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Παγκόσμιοι
πρωταθλητές
σε περικοπές
στην Υγεία
ΟΟΣΑ Ψαλίδι 25

στα έτη 2009-2013
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ βλάπτει
σοβαρά την Υγεία με τη
χώρα μας να αναδεικνύεται
πρωταθλήτρια στη
μείωση των δαπανών για

την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στο διάστημα
2009-2013 ανάμεσα στα
κράτη-μέλη του Οργανισμού

Οικονομικής

Συνεργασίας

και Ανάπτυξης
ΟΟΣΑ με περικοπές
που φτάνουν στο
ποσοστό

25
Η ετήσια έκθεση του

διεθνούς οργανισμού
φέρνει και πάλι στο προσκήνιο
τη δραματική
που επικρατεί
στην Ελλάδα και ειδικά
στον χώρο της Υγείας
μετά το ψαλίδι σπτ
των νοσοκομείων
και τη μείωση της
συμμετοχής του Δημοσίου
σε νοσήλια και ιατρικές
εξετάσεις Επιπλέον η
έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται
και στη συρρίκνωση
των φαρμακευτικών
δαπανών στη χώρα μας
κατά 1,8 δισ ευρώ το ίδιο
κατάσταση

χρηματοδότηση

διάστημα

Ευρω-νότος
Αξίζει να σημειωθεί ότι
αντίστοιχα ποσοστά μείωσης
στις δαπάνες Υγείας
μεταξύ των χωρών
μελών του ΟΟΣΑ
η Ιταλία και η

εμφανίζουν

Πορτογαλία που όπως η
Ελλάδα βρέθηκαν τα
χρόνια στη δίνη
τελευταία

της οικονομικής κρίσης
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

πολλές χώρες της
Ευρώπης προχώρησαν
το 201 3 σε περικοπές των
δαπανών για την Υγεία
σε αντίθεση με ό,τι συνέβη
σε χώρες της Ασίας
και της Αμερικής όπου

καιαγράφηκε αύξηση
2,6°/ο κατά μέσο όρο

Πιο συγκεκριμένα
σε Χιλή και Νότια
Κορέα σημειώθηκε το
2013 αύξηοη μεγαλύτερη
του 5
σχεδόν 25°/ο
σε πραγμαπκούς όρους
σε σύγκριση με το 2009
ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες
οι δαπάνες Υγείας
ενισχύθηκαν σε ποσοστό
1,5
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΔΕΝ ΕΧΟ
ΚΡΥΦΟ
ΣΧΕΑΙΟ
Στόχος μου μια
συμφωνία βιώσιμη
και δίκαιη τόνισε
ο Αλ Τσί
npas στο

Ευρωκοινοβούλιο

με το ΔΝΤ παρατηρητή

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Δεν ήρθαμε μόνοι
μας το 2010 εσείς
μας καλέσατε
Αναδιαρθρώστε
τώρα το χρέος

Η ΝΔ με το βλέμμα στον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ΑΝ ΠΑΜΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Στη Βουλή χη Δευτέρα όλα
τα μέτρα για το πρόγραμμα
γέφυρα και το τριετές

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΣΤ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΦΗ
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΕΦΙΑΛΤΗ

ΧΩΡΑ

CONOC

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Φόρμουλα για
λύση με το ΔΝΤ
παρατηρητή
Τις τελικές προτάσεις παρουσιάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η ελληνική
κυβέρνηση για να εγκριθούν από τους θεσμούς Το πρόγραμμα τριετούς
διάρκειας με νέο δάνειο προβλέπει ριζική αναμόρφωση του δημόσιου
τομέα βαθιά μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και εξυγίανση του Ασφαλιστικού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ

ζί με το οικονομικό επιτελείο της
να προχωρήσει σε συμφωνία
ενώ σήμερα το πρωί παρουσιάζονται
οι τελικές προτάσεις της Αθήνας στις
Βρυξέλλες για να εγκριθούν από tous
θεσμούς
Στη συνέχεια θα συγκληθεί
Eurogroup και εφόσον οι προτάσεις
εγκριθούν από τους υπουργούς
των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης και υπάρξει συμφωνία η
ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει
άμεσα και συγκεκριμένα την επόμενη
Δευτέρα στην ψήφιση νομοσχεδίων
που θα αφορούν
1
Τη ριζική αναμόρφωση του
τομέα
2 Τη βαθιά μεταρρύθμιση του
προκειμένου

γιατο μεταρρυθμιστικό
πρόγραμματης χώρας 3ετούς
Φόρμουλα
διάρκειας με νέο δάνειο βρίσκεται
στο τραπέζι μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των Ευρωπαίων
εταίρων της με παρατηρητή το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο Χθες ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος κατέθεσε εκ μέρους της
ελληνικής κυβέρνησης επίσημο αίτημα
προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας ESM για χρηματοδότηση

Οικονομικών

δημοσίου

Το ΔΝΤ δεν θα εκταμιεύσει άλλα
δανεικά κεφάλαια και θα αναλάβει
συμβουλευτικό ρόλο λένε καλά
πηγές Αυτό προκύπτει
και από την επιστολή του προέδρου
πληροφορημένες

του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ
που έχει αποσταλεί στην Κομισιόν και
την ΕΚΤ με την οποία ζητά να εξετάσουν
το ελληνικό αίτημα Ειδικότερα
ο κ Ντάισελμπλουμ αναφέρει ότι το
ΔΝΤ θα συμμετάσχει από κοινού με
την Κομισιόν και την ΕΚΤ μόνον όμως

όσον αφορά στην αξιολόγηση της
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους
που αποτελεί την τρίτη προϋπόθεση
για να αποφασίσει το Συμβούλιο των
Διοικητών αν θα παραχωρήσει στήριξη
στην Ελλάδα
Στη βιωσιμότητα του χρέους
και ο Ελληνας υπουργός
στην επιστολή του npos
τον ESM λέγοντας πως η Ελλάδα
την
ευκαιρία εκμετάλλευση
χαιρετίζει
εν δυνάμει μέτρων τα οποία θα
ώστε το χρέος που συνδέεται
με τον επίσημο τομέα να καταστεί
διατηρήσιμο και βιώσιμο
αναφέρεται

Οικονομικών

ληφθούν

μακροπρόθεσμα

Η κυβέρνηση ζυγίζει τα μέτρα μα¬

φορολογικού

συστήματος κατά τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και
3 Την εξυγίανση του ασφαλιστικού
συστήματος που θα περιλαμβάνει
των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
και ενοποίηση ασφαλιστικών
ταμείων με τη συγκέντρωσή tous σε
τρία Ταμεία
κατάργηση

Ο

σχεδιασμός

Επιπλέον την ίδια ημέρα θα κληθεί
το ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει

επί της αρχής το σύνολο του
μεσομακροπρόθεσμου μεταρρυθμιστικού
προγράμματος της χώρας
3ετούς διάρκειας το οποίο θα
όλες τις θεματικές ενότητες
που στόχο θα έχουν τον μετασχηματισμό
της ελληνικής οικονομίας ώστε
να διασφαλιστούν η δημοσιονομική
βιωσιμότητα η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και η μακροπρόθεσμη
οικονομική ανάπτυξη
Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω
διαδικασιών η Αθήνα θα λάβει περί
τα 7 δισ ευρώ προκειμένου να ικανοποιήσει
τις υποχρεώσεις της προς τους
περιλαμβάνει

πιστωτές της δηλαδή το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ Ο σχεδιασμός για το νέο 3ετές

πρόγραμμα προβλέπει δύο χρονικές
φάσεις Συγκεκριμένα προβλέπεται
ένα ενδιάμεσο 40ήμερο και στη
το 3ετές πρόγραμμα Στην
περίοδο των 40 ημερών η
ελληνική κυβέρνηση εκτός της
των εν λόγω νομοσχεδίων θα
πρέπει να καταρτίσει το αναλυτικό
λεπτομερές σχέδιο γιατο μεσομακρο
συνέχεια

ενδιάμεση

ψήφισης

πρόθεσμο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
το οποίο θα προβλέπει και συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα
Για να εγκριθεί ωστόσο η ενδιάμεση
συμφωνία με την εκταμίευση
των κεφαλαίων ύψους 7 δισ ευρώ
θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί
το περιεχόμενο του μεταρρυθμιστικού
σχεδίου της ελληνικής κυβέρνησης

Ασφαλιστικό
Οσον αφορά το Ασφαλιστικό
αναφέρουν πως δεν αποκλείεται
ο κορμός της τελευταίας
npôraoTis να χτίζεται με
που είχαν πέσει στο τραπέζι
πληροφορίες

ελληνικής

παρεμβάσεις

των διαπραγματεύσεων όλο τον
τελευταίο καιρό Ειδικότερα η σταδιακή
αύξηση των ορίων ηλικίας στις
πρόωρες συνταξιοδοτήσει δεν
να ξεκινήσει άμεσα ενώ το
πέναλτι αναμένεται να αυξηθεί κατά
10 επιπλέον του 6 που ισχύει
σήμερα
Παρεμβάσεις λέγεται neos προβλέπονται
και γιατο ΕΚΑΣ ενδεχομένως
σε βάθος χρόνου 4ετίας ενώ άλλες
πηγές δεν απέκλειαν αυξήσεις της
εισφοράς για ιατροφαρμακευτική
σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις όπως και αύξηση εισφορών
ασφαλισμένων για τις επικουρικές
Για τα φορολογικά ίσως και την
επόμενη Δευτέρα να κατατεθούν στη
αποκλείεται

περίθαλψη

καθώς θα έχουν ΦΠΑ
που είναι τώρα
Αύξηση των συντελεστών της

Βουλή νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

σέρβες κ.λπ

για

23

Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ

1 Στον συντελεστή 23

μεταφέρονται

η εστίαση και τα περισσότερα
τρόφιμα από 1 3 που είναι σήμερα
στο 1 3 αυξάνεται ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία

παραμένει ο ΦΠΑ 1 3
για τα βασικά και φρέσκα είδη διατροφής
το ηλεκτρικό ρεύμα το νερό και
το φυσικό αέριο ενώ μειώνεται από
από 6,5

6 5

σε 6 ο ΦΠΑ για φάρμακα βιβλία

και εισιτήρια θεαίρου
Αγνωστο παραμένει ακόμα αν θα
διατηρηθεί η έκπτωση 30 για τα νησιά
του Αιγαίου Το νέο καθεστώς θα
φέρει ανατιμήσεις σε όλα τα μεταποιημένα
συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα
τρόφιμα μακαρόνια ρύζι
και όσπρια πωλούμενα σε συσκευασίες
μπισκότα σοκολάτες πατατάκια
τσιπς κονσέρβες αναψυκτικά
συσκευασμένοι

χυμοί κατεψυγμένα
τρόφιμα γλυκά παγωτά μαρμελάδες
επεξεργασμένο και συσκευασμένο

ψωμί σάντουιτς προμαγειρεμένο
φαγητό έτοιμο φαγητό σε συσκευασίες
τοματοπολτοί σάλτσες σε κον¬

2

από 1 3

ειδικής

εισφοράς αλληλεγγύης

κατά 50 έως και 185,71%γιαετήσια
εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ τα
οποία θα αποκτηθούν εντός του
έτους Οι νέοι προτεινόμενοι
αυξημένοι συντελεστές της ειδικής
τρέχοντος

εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνονται
ως εξής
2
από 1 4 για ετησία εισοδήμα

Στη Βουλή για ψήφιση
τη Δευτέρα όλα
τα μέτρα για το
πρόγραμμα-γέφυρα
και το τριετές αν
πάμε σε συμφωνία
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ:

Το ελληνικό xpéos

δεν είναι βιώσιμο.
Χρειάζεται αναδιάρθρωση
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

από μερικές μέρες
σιωπής και ηθελημένης

Υστερα
«απόσυρσης» από τα

γεγονότα

που αφορούν την Ελλάδα,
η κ. Κριστίν Ααγκάρντ τοποθετήθηκε

σήμερα για την ελληνική
κρίση ξεκινώντας με την υπενθύμιση
ότι το ΔΝΤ δεν πήγε μόνο

του στην Ελλάδα, αλλά έπειτα
από πρόσκληση της ελληνικής
κυβέρνησης, την ίδια στιγμή
επέμεινε στην ανάγκη αναδιάρθρωσης,
ενισχύοντας ακόμα
την άποψη του ΔΝΤ
ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι
βιώσιμο.
«Το ταμείο», είπε η γενική
διευθύντριατου ΔΝΤ, «έχει εμπλακεί
στην κατάσταση επειδή του
ζητήθηκε από την Ελλάδα, στην
προσπάθεια να επιλυθούν τα
περισσότερο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Οικονομικών Ευκλ.
Τσακαλώτος με τον
πρόεδρο του
Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ και τον
Γάλλο υπουργό
Μ. Σαπέν
Οικονομικών

οικονομικά

της προβλήματα. Κι

όταν το ΔΝΤ εμπλέκεται πρέπει
να ακολουθεί tous κανόνες του.
Δεν πρέπει να παρακάμπτει tous
κανόνε5 και πάντα να συμπεριφέρεται
αξιοκρατικά, χωρίς ειδικές
μεταχειρίσεις», υπογράμμισε
εμφαντικά, για να δικαιολογήσει
τη σκληρότητα με την οποία
η ίδια και οι αξιωματούχοι
της την Ελλάδα.
Η κ. Ααγκάρντ εξήγησε ότι τα
δάνεια που δίνει το ταμείο σε
χώρες παραχωρούνται με διαφορετικούς
αντιμετωπίζουν

τα από 30.001 έως 50.000 ευρώ.
■ 4% (από 2,1%) για ετήσια εισοδήματα
από 50.001 έως 100.000 ευρώ.
■ 6% (από 2,8%) για ετήσια εισοδήματα
από 100.001 έως 500.000 ευρώ.
8% (από 2,8%) για ετήσια εισοδήματα
άνω των 500.000 ευρώ.
Αύξηση του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης κατά 30%, από το 10%

3

στο 13% του αντίστοιχου τεκμηρίου
διαβίωσης για τα IX άνω των 2.500
κυβικών εκατοστών και παλαιότητας
μέχρι 1 0 ετών, Tis πισίνες, τα αεροσκάφη
και τα ελικόπτερα. Ο φόρος θα
επεκταθεί και στα σκάφη αναψυχής
άνω των 10 μέτρων.
Στο πακέτο των φορολογικών
θα περιλαμβάνονται η αύξηση
του συντελεστή φορολόγησης των
επιχειρήσεων από το 26% στο 28%, η
μέτρων

αύξηση της προκαταβολής φόρου στο
1 00% για τις επιχειρήσεις και τις
προσωπικές

εταιρείες, και η κατάργηση
του ειδικού ευνοϊκού καθεστώτος
φορολόγησης

των αγροτών.
Μπροστά στα άδεια ταμεία, η
είναι έτοιμη να προχωρήσει
άμεσα και σε ορισμένες μεταρρυθμίκυβέρνηση

σεις στο Ασφαλιστικό και τα εργασιακά.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται:
■ Η κατάργηση των πρόωρων
και η αύξηση της ποινής
στις περιπτώσεις πρόωρης εξόδου από
την εργασία. Στόχος είναι να μη
κανείς πριν από τα 67
ή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης
έως το 2022.
■ Η πλήρης εφαρμογή του νόμου Λοσυνταξιοδοτήσεων

συνταξιοδοτείται

βέρδου - Κουτρουμάνη για τη χορήγηση
βασικής + αναλογικής σύνταξης
σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτι
κό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου
2015.

Πρόκειται για τους νόμους
3863/2010 και 3865/2010 που αφορούν
στον νέο τρόπο υπολογισμού
των κύριων συντάξεων σε πιο
βάση για τον χρόνο ασφάλισης
από 1/1/201 1 και μετά.
■ Η αναβολή της εφαρμογής της
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος
του 2012 για τα ταμεία
επικουρικής ασφαλισης και πρόνοιας)
τον
μέχρι
ερχόμενο Οκτώβριο,
οπότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο Ασφαλιστικό.
ανταποδοτική

(μεταρρύθμιση

την Ελλάδα πάντοτε συμβουλέψαμε το πρόγραμμα να
περπατά σε δύο πόδια. Το ένα αφορά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και
δημοσιονομική προσαρμογή. Το άλλο σκέλος αφορά την αναδιάρθρωση
του χρέους, που πιστεύουμε ότι χρειάζεται για να γίνει βιώσιμο το χρέος»,
τόνισε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Ααγκάρντ
Α «ΣΕ ΣΧΕΣΗ με

και συγκεκριμένους

όρους. Συγκεκριμένα τόνισε:
«Ολοι ωστόσο στοχεύουν στην
αποκατάσταση Tns σταθερότητας,
ms ανάπτυξης και της βιωσιμότητας
tous xpéous. Σε σχέση με
την Ελλάδα πάντοτε συμβουλέψαμε
το πρόγραμμα να περπατά
σε δύο πόδια.
Το ένα αφορά σε σημαντικές
μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική
προσαρμογή, όπως συμβουλέψαμε
και στις περιπτώσεις της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της
Κύπρου κι εκτός Ευρωζώνης τη
Λετονία και την Ισλανδία, που
απέδωσαν Το αλλο σκέλος αφοράτηναναδιαρθρωση του xpéous,
που στην ιδιαίτερη περίπτωση
της Ελλάδας πιστεύουμε ότι χρειάζεται
για va γίνει βιώσιμο το
χρέος».

Αν και παραδέχθηκε ότι το
ταμείο πρέπει να κοιτάξει ξανά
τα στοιχεία για την Ελλάδα, τόνι-

σε ότι η αναλυση του οργανισμού
που προΐσταται παραμένει η ίδια

και προσέθεσε:
«Αυτό που άλλαξε είναι ότι
ξεκάθαρα η Ελλάδα βρίσκεται σε
κατάσταση οξείας κρίσης, η οποία
πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά
και έγκαιρα. Η Ελλάδα είναι τώρα
εκπρόθεσμη έναντι του Τα-

éé

Το Ταμείο δεν πήγε
μόνο του στην Ελλάδα,

αλλά έπειτα
από πρόσκληση

της κυβέρνησης

μείου και οι Ελληνες απέρριψαν
μέσω δημοψηφίσματος την
πρόταση που υπεβλήθη
από τους θεσμούς και τους
τελευταία

Ευρωπαίους».

Η κ. Ααγκάρντ, χωρίς να
ούτε έναν πόντο που τους
κανόνες του ταμείου, σημείωσε
ότι το ΔΝΤ «παραμένει πλήρως
αναμεμειγμένο στην προσπάθεια
να βρεθεί εκείνη η λύση που θα
είναι περισσότερο ευνοϊκή για
την αποστολή του οργανισμού».
Ανέφερε ότι το ΔΝΤ θα προσπαθήσει
να βοηθήσει στην αποκατάσταση
της σταθερότητας, της
ανάπτυξης και της βιωσιμότητας
του χρέους..
«Αυτές», τόνισε, «συνεχίζουν
να παραμένουν οι προστατευτικές
αρχές του ΔΝτ, καθώς
να βοηθήσει την Ελλάδα».
ξεφεύγει

προσπαθεί
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►

►ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σκέψεις για ιδιωτικά φαρμακεία
ΕΧΟΜΕΝί να χορηγούνται τα φάρμακα υψηλού κόστους ΦΥΚ που
αφορούν σε χρόνιες παθήσεις και από χα ιδιωτικά φαρμακεία παράλληλα με τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία εξετάζει το υπουργείο Υγείας
Το σκεπτικό του υπουργείου είναι να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι ασθενείς υτη
φαρμακευτική αγωγή τους καθώς δεν υπάρχουν παντού φαρμακεία ΕΟΠΥΥ
Οι ίδιοι όμως οι χρονίως πάσχοντες αντιδρούν σε αυτό καθώς εκτός από τις
υψηλότερες τιμές που θα θεσπιστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία κάνουν λόγο για
πιθανή έλλειψη φαρμάκων λόγω αδυναμίας των περισσότερων φαρμακοποιών
να αναλάβουν το κόστος
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Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 23

► ►

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

00 εκατ ευρώ από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
Ί

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με
αποδέκτη τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την εντεινόμενη οικονομική
κρίση αναλαμβάνει το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
μετά τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών
Το Ιδρυμα προχωρά άμεσα σε δωρεά συνολικού
ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τους Δήμους
Αθηναίων και Θεσσαλονίκης ο καθένας από
τους οποίους θα διαχειριστεί 1 0 εκατομμύρια ευρώ
για να καλύψει τις βασικές ανάγκες των πολιτών
που στα μεγάλα αστικά κέντρα πληρώνουν βα¬

ρύτερα το τίμημα της κρίσης Επιπλέον δωρεά 3,7
εκατ ευρώ θα στηρίξει το έργο των οργανισμών
Φάρος PRAKSIS Ιδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων με
Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down Μ Κόκ
κορη καθώς και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αττικόν το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο
Πειραιά Μεταξά το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Πειραιά Αγιος Παντελεήμων το Γενικό Νοσοκομείο
Αθήνας Η Ελπίς και το Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Η Σωτηρία
ΑΔΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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Υπάρχει επάρκεια σε
ογκολογικά φάρμακα
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ σε ογκολογικά

φάρμακα στα νοσοκομεία δήλωσε
χθες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουμπλής Υπάρχει επάρκεια ακόμα
και για τους εξωτερικούς ασθενείς για
παράδειγμα του Αγίου Σάββα ανέφερε
ενδεικτικά συνεργάτης του υπουργού
όπως προκύπτει έπειτα από τηλεφωνική
επικοινωνία που είχε το γραφείο του Π

0 υπουργός
Υγείας

δίνει εγγυήσεις
για ένα μήνα Οι
φαρμακοποιοί
συναντήθηκαν με
Ν Βαλαβάνη και
Δ Μάρδα για τις
πληρωμές τους

Κουρουμπλή με τον διοικητή του
νοσοκομείου της Αθήνας
Για τον επόμενο μήνα υπάρχει επάρκεια
δηλώνουν οι γνωρίζοντες τον χώρο και σημειώνουν
ότι οι προμηθευτές ήδη άρχισαν να πληρώνονται
με εμβάσματα Οσον αφορά χα Φάρμακα Υψηλού
ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούν
να τα προμηθεύουν όσοι ιδιώτες φαρμακοποιοί το
επιθυμούν δεδομένου ότι στην περιφέρεια τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ είναι πολύ λιγότερα σε σύγκριση με
τις μεγάλες πόλεις
Ταυτόχρονα συναντήσεις είχαν χθες οι φαρμακοποιοί
με τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών
Νάντια Βλαβάνη και Δημήτρη Μάρδα καθώς και με
αντικαρκινικού

Κόστους

τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό
με θέμα τις πληρωμές των οφειλόμενων
ποσών Τόσο η κυβέρνηση όσο
και ο ΕΟΠΥΥ διαβεβαίωσαν τον πρόεδρο
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου ΠΦΣ Κωνσταντίνο Λουράντο
ότι αναγνωρίζουν την άμεση ανάγκη
των ποσών που οφείλονται και
ότι ο κλάδος θα πληρωθεί άμεσα
καταβολής

Η

αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών
ενημέρωσε τον Κ Λουράντο
σχετικά με τις επιταγές που έχουν λάβει
οι φαρμακοποιοί για να αγοράσουν φάρμακα ότι
εξετάζεται

το ενδεχόμενο οι επιταγές των φαρμακοποιών
να θεωρούνται πληρωτέες όταν σταματήσει το capital
control και όχι με το άνοιγμα των τραπεζών
Αύριο οι φαρμακοποιοί θα συναντηθούν στην
αρχικά με τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή και τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Γιάννη Μπασκόζο και στη συνέχεια στα γραφεία του
ΠΦΣ με όλους τους φορείς του φαρμάκου με αντικείμενο
τη διασφάλιση της ομαλότητας της αγοράς
Αριστοτέλους

ΚΤΑ.Β
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0 Βρετανό
ξαναχτύπησε
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ την προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας
μας και των ανθρώπων που έχουν πληγεί
από την κρίση ο Βρετανός Τομ Φίνι που

μπορεί να μην κατάφερε να μαζέψει μέσω
crowdf unding 1 5 δισ για να πληρωθεί η
δόση προς το ΔΝΤ αλλά μέσω της
του συγκεντρώθηκαν 1 9 εκατ ευρώ
τα οποία και επιστράφηκαν στους δωρητές
σύμφωνα με τους κανόνες του crowdfunding
Ετσι ο Βρετανός πωλητής που κατοικεί
στο Λονδίνο ξεκίνησε νέα εκστρατεία βοήθειας
προς τη χώρα μας υπό τον τίτλο Greek
crowdf und με σκοπό αυτή τη φορά να συγκεντρωθεί
εκκρεμής

καμπάνιας

1 εκατομμύριο ευρώ σε 1 5 μέρες για
να ενισχυθούν δομές κοινωνικής αλληλεγγύης
και να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων 1 6
24 ετών

Φίνι σκοπεύει
να συνεργαστεί
με την ελληνι
κή ΜΚΟ Δεσμός
γ,α την οποία έμα
θε διαβάζοντας
ένα άρθρο στον
Ο Τομ

Νέα εκστρατεία
Γ

ώστε τα

Guardian

χρήματα που τελικά
θα συγκεντρωθούν
να διοχετευτούν σε

διάφορους φορείς
ανά την Ελλάδα
Ο Τομ

χο

r

Φ»«»ηεριης

Φίνι επι

κοινώνησε μαζί μας
το Σαββατοκύριακο
γιατί η πρώτη κα
μπάνια που έκανε
έληξε Τα χρήμα

τα επιστράφηκαν
στους δωρητές αλ
λά ήθελε να συνεχί
σει την προσπάθεια
τώρα που το έμαθε

Ελλάδας Αυτή
™ Φ°ρά β*λ να

συγκεντρωθεί
μέσω

crowdfunding
ι εκατ ευρώ ώστε
σε συνεργασία με
ΜΚ0 Λχσμος
ναενισχϋθούν
faΛ έ κοινωνικης
αλληλεγγύης
και να
αντιμετωπιστεί
η ανεργία των
νέων 1 6-24 ετών

„

και ο κόσμος Διάβασε
για την οργάνωσή μας στην ιστοσελίδα
του Guardian και έτσι επικοινωνήσαμε Το πού
ακριβώς θα βοηθήσουμε θα εξαρτηθεί από το
ποσό που τελικά θα συγκεντρωθεί λέει στην
Εφ.Συν η Εκάβη Βαλλερά εκ μέρους του Δεσμού
Πρέπει να συμβάλουμε στην κάλυψη αναγκών
φορέων κοινωνικής πρόνοιας όπως

κοινωνικά

παντοπωλεία νοσοκομεία συσσίτια
οργανισμοί για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ
Επίσης θα θέλαμε να κάνουμε κάποιο πρότζε
κτ για να βοηθήσουμε άνεργους νέους Είναι
συγκινητικό το ότι ένας Βρετανός που δεν έχει
έρθει στην Ελλάδα ούτε για διακοπές έδειξε
τέτοιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που
δοκιμάζονται από την κρίση στη χώρα μας
καταλήγει η κ Βαλλερά
Μ.-Α ΚηΝΣΤΑΜΤΟΠσΥΛΟΣ

Greek Crowdf unci

©

€74.090

CrowdTundmg tor

GtMC

By tt

pvool

tor the
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Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση απο το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωρεά 20 εκατ ευ ρω στους
δήμους Αθήνας Θεσσαλονίκης
Μέσω της νέας

πρωτοβουλίας

ο κάθε δήμος θα

διαχειριστεί 10 εκατ ευρώ

ξεκίνησε το 20 12 και ολοκληρώθηκε
πριν από λίγους μήνες
Όλοι μας όσοι και όσο μπορούμε
έχουμε σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά την
υποχρέωση να βοηθήσουμε
τη χώρα και τους συμπολίτες μας
σε αυτή την πιο κρίσιμη καμπή
Δεν χωράει αναβολή ούτε δικαιολογία
πρέπει τώρα να προσφέρουμε
όσο μπορεί ο καθένας για
να μας βρει η επόμενη μέρα πιο
δυνατούς και ενωμένους όπως
δήλωσε σχετικά ο Ανδρέας Δρα
κόπουλος πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος Με τη νέα
αυτή πρωτοβουλία το Ίδρυμα
τη δέσμευσή του
προς τη χώρα και τους κατοίκους
της καθώς το σύνολο των δωρεών
που έχει διαθέσει τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα υπερβαίνει
το 1 δισ ευρώ
ηθική

προκειμένου να καλύψει τις
βασικές ανάγκες των πολιτών
δωρεά συνολικού ύψους
20 εκατ ευρώ προς τους
δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Στη

προχωρεί το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο
της νέας πρωτοβουλίας για την
της οικονομικής κρίσης
συνολικού ύψους 100 εκατ

αντιμετώπιση

ευρώ μέσα στον επόμενο χρόνο
Όπως ανακοίνωσε χθες το
πρόκειται για τη δεύτερη
πρωτοβουλία με τελικό αποδέκτη
τις πληθυσμιακές ομάδες που έχουν
Ίδρυμα

πληγεί περισσότερο από την κρίση
στη χώρα μετά το πρώτο πρόγραμμα
επίσης 100 εκατ ευρώ το οποίο

επαναβεβαιώνει

Συγκεκριμένα μέσω της νέας
πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση
προχωρεί άμεσα σε δωρεά
συνολικού ύψους 20 εκατ ευρώ
προς τους δήμους Αθηναίων και

Θεσσαλονίκης καθένας εκ των
οποίων θα διαχειριστεί δωρεά
10 εκατ ευρώ για να καλύψει
βασικές ανάγκες των πολιτών
που στα μεγάλα αστικά κέντρα
βιώνουν εντονότερα τις συνέπειες
της παρατεταμένης κρίσης
στο πλαίσιο της δωρεάς
σι δύο απτοί δήμοι θα έχουν τη
δυνατότητα να λειτουργήσουν και
ως πυρήνες αναλαμβάνοντας την
πρωτοβουλία συνεργασίας με
γειτονικούς δήμους για την
δράσεων βάσει αναγκών
ύψους

Παράλληλα

υλοποίηση

ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Επιπλέον στο πλαίσιο

της ίδιας δωρεάς διαθέτει
πόρους συνολικού ύψους 3,7 εκατ

ευρώ στους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς Φάρος Praksis
Περιθάλψεως Ατόμων με
Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο
Down Μ Κόκκορη καθώς και
Ίδρυμα

στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Αττικόν το Ειδικό Αντικαρκινικό

Νοσοκομείο

Νοσοκομείο Πειραιά
Μεταξά το Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά Άγιος Παντελεήμων
το Γενικό Νοσοκομείο
Αθήνας Η Ελπίς και το Γενικό
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών Η Σωτηρία για την
ενίσχυση του έργου τους
Όπως και με την πρώτη
Ενάντια στην Κρίση

Πρωτοβουλία

2012-2015 του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος το δεύτερο πρόγραμμα
έκτακτων ανακουφιστικών δωρεών
για την Ελλάδα στοχεύει κυρίως
στην ενίσχυση των δοκιμαζόμενων
τομέων της Κοινωνικής
Πρόνοιας και της Υγείας

8. ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ
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ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ

Πυρκαγιά οε χώρο
του νοσοκομείου ΚΑΤ
Αναστάτωση προκλήθηκε χθες
σε ασθενείς και εργαζόμενους
στο ΚΑΤ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά
σε χώρο του νοσοκομείου. Η
κινητοποίηση ήταν άμεση και
στο νοσοκομείο έσπευσαν 21
πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική,
η πυρκαγιά προκλήθηκε
από σπινθήρα σε ηλεκτρικά
που βρίσκονται σε φρεάτιο.
Η άμεση επέμβαση των
ήταν καταλυτική.
Δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες
ζωές, ενώ άμεσα η φωτιά τέθηκε
υπό έλεγχο. Λόγω της φύσης
των υλικών ο χώρος παραμένει
αποκλεισμένος, ενώ εξαιτίας
των πυκνών καπνών υπήρξε μερική
εκκένωση του χώρου.
Μάλιστα η διοίκηση του ΚΑΤ
αποφάσισε να αναστείλει τη
λειτουργία του τμήματος επειγόντων
περιστατικών μέχρι
το πρωί, για λόγους ασφαλείας.
Να σημειωθεί οτι το
δεν εφημέρευε χθες,
ωστόσο υπήρχαν ορθοπεδικά
περιστατικά στα εξωτερικά
που εξυπηρετήθηκαν
καλώδια

πυροσβεστών

σήμερα

νοσοκομείο

ιατρεία

κανονικά.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για αλλαγή
διοικητών και υποδιοικητών
Ανάστροφα μετρά ο χρόνος νια αλλαγές
στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων
μετά την ψήφιση τροπολογίας του
Υγείας για την παύση αζημίως
για το Δημόσιο των σημερινών διοικητών
και υποδιοικητών Όπως δήλωσε χθες από
το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής
Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναφερόμενος
στην αναγκαιότητα της τροπολογίας
το υπουργείο Υγείας έχει δικαίωμα
να επιλέξει ανθρώπους που μπορούν να
στηρίξουν το πολιτικό του σχέδιο Υποστήριξε
μάλιστα ότι οι σημερινές διοικήσεις
υπηρετούν ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο
Ο κ Ξανθός υπογράμμισε πως δεν
πρόκειται για κομματική εμμονή ελέγχου
του κράτους ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας
του ανέφερε ότι η ç πτλογή των σημερινών
διοικήσεων του ΕΣΥ έγινε με πολιτικά
υπουργείου

υπουργός

κριτήρια από ιτιν προηγούμενη κυβέρνηση
Πάντως διευκρίνισε ότι κάποιοι από
τους διοικητές που υπηρετούν σήμερα στο
ΕΣΥ θα αξιολογηθούν θετικά και θα
από την κυβέρνηση Άλλωστε
σημείωσε ότι τρεις από τους επτά υποδιοικητές
των Υγειονομικών Περιφερειών της
χώρας παρέμειναν στη θέση τους Παράλληλα
ο κ Ξανθός ανακοίνωσε νέο
διοίκησης στο ΕΣΥ με δημοκρατικότερη
επιλογή διοικητών και
διοικητών οι οποίοι δεν θα
επιλέγονται από τον εκάστοτε υπουργό
Υγείας Νέα σύνθεση των διοικητικών
συμβουλίων με αυξημένη συμμετοχή
ίων εργαζομένων των χρηστών υπηρεσιών
υγείας και της τοπικής κοινωνίας
και θεσμούς λογοδοσίας και κοινωνικού
ελέγχου
αξιοποιηθούν

μοντέλο

αναπληρωτών

10. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΕΣΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
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• Διοικητές νοσοκομείων

Ανοιξε

ο δρόμος για χην απομάκρυνση χωρίς

αποζημίωση των διοικητών των νοσοκομείων
του ΕΣΥ και την αντικατάσταση
τους με άτομα επιλογής του υπουργού
Υγείας μετά την ψήφιση από τη Βουλή
σχετικής τροπολογίας Σελ 7

Απομάκρυνση διοικητών
ΕΣΥ χωρίς αποζημίωση
Ανοιξε για την κυβέρνηση ο δρόμος για την απομάκρυνση
χωρίς αποζημίωση των διοικητών των νοσοκομείων του
ΕΣΥ και την αντικατάστασή τους με άτομα επιλογής του
υπουργού Υγείας Η σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε
χθες στην ολομέλεια της Βουλής δίνει τη δυνατότητα στον
υπουργό Υγείας να παύσει με απόφασύ του τους υφιστάμενους
διοικητές και αναπληρωτές διοικητές αζημίως για το Δημόσιο
και να ορίσει νέους με διετή θητεία Σημειώνεται ότι οι
διοικητές των νοσοκομείων έχουν τριετή Θητεία
επιλέχθηκαν με βάση επιτροπή αξιολόγησης που είχε
συσταθεί και στην πλειονότητα τους τοποθετήθηκαν στις
αρχές του 2014 Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας η τοποθέτηση
νέων διοικητών επιλογής υπουργού αποτελεί ένα
μεταβατικό στάδιο προκειμένου το υπουργείο Υγείας να
επεξεργαστεί νέο θεσμικό πλαίσιο για τις διοικήσεις των
νοσοκομείων και άλλων οργανισμών που εποπτεύονται από
αυτό Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός μιλώντας στη Βουλή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο
κάποιοι από τους διοικητές που ήδη υπηρετούν και ήταν
συνεργάσιμοι το προηγούμενο διάστημα να αξιοποιηθούν
ξανά Πάντως θεωρείται πολύ πιθανό διοικητές που θα
να προσφύγουν ανεξάρτητα της τροπολογίας
στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσουν αποζημίωση
υφιστάμενοι

απομακρυνθούν

1
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• Ιδρυμα Νιάρχος

τους δικαιούχους
των πρώτων 23 εκατ ευρώ από το
νέο πακέτο βοήθειας των 100 εκατ
ευρώ ανακοίνωσε χθες το Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος Εξ αυτών τα 20 εκατ ευρώ
θα μοιραστούν οι Δήμοι Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης Σελ 6

20 εκατ ευρώ από το Στ Νιάρχος στους Δήμους Αθηναίων Θεσσαλονίκης
Συνεχίζονται οι δωρεές του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης στην
ελληνική

κοινωνία Μετά την

ολοκλήρωση

του πρώτου κύκλου δωρεών
100 εκατ ευρώ για το διάστημα
2012-2015 στα τέλη Ιουνίου

στη διάρκεια του ετήσιου
συνεδρίου του Ιδρύματος το Δ.Σ
του ανακοίνωσε τη δωρεά ακόμα
100 εκατ ευρώ για τον επόμενο
χρόνο Συνεπές λοιπόν στις
του το Ιδρυμα γνωστο¬
δεσμεύσεις

ποίησε χθες τους δικαιούχους
των πρώτων 23 εκατ ευρώ Εξ
αυτών τα 20 εκατ ευρώ θα
οι Δήμοι Αθηναίων και
Θεσσαλονίκης με στόχο να
τις ανάγκες των πληθυσμιακών
ομάδων που πλήττονται
μοιραστούν

καλύψουν

κατεξοχήν από την παρατεταμένη
κρίση Παράλληλα τους δίνει
τη δυνατότητα να υλοποιήσουν
κοινές με όμορους δήμους
τους δράσεις στο πεδίο της
πρόνοιας
Ταυτόχρονα χρηματοδοτούν

κοινωνικής

καρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά

Το Ιδρυμα γνωστοποίησε
χθες
τους πρώτους δικαιούχους
της δωρεάς

Μεταξά το Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά Αγιος Παντελεήμων
το Γ.Ν Αθήνας η Ελ
πίς και το Γ.Ν Νοσημάτων
Αθηνών η Σωτηρία
στην ενίσχυση έχουν
οι δοκιμαζόμενοι τομείς της
πρόνοιας και της υγείας
Ολοι μας όσοι και όσο μπορούμε
έχουμε σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά την εθνική
υποχρέωση να βοηθήσουμε τη
χώρα και τους συμπολίτες μας
Θώρακος

Προτεραιότητα

κοινωνικής

ται με 3,7 εκατ ευρώ οι οργανισμοί
Φάρος η ΜΚΟ Praksis
το Ιδρυμα Περιθάλψεως Ατόμων
με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο
Down Μ Κόκκορη όπως
και το ΠΓΝ Αττικόν το Αντι¬

σε αυτή την mo κρίσιμη καμπή
ανέφερε ο πρόεδρος του Δ.Σ του

Ιδρύματος κ Ανδρέας Δρακό
πουλος Δεν χωράει αναβολή
ούτε δικαιολογία πρέπει τώρα
να προσφέρουμε όσο μπορεί ο
καθένας για να μας βρει η επόμενη
μέρα πιο δυνατούς και
Επισημαίνεται ότι
συνεχίζεται η Πρωτοβουλία
για την Επανεκκίνηση
και Ενίσχυση των Νέων ύψους
100 εκατ ευρώ που ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2013
ενωμένους
ταυτόχρονα
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Συνάντηση

για τις
μονάδες
υγείας
εργασίας με τπ

Συνάντηση
συμμετοχή της περιφερειακής

αρχής της διοίκησης της
5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ελλάδας των νοσοκομείων καθώς
επίσης και των Κέντρων Υγείας
της Στερεάς Ελλάδας
σήμερα με
του περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας Κώστα Μπακογιάν
νη στα γραφεία της Περιφέρειας
στη Λαμία Η εν λόγω συνάντηση
αποσκοπεί στη χάραξη κοινής
στρατηγικής για την εξασφάλιση

πραγματοποιείται

πρωτοβουλία

της ομαλής και απρόσκοπτης
λειτουργίας των μονάδων υγείας
της Στερεάς Ελλάδας εν μέσω
αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης
από την οποία διέρχεται η χώρα
μας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
τονίζει ότι τοποθετεί σε πρώτο
πλάνο τον άνθρωπο και
σε δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης και ενίσχυσης
της κοινωνικής ουνοχής Σε
αυτή την κρίσιμη καμπή της
επικεντρώνεται

σύγχρονης Ελλάδας ο κάθε ένας
από τη δική του πλευρά οφείλει
υπερβαίνοντας τις δυνάμεις του
και μέσα από τη συνεργασία να
εξασφαλίσει στους πολίτες το
αναφοίρετο δικαίωμα στην υγεία

14. ΠΙΕΣΕΙΣ
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Αγορά φάρμακου

Πιέσεις
Με ανύπαρκτα χρήματα
ο νευραλγικός κλάδος
του φορμόκου από την έναρξη
της εφορμογής των capital con¬
λειτουργεί

trols Στο σύνολό τους οι κρίκοι
της αλυσίδας φαρμάκου ουνεχί
ζουν τη δραστηριότητά τους χωρίς
χρηματικό αντίκρισμα Τα
τελευταία χρήματα που δόθηκαν
στην αγορά ήταν προ δυο
εβδομάδων περίπου και
τα 75 εκατ ευ ρω τα
οποία πιστώθηκαν στους
των φαρμακοποιών
εξοφλώντας έτσι ο ΕΟΓΤϊΎ το
πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου
ΣΕΛ 12
αφορούσαν

λογαριασμούς

14. ΠΙΕΣΕΙΣ
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Τελευταία καταβολή του ΕΟΙΤϊΎ προ 1 5 ημερών Σύσκεψη για τη διακίνηση

Χωρίς πληρωμές Δημοσίου
η ραρμακοβιομηχανία
γισμός των συναντήσεων
του ΠΦΣ αποτελούμενης

Του Γιώργου Σακκά

τρη Μάρδα ο οποίος συμφώνησε
με την αναγκαιότητα

αντιπροσωπείας

gsakkas@naftemporiki.gr

από τον πρόεδρο

ανύπαρκτα χρήματα
λειτουργεί ο νευραλγικός
κλάδος του φαρμάκου
από την έναρξη της εφορ
μογής των capital controls Στο
συνολό τους οι κρίκοι της αλυσίδας
φαρμάκου συνεχίζουν τη
δραοτηριότητά τους χωρίς χρηματικό
αντίκρισμα
Τα τελευταία χρήματα που
δόθηκαν στην αγορά ήταν προ
δυο εβδομάδων περίπου και
αφορούσαν τα 75 εκατ ευρώ τα
οποία πιστώθηκαν στους
των φαρμακοποιών
εξοφλώντας έτσι ο ΕΟΠΥΥ to
πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου
Η αγορά πλέον προβληματίζεται
για το τι θα ουμβεί μετά χωρίς
όμως να μπορεί να διατυπώσει
εκτιμήσεις για την κατάσταση

Με

λογαριασμούς

Μάλιστα σήμερα έχει
συνάντηση όλων
των φορέων της αγοράς για να
διάφορα σενάρια και
το πώς θα μπορέσουν να
προγραμματιστεί

συζητηθούν

αντεπεξέλθουν

στις πιθανές
ουνθήκες

διαμορφούμενες

Λουράντο τους

Απόστολο Βαλτά και
Ανδρέα Σοφιανόπουλο και το
μέλος Θανάση Παπαθανάση με
τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη
Κοντό την αναπληρώτρια
υπουργό Οικονομικών Νάντια
Βαλαβάνη και τον ομόλογό της
Δημήτρη Μάρδα που έγιναν
χθες ήταν θετικές
Οι συναντήσεις αυτές
στο πλαίσιο των
πιέσεων και την
των κρατικών μηχανισμών
για τη δρομολόγηση των
πληρωμών των φορμακείων Στη
σηνάντηση με τον πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώθηκε η θέλη
σή του για την άμεση ανάγκη
πληρωμής των φαρμακοποιών
προκειμένου να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της
εντάσσονται

θεσμικών

αγοράς

Ακολούθησε συνάντηση με
την αναπληρώτρια υπουργό
Νάντια Βαλαβάνη η
οποία δήλωσε πως οι επιταγές
των φαρμακοποιών θα
πληρωτέες άμα τη
όταν σταματήσει το
controls και όχι με το άνοιγμα
Οικονομικών

θεωρούνται

τελευταίων

Πανελλήνιο

των τραπεζών
Τα μέλη του S.o του ΠΦΣ
και τον αναπληρωτή

επισκέφτηκαν

υπουργό Οικονομικών Δημύ

ταμείων
Σήμερα επίσης έχει καθορισθεί
σηνάντηση με τον υπουργό
Υγείας Παν Κου ρουμηλη στη
διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν
θέματα που έχουν σχέση
με τη διακίνηση τη διάθεση
και την επάρκεια των φαρμάκων
Επίσης θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία του ΠΦΣ
ευρεία σύσκεψη όλων των
του φαρμάκου με αντικείμενο
τη διασφάλιση της
της αγοράς

φορέων

ενεργοποίηση

capital

Σχετικά με τις συνθήκες των
ημερών από τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο
ανακοινώθηκε πως ο απολο¬

συγκεκριμένα

αντιπροέδρους

εμφανίσει

θεϊκές επαφές

πληρωμής

των φορμακείων από
κονδύλια των ασφαλιστικών

Κωνσταντίνο

ομαλότητας

WOi

φαρμακοποιοί

αναφέρουν
πως η αγορά
κινείται ομαλά
και ότι πέρα
από ελάχιστες
περιπτώσεις
δεν σημειώνονται

δυσκολίες
στην τροφοδοσία
της αγοράς

Γη έναν μήνα ακόμη
Οι φαρμακοποιοί αναφέρουν
πως η αγορά κινείται ομαλά και
ότι πέρα από ελάχιστες
δεν σημειώνονται
στην τροφοδοσία της
αγοράς
Βέβαια με το στέγνωμα της
ρευστότητας κανείς δεν ξέρει
από πού θα μπορέσει να αντλήσει
κεφάλαια ο ΕΟΠΥΥ προς
την αγορά η οποία προς το παρόν
και για έναν ακόμη μήνα
μπορεί να στηριχθεί στα
τα οποία διαθέτει Ομως
περιπτώσεις

δυσκολίες

αποθέματα

νέες παραγγελίες θα απαιτήσουν
κεφάλαια τα οποία είναι δύσκολο
να εξευρεθούν
ISID:958099S
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H Roche Hellas τιμήθηκε με το Bronze

Βραβείο στην κατηγορία Κορυφαίο
Βραβείο Ethos Sustainability Award
201 5 για το Πρόγραμμα Υποστήριξης

Ανασφάλιστων Ασθενών που υλοποιεί
η εταιρεία διαθέτοντας δωρεάν
Σελ 1 2
φάρμακα αξίας 2 εκατ

Roche Υποστήριξη ανασφάλιστων με φάρμακα 2 εκατ
το

Roche Hellas

με
Η Bronze Βραβείοτιμήθηκε
στην κατηγορία

Κορυφαίο

Βραβείο

Ethos

Sustainability Award 201 5 για το

Πρόγραμμα

Υποστήριξης Ανασφαλίστων
Ασθενών που υλοποιεί η εταιρεία
διαθέτοντας δωρεάν φάρμακα αξίας
2 εκατ Ευρώ Ή διόγκωση του
της ανεργίας σε συνδυασμό
με τους μειωμένους διαθέσιμους πό¬
φαινομένου

ρους έχει στερήσει την ασφαλιστική
κάλυψη σε πολλούς συνανθρώπους
μας δυσχεραίνοντας ή αποκλείοντας
την πρόσβασή τους στο σύστημα
Η Roche Hellas αναγνωρίζοντας
υγείας

τη δεινή τους θέση έχει αναλάβει
στο πλαίσιο των δυνάτοτήτων
της την ανακούφισή τους μέσω του
Προγράμματος Υποστήριξης
Ασθενών ανέφερε η κα
Ανασφάλιστων

Φανή Πετρίδη Sustainability Patient
Organizations Executive της Roche
Hellas προσθέτοντας πως οι προκλήσεις
στον χώρο της υγείας είναι
πολλές και η Roche HeHas επιθυμείνα
συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση
σύγχρονων υπηρεσιών με στόχο την
παροχή ολοκληρωμένης ποιοτικής
και οικονομικά βιώσιμης ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας Η βράβευση

της Roche Hellas έγινε στις 2 Ιουλίου
στο πλαίσιο του 9ου Ethos
Sustainability Forum Awards 2015
με τίτλο Ο Πυρήνας τη Εταιρικής
του 21ου αιώνα Η Εταιρεία

Ανάπτυξης

λαμβάνει για δεύτερη φορά

βραβείο για το Πρόγραμμα Υποστήριξης
Ανασφάλιστων Ασθενών μέσα
στα δύο χρόνια που υλοποιείται το

πρόγραμμα

