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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

διοικητής του νοσοκομείου Κατερίνης
διώκει τώρα τους υπαλλήλους της αιμοδοσίας
Ο

Το χθεσινό δημοσίευμα της Αυγής αλλά
και τις οξύτατες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ
νομού Πιερίας και άλλων δημοκρατικών φορέων
του νομού επιβεβαιώνει με ανακοίνωση
του ο εκλεκτός των μνημονιακών κυβερνήσεων
διοικητής του νοσοκομείου Κατερίνης
Αστέριος Φαρμάκης ο οποίος όμως
προσποιείται άγνοια για τα τεκταινόμενα
της Κυριακής 14 Ιουνίου αποποιείται των
προφανών ευθυνών του για την απόπειρα
βράβευσης της νεοναζιστικής συμμορίας της
Χρυσής Αυγής με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη και καταφέρεται
πειθαρχικά κατά υπαλλήλων του τμήματος
αιμοδοσίας του ιδρύματος
Συγκεκριμένα ο Αστέριος Φαρμάκης
μεταξύ άλλων

ανακοινώνει

Δυστυχώς ως Διοικητής του Νοσοκομείου
Κατερίνης είμαι αναγκασμένος να λάβω
πειθαρχικά μέτρα
1 Ανακαλείται εγγράφως ο έπαινος που
φέρει τον τίτλο Πράσινη Πτέρυγα Χρυσή
Αυγή
2 Αύριο πρωί ώρα 10 π μ κλήθηκαν ήδη
σε απολογία λογοδοσία όλοι οι υπεύθυνοι
της διοργάνωσης του Τμήματος Αιμοδοσίας
3 Δόθηκε ήδη εντολή για'Ενορκη Διοικητική
Εξέταση ΕΔΕ για όλους τους υπεύθυνους
του Έπαίνου αυτού του φασιστικού
μορφώματος για την υποκριτική
Αιμοδοσία του
4 Θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα σε βάρος
των υπευθύνων ανάλογα με το πόρισμα της
ναζιστικού

Εθελοντική

ΕΔΕ

5 Απαγόρευση εθελοντικής αιμοδοσίας εν
ονόματι φορέων όπως τα Τμήματα της Χρυσής
Αυγής που φέρουν φασιστικά ναζιστικά
ή άλλα περίεργα ιδεολογικά περιτυλίγματα
όπως π.χ Αίμα μόνο για'Ελληνες
6 Όποιος προσέρχεται στο νοσοκομείο να
δώσει εθελοντικά αίμα θα το προσφέρει ως
φυσικό πρόσωπο με στοιχεία αστυνομικής
ταυτότητας

Α Ξανθός Απαράδεκτη απόφαση
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής
Υγείας Ανδρέας Ξανθός προέβη
στην ακόλουθη γραπτή δήλωση για το θέμα
Ο φασισμός η μισαλλοδοξία και ο ρατσισμός
είναι εξ ορισμού αντικρουόμενες έννοιες
με τον αλτρουισμό την προσφορά και
υπουργός

την αλληλεγγύη που χαρακτηρίζουν την
αιμοδοσία

εθελοντική

Οι εθελοντές αιμοδότες δίνοντας δέκα λεπτά
από τον χρόνο τους προσφέρουν ένα
δώρο ζωής στον συνάνθρωπο
εθνικότητας φύλου φυλής θρησκείας
ή πεποιθήσεων
Ούτως ή άλλως η διάθεση του αίματος
με βάση τις ανάγκες των ασθενών χωρίς
την παραμικρή διάκριση και ανεξάρτητα
από τη βούληση του αιμοδότη Συνεπώς η
δράση της Χρυσής Αυγής Αίμα μόνο για'Ελ
ληνες δεν έχει καμία σχέση με τον εθελοντισμό
καταδικάζεται ως ρατσιστική και η επι
βράβευσή της χαρακτηρίζεται τουλάχιστον
ως απαράδεκτη
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ανεκτίμητο

ανεξαρτήτως

γίνεται
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μόνο από τα φαρμακεία
η διακίνηση των ΜΥΣΥΦΑ
Την αποκλειστική διακίνηση των Μη

Υποχρεωτικώς

Συνταγογραφοουμένων και μη
αποζημιουμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία
Φαρμάκων ΜΥΣΥΦΑ υποστηρίζει με
της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
ανακοίνωση

ΠΕΦ
Συγκεκριμένα η ΠΕΦ αναφέρει μεταξύ άλλων
στη σχετική ανακοίνωσή της Η απελευθέρωση
της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ θα ευνοούσε

τη δημιουργία συνθηκών χειραγώγησης
της αγοράς από τα μεγάλα δίκτυα διανομής
γεγονός που θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα στην
εξουδετέρωση του ανταγωνισμού την αύξπση
των τιμών και την περαιτέρω επιβάρυνση των
ασθενών Άλλωστε θα πρέπει να σημειωθεί
πως η χώρα διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο φαρμα¬

κείων το οποίο εγγυάται την απρόσκοπτη πρόσβαση
των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζεται
Υπό την έννοια αυτή η απελευθέρωση
της πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ δεν θα προσέφερε
κάτι περισσότερο στους ασθενείς αφού οι
ήδη καλύπτονται ικανοποιητικά Επίσης
το ενδεχόμενο πώλησης των ΜΥΣΥΦΑ από
άλλα σημεία εκτός των φαρμακείων εγκυμονεί
κινδύνους για τη δημόσια Υγεία καθώς
τα συγκεκριμένα σκευάσματα παρ όλο που για
τη χορήγησή τους δεν απαιτείται ιατρική
δεν παύουν να αποτελούν φάρμακα των
οποίων η διάθεση θα πρέπει να ελέγχεται Κατ
αναλογία της πάγιας θέσης της ΠΕΦ ότι κανένα
συνταγογραφούμενο φάρμακο δεν πρέπει
να χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή θεω¬
ανάγκες

συνταγή

ρούμε ότι τα ΜΥΣΥΦΑ θα πρέπει να χορηγούνται
στο φαρμακείο από τον φαρμακοποιό Η
πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη σημασία
του φαρμακείου ως βασικού πυλώνα πρωτο¬

βάθμιας φροντίδας και στο πλαίσιο αυτό να
κατάλληλα μέτρα που θα οδηγήσουν
στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του
Έλληνα φαρμακοποιού στο σύστημα Υγείας
θεσπίσει
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Σύγκρουση Γιούνκερ
Μαξίμου για τον ΦΠΑ
σε φάρμακα και ρεύμα
ΚΟΝΤΡΑ μεταξύ του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και της κυβέρνησης
ξέσπασε χθες το απόγευμα με τον πρώτο να
μιλάει για διαστρέβλωση των θέσεών του και να
διαψεύδει ότι ο ίδιος ζήτησε αύξηση του ΦΠΑ στα
φάρμακα και στο ρεύμα και το Μέγαρο Μαξίμου
να απαντά Ποτέ δεν είπαμε ότι το ζήτησε ο κ
Γιούνκερ αλλά οι θεσμοί
Η συζήτηση για την Ελλάδα εντός της χώρας
αλλά και εκτός θα ήταν πιο εύκολπ αν η ελληνική
κυβέρνηση έλεγε ακριβώς αυτά που στην
της έχει προτείνει η Κομισιόν είπε ο
κ Γιούνκερ και κατηγό
ρησε την ελληνική κυ
Και τηλεφωνική
βέρνηση Λέει στον ελ
επικοινωνία TOU
λπνικό λαό πράγματα τα
οποία δεν συνάδουν με
Προέδρου της
όσα έχω πει στον Ελλη
ΚομΙΟΐόνμε
—±
1—
να πρωθυπουργό
πραγματικότητα

Είναι μεγάλο λάθος

Αντώνη Σταύρο

η αύξηση του ΦΠΑ στα

φάρμακα και στον

ηλεκτρισμό

δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
ενώ ταυτόχρονα τόνισε ότι η Κομισιόν είχε
προτείνει άλλους τρόπους να βελτιωθεί ο
της Ελλάδας μεταξύ των οποίων ήταν
και μια μικρή μείωση στις αμυντικές δαπάνες
Αμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Σε
γραπτή ανακοίνωσή της ανέφερε Το κείμενο που
παραδόθηκε στον Ελληνα πρωθυπουργό επισήμως
από τους θεσμούς περιελάμβανε 10°/ο αύξηση
του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα και αύξηση 4,5
του ΦΠΑ στα φάρμακα Ποτέ δεν είπαμε ότι είναι
άποψη της Κομισιόν και του κ Γιούνκερ προσωπικά
αλλά ότι είναι συνθετική πρόταση των τριών
θεσμών
Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Κομισιόν είχε το
βράδυ της Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία με
τους προέδρους της ΝΑ Αντώνη Σαμαρά και του
Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη Την επικοινωνία
επιβεβαίωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχινάς λέγοντας ότι πραγματοποιήθηκε
κατόπιν επιθυμίας των δύο Ελλήνων
Επιτροπής

Προϋπολογισμός

πολιτικών

4. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
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Υπέρ των φαρμακοποιών
ο Ρουμελιώτης
Δεν είναι μόνο οι φαρμακοποιοί
που γκρινιάζουν για
την προτεινόμενη πώληση
των Μη Συνταγογραφούμε
νων Φαρμάκων σία σούπερ
μάρκετ Είναι αρκετοί όσοι
συντάσσονται μαζί τους
Ανοιχτά για ανούσιες
μίλησε στη Βουλή ο πρώην
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ Παναγιώτης
Ρουμελιώτης λέγοντας πως δεν θα
προκύψει ανάπτυξη εάν τα φάρμακα βγουν
στα ράφια των σούπερ μάρκετ Κοινή στάση
με τους φαρμακοποιούς κρατά και π
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας
συμφωνώντας πως το ενδεχόμενο πώλησης
των ΜΗΣΥΦΑ από άλλα σημεία εκτός
των φαρμακείων εγκυμονεί κινδύνους για
Μ Ν Γ
τη δημόσια Υγεία
μεταρρυθμίσεις

5. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 3,3 ΔΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟ 2016
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►►

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περικοπές 3,3 δια στις
δημόσιες δαπάνες το 201 6
ΜΑΧΑΙΡΙ 3,3 δια ευρώ στις δαπάνες των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης βάζει για το 201 6 το
υπουργείο Οικονομικών με βάση εγκύκλιο που
στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους.
Οι οδηγίες της εγκυκλίου περιέχουν για πρώτη
φορά ποσοτικοποιημένα τα ανώτατα όρια των
για τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία,
τους ΟΤΑ, τα δημόσια νοσοκομεία και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Στο σύνολό τους οι
δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης δεν μπορούν
να ξεπεράσουν τα 55,6 δια ευρώ έναντι πρόβλεψης
για σύνολο δαπανών 58,9 δια ευρώ για το
δόθηκε

δαπανών

2015.
Από τους στόχους προκύπτει ότι περίπου το μισό
από τη συνολική περικοπή που ζητά το ΓΛΚ (περίπου
1 ,5 δια
ευρώ από τα συνολικά 3,3 δια ευρώ)
θα προκύψει από τις γενικές κρατικές δαπάνες, για
τις οποίες το όριο τίθεται το 201 6 στα 1 6,4 δια
ευρώ έναντι 1 7,9 δια ευρώ που έχουν προγραμματιστεί
για το 201 5. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να
περικοπούν σε μικρότερο βαθμό από τα υπουργεία

και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα εξοπλιστικά
προγράμματα προβλέπεται περικοπή κατά 110
εκατ. ευρώ στα 590 εκατ. ευρώ ίο 201 6, από 700
εκατ. ευρώ το 201 5. Για τη Βουλή από 1 40 εκατ.

ευρώ το 201 5 στα 42 εκατ. ευρώ το 201 6, για
το υπουργείο Οικονομικών από 652 εκατ. ευρώ
το 201 5 στα 634 εκατ. ευρώ το 201 6. Μεγάλη
μείωση κατά 380 εκατ. ευρώ καταγράφεται στο
όριο δαπανών του υπουργείου Εργασίας, που θα
είναι 12,15 δια ευρώ το 2016 έναντι 12,52 δια
1

ευρώ το 201 5.
Αντίθετα, στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων
προβλέπεται για το 201 6 ανώτατο όριο δαπανών
στα 6,7 δια ευρώ από 6,4 δια ευρώ που είναι
φέτος.
Οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, δηλαδή
τα ασφαλιστικά ταμεία, τα δημόσια νοσοκομεία, οι
ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υποβάλουν τους
προϋπολογισμούς τους στις οικονομικές υπηρεσίες
των αρμόδιων υπουργείων έως και τη 1 5η Ιουλίου,
ενώ τα υπουργεία θα πρέπει να έχουν στείλει τα
τελικά κείμενα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
μέχρι και τις 30 Ιουλίου.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πάντως ότι το σχέδιο
για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των
φορέων θα προσαρμοσθεί στις νέες πολιτικές της
περιόδου 201 5-201 9, σύμφωνα με τα δεδομένα
(προσδιορισμός πρωτογενών πλεονασμάτων) που
θα προκύψουν από τις διαπραγματεύσεις με τους
θεσμούς.
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

6. Ο Π ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΖΗΤΑ 15.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Π. Κουρουμπλης
ζητά 15.000

προσλήψεις
Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση
του ΕΣΥ με 13.000 προσλήψεις
μέσω ΕΣΠΑ και την αντιμετώπιση
της ανεργίας μέσω της
απασχόλησης

νέων επιστημόνων
και επαγγελματιών υγείας,
σήμερα ο υπουργός
Π. Κουρουμπλής στον
πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου
Μάρτιν Σουλτς και σε τρεις
επιτρόπους στο πλαίσιο
του Συμβουλίου Υπουργών
της Ε.Ε. Σύμφωνα με το
υπ. Υγείας, οι δραματικές
της οικονομικής κρίσης
στις δομές του Συστήματος Υγείας
και στην υγεία των πολιτών
μπορούν να αντιμετωπιστοΰν
μόνο με τη συνδρομή ειδικών
δράσεων. Εκτός από τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ο υπουργός θα συναντηθεί
με τον επίτροπο Μετανάστευσης
Δημήτρη Αβραμόπουλο κ.λπ.
παρουσιάζει

Υγείας

αρμόδιους

Υγείας

επιπτώσεις
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Σκληρή
απάντηση
Γιουνκέρ
Αλλαγή στάσης από Μέρκελ
Σε κλίμα σχεδόν πολεμικό η επόμενη

πράξη του ελληνικού δράματος θα παιχτεί
αύριο στο Eurogroup Ενδεικτική

του κλίματος είναι η οργισμένη αντίδραση
του προέδρου της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ στην ομιλία του
Η κυβέρνηση λέει ψέματα
για μένα Δεν με νοιάζει η ελληνική
με νοιάζουν οι Ελληνες είπε
ο κ Γιουνκέρ Ακόμη και η συνήθως
συγκρατημένη Αγκελα Μέρκελ φέρεται
να είπε σε στελέχη του κόμματός της
ότι δεν θα κρατήσει πάση θυσία την
στην Ευρωζώνη Σελ 3
πρωθυπουργού

κυβέρνηση

Ελλάδα

7. ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
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Πυρά Γιουνκέρ
κατά της ελληνικής
κυβέρνησης
Γης ανταποκρίτριας μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

υπουργός Οικονομικών στο Eu
rogroup της Πέμπτης στο
Ο κ Βαρουφάκης σε
συνέντεμξή του προχθές στη γερμανική
εφημερίδα Bild εξέφρασε
την πρόθεσή του να μην παρουσιάσει
στο Eurogroup νέα λίστα
προτάσεων για μεταρρυθμίσεις
καθώς είπε ότι το Eurogroup
δεν είναι ο σωστός χώρος να
προτάσεις που δεν
έχουν περάσει προηγουμένως
Λουξεμβούργο

πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ ξέσπασε χθες
καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε
πολύ την ελληνική πλευρά ότι
δεν λέει την αλήθεια στους
Ο κ Γιουνκέρ κατά τη
διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου
με τον γενικό γραμματέα
του NATO αναφέρθηκε στις
λέγοντας ότι δεν
έχει καμία επαφή με την ελληνική
κυβέρνηση από την Κυριακή
καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν
οδηγούσαν πουθενά
Ο

Ελληνες

διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε
ότι αυτό που τον ενδιαφέρει
είναι ο ελληνικός λαός και όχι
η ελληνική κυβέρνηση η οποία

λέει στους ψηφοφόρους πράγματα
που δεν συμβαδίζουν με αυτά
που είπε ο ίδιος στον Ελληνα
πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι
του είχε πει ότι δεν είναι υπέρ
της αύξησης του ΦΠΑ στα φάρ

Επεσήμανε ότι είχε πει
στον κ Τσίπρα πως
δεν είναι υπέρ της
αύξησης του ΦΠΑ
στα φάρμακα και του
ηλεκτρικού ρεύματος
μακα και του ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ελλάδα Συγχρόνως ανέφερε

ότι είχε προτείνει στον κ Αλ
Τσίπρα αυτές οι αυξήσεις να

αντικατασταθούν

με περικοπές στις

στρατιωτικές δαπάνες
Τα πράγματα είναι οριακά
είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος
στην Κ μετά τις δηλώσεις του
κ Γιουνκέρ Η αντίδραση του
προέδρου της Επιτροπής έρχεται
μετά τη χθεσινή τοποθέτηση της
εκπροσώπου της που εξήγησε
για πρώτη φορά πού βρίσκονται
οι διαπραγματεύσεις και ποια
είναι τα βασικά θέματα που
τις δύο πλευρές και ότι οι
θεσμοί δεν ζήτησαν περικοπές
μισθών και συντάξεων παρ όλο
που n ελληνική πλευρά σήμερα
το διαψεύδει
χωρίζουν

Εχθρικό κλίμα

Σε αυτό το εχθρικό κλίμα που

έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες
μέρες θα συμμετέχει ο Ελληνας

παρουσιαστούν

από συζήτηση και

διαπραγμάτευση

σε χαμηλότερο επίπεδο
Ομως στο χθεσινό Eurowor
king Group EWG έγινε σαφές
το ακριβώς αντίθετο από αυτό
που υποστηρίζει ο κ Βαρουφάκης
Αυτό που ξεκαθαρίστηκε είναι
ότι η ελληνική πλευρά πρέπει va
στείλει νέες προτάσεις οι οποίες
δεν θα μπορούσαν να συζητηθούν
στο Eurogroup της Πέμπτης καθώς
πρέπει πρώτα να γίνει η
τους με τους θεσμούς
επεξεργασία

Διαφορετική αντίληψη
Σύμφωνα με Ευρωπαίο
αυτό που επίσης έγινε
ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης EWG είναι ότι
υπάρχει τελείως διαφορετική
αξιωματούχο

αντίληψη

για το πού βρίσκονται οι
διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή
από την ελληνική πλευρά και
αυτή των θεσμών Από τη μία ο
Ελληνας εκπρόσωπος κ Χουλια
ράκης εξέφρασε την άποψη ότι
οι θεσμοί δεν έλαβαν σοβαρά υπ
όψιν τους την ελληνική πρόταση
ενώ οι εκπρόσωποι των θεσμών
τόνισαν ότι η πρόταση δεν τους
ικανοποιούσε σε δύο βασικούς
τομείς όπως o ΦΠΑ και το ασφαλιστικό
και ότι τα νέα μέτρα που

έφερε η ελληνική πλευρά δεν
μπορούσαν να αξιολογηθούν ή
να ποσοτικοποιηθούν
Συγχρόνως όταν μία σειρά από
εκπροσώπους εξέφρασε ανησυχία
για την έλλειψη προόδου αλλά
και την άποψη ότι το ενδεχόμενο
μιας επιμήκυνσης του προγράμματος
πρέπει να συζητηθεί ο κ
Χουλιαράκης είπε ότι δεν είναι
εξουσιοδοτημένος για μία τέτοια
συζήτηση Από την αρχή της
έγινε ξεκάθαρο ότι
δεν έχει νόημα να συζητηθούν
σενάρια Β
Από χθες οι φήμες για έκτακτη
Σύνοδο Κορυφής μέσα στο
με θέμα την Ελλάδα
αυξάνονται χωρίς όμως να τις
επιβεβαιώνει κανείς
τηλεδιάσκεψης

Σαββατοκύριακο
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Πρόταση για μικρά
κέντρα υγείας
στα φαρμακεία
μετεξέλιξη του παραδοσιακού φαρμακείου σε ένα σημείο
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπου σε συνεργασία με
άλλους επιστήμονες υγείας θα επιτρέπεται να γίνονται
π.χ απλές διαγνωστικές εξετάσεις και να παρέχονται δια
βητολογικές υπηρεσίες προτείνουν οι φαρμακοποιοί που
στηρίζουν το διευρυμένο ωράριο
Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη διάθεση
των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων
και από άλλα κανάλια πλην φαρμακείου το Φαρμακευτικό
Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Ελλάδος ΦΑΝΙΕ νεοσύστατα
σωματείο που στηρίζει μεταξύ άλλων το διευρυμένο ωράριο
καταθέτει στον διάλογο τρεις προτάσεις για ένα
σύγχρονο ελληνικό φαρμακείο που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της κοινωνίας και θα αξιοποιεί στο μέγιστο
τους επιστήμονες φαρμακοποιούς
Το ΦΑΝΙΕ προτείνει να επιτραπεί επίσημα η παροχή
υπηρεσιών υγείας από τα φαρμακεία τόσο παραδοσιακών
π.χ μέτρηση πίεσης όσο και σύγχρονων όπως απλές
διαγνωστικές εξετάσεις διαβητολογικές υπηρεσίες υπηρεσίες
αισθητικής κ.ά σε συνεργασία πάντα με άλλους
υγείας Επίσης προτείνει να επιβεβαιωθεί ό
ρόλος του φαρμακοποιού ως
συμβούλου και εποπτεύοντα
για την ορθή εφαρμογή της Φαρμακοποιοί ζητούν
θεραπείας των ασθενών με
να επιτραπεί
σύγχρονα πρωτόκολλα και
Τη

επαγγελματίες

συστήματα

παρακολούθησης

επίοημα η παροχή

Τέλος ζητεί να αρθεί η υπηρεσιών όπως
απαγόρευση διάθεσης από
τα φαρμακεία τυποποιημένων απλές διαγνωστικές
τροφίμων χωρίς γλου
εξετάσεις
τένη ή λακτόζη και τυποποι
ημένων προϊόντων δημητριακών πρωτεϊνών υπερτροφών
και τροφών βιολογικής προέλευσης Είναι τουλάχιστον
παράδοξο να τίθεται θέμα πώλησης φαρμάκων από άλλα
κανάλια ενώ απαγορεύεται η διάθεση από τα φαρμακεία
ειδών που σχετίζονται άμεσα με τη θεραπεία και την
αγωγή υγείας αναφέρει
Η πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει τη σημασία του
φαρμακείου ως βασικού πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα που θα
οδηγήσουν στην ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του
Ελληνα φαρμακοποιού αναφέρει η Πανελλήνια Ενωση
Φαρμακοβιομηχανίας που τάχθηκε χθες κατά της πώλησης
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από άλλα σημεία
εκτός των φαρμακείων σημειώνοντας ότι αυτή αφενός
εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία αφετέρου θα
οδηγούσε σε αύξηση των τιμών και την περαιτέρω επιβάρυνση
των ασθενών
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Βρόχος τα χρέη
των νοσοκομείων
Δραμαακές διαστάσεις λαμβάνα η έλλειψη ρευστότητας
στον κλάδο των ιατροτχχνολογτκων
ηροίίόντων, καθώς τα χρεη των νοοκ*ομεκι>ν αγγίζουν

πλεοντο 1 ,5 δ», ευρω με αποτέλεσμα οφενός
να διακυβεύεται η βιωσιμότητα των εταιρειών, αφετέρου
να αμφισβητεπα. η κάλυψη των αναγκών των
νοσοκομείων σε υλκά > 1 2

[ΣΕΙΒ] Δοκιμασία λόγω έλλειψης ρευστότητας

Ασφυξία 1,15 δισ. από
χρέη νοσοκομείων
Του Γιώργου Σακκά
gsakkasi6naftemporiki.gr

ρινή έστω ανάσα, ώστε να συνεχιστεί
n απρόσκοπτη προμήθεια
των ιατροτεχνολογτκών και
προϊόντων υψηλής
ασφαλείας και ποιότητος που
εξασφαλίζουν το αγαθό της υγείας
σε όλους τους Ελληνες».
Στην Ελλάδα ο εκτιμώμενος
κύκλος εργασιών ιατροτεχνολογικών προϊόντων εκτιμάται στο 1
δια ευρώ, όμως ο κλάδος τα
4 χρόνια παρουσιάζει
μεγάλη πτώση π οποία οφείλεται
στις υπέρογκες οφειλές των
νοσοκομείων αλλά και
του ιδιωτικού τομέα οι οποίες
έχουν αυξητική τάση τον τελευταίο
χρόνο, και ως εκ τούτου σήμερο δεν υπάρχει παρά ελάχιστη
διαγνωστικών

διαστάσεις λαμβάνει
η έλλειψη ρευστότητας
Δραματικές
στσν κλάδο των Ιατρσιεχνολογικών Προϊόντων, καθώς τα
χρέη των νοσοκομείων αγγίζουν
πλέοντο 1,15δισ.ευρώ, με
αφενός να διακυβεύεται
η βιωσιμότητα των εταιρειών,
αφετέρου να αμφισβητείται
η κάλυψη των αναγκών των
σε υλικά.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης
αποτέλεσμα

νοσοκομείων

με αφορμή την ευρωπαϊκή εβδομάδα
ενημέρωσης για τα Ιατρο

τεχνολογικά & Διαγνωστικά Προ

ϊόντα, εκπρόσωποι του Συνδέσμου

τελευταία

δημόσιων

Επιχειρήσεων Ιατρικών &

εγχώρια παραγωγή. Παρ' όλα

ΒιοιΕχνολοτγικών προϊόντων (ΣΕΙΒ)

αυτά οι ελληνικές εταιρείες
και παρογωγικές) έχουν
καταφέρει ν' απασχολούν πάνω
από 5.000 εργαζόμενους υψηλης επιστημονικής κατάρτισης.
Να σημειωθεί ακόμη ότι σε διεθνές
επίπεδο n βιομηχανία του
κλάδου απασχολεί 575.000 άτομα
σε 25.000 εταιρείες και επενδύει

αναφέρουν πως μέχρι σήμερα
δεν διαφοίνεται κάποια άμεση
λύση στο θέμα των οφειλών και
το μόνο το οποίο έχει υποσχεθεί
το υπ. Υγείας είναι π εκταμίευση
περίπου 200 εκατ., αλλά για
το σύνολο των οφειλών του
Δημοσίου

προς του πα ρόχους υγείας.

Παράλληλα δεν έχει ληφθεί
κάποια μέριμνα, όπως στα φάρμακα,

για τη διευθέτηση

υποχρεώσεων

μέσω συμψηφισμών.
Οπως έχει σημειωθεί και σε επιστολή
της διοίκησης του ΣΕΙΒ
ιιρος ιον πρωθυπουργό, στη
αυτή καιάσταση, αε σηνδυασμό με την έλλειψη της
δυσμενή

απαραίτητης

νομοθετικής ρύθμισης
που θα επιτρέψει την πληρωμή
ίων σωρευμένων ληξιπ ρόθεομων

οφειλών είναι επιτακτικό n
να δώσει άμεσα λύση
στσ πρόβλημα. «Ο ΣΕΙΒ
και σεβόμενος τις
τεράστιες οικονομικές δυσκολίες
της χώρος, ζητεί από την
να προχωρήσει άμεσα
σε συμψηφισμό του ΦΠΑ και
των εργοδοτικών εισφορών με
τα αντίστοιχα χρέη των νοσοκομείων
προς τις εταιρείες, καθώς
αυτό θα αποτελέσει μια προσω¬
κυβέρνηση

αντιλαμβανόμενος

κυβέρνηση

(εμπορικές

7%-1 2% των εσόδων της

στην

έρευνα & ανάπτυξη.
Το δ.σ. του ΣΕΙΒ τονίζει ότι «η
μη αξιοποίηση της ιατρικής
οδηγεί σε αύξηση των
δαπανών υγείας και σε σπατάλες
που υπονομεύουν την
τεχνολογίας

εύρυθμη

λειτουργία του συστήματος
υγείας. Η ελληνική πολιτεία
πρέπει ακόμα και σ' αυτές
τις δύσκολες οικονομικές ουνθήκες να στηρίξει, στο μέτρο του
δυνατού, την εγχώρια βιομηχανία
ιατρικής τεχνολογίας καθώς
μακροπρόθεσμα μόνο όφελος

έχει να αποκομίσει, δημιουργώντας
ένα σταθερό και βιώσιμο

σύστημα περίθαλψης και ουμ-

βάλλοντας στην καλύτερη
ζωής των ανθρώπων, n
ποιότητα

οποία συνεπάγεται ευημερία,
παραγωγικότητα και ουμβσλή
στην οικονομική ανάπτυξη της
Χώρος». ISID:9526581]
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ΗΝΣΥΦΑ Η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας προειδοποιεί για κινδύνους στη δημόσια υγεία

Ευνοούνται συνθήκες χειραγώγησης της αγοράς
απόφαση της
της διάθεσης ίων
ΜΗΣΥΦΑ ενέχει μια σειρά προ¬

απελευθέρωσης

Επικείμενη

βλημάτων για τον Ελληνα ασθενή
και γενικότερα για τη δημόσια
υγεία αναφέρει η Πανελλή¬

νια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας
υποστηρίζοντας παράλληλα ότι
κάτι τέτοιο θα ευνοούσε τη δη¬

μιουργία συνθηκών χειραγώγησης
ιης αγοράς από τα μεγάλα
διανομής Η εξέλιξη αυτή

δίκτυα

θα οδηγούσε μεσοπρόθεσμα στην
εξουδετέρωση του ανταγωνισμού
στην αύξηση των τιμών και στη

περαιτέρω επιβάρυνση των ασθενών
Σε σχετική ανακοίνωση η
διοίκηση της ΠΕΦ αναφέρει όη το
ενδεχόμενο πώλησης των ΜΗ
ΣΎΦΑ από άλλα σημεία εκτός των
φαρμακείων εγκυμονεί κινδύνους
για τη δημόσια υγεία καθώς τα

ουγκεκριμένα σκευάσματα
που για τη χορήγησή τους
δεν απαιτείται ιατρική ουνταγή
δεν παύουν να αποτελούν φάρμακα
των οποίων η διάθεση θα
πρέπει να ελέγχεται
Κατ αναλογία της πάγιας θέσης
της Πανελλήνιας Ενωσης
όη κανένα συν
ταγογραφούμενο φάρμακο δεν
πρέπει να χορηγείται χωρίς
συνταγή θεωρούμε ότι τα
μη συνταγογραφοϋμενα φάρμακα
θα πρέπει να χορηγούνται στο
παρόλο

Φαρμακοβιομηχανίας

ιατρική

φαρμακείο από τον φαρμακοποιό
Η πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει
τη σημασία του φαρμακείου
ως βασικού πυλώνα
φρονήδας και στο πλαίσιο
αυτό να θεσηίσει κατάλληλα
μέτρα που θα οδηγήσουν στην

πρωτοβάθμιας

ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου
του Ελληνα φαρμακοποιού
στο σύστημα υγείας
SID:9526mi

