχε εισαχθεί
στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο πριν
από εννέα ημέρες Εκείνο το βράδυ
σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν κατα
τονικός είχε περασμένο ορό και
φαινόταν ανήμπορος να αντιδράσει
σε οποιαδήποτε επίθεση Λίγο
υπέκυψε στα τραύματα του
Ο θάνατος του 63χρονου αναδεικνύει
διαχρονικές ελλείψεις και κενά
στη διαχείριση των ψυχικά ασθενών
στη χώρα μας Οι εργαζόμενοι στο
Δαφνί μιλούν για υποστελέχωση
των υπηρεσιών τους καθώς λόγω
οικονομικής κρίσης δεν έγιναν προσλήψεις
την τελευταία πενταετία
ψυχικής υγείας διαπιστώνουν
κατάχρηση του μέτρου της καθήλωσης

Νοσοκομείου

βρίσκεται

Στα τμήματα οξέων περιστατικών ίου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής συμβιώνουν ασθενείς που υπό κανονικές
συνθήκες δεν θο βρίσκονταν στους ίδιους χώρους ενώ οι διαθέσιμες κλίνες συχνά δεν επαρκούν

Νοσηλει/τής κάνει και
τον τραυματιοφορέα τον
οδηγό τον τραπεζοκόμο
Δεν μπορεί δυο νοση
λευτες να αντιστοιχούν
σε 40 ασθενείς

βαρύτατα

αργότερα

Ειδικοί

ενώ περιστατικά που υπό
κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε
να νοσηλεύονται μαζί συνυπάρχουν
σε κορεσμένους θαλάμους Τον
Ιούνιο στο πλαίσιο της απο
ασυλοποίησης το Δαφνί προβλεπόταν
να κλείσει Ακόμη δεν είναι
ξεκάθαρο τι θα συμβεί Ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός έχει δηλώσει ότι τα
της ψυχιατρικής
είναι μη ρεαλιστικά
δεν
έχουν
αναπτυχθεί οι
γιατί
δομές σε γενικά νοσοκομεία
και στην κοινότητα
ερχόμενο

χρονοδιαγράμματα

μεταρρύθμισης

απαραίτητες

Κορεσμός και καθήλωση
Ο

επισκέπτης σπάνια θα ακούσει

τη λέξη ράντζο στο Δαφνί Εδώ
και πολλά χρόνια έχει επιλεγεί να
χρησιμοποιείται αντί αυτής ο όρος
επικουρική κλίνη Τα δέκα τμή

ματα οξέων περιστατικών που
εκεί διαθέτουν συνολικά
225 κλίνες Την περασμένη Κυριακή
όμως ημέρα θανάτου του 63χρονου

λειτουργούν

περιέθαλπαν 311 ανθρώπους Οι
βρίσκονταν εκεί ακούσια

περισσότεροι

με εισαγγελική εντολή Συνολικά
56 είχαν υπερβεί τους τρεις μήνες
νοσηλείας ενώ σύμφωνα με ειδικούς
ψυχικής υγείας με τη συμπλήρωση
τεσσάρων εβδομάδων θα πρέπει να
μετακινούνται σε άλλα τμήματα μέσης
νοσηλείας Κανονικά τα οξέα
τμήματα υποδέχονται ασθενείς με
έντονη συμπτωματολογία που
συνοδεύεται

από αυτοκαταστροφική
ή επιθετική συμπεριφορά Στα ίδια
κτίρια όμως κάποιες φορές και στο

ίδιο δωμάτιο μπορεί να βρεθούν
ηλικιωμένοι ή μακροχρόνια ασθενείς
με νοσηλευόμενους υπό το άρθρο
69 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει
φύλαξη των ακαταλόγιστων
εγκληματιών
Τα προβλήματα στη λειτουργία
των οξέων τμημάτων επιτείνονται
από την υποστελέχωση Νοσηλευτής
κάνει και τον τραυματιοφορέα
τον οδηγό τον τραπεζοκόμο Δεν
μπορεί δύο νοσηλευτές να αντιστοιχούν
σε 40 ασθενείς λέει ο πρόεδρος
του σωματείου εργαζομένων
στο Δαφνί Νίκος Παναγούλης Αλλοι
συνάδελφοι του διαμαρτύρονται ότι
πρέπει να διαχειριστούν και παραβάτες
του ποινικού κώδικα χωρίς
να έχουν περάσει αντίστοιχη
εκπαίδευση

Συχνά προκειμένου να μη βλάψουν
τον εαυτό τους ή άλλους οι
ασθενείς σε κατάσταση διέγερσης

δένονται με απόφαση γιατρού στα
κρεβάτια τους Η ορολογία γι αυτή
τη διαδικασία είναι προστατευτικός
κλινοστατισμός Από το 2008
η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου
των Δικαιωμάτων των Ατόμων
με Ψυχικές Διαταραχές που
υπάγεται στο υπουργείο Υγείας
είχε στείλει σχετικές οδηγίες στα
νοσοκομεία Σύμφωνα με αυτές η
καθήλωση είναι το έσχατο μέσο
Διαρκεί όσο το δυνατόν λιγότερες
ώρες και εποπτεύεται Ανά 15 λεπτά
νοσηλευτής επισκέπτεται τον ασθενή
και ελέγχει τα ζωτικά σημεία
ενώ ο ψυχίατρος επανεκτιμά ανά
ώρα τη σκοπιμότητα της παράτασης
ή μη της καθήλωσης Κάθε
πρέπει να καταγράφεται
σε ειδικό τετράδιο Στην πράξη
όμως αυτές οι οδηγίες δεν εφαρμόζονται
πάντα Γίνεται κατάχρηση
της καθήλωσης στα ψυχιατρεία
λέει στην Κ ο καθηγητής Ψυχιατρικής
και πρόεδρος της Επιτροπής
Βλάσης Τομαράς
Προστασίας

μεταβολή

Ενδεικτική είναι η εικόνα από
παλαιότερους ελέγχους της
στο ΨΝΑ Το 2012 η Επιτροπή
διαπίστωνε ότι προφανώς
μετά από αντιρρήσεις των ειδτκευό
μενων ιατρών να ενημερώνουν χο
τετράδιο 10 από τους 17
σε τμήμα χρονιών
καθηλώνονταν προληπτικά
με ιμάντες για 12 ώρες κάθε
νύχτα
Εάν είχαμε ένα σύγχρονο
υγείας δεν θα χρειαζόταν η
καθήλωση Στη Μεγάλη Βρετανία
σε 17 ψυχιατρτκές κλιντκές δεν είδα

Επιτροπής

νοσηλευόμενους
περιστατικών

σύστημα

δεμένους ασθενείς λέει ο διοικητής
του ΨΝΑ Παύλος Θεοδωράκης Για

να επιτευχθεί αυτό εξηγεί ο ίδιος
χρειάζεται η λειτουργία εξωνοσο
κομειακών δομών που θα φροντίζουν
ώστε να μη φτάνουν σε οξύ
στάδιο οι ασθενείς στο ψυχιατρείο

Το πόρισμα

Ο ασθενής που φέρεται να σκότωσε

τον 63χρονο δεν ανήκε στην

κατηγορία των ακαταλόγιστων

εγκληματιών

Νοσηλευτής λέει ότι
είχε δεχτεί επίθεση από αυτόν
πριν από πέντε μήνες Σύμφωνα
με έγγραφο του ΨΝΑ που είναι σε
γνώση της Κ στις 23 Ιουνίου
2014 σε αιφνιδιαστικό έλεγχο της

διοίκησης στις τέσσερις τα ξημερώματα
διαπιστώθηκε ότι για τον

συγκεκριμένο ασθενή δεν τηρούνταν
το πρωτόκολλο καθήλωσης
και δεν γινόταν τακτικός ιατρικός
έλεγχος Αντίστοιχες παρατυπίες
είχαν εντοπιστεί τότε για άλλους
τέσσερις ασθενείς
Το πόρισμα πάντως της Ενορκης

Διοικητικής Εξέτασης ΕΔΕ που
διέταξε η διοίκηση του ΨΝΑ αναφέρει
ότι το βράδυ της περασμένης
Κυριακής τηρήθηκε το πρωτόκολλο

προστατευτικού κλινοστατισμού
και το νοσηλευτικό προσωπικό

αντέδρασε

άμεσα Σύμφωνα με

πληροφορίες

της Κ γιατρός είχε
ελέγξει τον ασθενή μία ώρα πριν
από τον θάνατο του 63χρονου
Εξωτερικός πραγματογνώμονας
που είχε κληθεί από τη διοίκηση
πριν από μήνες για να εξετάσει τις
συνθήκες νοσηλείας του φερόμενου
ως θύτη είχε διαπιστώσει ότι
θα έπρεπε να βρίσκεται σε ειδικές
δομές ψυχικής υγείας οι οποίες
όμως δεν υπάρχουν στη χώρα μας
Γι αυτό και πρότεινε να μην
ο τρόπος διαχείρισης του
Οπως τονίζει ο κ Τομαράς η
καθήλωση ασθενών πρέπει να
σε ξεχωριστό δωμάτιο Αυτό
εξηγεί ο ίδιος θα έχει πάτωμα και
τοίχους επενδεδυμένους με αφρολέξ
για να αποφεύγονται οι αυτο
τραυματισμοί σύνδεση με κάμερα
για την παρακολούθηση του ασθενούς
και πόρτα που ανοίγει μόνο
εξωτερικά Την ανάγκη λειτουργίας
αντίστοιχης πτέρυγας αυξημένης
φροντίδας είχε θέσει με έγγραφο
της η Ειδική Επιτροπή και το 2014
μετά την αυτοκτονία νοσηλευο
μένης στο ΨΝΑ που κρεμάστηκε
από το φουλάρι της
αλλάξει

γίνεται
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Τα μαύρα νούμερα της υγείας
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8 ΑΠΟ ΤΗ

ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ vicky.kourlibini@capital.gr

υπουργείου Υγείας να ελέγξει
τον αριθμό των μηνιαίων
συνταγών

Σφίγγει η θηϋιά των χρεών οτηυ περίθαΠιμη

ε τα πλέον

μελανό
χρώματα
π

V Λ τελέχη των επιχειρή

σκιαγραφείται σήμερα
στα οικονομικά τόσο
του ΕΟΓΤΪΎ και των ιδιωτικών
κατάσταση

σεων φαρμάκου εκτιμούν
μάλιστα πως αν
συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός της
υπέρβασης τότε η δαπάνη για
το φάρμακο μέχρι τα τέλη του
έτους θα είναι εκτός στόχου
κατά 350 εκατ ευρώ

επιχειρήσεων υγείας
όσο και των δημόσιων
με την υστέρηση
στη ρευστότητα σε ολόκληρη
την αγορά της περίθαλψης να
νοσοκομείων

έχει δημιουργήσει περιβάλλον

ασφυξίας
Η επιδείνωση των οικονομικών
μεγεθών έχει γίνει
ήδη από την αρχή του
χρόνου βάζοντας τέλος στις
αισιόδοξες προβλέψεις πως

τουλάχιστον

Δημόσια
Δαπάνη καιά

φαρμακευτική

Παρόμοια είναι η κατάσταση

δαπάνη

και στους υπόλοιπους τομείς

2015

κεφαπήν

σε δισ ευρώ

σε ευρώ

αισθητή

καταβολή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους πα
ρόχους που χρονολογούνται
η

των πωλήσεων των

φαρμακευτικών

επιχειρήσεων πέρυσι

τουλάχιστον από το 2102 θα
εξομαλυνόταν όπως επίσης

m

και πως ο ΕΟΠΥΎ θα τηρούσε

του ΕΟΠΥΥ για το φάρμακο
το πρώτο τετράμηνο του 2015
όταν για όλη την περσινή χρονιά

χρονοδιαγράμματα στην
αποπληρωμή των υποχρε
ώσεών του προς τους

χα

εκατ ευρώ η υπέρβαση
στον προϋπολογισμό

η υπέρβαση ήταν

συμβεβλημένους

ιδιώτες

202 εκατ

ευρώ

δαπάνες σε όλους τους τομείς
της υγείας έχουν ξεφύγει από
τον έλεγχο με τον μεγαλύτερο
προβληματισμό να προκαλούν
ο εκτροχιασμός του

OU I παρακλινικές εξετάσεις
ίο 2014 97.591.600

τα φαρμακεία Ιανουάριος

Φεβρουάριος 550 εκατ
οι συνολικές οφειλές μέχρι και
τον Απρίλιο

Lll

1 QQO010 ευΡω0

I

η δαπάνη για τις

Φέτος το υπουργείο

όισ ευρώ τον Δεκέμβριο του

Υγείας

προχωρά σε μείωση της
κατά 300 εκατομμύρια

δαπάνης

ΟΟ QO

ληξιπρόθεσμες

οφειλές του ΕΟΠΥΥ στα
τέλη Φεβρουαρίου από 1,194

εξετάσεις

LL,I

μειωμένη η χρημα
Οτοδότηση στα
νοσοκομεία

1,18 δισ ευρώ φέτος
από 1,45 δισ το 2014

2014

Είναι μάλιστα ενδεικτικό
πως μέσα σε τέσσερις μήνες οι

ΠΙ εκατ

υπολογίζε
OQfl εκαΐ 01 ληξιπρόθε
J Γ07 Γ07 ται
0— U 10 η μείωση LOU σμες οφειλές προς

U£IÜ)U
1 Ω7 εκαχ
I U νη η φετινή κρατική

επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ 526

εκατ ευρώ έναντι 633 εκατ
το

2014

0HQ εκαι

L,L

δισ ευρώ υπολογίζο
νια ι οι συνολικές οφειλές

προς όλους τους παρόχους

ευρ

01

η^ιπΡ°

7 U0 θεσμες οφειλές των

νοσοκομείων τον Μάρτιο από
787 εκατ τον Φεβρουάριο και

708 τον Ιανουάριο

υγείας

εικόνα χρεοκοπίας που
το τελευταίο διάστημα
τα νοσοκομεία τα οποία
εμφανίζουν

καταγράφουν ελλείψεις ακόμα
και στα πιο βασικά υλικό

ο αριθμός των διαγνωστικών
εξετάσεων που διενεργούνται

είναι στα ίδια επίπεδα με την
περσινή περίοδο ο αριθμός
των εξετάσεων συνέχιζε ι να

προκαλεί πονοκέφαλο

Είναι

χαρακτηριστικό πως μόνο
πέρσι έγιναν 97.59 1 600 εξετάσεις
για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ
κλήθηκε να καταβάλει 601,6
εκατ ευρώ ποσό διπλάσιο από
τον σχετικό κλειστό προϋπολογισμό
του Οργανισμού

Τις πταίει
Οι επιχειρήσεις αποδίδουν
την επιδείνωση των οικονομικών
της υγείας και την έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά

προϋπολογισμού

για το φάρμακο και η

των δαπανών Αν και σύμφωνα
με πληροφορίες του Κ

καταρχήν

στην ελλιπή χρηματοδότηση

Πληγή

το φάρμακο
Όπως λένε οι πληροφορίες
από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλά¬

δος από τον Ιανουάριο μέχρι
και τον Απρίλιο ο προϋπολογισμός

για το φάρμακο έχει
κατά 1 10 εκατ ευρώ
υπέρβαση που αποδίδεται αφε¬
ξεφύγει

νός στο πολύ χαμηλό όριο

του φετινού κονδυλίου για
το φάρμακο 2 δισ ευρώ για
όλο τον χρόνο αφετέρου στην

αδυναμία της ηγεσίας του

του ΕΟΠΥΥ 0,28
του ΑΕΠ δηλαδή 526 εκατ
ευρώ Ακόμα όμως και αυτοί
οι πόροι φτάνουν με
στα ταμεία του Ορ¬
καθυστέρηση

γανισμού Όπως σημειώνει ο

πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Κοντός δεν έχει καταβληθεί

Δημήτρης

ακόμη η επιχορήγηση
του Μαΐου ύψους 43 Γ εκατ
ευρώ ενώ αν προστεθούν και
προηγούμενες οφειλές το

έλλειμμα

από την κρατική
φτάνει τα 57 εκατ

επιχορήγηση

ευρώ Η καθυστέρηση άρχισε
να γίνεται εμφανής ειδικά τον
Μάρτιο όταν η καταβολή άργησε
περίπου έναν μήνα

γ

ην ίδια ώρα συμφωνά
με τα στοιχεία που έχει

διαθέσιμα η διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ από την αρχή του

χρόνου μέχρι και τον Απρίλιο
το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών για την περίθαλψη
που έχουν μεν εισπραχθεί από
τα Ταμεία αλλά δεν έχουν αποδοθεί
στον Οργανισμό αγγίζει
τα 500 εκατ ευρώ ενώ
συνολικά από την αρχή της
του ΕΟΠΥΎ οι μη
σύστασης

καταβληθείσες

οφειλές ανέρχονται
30 δισ ευρώ Αυτό
σε
έχει ως συνέπεια οι οφειλές
προς τους παρόχους που είναι
συμβεβλημένοι με τον
ΕΟΠΥΎ να καθίστανται
1

1

ληξιπρόθεσμες

δεδομένου πως
ο Οργανισμός αδυνατεί πλέον
πρακτικά να εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις του
Με βάση πάντως τα

στοιχεία

του Προϋπολογισμού του
2015 τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ
ανέρχονται στα 4,98 δισ ευρώ

και τα έξοδα στα 4,96 δισ
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Το ΠΕΔΥ έχει 40° πυρετό
0ι σημαντικές ελλείψεις οε προσωπικό και

Απόχη
Ρίτα Μελά
rmcla(«>diniokrahanew gr

Φωτό Δημ Γκολφομήτσος

Se

πήλινα πόδια στηρίζεται
το ΕΣΥ στη χώρα
pas καθώβ το

Πρωτοβάθμιο

Εθνικό

Δίκτυο

Yyeias το γνωστό
οε όλουδ pas ΠΕΔΥ στον έναν
χρόνο λειτουργία του δεν έχει
καταφέρει να εξυπηρετήσει tous
ασφαλισμένουβ που αναγκάζονται
να πληρώνουν από την τσέπη
tous tous ιδιώτεβ γιατροάβ και
τα εργαστήρια
Την ίδια ώρα ο συνωστισμόβ
στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία

εξακολουθεί να υπάρχει όταν
cms μονάδεε υγείαβ του ΠΕΔΥ
πρώην ΙΚΑ είτε δεν υπάρχει
προσωπικό είτε δεν λειτουργούν
τα μηχανήματα ή δεν υπάρχουν
αντιδραστήρια για να γίνονται
εξετάσει aiparos χοληστερίνη
σάκχαρο κ.λπ και βιοχημικέβ
Ενδεικτικό ttis επικίνδυνα
KütcioTüons που επικρατεί
στα νησιά pas είναι το
γεγονόβ ότι πριν από λίγεβ ημέ
ρεβ σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο
Tns Τήλου παραιτήθηκε
γιατί δεν υπήρχαν vunpös και
νοσηλευτήβ για tous kotoîkous
ιδιαίτερα

Μπροστά στην ακραία αντίδραση
η λύση τελικά βρέθηκε
προσωρινά αφού
viaTpôs από το Πο
λυδύναμο Περιφερειακό Πολυ
του
ϊατρείο
Εμπωνα Tns Ρόδου
Το γεγονόβ ωστόσο είναι ενδεικτικό
για την εικόνα του ΠΕΔΥ
το οποίο δεν έχει μόνο βασι
κέβ ελλείψειβ οε γιατρούβ νοση
λευτέβ παρασκευαστέβ και διοι
τουλάχιστον

μετακινήθηκε

λου η προμήθεια φιαλών υγραερίου
για το Προσθετικό Τμήμα
είναι πολύ σημαντική καθώβ στο
συγκεκριμένο τμήμα οι οδοντο
τεχνίτεβ κατασκευάζουν Tis
μασέλεβ που καθεμιά
από aurés για τον ιδιώτη κάνει
ΠΕ ms xiipas μαζί με τα Κέντρα
1.200 ευρώ Επειδή δεν τρέχουν
Υγείαβ
tous διαγωνισμούβ από Tis
Ωστόσο οι ΔΥΠΕ δεν διαθέτουν
ΔΥΠΕ καθυστερεί η προμήθεια
το ανάλογο διοικητικό
φιαλών υγραερίου η οποία κοστίζει
με Tis κατάλληλεβ γνώ
39 ευρώ με αποτέλεσμα οι
σειβ που θα τρέξει tous διαγω
ασφαλισμένοι και ο ΕΟΠΥΥ να
νισμού5 για Tis
πληρώνουν έξω
προρήθειεβ
αυτά τα χρήματα
υλικών
Αενρποροιτν
όταν η δουλειά
φαρμάκων
να
τυπωθούν
αυτή θα μπορούσε
και θα διαχειριστεί
να γίνεται στο
μια σειρά άλλων
ΠΕΔΥ με ελάχιστο
επειδή δεν
προβλημάτων

η κακή οργάνωση έχουν ως αποτέλεσμα
οι ασφαλισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιώτες

οδοντοστοιχία

κητικο προσωπικό συμφωνά με
την ακτινολόγο ραδιολόγο Νίκη
Δημοπούλου μέλοβ του

διοικητικού

συμβουλίου του ΠΕΔΥ
Ενα εξίσου σοβαρό πρόβλημα
που ταλανίζει ασθενεί και
εργαζομένουβ είναι η έλλειψη
οργάνωσα Εάν υπήρχαν
και σωστή κατανομή του
ανθρώπινου δυναμικού pas θα
μπορούσε να εξυπηρετηθεί
ο πολίτηβ είπε στην
δημοκρατία η κυρία
Δημοπούλου
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στο ΠΕΔΥ εργάζονται 2.300 άτομα
εργαστηριακοί ακτινοθερα
πευτέβ μικροβιολόγοι φυσιοθε
ραπευτέβ κ.λπ και διοικητικά
ανήκουν ans επτά Διοικητικέβ
Υγειονομικέβ Περιφέρειεβ ΔΥ
οργάνωση

καλύτερα

κυριακάτικη

προσωπικό

αναλώσιμων

εξετάσει

ôntùs διορθώσει
σε βλάβεβ
π.χ σε ακτινολογικά

υπάρχει μελάνι

μηχανήματα

θα oas δώσω ένα παράδειγμα
Kaxris διαχείριοηβ του

ΠΕΔΥ

λέει στην κυριακάτικη

δημοκρατία η κυρία Δημοπού

KÔOTOS

Ακρως ελληνικά και εντελώς παράλογα
ΟΠΩΣ εξηγεί το μέλοβ του Διοικητικού
του ΠΕΔΥ Νίκη Δημοπούλου τα
στην κατανομή προσωπικού οτο

Συμβουλίου
παράλογα

Δίκτυο

Υγείαβ απλώνονται οε όλη την Ελλάδα
Στο ΠΕΔΥ Πύργου πήγε évas επικουρικόβ μι
κροβιολόγοβ όμωβ η εν λόγω μονάδα υγείαβ
δεν έχει Μικροβιολογικό Τμήμα Το Αγρίνιο
έχει μικροβιολόγο και τεχνικούβ ιατρικών
δεν έχει ôpcos γιατρούβ
Στη Ζάκυνθο υπάρχουν τεχνολόγοι ακτινολόγοι
ιατρικών εργαστηρίων δεν υπάρχουν
opus γιατροί ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι
Στα ΠΕΔΥ Λαμιςκ και Αρταβ υπάρχουν τεχνολόγοι
παρασκευαστέβ και γιατροί μικροβιολόγοι
αλλά οι ava\urés tous είναι χαλασμένοι
εργαστηρίων

Το

ίδιο συμβαίνει και
με τα υλικά των
εκτυπωτών ônios
το τόνερ με συνέπεια να μην μπορούν
να εκτυπώσουν τα αποτελέσματα
των ιατρικών εξετάσεων
στα μικροβιολογικά εργαστήρια

ενώ δεν υπάρχουν αντιδραστήρια για Tis εξετάσει
όπωβ οι γενικέβ aiparos Το ίδιο συμβαίνει
και στο ΠΕΔΥ στα Καμίνια στον Πειραιά
και στην Κομοτηνή Οσον άφορα Tis ελλείψει
των γιατρών ενδεικτικά αναφέρουμε την Ξάνθη
όπου οε όλη τη μονάδα υπάρχουν μόνο δύο
οδοντίατροι évas γενικόβ γιατρόβ και évas ορ
θοπαιδικόβ
Στο ΠΕΔΥ Tns θεσσαλονίκηβ που είναι
στην οδό 25ns Μαρτίου υπάρχει évas οδο
ντοτεχνίτηβ ο onoios καλύπτει με ορθοδοντι
Kés θεραπεία π.χ σιδεράκια στα παιδιά όλη
τη βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη τη στιγμή που
το kôotos ms θεραπει στον ιδιώτη κοστίζει
2.500-3.000 ευρώ για κάθε παιδί

δεν γίνονται εξετάοεΐ8 αίματοβ
γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια
και πολλά άλλα Παράλληλα
όποια βλάβη συμβεί είτε σε
μηχανήματα είτε στο κτίριο π.χ
ασανσέρ δεν διορθώνεται καθώβ
δεν υπάρχουν τεχνικοί Σε πολλά
κτίρια του ΠΕΔΥ δεν λειτουργούν
ούτε τα καζανάκια cms του
αλέτεβ ανέφερε με αγανάκτηση
η κυρία Δημοπούλου

Ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα
είναι η κακή κατανομή στο προ
σωιπκό Για παράδειγμα το
στο ΠΕΔΥ Καλαμά
Tas είναι κλειστό γιατί δεν υπάρχει
Ακτινολογικό

ακπνολόγο5 Ωστόσο η
μονάδα υγείας είναι
συγκεκριμένη

από Tis ελάχιστα που διαθέτουν
μέτρηση oonicris πυκνότητα και
ορθοπαντογράφο évu ακτινολογικό
μηχάνημα που κάνει πανο

ραμικέβ ακτινογραφία στόμα
Οι ασφαλισμένοι αναγκάζονται
να πληρώνουν 35 ευρώ για
κάθε πανοραμική γιατί ο ΕΟΠΥΥ
δεν καλύπτει το kootos airais tits
ακηνογραφίαβ
θα μπορούσαν να βάλουν
έναν ακτινολόγο για να εξυπηρετείται
η Καλαμάτα και όχι μόνο
λέει η κυρία Δημοπούλου
Και επισημαίνει Η ηγεσία του
υπουργείου Υγείαβ πρέπει να
αντιληφθεί ότι για την εύρυθμη
λειτουργία των νοσοκομείων
χρειάζεται ισχυρή πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείαβ δηλαδή το ΠΕΔΥ
Το προσωπικό pus έχει
εμπειρία και γνώση Αυτό
που λείπει είναι η οργάνωση
και όχι va pas βλέπουν cos μπαλαντέρ
υγείαβ και va pas πηγαίνουν
στα νοσοκομεία ή στα Κέντρα
Υγείαβ ξεγυμνώνονταβ το
ήδη αποδυναμωμένο ΠΕΔΥ
Tos

τεράστια

17. ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
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ΙΑΤΡΙΚΑ

Οταν η ΕΠΥ δεν γνωρίζει το υλικό δεν μπορεί να αξιολογήσει την πραγματική τιμή του και δέχεται οποιοδήποτε κόστος

Τιμές για

κλάματα

Δεν είναι καταγεγραμμένα όλα τα υλικά στο Παρατηρητήριο Τιμών
να ασχολούνται με
τα ιερά λείψανα στο
υπουργείο Υγείας ας

ασχοληθούν επιτέλους
λείψανα ίων
με τα
προμηθειών των
Ειδικά με το Παρατηρητήριο
Τιμών το οποίο πλέον
λειτουργεί για να κουκουλώνει
τη διαφθορά Και εξηγούμαι Για
όσους δεν το γνωρίζουν το
τηρείται από την

Αντί

νοσοκομείων

Παρατηρητήριο

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
ΕΠΥ στην οποία ανέλαβε πρόεδρος
η Π Σαρτζετάκη θυγατέρα
του πρώην Προέδρου Το Παρα¬

τηρητήριο λοιπόν χρησιμοποιείται
από τα νοσοκομεία για δύο
βασικούς λόγους
1 Κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί
να προμηθευτεί υλικό σε τιμή
ανώτερη από εκείνη που είναι
καταχωρημένη

στο Παρατηρητήριο
2 Οι πάρεδροι του

Ελεγκτικού
Συνεδρίου δεν εγκρίνουν εντάλματα
πληρωμών για υλικά που
δεν είναι καταγεγραμμένα σε

υπάρχει και με αυτα που είναι
Ας δούμε ένα
τη
με
βελόνα βιοψίας
CHIBA η οποία χρησιμοποιείται

καταγεγραμμένα

παράδειγμα

για λήψη κυτταρικών δειγμάτων
κυτταρολογική βιοψία Μπορεί
να αναφέρεται ως βελόνα βιοψίας
κυτταρικών δειγμάτων βελόνα
παρακέντησης για κυτταρολογική
βιοψία ή ακόμα και βελόνα
διαδερμικής αναρροφητικής βιοψίας

αυτό

Βέβαια όλα αυτά στα χαρτιά Γιατί
στην πράξη πρώτα-πρώτα δεν
υπάρχουν όλα τα υλικά στο
Παρατηρητήριο

Αλλά μπέρδεμα

Αν ανατρέξουμε στο

Παρατηρητήριο

με τη λέξη CHIBA υπάρχουν
επτά διαφορετικές περιγραφές
με τιμές από 2 ευρώ έως

476,06 ευρώ Μύλος
Τι σημαίνει αυτό Οτι η ΕΠΥ δεν
γνωρίζει το υλικό δεν μπορεί να
αξιολογήσει την πραγματική τιμή
του δέχεται οποιαδήποτε τιμή
από οποιοδήποτε νοσοκομείο
και αναφέρει το υλικό με την
περιγραφή

του κάθε προμηθευτή ο
οποίος το περιγράφει όπως αυτός
κρίνει για να έχει το μέγιστο οικονομικό

όφελος
Και το χειρότερο όλων Ουδείς
αξιολογεί ποιότητα κλινική
αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια των υλικών Ας βάλει
το χέρι της η Αγία Βαρβάρα
αξιοπιστία
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φαρμακοβιομηχανίες

πρώτο θέμα

Οι συσκευασίες των 28 χαπιών
που πωλούνται στην Ελλάδα
είναι ακριβότερες και από αυτές
των 100 χαπιών που διατίθενται

στη Σουηδία, αφαιμάζοντας
ασφαλιστικά ταμεία και ασθενείς

Etds και 1.127% ακριβότερα

Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, που αποτελούν το δυνατό προϊόν της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, παραμένουν

Τα γ εν άσημα σε όλε s Tis χώρε-, ms Ευρώπης

θεωρούνται -και είναι- πολύτιμο εργαλείο για

την περιστολή των δαπανών στην Υγεία,
καθύκ οι χαμηλί s τιμέί tous επιτρέπουν την
Ι^αλύτερη δυνατή διαχείριση των κρατικών
προϋπολογισμών για τον συγκεκριμένο
τομέα.

της Παναγιώτας
Καρλατήρα
k..rlatiratota®yah oo.gr

Στην Ελλάδα ωστόσο, όπου το παράδοΕο αποτελεί
τον κανόνα, οι τιμέβ των γενόσημων
τα οποία αποτελούν το δυνατό προϊόν
φαρμάκων,

ms ελληνικήβ φαρμακοβιομηχανίαβ, παραμένουν
υψηλέδ oKupcbvovras ουσιαστικά όλα τα κυβερνητικά

μέτρα για είοικονόμηοη χρημάτων και
ΐϋίλύτερη διαχείριση Tns φαρμακευτική.! δαπάvns. Η Ελλάδα κατέχει μία από Tis πρώτεβ θέσειβ
στη Γηραιά Ηπειρο όσον αφορά στα ακριβά
Υ^νόσημα, με Tis τιμέβ tous να παρουσιάζουν
τεράστιεβ anoidtoeis σε σχέση με την τιμή
αντίστοιχων φαρμάκων που κυκλοφορούν στο
εΣωτερικό.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
«ΘΕΜΑ» είναι αποκαλυπτικά: γενόσημα ms iöias

δραστικήβ ouaias πωλούνται στην Ελλάδα κατά
1.127% ακριβότερα απ' ό,τι στη Σουηδία, μια
χώρα που δεν χρειάζεται ιδιατιερεβ συστάσεκ
για την οικονομία και Tis napoxés npos tous
πολίτεβ ms.

Τεράστια η ψαλίδα
Σύμφωνα με τη σύγκριση τιμών σε επτά γενόσημα
φάρμακα ευρεία^ κυκλοφορίαβ και -συνεnibs- κατανάλωσηβ που διενήργησε τον περασμένο
Ιούνιο ο γενικόβ οικογενειακόβ γιατρόε,
muxioùxos του Πανεπιστημίου Λουντ Σουηδίαβ
και εργαζόμενοβ (os γιατρόβ οτη σκανδιναβική
χώρα, Αργύρη^ Αργυρίου, οι ÔKKpopésoiisnpés
των γενοοήμων μεταίύ Ελλάδαβ και Σουηδίαβ

είναι από σημανηκέβ éios ιλιγγιώδειβ.
Ο εητοτήμοναβ έλαβε Tis τιμέβ για τα σουηδικά
φάρμακα από την επίσημη ιστοοελίδα ms
xüipas www.fass.se και για τα ελληνικά φάρμακα

«Ηό την ιδιωτική βάση δεδομένων φαρμάκων
και τιμών www.galinos.gr. Οι τιμέβ συγκεντρώθηκαν
την 29η Ιουνίου 20 1 4 και ο ειδικόβ έκανε
φ μετατροπή των κορονών οε ευρώ.
Ανάλογη σύγκριση είχε κάνει και τον Ιούνιο
του 2013. «Τα ελληνικά γενόσημα είναι κατά τι
φθηνότερα από το ένα tios στο άλλο, ωστόσο
παραμένουν πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με τα
ΟΰποΊκά», διαπιστώνει ο ειδικόβ, παραθέτονταβ

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 7 ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ
1)

2)

Συμβοοτατίνη (για καρδιαγγειακά)

Ελλάδα

Σουηδία

100ΕΠΕ)

Simvastatin Krka 40 mg χ
7,56 ευρώ (Σουηδία)
Extrastatin 40 mg χ 30 (SJA PHARMA
18,5 ευρώ (Ελλάδα)
Το γενόσημο συμβαστατίνης είναι 695% πιο ακριβό στην Ελλάδα σε
σχέση με το γενόσημο rns iôias ôpaaTtKhs ouaias στη
3)

Σουηδία.

100
(Spetifar)

Ατορβαστατίνη (για καρδιαγγειακά)

Atorvastatin Bluefish 20 mg χ
6,31 ευρώ (Σουηδία)
Atorstat 20 mg χ 30
14,90 ευρώ (Ελλάδα)
Το γενόσημο ατορβαστατίνη5 είναι κατά 687% πιο ακριβό στην
Ελλάδα σε σχέση με ϊόιο γενόσημο που κυκλοφορεί στη Σουηδία

m* απόκλιση τωντιμώντων φαρμάκων oris δύο

γενοοήμων με τη δραστική ουσία ομεπραζόλη,
η οποία χορηγείται για τη γαστροπροοτασία,
.ί^οκύπτει ότι το γενόσημο ομεπραζόληβ κοστί-

6,4 ευρώ (Σουηδία)

13 Ευρώ (Ελλάδα)

Το γενόσημο
σε σχέση με γενόσημο rns iôtas δραστικής ouaias στη

περιέχουν

χώρεβ προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση.
Ειδικότερα, από τη σύγκριση δύο δημοφιλών

98

(νοστροπροστοοτα)
(ELPEN)
ομεηραζόληι κοστίζει 610% πιο ακριβά στην

Omeprazole Teva 20 mg χ
Penrazol 20 mg χ 28

το αποτέλεσμα ms έρευνάβ του. Σημειώνει,
επίσηβ, ότι οι συσκευασίεβ που αφορούν σε
<08ρμακα χρονιών παθήσεων στην Ελλάδα
28 ή 30 χάπια ενώ οτη Σουηδία οι αντίστοιχεβ 98 ή 1 00, στοιχείο που οε συνδυασμό με

Ομοιραίόλη

4)

100

Φιναοτερίδη (για το ουροποιητικό σύστημα)
Finasterid Teva 5 mg χ

10,00 ευρώ (Σουηδία)

12 ευρώ (Ελλάδα)
Finastir 5 mg χ 30 (Genepharm)
Το γενόσημο με τη δραστική ουσία φιναοτερίδη κοστίζει στην Ελλάδα
300% πιο ακριβό σε σχέση με γενόσημο φιναστερίδης στη Σουηδία.

5) Ρισπεριδόνη (για ψυχώσει)
6,41 ευρώ (Σουηδία)
Risperidon Teva 1 mg χ 60
7,01 ευρώ (Ελλάδα)
Rispelen 1 mg χ 20 (ELPEN)
Το γενόσημο με τη δραστική ουσία ρισπεριδόνη κοστίζει στην Ελλάδα
228% πιο ακριβά σε σχέση με το γενόσημο rns iôias ouaias στη Σουηδία.

6) ΟλανζαπΙνη (για το νευρικό σύστημα)
6,69 ευρώ (Σουηδία)
Olanzapine Teva 10 mg χ 56
41,05 ευρώ (Ελλάδα)
ViJlamosJO mg χ 28 (ELPEN)
Γο γενόσημο με τη δραστική ουσία ολανζαπίνη κοστίζει στην Ελλάδα
1.127% περισσότερο σε σχέση με το γενόσημο ολανζαπινης στη Σουηδία.

7) Σιταλοπράμη (αντικαταθλιπτικό)
Citalopram Sandoz 20 mg χ J 00

6,2 ευρώ (Σουηδία)
Seror 20 mg χ 28
9,92 ευρώ (Ελλάδα)
Γο κενόοτιμο σιταλοπράμη είναι κατά 471% πιο ακριβό στην Ελλάδα
σε σύγκριση με αυτό που κυκλοφορεί στη Σουηδία.

(Specifar)
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τουλάχιστον 200 κωδικοί φαρμάκων βρίσκονται
στο κόκκινο με tous φαρμακοποιούς να
αναζητούν ματαία τα σκευάσματα για tous
ασθενεί5 ηελάτα tous από Tis φαρμακαποθήκες
και Tis φαρμακευτικές εταιρείες Οι ελλείψεις
φαρμάκων εντείνονται συνεχώς στη χώρα μας με
τα στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς να βλέπουν

άρνηση κυρίως των ίένων φαρμακευτικών
εταιρειών να εκτεθούν στην το&κιί εγχώρια
αγορά Ομηροι της κατάστασης οι ασθενείς που
αναζητούν πάση θυσία το σκεύασμα τους
Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς οι μεγαλύτερες
ελλείψεις καταγράφονται σε φάρμακα
καρδιολογικά αναπνευστικά νευρολογικό

Ενδεικτικά αναφέρουν το ανηεπιληηηκό
σκεύασμα Tegretol το αντιυπερτασικό Micardis το
αντιψυχωσικό Ability το Symbicort για τις χρόνιες
αναπνευστικές παθήσεις το Irapra για τις παθήσεις
του κυκλοφορικού συστήματος και το MLBCO-Ril
για αρθροπάθειες και μυοσκελετικές παθήσεις

49

πρώτο θέμα

24.05.15

τα γενόσημα στην Ελλάδα

προκλητικά υψηλές ακυρώνοντας όλα τα κυβερνητικά μέτρα για εξοικονόμηση χρημάτων
μι ημονίου οτην Ελλάδα τα γενόσημα είχαντιμή
α εδόν ίση με εκείνη που είχαν τα πρωτότυπα
καθ&κ ο μηχανισμός τιμολόγησης καθόριζε την
τι jô του γενόσημου φαρμάκου στο 80 ms nulls
του πρωτοτύπου Στόχος ήταν η προστασία ms
ενχώριαβ φαρμακοβιομηχανίας Σήμερα η ανώτατη
τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα των γενόση
μων φαρμάκων ορίζεται στο 65 ms Tiuris των
αΐί-πστοίχων off-patent σκευασμάτων Βεβαίωβ

η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζει ότι
εάν συνυπολογιστούν οι θεσμοθετημένε
οι υποχρεωττκές εκπτώσεις τα rebates
khi clawbacks η τελική τιμή του γενοσήμου
στο 25%-27 του πρωτοτύπου
μια τιμή που θεωρούν καταστροφική για tous
και
τον
κλάδο tous
iztpous
επιστροφές

διαμορφώνεται

HI

απάντηση της ΠΕΦ

Την αΣία και την ποιότητα του ελληνικού γενόσημου
φαρμάκου επισημαίνει με επιστολή ms
npos το ΘΕΜΑ η Πανελλήνια Ενωση
ΠΕΦ Γα ελληνικά φάρμακα
είναι ποιοτικά ασφαλή και εΐάγονταχ οε 80 χώρες
Φαρμακοβιομηχανίας

πιο ακριβά οτην Ελλάδα σε σχέση με
γενόσημο ms Ιδιας δραστικής ouoias στη Σουηδία
Η συσκευασία των98 δισκίων στη Σουηδία
κοστίζει 6,4 ευρώ ενώ οτην Ελλάδα το ευπώλη
το γενόσημο ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
κοστίζει 13 ευρώ
Ενα άλλο γενόσημο με ατορβαστατίνη χορηγείται
για καρδιαγγειακά νοσήματα κοστίζει στη
Σουηδία 6,31 ευρώ στη συσκευασία των 100
χαπιών ενώ το ομόλογο του στην Ελλάδα με
το 1/3των χαπιών στη συσκευασία κοστίζει 14,90

ζει 610

ευρώ
Αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των γενοσή
μων με τη δραστική ουσία φιναοτερίδη χορηγείται

για προβλήματα του ουροποιητικού

συστήματος

Γενόσημο μεγάλης ισραηλινής πολυεθνικής
με 100 χάπια κοστίζει 10 ευρώ στη Σουηδία ενώ
το αντίστοιχο μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής
με 30 χάπια κοστίζει 12 ευρώ στη χώρα μας το
ελληνικό κοστίζει δηλαδή 300 ακριβότερα σε

οχέοη με το γενόσημο προϊόν που κυκλοφορεί
στη Σουηδία

Η ψαλίδα ανοίγει δραματικά οε ό,τι αφορά
τα γενόσημα με τη δραστική ουσία ολανζαπίνη
χορηγείται για παθήσεις του νευρικού OTJcrar
ματος Συσκευασία πολυεθνικής με 56 χάπια
γενόσημου ολανζαπίνης που κυκλοφορεί στη
Σουηδία κοστίζει 6,69 ευρώ Γενόσημο ολανζα
πίνης με τα μισά χάπτα οτην Ελλάδα κοστολογείται
οτα 41 ευρώ δηλαδή κοστίζει 1.127 περισσότερο
οε σχέση με τη Σουηδία
ΑΟζει να σημειωθεί ότι στον χρόνο που
από την έρευνα του κ Αργυρίου οι
τιμές των επίμαχων φαρμάκων οτην Ελλάδα
σημείωσαν μείωση η οποία ωστόσο είναι μικρή
δεδομένου ότι αφορά μόλις λίγα λεπτά του ευρώ
και μόνο σε μία περίπτωση η τιμή ψαλιδίστηκε
κατά 3 ευρώ
Η τιμολόγηση των γενοσήμων συσχετίζεται με
την τιμή του πρωτότυπου φαρμάκου παγκοσμίως
η πμή tous καθορίζεται από 30 έως και
80 φθηνότερα σε σχέση με την τιμή του
Η διαφορά τιμής είναι εύλογη καθώς
οι εταιρείεί παράγω,™ γενοσήμων δεν έχουν
τα ίδια κόστη με εκείνες των πρωτοτύπων Προ
μεσολάβησε

πρωτότυπου

αναδεικνύοντας πι φαρμακοβιομηχανία δεύτερο
είαγωγικό κλάδο ms χώρας αναφέρει η ΠΕΦ
τονίζοντας όμως ότι σε αντίθεση με την απογείωση
των γενοοήμων οτην αλλοδαπή οι συν
θήκεβ οτην ελληνική αγορά φαρμάκου éxouj
καθηλώσει τα ποιοτικά και προσιτά ελληνικά
φάρμακα κυρίως γενόσημα στο 20 ms ayopàs
Σύμφωνα με τους εκπροσώπτχΒ ms ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας η πολπακή του υπουργείου
Υγείας και ιδίοις η ρύθμιση που εππρέπει
στους γιατρούβ εκτόβ από m συνταγογράφηση

με δραστική ουσία να συνταγογραφούν και
επώνυμο φάρμακο εάν είναι γενόσημο ή όταν
πρόκειται για χρόνια θεραπεία αυτό ήταν kui
το αντικείμενο του ρεπορτάζ του ΘΕΜΑτος
που έδωσε το έναυσμα στην ΠΕΦ να στείλει
επιστολή εναρμονίζεται με όσα ισχύουν οτην
Ευρώπη
Η ανάγκη ελέγχου ms φαρμακευτικής δαπάνης
σε όλες τις χώρες ms EE έχει οδηγήσει Tis
κυβερνήσεις οτην υιοθέτηση πολιτικών φαρμάκου
που καθιστούν τα γενόσημα κύρια φαρμακευτική

επιλογή αναφέρει η ΠΕΦ χαιρετίζοντας τη
στάση της κυβέρνησης
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ΦΑΚΕΛΟΣ

18,243

ΦΠΑ

2008

17374

Ηπ

2010

17381

των ε

2007

16387

0 πόλεμο και

16382

2009

η χαμένη μάχη
ίων εσόδων

από ΦΠΑ
σε δισ ευρώ

201

αύξηση
συντελεστών
cms 15 Μαρτίου
και από την
1η Ιουλίου 2010

αύξησι
λεστών από
ην 1 η Ιανουαρίου
D1 1

5325
2006

2012

um

Evas φόρος που μπήκε στη ζωή μας
πριν από 28 χρόνια και η αύξησή ιου

2015

για πολλούς υπουργούς Οικονομικών

4131

ήιαν η εύκολη λΰση χωρίς όμως
να κάνουν κάπ νια να αυξηθεί
και η εισπραξιμόιηιά ιου

2005

741
2004

13J

αύξηση
συντελεστών από
την 1 η Απριλίου
2005
Γ

2014
1

μείωσης Από το 1987 έως το 2005 οι αλλαγές
ήταν οριακές Μετά άρχισε η ανηφόρα
Πρώτη αύξηση το 2005 Εθνική πρόκληση
η μείωση του ελλείμματος είχε δηλώσει
ο Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσιάζοντας
πακέτο φορομέτρων μεταξύ των οποίων
η αύξηση του ΦΠΑ κατά μία μονάδα Τα
κρυμμένα ελλείμματα κάτω από το χαλί

11,986
2002

ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

τιό τότε που μπήκε στη ζωή μας
το 1987 πηγαίνει πάντα προς τα
πάνω Και ας έχουν μεσολαβήσει
από τότε έντεκα κυβερνήσεις και πολυάριθμοι
υπουργοί Οικονομικών οι οποίοι
αν και χαρακτηρίζονται από ουσιαστικές
ιδεολογικές διαφορές μεταξύ τους είχαν
κάποια αμετάβλητα στον χρόνο κοινά

Α

2001

069
2000

Αγνοούν την Κομισιόν
επιμένουν στο λάθος
Οι εκθέσειβ ms Κομισιόν το Λένε
Η αύξηση του ΦΠΑ σε ηεριόδουβ ύφεσηβ
και χαμηλήε οικονομικήβ επίδοσπε οδηγεί
σε χαμηλότερα φορολογικά έσοδα Τόσο
οι δικοί μαβ όσο και η τρόικα το αγνόησαν
Και το χειρότερο με βάση την τελευταία
κυβερνητική εισήγηση στο Brussels Group
πάλι συζητείται η αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ Οι θεσμοί αυτή τη φορά επιμένουν
σε αναδιάρθρωση του φόρου

13392

2013

12,755

10373
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χαρακτηριστικά

Ολοι ήταν υπέρ της σταδιακής μείωσης
των φορολογικών βαρών όλοι αναγνώριζαν
ότι οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι όλοι
έταζαν μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής
ώστε να μην πληρώνουν τα συνήθη
υποζύγια Τελικά πολλοί από αυτούς
υπέκυψαν στην εύκολη λύση της αύξησης
του ΦΠΑ χωρίς να κάνουν σχεδόν τίποτε
για να αυξήσουν την εισπραξιμότητά του
Με ελάχιστες εξαιρέσεις Το 1998 ο
Τσοβόλας μείωσε τον κανονικό
συντελεστή ΦΠΑ από το 18 στο 16
ενώ το 1992 η κυβέρνηση Μητσοτάκη
τον συντελεστή 36 για τα είδη
πολυτελείας Για να μην αδικήσουμε την
προηγούμενη κυβέρνηση καταγράφουμε
και τη μείωση του συντελεστή στην εστίαση
αν και αφορά
από το 23 στο 13
μόνο έναν κλάδο και όχι συνολικά τους
συντελεστές
Στα 28 χρόνια ζωής του ΦΠΑ στη χώρα
Δημήτρης

κατήργησε

της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ο
ένοχος
Το 2007 συνέχιζαν να φταίνε οι προηγούμενοι
και ο Γ Αλογοσκούφης εισηγείται
στον Κ Καραμανλή νέο πακέτο μέτρων με
νέα αύξηση ΦΠΑ
Η οικονομία έχει αρχίσει να μπάζει νερά
επικίνδυνα και έχει προηγηθεί η
όπως αποδείχθηκε ιδέα της
δημοσιονομικής απογραφής Ο Γ Αλογο
εισηγείται
μέτρα στον Κ Καραμανλή
σκούφης
αλλά η ιδέα απορρίπτεται Εγώ
ήθελα να λάβω μέτρα γιατί έβλεπα την
κατάσταση της οικονομίας αλλά κανένας
άλλος στην κυβέρνηση δεν ήθελε είχε
δηλώσει στο Βήμα της Κυριακής το 201 1
ο πρώην υπουργός συμπληρώνοντας Ο
Καραμανλής είχε δεμένα τα χέρια του γιατί
είχε την πλειοψηφία ενός μόνο βουλευτή
Ασ το για αργότερα μου έλεγε
Ολοι γνωρίζουμε τη συνέχεια Αντί για
μέτρα την ώρα που το κακό ήταν στην
αρχή του ή τουλάχιστον ήταν σαφώς πιο
εύκολο δημοσιονομικά να ελεγχθεί είχαμε
παροχές και ξεχείλωμα του Δημοσίου Το
καταστροφική

2007 το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 6,7
του ΑΕΠ και το χρέος 240 δισ ευρώ Δύο
χρόνια αργότερα το έλλειμμα ξεπερνούσε
το 15 και το χρέος τα 300 δΓσ ευρώ Η
ήταν πρακτικά χρεοκοπημένη χώρα
Ελλάδα

Ετα ci όνι η
του Μνημονίου
Αν το 2005 ο Γ Αλογοσκούφης έπαιρνε
ουσιαστικά μέτρα για την αύξηση της ει
σπραξιμότητας του ΦΠΑ και την πάταξη
της φοροδιαφυγής ίσως δεν αυξανόταν ο

Αν το 2010 ο Γιώργος Παπακωνσταντί
νου έκανε αυτό που δεν έκαναν οι προ
κάτοχοί του ίσως είχαμε γλιτώσει τρεις
αυξήσεις επί των ημερών του Τον Μάρτιο
του 2010 μία μονάδα τον Ιούλιο του 2010
δύο μονάδες στον υψηλό συντελεστή την
Πρωτοχρονιά του 201 1 άλλες δύο μονάδες
στον μειωμένο και στον υπερμειωμένο
Τα καμπανάκια για τις αδυναμίες της
ελληνικής φορολογικής διοίκησης να
εισπράξει τον ΦΠΑ που αναλογεί στην
οικονομία της χώρας ηχούσαν χρόνια νωρίτερα
Συζητούνταν ήδη από το 2002 στην
Επιτροπή Γεωργακόπουλου Οι προτάσεις
όμως παραπέμφθηκαν στις ελληνικές
καλένδες

Η Κομισιόν από την άλλη καταγράφει
τα προβλήματα κάθε χρόνο Μετράει για
όλες τις χώρες της Ευρώπης πόσα έσοδα
ΦΠΑ δεν καταφέρνουν να εισπράξουν Η
Ελλάδα σταθερά μεταξύ των πρωταθλητριών
33 το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα
5
στην Ολλανδία
Τα ευρήματα ήταν στο τραπέζι αλλά αντί
να διορθωθούν οι πληγές του συστήματος
ήρθαν αυξήσεις συντελεστών
Σε περισσότερα από 3 δισ ευρώ στόχευαν
οι αλλεπάλληλες αυξήσεις συντελεστών
ΦΠΑ το 20 0 και το 20 1 1 Τελικά
τα έσοδα από ΦΠΑ από 16,5 δισ ευρώ το
2009 έφθασαναν στα 16,8 δισ ευρώ το
201 1 παρά την τριπλή ενδιάμεση αύξηση
1
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Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

Οι επιχειρηματίες απ όλο το φάσμα της αγοράς κρούουν τον κώδωνα κίνδυνου
και μιλούν για σκηνικό παραλογισμού που θα δημιουργήσει νέα αδιέξοδα

Ο ΦΠΑ στην EE
Ποσά σε εκατ ευρώ

ΧΩΡΑ

Η ιρυπα ms φοροδιαφυγή
θα καταπιεί us αυξήσει
ΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΚΟΥΦΟΥ

ένα πλήγμα στις τσέπες
των ελλήνων καταναλωτών
στην ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών προϊόντων και κυρίως του
τουρισμού θα φέρει η αύξηση των
συντελεστών ΦΠΑ που σχεδιάζει η
κυβέρνηση Οι επιχειρηματίες από
όλο το φάσμα της αγοράς κρούουν τον
κώδωνα κινδύνου για τις επιπτώσεις
στην αγορά και επισημαίνουν ότι μέχρι
σήμερα οι αυξήσεις του ΦΙ1Α δεν
έφεραν τα αναμενόμενα για τα ταμεία
του Δημοσίου αντίθετα ενίσχυσαν
την πτώση της κατανάλωσης και τη
φοροδιαφυγή
Η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ
που αποτέλεσε μέτρο που εφάρμοσαν
στο παρελθόν και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν έχει
δικαιώσει τις προβλέψεις σχετικά με

Ακόμη

την αποτελεσματικότητά του στην

αύξηση των φορολογικών εσόδων
Ο λόγος όπως λένε οι άνθρωποι της
αγοράς είναι ότι χωρίς μηχανισμό που
να εξασφαλίζει την εισπραξιμότητα
του μέτρου το μόνο που επιτυγχάνεται
είναι να γεμίζουν τις τσέπες τους οι
επιτήδειοι αφού η αύξηση των φόρων
αποτελεί κίνητρο για φοροδιαφυγή
Χωρίς σοβαρό ελεγκτικό μηχανισμό
ένα τέτοιο μέτρο μόνο άδικο και
αποσπασματικό μπορεί να χαρακτηριστεί
εξηγεί ο Αντώνης Μακρής
πρόεδρος του Συνδέσμου Λιανεμπορι
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος ο οποίος

συμπληρώνει ότι δεδομένης της
στην αγορά οι ετηχειρήσεις
δεν έχουν περιθώρια πλέον να
τις αυξήσεις ακόμη και εάν
είναι μικρές ενώ και οι καταναλωτές
έχουν ξεπεράσει τα όριά τους

καρκινοβατεί κάθε αύξηση έστω και
ελάχιστη είναι αδύνατο να απορροφηθεί
από τις επιχειρήσεις ενώ οι
καταναλωτές θα μειώσουν ακόμη
περισσότερο τις αγορές τους
Οι κατηγορίες που βρίσκονται
στη χαμηλή κλίμακα συνδέονται κατά
τεκμήριο με την εγχώρια παραγωγή
και τον αγροδιατροφικό κλάδο στον
οποίο καταγράφεται το συγκριτικό

δυνση της οικονομικής δραστηριότητας
εις βάρος του ΑΕΠ υπογραμμίζει
ο κ Καββαθάς

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται
και ο πρόεδρος του Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος ο οποίος
σημειώνει ότι είναι απαράδεκτο εν
Παναγιώτης

μέσω τουριστικής σεζόν να συζητιούνται
αλλαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ

που περιλαμβάνουν
τον τουρισμό και την
εστίαση
Επιπρόσθετα οι
αυξήσεις στον ΦΠΑ
της ΔΕΗ θα οδηγήσουν
αναπόφευκτα σε
αυξήσεις στα παραγόμενα
προϊόντα λέει και προσθέτει ότι θα
πρέπει να αναζητηθούν άλλοι πιο
δημιουργικοί τρόποι για την αύξηση
των δημοσίων εσόδων που δεν θα
τορπιλίζουν τους οικογενειακούς
προϋπολογισμούς και δεν θα επιφέρουν
νέες δυσμενείς επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις

Xojpis να υπάρχει ο μηχανισμέ που
εγγυάται την εισπραξιμότητα του μέτρου
το μόνο που επιτυγχάνεται είναι
να γεμίζουν tis loéms tous οι επιτήδειοι

αλυσιδωτές

πλεονέκτημα της χώρας Η μετάταξη
σε υψηλότερους συντελεστές θα
οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικότητας
λέει ο Γιώργος Καββαθάς
πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Ελλάδος Οπως εξηγεί οι
επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης
και του τουρισμού θα κληθούν
να ανταποκριθούν σε υψηλότερα
βάρη καταλογισμού ΦΠΑ σε μια περίοδο
που συνδέεται με την ανάγκη
να κερδηθεί η μεγάλη μάχη για τον
τουρισμό και την ανταγωνιστικότητα

της ελληνικής τουριστικής επιχείρησης
εν γένει
Είναι σαφές ότι η αύξηση των
συντελεστών ΦΠΑ σε δύο δυναμικούς
εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας θα οδηγήσει σε επιβρά¬

Η ΕΣΤΙ ΑΣΗ Σύμφωνα με στοιχεία της
ΓΣΕΒΕΕ η μετάταξη συντελεστή ΦΠΑ

στον κλάδο εστίασης από το 13 στο
23 όταν επιχειρήθηκε το 2013 είχε
απογοητευτικά φορολογικά αποτελέσματα
Από τα προϋπολογισθέντα
800 εκατ ευρώ λόγω της αύξησης

του συντελεστή στην εστίαση το
κράτος έβαλε τελικά στα ταμεία του
μόλις 160 εκατ ευρώ

Ο Βέλγιο

Βουλγαρία
Τσεχία
Γερμανία

S3 Δανία

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ενδεικτικό είναι ότι
η οποιαδήποτε αύξηση στα τρόφιμα
αξιολογείται ως σημαντικότερη ακόμη
και από την περαιτέρω μείωση μισθών
και συντάξεων Το συμπέρασμα αυτό
προέκυψε από μελέτη καταναλωτικής
συμπεριφοράς που διεξήγαγε η εταιρεία
MRB Hellas για λογαριασμό του
ECR Hellas και δείχνει τα ανύπαρκτα

πλέον περιθώρια των καταναλωτών
σε νέες αυξήσεις Ενδεικτικό της αδυναμίας
των καταναλωτών είναι ότι τα
φτωχά νοικοκυριά δαπανούν κάθε
μήνα για την αγορά μόνο βασικών
αγαθών το 25 των εισοδημάτων
τους στοιχείο που δείχνει και την
αδυναμία σε κάθε περαιτέρω αύξηση
Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού
κόσμου κάνουν λόγο για σκηνικό
του παραλόγου που θα δημιουργήσει
νέα αδιέξοδα στην αγορά Οπως
υποστηρίζουν σε μια αγορά που

12

νόμιμες επιχειρήσεις και τους
ενώ θα έχει παράλληλες
άμεσες αρνητικές επιπτώσεις
στα έσοδα του κράτους και στην
επιχειρηματικότητα υποστηρίζουν
επιχειρηματίες από τον κλάδο των
οργανωμένων αλυσίδων εστίασης
Οπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι
του Συνδέσμου Επώνυμων
Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης
ένα τέτοιο μέτρο δεν είναι ούτε δίκαιο
ούτε λογικό θα αυξήσει την
παραβατικότητα τη φοροδιαφυγή
και την εισφοροδιαφυγή
Σοβαρές επιφυλάξεις για το μέτρο
διατηρούν και οι μικρομεσαίοι του
λιανεμπορίου Οπως λέει ο πρόεδρος
καταναλωτές

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Βασίλης Κορκίδης Στη νέα πρόταση
επιστροφής στους τρεις συντελεστές
ΦΠΑ διατηρούμε πολλές και
σοβαρές επιφυλάξεις Είναι βέβαιο
ότι θα προκύψουν παρεμβάσεις στις
φοροαπαλλαγές οι οποίες σύμφωνα
με τον προϋπολογισμό κοστολογούνται
1 δισ ευρώ σε ετήσια βάση
Τα νέα δεδομένα δεν φαίνονται

ικανά να διαμορφώσουν μεγαλύτερη
εισπραξιμότητα στα ετήσια
δημόσια έσοδα ενώ συνεχίζει να
μας ανησυχεί τι θα επιφέρει η νέα
πρόταση συντελεστών στο ειδικό
καθεστώς ΦΠΑ της νησιωτικής
το οποίο πρέπει πάση θυσία
να διατηρηθεί
Ελλάδας

θα βρεθεί ekiôs ανταγωνισμού

ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ να παραμείνει εντός του
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού ο ελληνικός τουρισμός
επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του τουριστικού
ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας
Με αφορμή τα διάφορα σενάρια για τον ΦΠΑ στα
τουριστικά πακέτα ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων ΣΕΤΕ διευκρινίζει ότι ο ΦΠΑ που
αφορά το εξαγόμενο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει
κατά 75 διαμονή και 25 εστίαση πρέπει να κινείται
στον μέσο όρο των βασικών ανταγωνιστριών χωρών
δηλαδή της Ισπανίας της Ιταλίας της Πορτογαλίας
και της Κύπρου
ΒΛΑΒΗ Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ αν ικανοποιηθεί η
απαίτηση των δανειστών για αύξηση του ΦΠΑ της
τάξεως του 12 αυτό θα σημαίνει ότι ο τουρισμός
θα βγει εκτός ανταγωνισμού και θα υποστεί τεράστια
βλάβη Το ότι θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο
τονίζει ο Σύνδεσμος δεν σημαίνει τίποτα γιατί τα
πακέτα της επόμενης τουριστικής περιόδου τώρα
σχεδιάζονται και πωλούνται

Αλλωστε προσθέτει η μεγαλύτερη βλάβη δεν θα
γίνει στις μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες αλλά θα
τσακίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι
έρμαια των tour Operators Αυτές επισημαίνεται
είναι αδύνατον να απορροφήσουν την αύξηση του
ΦΠΑ και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα χαθούν
περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας από το
2016 και μετά

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Πρόκειται για ένα τεράστιο υφεσιακό
μέτρο μέσω του οποίου οι δανειστές θα καταστρέψουν

τον τελευταίο όρθιο πυλώνα της ελληνικής
τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΕΤΕ

H— Φινλανδία
Γαλλία

D
I

Η αύξηση του ΦΠΑ θα πλήξει τις

Τουρισμός
Με φόρο

Εσθονία
Ιηπηνίη

Ρ

κατάστασης

απορροφήσουν

Εισπραχθέντα

C3 Αυστρία

οικονομίας

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας ΞΕΕ αντιδρά
και στα σενάρια επιβολής τέλους διανυκτέρευσης
1 5 ευρώ στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα
επιφέρει
πρόσθετη επιβάρυνση 147,6 εκατ ευρώ όπως και σε
τυχόν επιβολή φόρου 3%-5 ανά διανυκτέρευση σε
ξενοδοχεία των κατηγοριών 3-5 αστέρων σε νησιά
του Αιγαίου με περισσότερους από 3.100 κατοίκους
η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι 64,3 εκατ ευρώ

mi ΕΛΛΑΔΑ
Ε3 Ουγγαρία

II
D

Ιρλανδία
Ιταλία

51 Λιθουανία
ZÜZ Λουξεμβούργο

C3 Λετονία
ÜM Μάλτα
ΕΞ3 Ολλανδία
ι Πολωνία

Di Πορτογαλία
11 Ρουμανία
ES Σουηδία
BÜ Σλοβενία
Μ Σλοβακία
£1ϋ Βρετανία

φ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ-26

24.563
26.896
3.739
11.377
194.040
24.422
1.508
56.125
17.640
142.499
13.713
9.084
10.219
95.473
2.521
3.064
1.570
536
41.699
27.881
13*995
11.212
37.861
2.889
4.328
142.943

921.798
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0 ενιαίος συντελεστής
ΕΣΟΔΑ ΦΠΑ

Προσδοκώμενα
27.807
29.887
4.697
14.644
215.997
26.563
1.763
68.537
18.545
168.082
20.364
12.055
11.482
141.507
3.957
3.268
2.389
777
43.699
37.198
15.223
20.053
40.748
3.160
7.114
159.501

1.099.018

και το μαχαίρι των θεσμών

201 2

957
3.267
21.957
2.141
255
12.412
905
25.583
6.651
2.971
1.263
46.034
1.436
204
818

Καλά σενάρια
κακά σενάρια

10

20
122

Μ10
Μ8

και λοταρία

Μ14
18

15

Η 15
133
WÊÊÊÊ

25

11

133
WÊÊÊÊÊR

36

16
134

2.000 1 5
125
9.317
1.228 Β 8

144

8.841

2.886
270
2.787
16.557
177.220

κυβέρνηση

θεωρούνται

Ανείσπρακτα
3.244 ΒΙ12
2.991

Αυτό δηλαδή το οποίο είχε προτείνει σύμφωνα
με πληροφορίες η τρόικα στην προηγούμενη
και είχε απορριφθεί με το γνωστό e-mail
Χαρδούβελη να προκρίνει μετάταξη των ξενοδοχείων
από το 6,5 στο 13 χωρίς άλλες αλλαγές
Τα νησιά στο e-mail Χαρδοΰβελη τη γλίτωναν
Τώρα οι εκπτώσεις στα νησιά του Αιγαίου
σχεδόν χαμένη υπόθεση όπως και όλες
οι εξαιρέσεις οι οποίες στοιχίζουν αθροιστικά στον
προϋπολογισμό κάθε χρόνο κάτι λιγότερο από 1
δισ ευρώ

7

9

139

Β10
16
Πηγή Eunsetat

ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

περασμένη Τρίτη ξυπνήσαμε με το ιδανικό
σενάριο ΦΠΑ να έχει πλασαριστεί από τον
υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη
Διπλός συντελεστής 6,5 ο χαμηλός για αγορές με
πλαστικό χρήμα 9,5 για τους αμετανόητους των
χαρτονομισμάτων 15 ο υψηλός με πέναλτι στο
18 για όσους συνέχιζαν να γυρίζουν την πλάτη
σε χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες
Ο χρόνος ζωής του σεναρίου ήταν λιγότερος από
24 ώρες Οι θεσμοί απέρριψαν την πρόταση και
η κυβέρνηση επανήλθε με Plan Β
Νέα πρόταση Να αυξηθεί λιγάκι ο συντελεστής
στα χαμηλά το 6,5 να γίνει 7 το 13 να γίνει
14
ας κρατήσουμε το 23 όπως είναι ή ιδανικά
ας το μειώσουμε λιγάκι στο 22 Το σενάριο
αυτό συνοδευόταν με μετατάξεις προϊόντων από
τα χαμηλά στα ρετιρέ του φόρου Εδινε κατά τις
ελληνικές μετρήσεις έξτρα έσοδα 850 εκατ ευρώ
και συνοδευόταν από κατάργηση των εκπτώσεων
στα νησιά Απερρίφθη από τους θεσμούς ως

Την

ανεπαρκές

Την Πέμπτη ξαναγυρίσαμε στο αρχικό σενάριο
της διαπραγμάτευσης Ενιαίος συντελεστής Οι
θεσμοί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές βάζουν
στο τραπέζι πρόταση-βόμβα για ενιαίο συντελεστή
23 στον οποίο θα υπαχθούν τα περισσότερα
προϊόντα και υπηρεσίες με κάποιες εξαιρέσεις
για φάρμακα βασικά είδη διατροφής βιβλία και
εισιτήρια θεάτρου τα οποία θα εντάσσονταν σε
έναν ειδικό συντελεστή 11
Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει διαμηνύουν

κυβερνητικά στελέχη Και κάπως έτσι φθάσαμε
το απόγευμα της Παρασκευής αρμόδιες πηγές να
δίνουν ως επικρατέστερο το σενάριο του ενιαίου
συντελεστή 20 για τα πολλά και 1 0 για τα λίγα

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Αν τελικά η μπίλια της
καθήσει στον συνδυασμό 10%-20
με ενιαίο συντελεστή και χωρίς καμιά εξαίρεση
θα υπάρξουν κάποιοι ωφελημένοι Τα αγαθά τα
οποία σήμερα επιβαρύνονται με 23 μεταξύ των
οποίων νεόδμητα ακίνητα αυτοκίνητα καύσιμα
και λογαριασμοί τηλεφώνου θα γίνουν φθηνότερα
Στην αγορά αυτοκινήτου ήδη με τη διακίνηση
των σεναρίων και μόνο κάποιοι πελάτες ξανασκέφτονται
τις παραγγελίες τους Ισως γι αυτό κύκλοι
του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν χθες ότι η
φορολόγηση των IX όποιες αλλαγές κι αν υπάρξουν
στον ΦΠΑ δεν θα αλλάξει Για να μην καθήσει η
αγορά IX η οποία έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης
Για τα απαραίτητα ψωμί γάλα φάρμακα δίνεται
μάχη για να ενταχθούν στον χαμηλό συντελεστή
των εξαιρέσεων
Για τα ξενοδοχεία το καλό σενάριο αναφέρει 10
από 6,5 το εναλλακτικό 20 Η κατηγοριοποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών είναι υπό διαπραγμάτευση
αλλά οι θεσμοί απαιτούντο μέγιστο δυνατό
δημοσιονομικό αποτέλεσμα Τα 850 εκατ ευρώ της
ελληνικής πρότασης τους φάνηκαν λίγα
Συνδυαστικά με τις αλλαγές στους συντελεστές
συζητούνται και μέτρα για την αύξηση της εισπρα
ξιμότητας του φόρου Η λοταρία αποδείξεων είναι
μάλλον το πρώτο το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να
εφαρμοστεί πιλοτικά από το καλοκαίρι ενώ αργότερα
σχεδιάζονται κίνητρα για τη χρήση καρτών με
επιστροφή κεφαλαίου από 2 έως 10 ανάλογα
με την κατηγορία των αγαθών και υπηρεσιών
και όχι ΦΠΑ
διαπραγμάτευσης

ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ Σε επόμενη φάση έχει ξαναμπεί
στο τραπέζι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών
με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ολα αυτά τα μέτρα όμως είναι συμπληρωματικά
Και οι πληροφορίες από τις συνεδριάσεις του
Brussels Group αναφέρουν ότι το κλείσιμο της
συμφωνίας περνά από την καθιέρωση ενιαίου
συντελεστή Αν είναι 9%-19 10%-20 ri 1 1%-21
θα φανεί τις επόμενες ημέρες Και θα αρχίσει να
πληρώνεται από την 1η Οκτωβρίου 2015 καθώς η
κυβέρνηση επιχειρεί να μη διαταράξει με αλλαγές
στον ΦΠΑ την τουριστική περίοδο στη χώρα

Φάρμακα
0

στη Μάλια 4

σιην Ισπανία
ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ σε ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ είναι
οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο της υγείας αφού όπως
λένε θα οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω των
τιμών των φαρμάκων Τα φάρμακα δεν μπορεί να
αντιμετωπίζονται με όρους λιανικής αγοράς επισημαίνει
οι πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου Κωνσταντίνος Λουράντος και προσθέτει
ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ο ΦΠΑ για τα

φάρμακα είναι χαμηλός για παράδειγμα 0 στη
Μάλτα και στη Σουηδία 3 στο Λουξεμβούργο και
4
Ισπανία
Ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα θα
σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου
περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου ποσού για τους
ασφαλισμένους από τη φαρμακευτική δαπάνη των 2
δισ ευρώ καθώς θα αυξανόταν η αξία των φαρμάκων
Με συντελεστή 6,5 ο ΦΠΑ αντιστοιχεί σε ποσό
100 εκατ ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη των 2
δισ άρα ενδεχόμενη αύξηση θα συμπίεζε ακόμα
περισσότερο το ανεπαρκές ποσό που διαθέτει το
κράτος για τη φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών
σήμαινε
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ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS

Xü)pis χρήματα

και xcopis υλικά
τα δημόσια
νοσοκομεία
τα μεγάλα νοσοκομεία

Ολα
της Αθήνας αλλά και της
περιφέρειας εκπέμπουν σήμα
κινδύνου καθώς έχει σταματήσει

ουσιαστικά η χρηματοδότηση
τους με απστέλεσμα να αδυνατούν
να καλύψουν ακόμη και
στοιχειώδεις ανάγκες τους Η
κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη
περισσότερο από τις ελλείψεις
ΠροσωΠιΚΟύ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

www.tovima.gr

Αξιολόγηση προσωπικού
με κάλπες συνέντευξη
και ολίγον ΑΣΕΠ
Ετοιμο το σχέδιο με τις ρυθμίσεις για
τις κρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων
και την επιλογή προϊσταμένων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΛϋΑΠηΤΑ

unmtKA

Κάθε φορά που ένας νέος τρόπος αξιολόγησης
του προσωπικού στο Δημόσιο γίνεται
νομοσχέδιο η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου
υπουργείου διακηρύσσει ως επιδίωξη την
ενίσχυση της αποδοτικότητας και της
των δημόσιων υπηρεσιών
και την ανάδειξη των καλυτέρων σε συνδυασμό
με τη σωστή εξυπηρέτηση φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων Το ίδιο με μία
προσθήκη όμως στις στοχεύσεις γίνεται και
αυτή τη φορά που το υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει έτοιμο
προς επίδοση στο Υπουργικό Συμβούλιο
αποτελεσματικότητας

ονομικό κόστος κατά το γαλλικό και το
σουηδικό πρότυπο δημόσιας διοίκησης και
τη συμβολή του ΟΟΣΑ και με περιεχόμενο
που να το υπερασπίζουν επιχειρήματα και
περί αποτελεσματικότητας αλλά και περί
αριστερού ιδεολογικού προσήμου
Πώς γίνονται όλα αυτά Η πολιτική ηγεσία
φέρνει ρυθμίσεις για την αξιολόγηση
του προσωπικού όπου λόγο και συμμετοχή
σε αυτήν θα έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι
και συλλογικά Για παράδειγμα όπως
από το ηγετικό επιτελείο του
υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης η αξιολόγηση σε επίπεδο
τμημάτων θα τίθεται υπ όψιν του συνόλου
των υπαλλήλων που
σε αυτά για να
κρίνει αν είναι δίκαιη
Μεταξύ άλλων προωθείται
διάταξη ώστε οι
υφιστάμενοι να κρίνουν
τους προϊσταμένους και
με ερωτηματολόγιο που
θα δίδεται θα υπάρχουν
μια ακτινογραφία των
προσόντων διοίκησης
του προϊσταμένου των
►
σχέσεων συνεργασίας
που καλλιεργεί μέσα στην υπηρεσία και άλλα
στοιχεία για το ρολάρισμα της διοικητικής
καθημερινότητας Επίσης προτείνεται ρύθμιση
για την ανάδειξη των καλύτερων υπαλλήλων
σε ένα τμήμα μέσω κάλπης Οπως
επισημαίνεται από κυβερνητικούς κύκλους
εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανακοινώνεται
από τη Διεύθυνση Διοικητικού ποιοι είναι οι
τρεις υπάλληλοι που έχουν αξιολογηθεί από
τον προϊστάμενο ως οι πιο καλοί με κριτήρια
απόδοσης προσόντων αποτελεσματικότητας
και εύστοχων παρεμβάσεων Στη συνέχεια
η τελική απόφαση για τους καλύτερους θα
λαμβάνεται ύστερα από ψηφοφορία των
υπαλλήλων που θα κρίνουν την αξιολόγηση
των προϊσταμένων
Εξετάζεται αν και δεν είναι βέβαιο ότι
θα ενταχθεί ως ρύθμιση ή τουλάχιστον ότι
κι αν θεσμοθετηθεί θα μπορεί να εφαρμοστεί
άμεσα το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα
μοντέλο κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας
διοίκησης ώστε οι πολίτες να μπορούν να
αποστέλλουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά
για την αποδοτικότητα των δημοσίων
υπηρεσιών
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αξιολόγηση
θα υπάρχουν τα λεγόμενα αντικειμενικά
κριτήρια πτυχία μεταπτυχιακοί τίτλοι
μετεκπαιδεύσεις κ.ά για
Επιπροσθέτως σύμφωνα με
η συνέντευξη θα περιλαμβάνεται
στην επιλογή προϊσταμένων με συμμετοχή
και του ΑΣΕΠ αλλά και για την αξιολόγηση
του προσωπικού σε ορισμένες περιπτώσεις
χωρίς να βαθμολογείται αλλά λειτουργώντας
για να διερευνηθούν στοιχεία που θα
μπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοση των
υπαλλήλων Πάντως στην αξιολόγηση η
θα είναι κυμαινόμενης βαρύτητας
Το ποσοστό της συμβολής της θα αυξάνεται
όσο πιο ψηλά αναφέρεται η θέοη του
στην ιεραρχία
επισημαίνεται

εργάζονται

έχουν ίο άγχος ση ο τοκετός
μπορεί να τους τύχει σιην

εφημερία

την Αποθήκη έγινε ολόκληρο
ζήτημα Αναγκάστηκε να
επικοινωνήσει με την Αποθήκη
ο υποδιοικητής
να απελευθερωθεί

χειρουργικά μονο τα επείγοντα
και όχι τα χρόνια περιστατικά

κάποια ποσότητα προσθέτει
ο κ Παπαντκολάου
Μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν
και στην Τεχνική Υπηρεσία
Οπως λένε οι γιατροί αν
καεί λάμπα στο νοσοκομείο
δεν έχουν άλλη για να αλλάξουν
την καμένη

Προς το φθινόπωρο υπολογίζει
η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας ότι θα γίνουν οι περίπου
1 000 πρώτες προσλήψεις
και λοιπού προσωπικού
στα δημόσια νοσοκομεία
και στα Κέντρα Υγείας ύστερα
από έξι χρόνια
Εχουμε κάνει αναλυτικές
συνεννοήσεις με το ΑΣΕΠ
Η προσπάθεια που κάνουμε
είναι να γίνουν οι πρώτες

προκειμένου

Καλοκαίρι τρόμου
στη Νίκαια
Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας
ίσως το νοσοκομείο
με τη μεγαλύτερη κίνηση στη
χώρα τα πράγματα οδεύουν
από το κακό στο χειρότερο
Δεν υπάρχει αγγειοχειρουρ
γός παρότι αυτό αποτελεί
παλαιό αίτημα των γιατρών

Ζητάμε δύο αγγειοχει
ρουργούς για να καλύπτουν
τις γενικές εφημερίες και να
μη χάνει τη ζωή του κόσμος
που διακομίζεται σε άλλο
νοσοκομείο αναφέρει ο
επιμελητής Α
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
της Νίκαιας κ Πάνος
Παπαντκολάου
Στη Μονάδα Εντατικής
λειτουργούν οι 1 1
από τις 15 κλίνες Για τη
των χειρουργικών
το πρόγραμμα για το
καλοκαίρι έχει ήδη βγει
Τον Ιούνιο τον
Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο θα
λειτουργήσει το ένα τρίτο των
χειρουργείων δηλαδή τέσσερις
από ί 1 αίθουσες και τον
Αύγουσιο μόνο για επείγοντα
περιστατικά δεν θα γίνονται
τακτικά χειρουργεία Ηδη η
αναμονή για τα προγραμματισμένα
χειρουργεία φθάνει
το τρίμηνο
Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο
παρατηρούνται μεγάλες
ελλείψεις στα τρόφιμα
7ο σιτηρέσιο των ασθενών
είναι φτωχό Κρέας έχουν
να τρώνε μία φορά
το μήνα σημειώνει
Με το σταγονόμετρο δίδονται
στις κλινικές επιδεσμικά
υλικά Το πρωί της Πέμπτης
για να πάρει η προϊσταμένη
ελαστικούς επιδέσμους από
νευροχειρουργός

Θεραπείας

λειτουργία

αιθουσών

πετσοκομμένο

καταντήσει

ΚΑΤ

κάηκε

το Ακτινολογικό
Το μεγαλύτερο τραυματολογικό
κέντρο της χώρας το
ΚΑΤ το οποίο εφημερεύει
και βγάζει κάθε
χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες
ακτινογραφίες έχει σοβαρές

καθημερινώς

ελλείψεις στο Ακτινολογικό
Τμήμα Από τις 64 οργανικές
θέσεις είναι καλυμμένες οι
31 Οι εργαζόμενοι εργάζονται
ασταμάτητα Τα στοιχεία

δείχνουν την υπερλειτουρ
γία του Τμήματος Το 2014
από το Ακτινολογικό του ΚΑΤ
βγήκαν 13 000 αξονικές
5.700 μαγνητικές
και 290.000 ακτινογραφίες
Σύμφωνα με την πρόεδρο
του Συλλόγου Εργαζομένων
κυρία Βούλα Πάκου από τη
δύναμη του νοσοκομείου λείπουν
περί τους 250 νοσηλευτές
20 φυσικοθεραπευτές
ενώ από τις 14 χειρουργικές
αίθουσες δεν λειτουργούν οι
δύο
Η δε Τεχνική Υπηρεσία έχει
αποδεκατιστεί Εχουν μείνει
μόνο ένας ηλεκτρολόγος και
ένας θερμαστής ο οποίος
τομογραφίες

είναι απαραίτητος για την

αποστείρωση τονίζει
Και στο Ασκληπιείο της
Βούλας όμως η κατάσταση
με τα χειρουργεία δεν είναι
καλή Ελλείψει υλικών από
τη Δευτέρα αντιμετωπίζονται

Μέσα στον χρόνο
οι πρώτες προσλήψεις

νοσηλευτικού

προσλήψεις μέσα στο τρέχον
έτος και συγκεκριμένα
προς το φθινόπωρο λέει
στο Βήμα ο αναπληρωτής
υπουργός Υγείας κ Ανδρέας

Ξανθός Οπως αναφέρει
θα υπάρξουν αρκετές αιτήσεις
θα γίνουν αξιολόγηση
και μοριοδότηση των
και κατ αυτόν τον
τρόπο θα δημιουργηθεί μια
δεξαμενή για την κάλυψη
μόνιμων θέσεων προσωπικού
στο σύστημα
Εκτός από τους περίπου
υποψηφίων

1

000 μόνιμους εργαζομένους

θα προκηρυχθούν μέσα στο
έτος περισσότερες από 2.000
θέσεις επικουρικού προσωπικού
εκ των οποίων οι 600 θα
είναι νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού 620 γιατρών
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και
άλλων 800 γιατρών για τα
και τα Κέντρα Υγείας
για τις τελευταίες αναμένεται η
τελική έγκριση από τα συναρμόδια
νοσοκομεία

υπουργεία
Παράλληλα σε συνεννόηση
με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας

ετοιμάζεται νομοθετική
ρύθμιση για την ιατρική κάλυψη
των αγροτικών νησιωτικών

και απομακρυσμένων

περιοχών

από γιατρούς που κάνουν

τη στρατιωτική τους θητεία

Κατατίθεται τις επόμενες ημέρες
στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο
νομοσχέδιο για τις αξιολογήσεις
των δημοσίων υπαλλήλων ενώ
μέχρι τον Ιούλιο αναμένεται να
πάει στη Βουλή
τις επόμενες ημέρες το σχέδιο με τις ρυθμίσεις
για την αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων
Η ομαδικότητα είναι η προσθήκη-κλειδί
που διαπερνά ως κομβική παράμετρος τη νέα

φιλοσοφία του προτεινόμενου συστήματος
αξιολόγησης και λειτουργεί συμβολικά ως
αντίπαλον δέος απέναντι στις ποσοστώσεις
που στιγμάτισαν τη νομοθετική παρέμβαση
της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας
Παράλληλα με το βλέμμα στο εσωτερικό
κυβερνητικό πεδίο αλλά και προς το εκλογικό
σώμα που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ η ανάδειξη
της συμμειοχικότητας σε έναν βαθμό
και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος στο
Δημόσιο ανάγετονται σε ζήτημα μείζον ως
διαφοροποιηπκό στοιχείο Αλλωστε αυτή
η ρητορική υποκαθιστά επαξίως την αδυναμία
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να
μιλάει λόγω και πάλι δημοσιονομικών
για ανάκαμψη μισθών η οποία
αναφέρεται μόνο σε αναδιάρθρωση ενιαίου
μισθολογίου εν ευθέτω χρόνω κάτι που
μπορεί να υποκρύπτει και αλλαγές επί τα
χείρω σε οικονομικές απολαβές ορισμένων
κατηγοριών
Ετσι μετά το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση
απολυμένων και διαθεσίμων η
του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ Νίκου Βούτση
και του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης κ Γιώργου Καιρούγκαλου
για κάποιου είδους μεταρρυθμιστικό έργο
επικεντρώνεται σε αλλαγές χωρίς δημοσι¬
δεσμεύσεων

προσπάθεια

διδακτορικά

μοριοδότηση

πληροφορίες

συνέντευξη
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Δημόσιο Πάνω από 4,4 δισ
τα φέσια προς προμηθευτές
Ασφυξία ατην αγορά από τη στάση
πληρωμών που κηρυ£ε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους Πόσα και σε ποιους χρωστά

ουνο έχουν γίνει τα χρεη
του Δημοσίου προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις
καθώς το Γενικό
του Κράτους έχει
κηρύξει στάση πληρωμών για να
μπορεί να πληρώνει τους δανειστές
και να καταβάλλει παράλληλα μισθούς
και συντάξεις
Ειδικότερα οι προμηθευτές του
Δημοσίου περιμένουν πληρωμές άνω
των 4,4 δισ ευρώ Οπως προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών το κράτος χρωστά
σε προμηθευτές του τα εξής

Β

Λογιστήριο

•Αμεσες οφειλές υπουργείων
274.000.000 ευρώ

•Οφειλές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
319.000.000 ευρώ

•Οφειλές Ταμείων 2,008 δισ ευρώ
εκ των οποία το 1,38 δια ευρώ οφείλεται
από τον ΕΟΠΥΥ και 382.000.000
ευρώ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων
•Οφειλές νοσοκομείων 903.000.000

ευρώ

•Οφειλές νομικών προσώπων
237.000.000 ευρώ

•Εκκρεμείς επιστροφές φόρων
688.000.000 ευρώ
Κοντά στα 5 δισ ευρώ είναι οτ
οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς νοσοκομεία
και επιχειρήσεις από τον χώρο της

Υγείας Βεβαίως τα Ταμεία χρωστούν
πάνω από 1,1 δια ευρώ στον οργανισμό
με αποτέλεσμα να μεγαλώνει αυτός
ο φαύλος κύκλος χρεών Η ίδια
παρατηρείται και στα ασφαλιστικά
ταμεία καθώς αποτελεί καθημερινό
πονοκέφαλο για πς διοικήσεις τους
η εξεύρεση πόρων Οι παραπάνω εξελίξεις
οδηγούν σε απόγνωση την αγο¬
εικόνα

ρά καθώς δημιουργούνται αλυσιδωτές

αντιδράσεις μεταξύ και των ιδιωτικών
επιχειρήσεων εξαπίας των
σπς πληρωμές
Στη μη καταβολή των οφειλομένων
σης επιχειρήσεις από το ελληνικό
κράτος έρχονται να προστεθούν και οι
καθυστερήσεων

τεράοηες καθυστερήσεις σπς επιστροφές
ΦΠΑ που γονατίζουν τις
επιχειρήσεις

με αποτέλεσμα χωρίς δική
τους ευθύνη να εμφανίζονται ως
οφειλέτες του Δημοσίου και ταυτόχρονα
να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν
πς μηνιαίες υποχρεώσεις τους
σε ΔΕΚΟ και μισθούς

Καθυστερήσεις στον ΦΠΑ
Οι καθυστερήσεις επιστροφών ΦΠΑ
φτάνουν και τα τέσσερα χρόνια όπως
προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Εφοριακοί αναφέρουν ότι υπάρχει
εντολή από την κεντρική υπηρεσία
του υπουργείου Οικονομικών
να σταματήσουν οι επιστροφές
ΦΠΑ επισημαίνοντας ότι οι εισπράξεις
των εσόδων πρέπει να κατευθυνθούν
πρωτίστως στις πληρωμές
μισθών και συντάξεων
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
υπουργείου Οικονομικών στη ΔΟΥ
Αιγίου ο μέσος χρόνος που απαιτείται
για μια αίτηση επιστροφής ΦΠΑ
φτάνει πλέον τις 1 420 ημέρες ενώ
στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων
ο μέσος χρόνος για
ΦΠΑ προς τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις της χώρας φτάνει
τις 1.114 ημέρες δηλαδή 57 μεγάλες
επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερο
από τρία χρόνια
Επιχειρήσεων

επιστροφές

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας

