1. ΝΕΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . DEAL NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .31/07/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .31/07/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 41
DEAL news

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 5

41

Νέο μαχαίρι στην υγεία
Η

Τρόικα

πιέζει βάζει στο στόχαστρο τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και ζητά μειώσεις

μεταρρυθμίσεις λιτότητας
στον πολύπαθο τομέα
καθώς τα τεχνικά κλιμάκια
των θεσμών διαπιστώνουν υψηλές
δημόσιες δαπάνες για τα νοσοκομεία
και την φαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα
μας

προοιωνίζονται

Νέες
της Υγείας

Παρά το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί

των δημόσιων νοσοκομείων έχουν
περικοπεί σε σημείο ώστε να διακινδυνεύεται
η λειτουργία τους και η φαρμακευτική
δαπάνη έχει μειωθεί σε μη βιώσιμο
επίπεδο για την κάλυψη των αναγκών
του πληθυσμού τα στοιχεία που παρουσιάζουν
οι εμπειρογνώμονες δείχνουν μία
άλλη πραγματικότητα και προειδοποιούν
την Ελλάδα ότι εξακολουθεί να βρίσκεται
στο κόκκινο
Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών είχαν
αλλεπάλληλες επαφές με την ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας ζητώντας αναλυτική
ενημέρωση για την πορεία των
του ΕΟΠΥΥ αλλά και για να
βρουν τη χρυσή τομή προκειμένου να
προχωρήσουν όσο γίνεται ταχύτερα οι
στο χώρο της περίθαλψης
Τα κλιμάκια παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία και η ομάδα του η Ελλάδα
βρίσκεται στη δεκάδα με τις χειρότερες
επιδόσεις ανάμεσα στις 28 χώρες της
Ε Ε Σύμφωνα με αυτά η Ελλάδα δαπανά
3,1 του ΑΕΠ για τα δημόσια νοσοκομεία
με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο νο
ανέρχεται στο 2,9 του ΑΕΠ Επίσης από
το σύνολο των δημόσιων δαπανών για την
υγεία το 54,8 κατευθύνεται στο ΕΣΥ τη
στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής
Τα στοιχεία αυτά
Ένωσης είναι 46,2
υποδεικνύουν πιθανή ανάγκη για πολιτική
μεταρρύθμιση στον τομέα της νοσοκομειακής
περίθαλψης Βέβαια δεν έγινε λόγο
για τις δραματικές ελλείψεις σε υγειονομικά
υλικά και φάρμακα που καταγράφονται
στα περισσότερα νοσοκομεία της
χώρας ως απόρροια των μειωμένων
Όπως δείχνουν τα στοιχεία
του προϋπολογισμού για το φάρμακο για
το πρώτο εξάμηνο οι δαπάνες έχουν ήδη
ξεφύγει κατά αρκετά εκατομμύρια γεγονός
προϋπολογισμών

μεταρρυθμίσεις

προϋπολογισμών

που έχει σημάνει συναγερμό στο

υπουργείο

Υγείας Ενδεικτικό της ανησυχίας που
υπάρχει είναι πως λίγες ημέρες πριν την
άφιξη της αντιπροσωπείας των θεσμών
για πρώτη φορά την προηγούμενη
Πέμπτη για την ακρίβεια η Εθνική
Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμα¬
συνεδρίασε

Οι αριθμοί δεν

Δαπανούμε 3,1 του ΑΕΠ για τα δημόσια νοσοκομεία
2,9 ο Μ Ο στην Ευρώπη και βρίσκεται
σε τέτοιο χάλι η δημόσια περίθαλψη
κευτικής δαπάνης και της εφαρμογής των
θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγο
γράφησης υπό την προεδρία του γενικού
γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γ Μπασκόζου
με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ
και του ΕΟΦ με αντικείμενο την άμεση
επιτροπής διαπραγμάτευσης των τιμών
καινοτόμων φαρμάκων αλλά και η
σύσταση δύο ομάδων εργασίας που θα
στο πεδίο της φαρμακευτικής
δαπάνης και των θεραπευτικών
συνταγογράφησης αντίστοιχα
σύσταση

δραστηριοποιούνται

πρωτοκόλλων

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο

προκλητικές απαιτήσεις των

θεσμών

θα οδηγήσουν σε μονοπωλιακές
καταστάσεις και στρεβλώσεις την αγορά
του φαρμάκου καθώς και σε πλήρη εξάρτηση
από εισαγόμενα φάρμακα και
γενοσήμων τονίζουν οι κύκλοι
πολυεθνικές

της φαρμακοβιομηχανίας Υπενθυμίζουν

επίσης ότι αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας
γενόσημα συχνά παραγόμενα σε τρίτες

χώρες πολλές φορές στο παρελθόν
έχουν αποσυρθεί από τα ράφια των
σε μία σειρά από ξένες αγορές
Πρόκειται για σκευάσματα τα οποία ο
Έλληνας ασθενής δεν θα μπορεί να εμπιστευθεί
Από την άλλη μία τέτοια εξέλιξη
θα σημάνει τη διάλυση της εγχώριας
παραγωγής φαρμάκου προειδοποιούν οι
ίδιες πηγές Ας βγάλει ο καθένας τα συ
μπεράσματά του σχολιάζουν με νόημα
Επί τάπητος τέθηκε και η περικοπή των
δαπανών για τις διαγνωστικές εξετάσεις
που σήμερα είναι διπλάσιες από τα αρχικά
όρια του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ με
τους υπεύθυνους της ελληνικής πλευράς
να επιμένουν ότι η αύξηση εισφορών υπέρ
υγείας που θα βαρύνει από τον επόμενο
μήνα τους συνταξιούχους θα θωρακίσει τον
οργανισμό Τα κλιμάκια έκρουσαν τον κώ¬
φαρμακείων

λένε την αλήθεια

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας ανέρχεται
σε 1,9 του ΑΕΠ όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται
στο 0,9
υποστηρίζει η έκθεση Επίσης σημειώνει ότι
απορροφά το 32,9 του συνόλου των δαπανών για την υγεία
Αναφορικά
με το μέσο όρο της Ευρώπης να είναι στο 14,8
με την κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη η Ελλάδα με 421
ευρώ εμφανίζεται να διεκδικεί ξανά την αρνητική πρωτιά με
το μέσο όρο των 28 χωρών να είναι στα 224 ευρώ
Πάντως κύκλοι του Υπουργείου Υγείας ισχυρίζονται ότι τα

στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αφού
θα κλείσει στα 2 δισ ευρώ άρα το ποσοστό επί του ΑΕΠ δεν
είναι 1,9 αλλά 0,9
επομένως η Ελλάδα κατατάσσεται στις
τελευταίες θέσεις του συγκριτικού πίνακα
Επίσης ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υποστηρίζει
ότι η κατά κεφαλήν δαπάνη ήταν 421 ευρώ το 2011 ενώ
σήμερα ανέρχεται στα 189 ευρώ είναι δηλαδή πολύ χαμηλότερη
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος σύμφωνα με
την έκθεση ανέρχεται στα 224 ευρώ

δωνα για την υπέρβαση από τους στόχους
του προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα 300
εκατ ευρώ που καταγράφεται τους πρώτους
πέντε μήνες του 2015 στις δαπάνες
του ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρμακευτική
των ασφαλισμένων
περίθαλψη

124,3 ΕΚ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Την αρνητική πρωτιά στην υπέρβαση
επί του προϋπολογισμού έχουν τα φάρμακα
αφού για το πεντάμηνο έφτασε τα
€124,3 εκατ Το ίδιο διάστημα καταγράφεται
σημαντική αύξηση στις συνταγές
φαρμάκων Συγκεκριμένα ο αριθμός των
συνταγών αυξήθηκε κατά 500.000 ανά μήνα
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
ενώ 100.000 περισσότεροι ασφαλισμένοι
έλαβαν συνταγή πιθανόν λόγω αύξησης
νοσηρότητας Τη δεύτερη θέση στα ποσά
υπέρβασης κατέχουν οι διαγνωστικές εξετάσεις
με €74,7 εκατ το πρώτο τετράμηνο
και τα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές
με €48,65 εκατ επίσης το τετράμηνο
Την ίδια ώρα κρίσιμα παραμένουν τα
θέματα που αφορούν τις αλλαγές στον
κλάδο των φαρμακοποιών Το ζήτημα του
ανοίγματος της αγοράς των μη συνταγο
γραφούμενων φαρμάκων και η διάθεσή
τους από αλυσίδες διανομής είναι ανοικτό
με τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη
Κουρουμπλή να συνεχίζει να λαμβάνει θέση
υπέρ της παραμονής τους στα φαρμακεία
και με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου Κωνσταντίνο
Λουράντο να πραγματοποιεί επαφές
με εκπροσώπους των θεσμών σε μια
να μην περάσουν οι αλλαγές που
προβλέπονται από τη συμφωνία με τους
εταίρους διάθεση φαρμάκων και εκτός
φαρμακείων και αλλαγή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος Ωστόσο οι θεσμοί
αμετακίνητοι στη θέση τους να
προχωρήσουν οι αλλαγές στα φαρμακεία
εγείροντας εκτός των άλλων και ζήτημα
για περαιτέρω περιορισμό του ποσοστού
κέρδους των φαρμακοποιών
προσπάθεια

παραμένουν
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Φρικπ στη δημόσια Υγεια
Ρεπορτάζ

Αριστείδης Μάτιος
amatios@dimokratianews.gr

για

Ερευνα Το 51,4 είναι δυσαρεστημένο
με τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και
το 53,3 επισκέπτεται ιδιωτικά ιατρεία

την κατάσταση των δομών
της Υγείας στη βόρεια
Ελλάδα δημοσιεύθηκε
χθες από τον Ιατρικό

Ερευνα-κόλαφος

Σύλλογο θεσσαλονίκης
Δεν θέλουν να πατούν στα δημόσια
νοσοκομεία οι ασθενείς που
προτιμούν τα ιδιωτικά παρότι είναι
πολύ ακριβά αλλά και δομές
Υγείας σε γειτονικές χώρες παρά
τους κίνδυνους επειδή οι τιμές
είναι χαμηλές Τα παραπάνω έγιναν
γνωστά στο πλαίσιο παρουσίασης
της έρευνας του ΙΣθ που
διεξήχθη τον περασμένο Ιούνιο

με δειγματοληψία σε

1

030

κατοίκους

του νομού θεσσαλονίκης
Συγκεκριμένα το 5 4°/ο των
δήλωσε δυσαρεστημένο
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία
το 22,9°/ο δήλωσε ικανοποιημένο
ποσοστό αυτών περίπου 30 είναι
ηλικίας άνω των 65 ετών και
1

ερωτηθέντων

ούτε το ένα ούτε το άλλο
Το 53,3
αναφέρει ότι
συχνότερα τα ιδιωτι¬

το 24,3

επισκέπτεται

κά ιατρεία το 34,3

τα νοσοκομεία

το 32,7 το ΙΚΑ το 17,6
τα ιδιωτικά πολυϊατρεία και κλινικές
και το 5,6 τα κέντρα υγείας
Από αυτούς που επισκέπτονται
τον ιδιωτικό γιατρό το 44 1
δηλώνει ότι το επιλέγει μόνο όταν

υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
υγείας ή χρειάζονται εξειδικευμένες
υπηρεσίες 10,2
Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι
το κόστος των ιατρικών υπηρεσι¬

ών έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία
τρία χρόνια σε ποσοστό 48,3
ενώ το 24,3 ότι έχει μείνει ίδιο
και το 1 6,3 ότι έχει ελαττωθεί
Το 75,6 δηλώνει ότι έχει κάνει
χρήση υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ
και το 24,4 όχι
Από την πλευρά του ο πρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου
θεσσαλονίκης Αθανάσιος
Εξαδάκτυλος

επεσήμανε ότι οι κρατικές
υπηρεσίες Υγείας εξακολουθούν
να μην έχουν βελτίωση ο
προϋπολογισμός τους είναι
κατά 30 σε σχέση με το
2009 και ταυτόχρονα δεν υπήρξαν
μειωμένος

αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο
που ενδεχομένως να μπορούσαν
να καλύψουν τις ανάγκες
από την οικονομική δυσχέρεια
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Δυσαρεστημένο
με τις υπηρεσίες
Υγείας το 51 ,4%
των πολιτών
ΕΝΑΣ στους δύο θεσσαλονικείς
δηλώνει δυσαρεστημένος από τις
προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας,

σύμφωνα με έρευνα γνώμης που
διεξήγαγε ο Ιατρικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης. Το 53% πιστεύει ότι
οι ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας έχουν
αυξημένο κόστος, αλλά εμπιστεύεται
τους ιδιώτες γιατρούς.

Συγκεκριμένα, το 51,4% των

ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Υγείας, το 22,9% δήλωσε ικανοποιημένο

(30% είναι ηλικίας άνω των
65 ετών) και το 24,3% ούτε το ένα
ούτε το άλλο. Το 53,3% αναφέρει
ότι επισκέπτεται συχνότερα τα
ιατρεία, το 34,3% τα νοσοκομεία,
το 32,7% το ΙΚΑ, το 1 7,6%
τα ιδιωτικά πολυϊατρεία και κλινικές
και το 5,6% τα Κέντρα Υγείας. Από
αστούς που επισκέπτονται ιδιωτικό
ιδιωτικά

γιατρό, το 44,1 % δηλώνει ότι το επιλέγει
μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά

προβλήματα υγείας ή χρειάζονται
εξειδικευμένες υπηρεσίες (10,2%).
Ο τρόπος που προσεγγίζουν τον
ιδιωτικό γιατρό, σε ποσοστό 65%
γίνεται μέσω φίλων και 1 1 ,6% από
άλλους γιατρούς. Το κριτήριο επιλογής

ιδιωτικού ιατρείου είναι να είναι
συμβεβλημένο με την ασφάλεια
τους (30%), η σύσταση από τρίτους
(25%), η καλή φήμη (19,2%) και η
εμπειρία (14,1%).
Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το
κόστος των ιατρικών υπηρεσιών έχει
αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια
σε ποσοστό 48,3%, ενώ το 24,3%
ότι έχει μείνει ίδιο και το 1 6,3% ότι
έχει ελαττωθεί. Το 75,6% δηλώνει
ότι έχει κάνει χρήση υπηρεσιών του
ΕΟΠΥΥ και το 24,4% όχι. Από τους
χρήστες των υπηρεσιών, το 31 ,9%
τις αποτιμά θετικά, το 1 7,4% μάλλον

θετικά, το 1 5,5% αρνητικά και το
1 0,9% μάλλον αρνητικά.

Οχι στα ΜΗΣΥΦΑ
Σε σχέση με τα μη συνταγογραφού-

μενα φάρμακα και το ενδεχόμενο
να μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί
εκτός φαρμακείου, πιστεύουν ότι

αστό θα είναι χειρότερο σε ποσοστό
52,1 %, το ίδιο 1 9,3% και καλύτερο
1 7,3%. Κατά την
παρουσίαση των
αποτελεσμάτων την έρευνας, ο

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος,
επεσήμανε ότι «οι κρατικές
υπηρεσίες Υγείας εξακολουθούν να
μην έχουν βελτίωση και ο προϋπολογισμός
τους είναι μειωμένος κατά
30% σε σχέση με το 2009».
ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΟΡΩΝ

Στην εντατική
το Δρομοκαΐτειο
Στην εντατική βρίσκεται το
ψυχιατρικά νοσοκομείο
εξαιτίας της έλλειψης
Δρομοκαΐτειο

πάρων προοωπικού

υλικών

φαγητού και της εκτίναξης
του αριθμού των εισαγωγών
Σύμφωνα με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων
ΠΟΕΔΗΝ σε νοσηλευτικά
τμήματα των 40 ασθενών η κάθε
βάρδια καλύπτεται από μία
νοσηλεύτρια από τα 5 εκατ
ευρώ που προϋπολογίστηκαν
έχουν δοθεί μόλις 200.000 ενώ

οι οφειλές σε προμηθευτές
το 1 εκατ ευρώ και ήδη
κάποιοι διέκοψαν τις
υλικών διατροφής και
υγειονομικού υλικού
Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τον υπουργό
Υγείας να χρηματοδοτήσει
και να στελεχώσει άμεσα τσ
ψυχιατρικό νοσοκομείο
του συστήματος της ψυχικής
υγείας
ξεπερνούν

προμήθειες

πυλώνα
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Σειρά θεμάτων έβαλαν χθες τα τεχνικά κλιμάκια

Στη μέγγενη της τρόικας
και ο τομέας Υγείας
» Αίτημα για επαναφορά

των γενοσήμων που πήραν άδεια

της συνταγογράφησης
της δραστικής ουσίας

του χρόνου διαπραγμάτευσης».

Ταυτόχρονα διεκδικούν να εξοφληθούν
κυκλοφορίας πριν από το 2012.
Ζητήθηκε επίσης η επανεξέταση
«άμεσα τα οφειλόμενα πέραν
και ο περιορισμός όπου απαιτείται των συμβατικών υποχρεώσεων του
ΕΟΠΥ που αφορούν τους μήνες
στις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων.
και Μάιο αλλά και τα υπόλοιπα
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει
των οφειλομένων από το ... 20 1 1 »
ήδη ζητήσει από τους γιατρούς να
Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζουν,
συζητήσουν την ανακοστολόγηση των
«οι φαρμακοποιοί δεν θα ανεχτούν
694 εξετάσεων που αποζημιώνει,
άλλο τον εμπαιγμό και δεν θα
στοχεύοντας σε ετήσια εξοικονόμηση
50 εκατ. ευρώ.
συνεχίζουν να στηρίζουν ιον ΕΟΠΥΥ,
Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα
γιατί τα οικονομικά και ψυχικά
αποθέματά τους έχουν εξαντληθεί».
υγείας οι Θεσμοί αναφέρθηκαν στη
διατήρηση του φορολογικού μέτρου
του clawback (αυτόματη
ΕΟΠΥΥ Στο μεταξύ, σε
επιστροφή του ποσού της
να
επίσχεση παροχής υπηρεσιών
δαπάνης
της
Ζητήθηκε
υπέρβασης
είτε για νοσήλια είτε για
προχωρούν από τη
όλων
μειωθεί η τιμή
έως και την
Δευτέρα
διαγνωστικές εξετάσετς)
των φαρμάκων που
7 Αυγούστου, οι
στις ιδιωτικές κλινικές,
έχουν χάοει την
αλλά
συμβεβλημένοι ιατροί με
διαγνωστικά κέντρα
τον ΕΟΠΥΥ εξαιτίας των
και στις φαρμακευτικές
τους κατά
οφειλών του. Συμφωνάμε
εταιρείες και το 20 1 6.
50%
την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ,
Επίσης, συζητήθηκε η
Απρίλιο

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

.

της υποχρεωτικής
συνταγσγράφηΕπιστροφή»
σηςτης δραστικής ουσίας,
των
«προστατευτικών»
άρση
στην τιμολόγηση γενόσημων
που κυκλοφόρησαν πριν από το 20 12
με μείωση των τιμών τους στο 50%
καθώς και επέκταση του clawback
διατάξεων

για φάρμακα, ιδιωτικές κλινικές και
διαγνωστικές εξετάσεις και το 2016,
ζήτησε χθες η «ομάδα Υγείας» της
τρόικας από το υπουργείο Υγείας.
Πιο αναλυτικά, στη χθεσινή
πολύωρη

συνάντηση των τεχνικών
κλιμακίων της τρόικας με υπηρεσιακούς
παράγοντες του υπουργείου
και στελέχη φορέων, η ατζέντα
αφορούσε τα προαπαιτούμενα μέτρα
για τα οποία είχε συμφωνήσει η
μετά το δημοψήφισμα. ' Ετσι,
η πλευρά της τρόικας ζήτησε να επαΥγείας

κυβέρνηση

νέρθει άμεσα η συνταγογράφηση
μόνο της δραστικής ουσίας και όχι της
εμπορικής ονομασίας του φαρμάκου

χωρίς καμία εξαίρεση.
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει
αλλαγές στην τιμολόγηση των
των διττγνωοτικών εξετάσεων
και των εισπρακτικών μέτρων.
ζητήθηκε να μειωθεί η
των
όλων
φαρμάκων που έχουν
τιμή
χάσει την πατέντα τους κατά 50% και
να καταργηθεί η προστασία στην τιμή
φαρμάκων,

Συγκεκριμένα,

Παρασκευή

πατέντα

αναγκαιότητα

της είσπραξης
των ποσών για το 20 14 και για το
τρέχον έτος.
Αντίθετα στη χθεσινή συνάντηση
δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα
των φαρμακείων και συγκεκριμένα
στις αλλαγές αναφορικά με το

μέχρι σήμερα υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές πρώην
ταμείων ΟΠΑΔ, Οίκος Ναύτου, ΤΑ ΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, κ.λπ.) που εκκρεμούν
απότο2010,201 1 και2012. Παράλληλα
δεν έχει εξοφληθεί το 1 0% των
ιατρικών

ιδιοκτησιακό

καθεστώς. Χθες, πάντως,

ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος προχώρησε σε νέα
προς την κυβέρνηση
προειδοποίηση

ότι οι φαρμακοποιοί θα σταματήσουν
την πίστωση στον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα,

ζητούν να συμμετάσχουν «σης

διαπραγματεύσεις

που αφορούν τα
ζητήματα της λειτουργίας της
αγοράς, με επτμήκυνση
φαρμακευτικής

και

επισκέψεων 2012, 2013, 2014
2015 καθώς και οι δαπάνες
επισκέψεων

και ιατρικών πράξεων/εξετάσεων
για τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο του 20 15.
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της
επίσχεσης οι ασφαλισμένοι θα
απόδειξη παροχής υπηρεσιών
και θα μπορούν στη συνέχεια να
την αποζημίωση τους από
τον ΕΟΠΥΥ.
λαμβάνουν

διεκδικούν
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• ΔρομοκαΐτείΟ

Με κατάρρευση

κινδυνεύει το Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο
Το προσωπικό έχει μειωθεί καιά
250 άχομα μέσα σε έξι χρόνια ενώ η
εκταμίευση κονδυλίων προς το νοσηλευτικό
ίδρυμα γίνεται με το σταγονόμετρο
Σελ 5

Υπό κατάρρευση

το Δρομοκαΐτειο
Νοσοκομείο

Με κατάρρευση κινδυνεύει το Δρομοκάί'τειο Νοσοκομείο
λόγω της σοβαρής υποχρηματοδότηοης και υποστελέχωσής
του Το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 250 άτομα μέσα σε
έξι χρόνια ενώ η εκταμίευση κονδυλίων προς το Δρομοκαΐτειο

γίνεται με το σταγονόμετρο με αποτέλεσμα να
αυξάνουν οι οφειλές προς τους προμηθευτές οι οποίοι
απειλούν να διακόψουν προμήθειες υγειονομικών υλικών
και τροφίμων Και σαν να μην έφτανε αυτό το Δρομοκαΐτειο
δάνεισε την περασμένη Παρασκευή το Θριάσιο με όσες
γάζες και σύριγγες του είχαν απομείνει Αυτήν τη δύσκολη
κατάσταση καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στο Δρομοκαΐτειο
οι οποίοι προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη κατάρρευση
του συγκεκριμένου ψυχιατρικού νοσοκομείου θα
το σύστημα δημόσιας ψυχικής υγείας
Ειδικότερα όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων
του Δρομοκαΐτειου το νοσοκομείο στενάζει από τις
συμπαρασύρει

πολυάριθμες εισαγωγές
ασθενών τις ελλείψεις
και προσωπικού

κονδυλίων
Ειδικότερα

οι 30-40 ασθενείς
που εισάγονται σε κάθε
εφημερία του Δρομοκαΐτει
ου εκ των οποίων το 70
με εισαγγελική παραγγελία
είναι πολύ περισσότεροι
από τις διαθέσιμες για κάθε

εφημερία κλίνες Ετσι

νεοεισερχόμενοι

ασθενείς που

Το προσωπικό

έχει μειωθεί
κατά 250 άτομα
μέσα σε έξι χρόνια
ενώ έως χθες είχαν

εκταμιευθεί νια
δαπάνες του νοσοκομείου

χαρακτηρίζονται ως οξέα
μόνο 200.000
περιστατικά νοσηλεύονται
σε τμήματα χρονίων
ευρώ για το 2015
ή ακόμα και στο
Γηροψυχιατρικό Τμήμα με ό,τι μπορεί να σημαίνει
αυτό για την ποιότητα της νοσηλείας
Για το 2015 στο νοσοκομείο έχουν προϋπολογισθεί
πέντε εκατομμύρια ευρώ για λειτουργικές δαπάνες και
έως χθες είχαν εκταμιευθεί 200.000 ευρώ Οπως τονίζουν
οι εργαζόμενοι οι οφειλές σε προμηθευτές ξεπερνούν
το ένα εκατομμύριο ευρώ με αποτέλεσμα κάποιοι να
πασχόντων

έχουν διακόψει τις προμήθειες τροφίμων και υγειονομικού
Το διαιτολόγιο των ασθενών προσαρμόστηκε
με βάση την οικονομική στενότητα του νοσοκομείου
Χωρίς τα απαραίτητα υλικά όπως κρέας ψάρι λαχανικά
κ.ά υποβαθμίστηκε η ποιότητά του σε μεγάλο βαθμό
αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων στο Δρομοκαΐτειο
Τέλος το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αποδεκατιστεί
από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις Σήμερα υπηρετούν
στο νοσοκομείο 400 εργαζόμενοι έναντι 650 το
2008 όλων των ειδικοτήτων με ανεπτυγμένες άνω των
600 κλινών και πλήθος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης
και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Σε
τμήματα των 40 ασθενών η κάθε βάρδια
από μία νοσηλεύτρια Τακτικά έχουμε ξυλοδαρμούς
ασθενών ή προσωπικού από ασθενείς σε διέγερση
υπογραμμίζει το Σωματείο Εργαζομένων στο

υλικού

νοσηλευτικά

καλύπτεται

συγκεκριμένο νοσοκομείο
ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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Ζητούν συνιαγογράφηση δραστικής ουσίας
κυβέρνηση να προχωρήσει είναι
και n είσπραξη του claw back του
2014 από φαρμακευτικές εταιρείες
ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά
κέντρα και η επέκτασή του έως
και το 2016 καθώς και η ανακο
στολόγηση-περιορισμός των
εξετάσεων που

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αμεση επαναφορά της

υποχρεωτικής

και αποκλειστικής αυντα
γογράφησης της δραστικός ουσίας
άρση των προστατευτικών
σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση
γενόσημων που κυκλοφόρησαν
πριν από το 2012 και
επέκταση του μέτρου του clawback
διατάξεων

μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
της υπέρβασης από ταν
για φάρμακα ιδιωτικές
κλινικές και διαγνωστικές
εξετάσεις και το 2016 ζήτησε χθες
η ομάδα Υγείας της τρόικας από
το υπουργείο Υγείας
Πηγές του υπουργείου Υγείας
ανέφεραν ότι η χθεσινή συνάντηση
των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας
με υπηρεσιακούς παράγοντες
του υπουργείου και στελέχη φορέων
είχε ως ατζέντα προαπαιτούμενα
μέτρα για τα οποία υπήρξε
συναίνεση της κυβέρνησης στις
αρχές Ιουλίου Ετσι η πλευρά της
τρόικας ζήτησε από το υπουργείο
να επανέρθει άμεσα η συνταγο
γράφηση αποκλειστικά της δραστικής
ουσίας χωρίς καμία εξαίρεση
Το συγκεκριμένο μέτρο ίσχυε
έως τον περασμένο Απρίλιο όταν
τα υπουργείο Υγείας έδωσε τη
στον γιατρό να γράφει
στη συνταγή και την εμπορική
ονομασία γενόσημων ή φαρμάκων
για χρόνιες παθήσεις υποστηρίζοντας
ότι αυτό θα βοηθήσει στη
μεγαλύτερη διείσδυση των γενόσημων
στην ελληνική αγορά
τα τεχνικά κλιμάκια ζήτησαν
επέκταση ταυ υφιστάμενου τρόπου
τιμολόγησης των μη προστατευόμενων
από πατέντα φαρμάκων

διαγνωστικών

αποζημιώνει

ο ΕΟΠΥΥ

προϋπολογισμό

δυνατότητα

Επιπλέον

Τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας
αναχωρούν από το ξενοδοχείο
όπου διαμένουν με προορισμό
το υπουργείο Υγείας

Κατά τη χθεστνή τους
συνάντηση στο υπ Υγείας
τα τεχνικά κλιμάκια

της τρόικας επέμειναν
επίσης στην επέκταση
του clawback

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
έγινε επίσης αναφορά από
την πλευρά της τρόικας και στο
θέμα της αξιοκρατικής επιλογής
των διοικητών των νοσοκομείων
υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της
ελληνικής πλευράς για αποπολι
τικοποίηση της Διοίκησης
Από την άλλη σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές στη συνάντηση δεν
συζητήθηκε το θέμα της εφαρμογής
της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ
για τα φαρμακεία ιδιοκτησιακό
και απελευθέρωση τηςαγοράς των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
το οποίο όπως εξηγούσαν
αποτελεί αρμοδιότητα τού υπουργείου
Οικονομίας Ωστόσο αυτό
το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί
έντονες αντιδράσεις από τους
οι οποίοι ζητούν να
συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις
για τα ζητήματα λειτουργίας
της φαρμακευτικής αγοράς
με παράλληλη επιμήκυνση του
χρόνου διαπραγμάτευσης Οι
φαρμακοποιούς

φαρμακοποιοί

και των γενόσημων που κυκλοφόρησαν
μετά το 2012 50 και
32,5 της τιμής πατέντας αντίστοιχα
και στα παλαιότερα φάρμακα
για τα οποία σήμερα
ισχύουν προστατευτικές διατάξεις
Το μέτρο εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει σε δραστικές μειώσεις
τιμών Στα μέτρα που καλείται η

χρησιμοποιούν ως μοχλό
πίεσης και τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ
για συνταγές που εκτέλεσαν τον
Απρίλιο και τον Μάιο αλλά και
παλιές οφειλές από το 2011
ότι δεν θα συνεχίζουν
να στηρίζουν το ΕΟΠΥΥ γιατί
τα οικονομικά και ψυχικά αποθέ
ματά τους έχουν εξαντληθεί
προειδοποιώντας
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Με μετρητά στον γιατρό του ΕΟΠΥΥ
Σε αναστολή της πίστωσης στον

ΕΟΠΥΥ προχωρούν την ερχόμενη

εβδομάδα οι συμβεβλημένοι με
τον οργανισμό γιατροί που
για οφειλές που
ακόμη και από το 2010
Εκτός από την άμεση αποπληρωμή
των οφειλομένων οι γιατροί διεκδικούν
υπογραφή νόμιμων
με τον ΕΟΠΥΥ και
με τον υπουργό Υγείας
ώστε να συζητήσουν το μέλλον
διαμαρτύρονται

εκκρεμούν

τρα Οπως καταγγέλλει οι γιατροί
μένουν απλήρωτοι για μήνες
αλλά και χωρίς επαρκή διασφάλιση
της νομιμότητας επί της νέας
της σύμβασής μας δεν
έχει εκδοθεί ακόμη το ΦΕΚ που
αφορά την τρίμηνη παράταση
παράτασης

συμβάσεων
συνάντηση

Πενθήμερη αναστολή

•

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

πρώην Ταμείων ΟΠΑΔ Οίκου
Ναύτου ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΤΑΑ κ.λπ
που εκκρεμούν από το 2010 201 1

και 2012
• Το 10 των ιατρικών
από την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ
το 2012 2013 2014 και 2015
αφού δεν έχει διεκπεραιωθεί η
τελική εκκαθάρισή τους από τον
επισκέψεων

οργανισμό

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας Η κινητοποίηση είναι
και ξεκινά την ερχόμενη
Δευτέρα και την Παρασκευή 7
Αυγούστου οι γιατροί θα
τη στάση τους Κατά
τη διάρκεια της κινητοποίησης
οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν
απόδειξη παροχής υπηρεσιών και

• Δαπάνες επισκέψεων και
πίστωσης των γιατρών
πράξεων/εξετάσεων για
Οι ασφαλισμένοι θα
Μάρτιο και Απρίλιο του 2015
Τα όρια αντοχής των γιατρών
λαμβάνουν απόδειξη
του
ΕΟΠΥΥ έχουν εξαντληθεί προ
παροχής υπηρεσιών και πολλού
επισημαίνει σε ανακοί
θα μπορούν να διεκδικούν
νωσή της η Ενωση και προσθέτει
την αποζημίωση
Λόγω των capital controls οι
προμηθευτές
μας απαιτούν άμεσα
από τον Οργανισμό
την πληρωμή όλων των αναλωσίμων

στη συνέχεια θα μπορούν να διεκδικούν
την αποζημίωσή τους από
τον ΕΟΠΥΥ Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ
που προχώρησε σε αυτή την
απόφαση κατηγορεί τον οργανισμό
ότι αδυνατεί πλέον να
τις υποχρεώσεις του
τόσο απέναντι στους ασφαλισμένους
όσο και απέναντι σε γιατρούς
εργαστήρια και διαγνωστικό κέν¬

των συμβάσεων από το τέλος Ιουνίου
έως το τέλος Σεπτεμβρίου
έχοντας χρηματοδοτήσει τα
χρόνια με πάνω από 1,5
δισεκατομμύριο ευρώ την
Φροντίδα Υγείας από
την τσέπη μας Σύμφωνα με την
Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ o οργανισμός
συνεχίζει και χρωστά

πενθήμερη

επανεξετάσουν

εκπληρώσει

ιατρικών

τελευταία

Πρωτοβάθμια

Κατόπιν αυτού n εξυπηρέτηση
των πολιτών από τον ιδιωτικό
τομέα της Υγείας είναι σχεδόν
αδύνατη με αποκλειστικό ευθύνη
του ΕΟΠΥΥ Η πολιτεία πρέπει
να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες
της για τις σοβαρές παραλείψεις
της στις επερχόμενες δυσλειτουργίες
της ΠΦΥ
Π.ΜΠ
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Τι απαρνήθηκαν οι EXXnves σιην κρίση
Εκοψαν αγορές αυτοκινήτων, ειδών τεχνολογίας και πολλών άλλων προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό
ΤΩΝ FLAVIA KRAUSE JACKSON
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Πώβ άλλαξαν οι καταναλωτι kés ο υνήθειεβ των Ελλήνων λόγω τηβ κρίσηβ

GIOVANNI SALZANO

Ελλάδα έχει αποτελέσει
ένα τέλειο παράδειγμα του
νόμου του Ενγκελ: εάν το

Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά
και σχετικά προϊόντα

που αντιστοιχούν στις αγορές βασικών

Αλλα Βιομηχανικά προϊόντα

Η

εισόδημα μειωθεί, τότε οι δαπάνες

ειδών διατροφής αυξάνονται
ποσοστιαία ανάλογα. Αυτό ανακάλυψε
ο γερμανός στατιστικολόγος
Ερνστ Ενγκελ στα μέσα του 19ου
αιώνα όταν μελέτησε στο Βέλγιο
153 νοικοκυριά που ανήκαν στην
εργατική τάξη.
Τα έξι χρόνια οικονομικής κατασφοφής, μειώσεων στις αποδοχές

και εκτόξευσης της ανεργίας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έπληξαν καίρια
τις ελληνικές οικογένειες. Ο πλούτος
τους μειώθηκε, όπως και η ικανότητά
τους να αγοράζουν πολλά προϊόντα
που εισάγονται από το εξωτερικό.
Τα λιγότερα ευρώ που έχει ένα
στην τσέπη διοχετεύτηκαν
στα απολύτως απαραίτητα. Για τον
λόγο αυτόν πολλοί Ελληνες είπαν
αντίο σε εισαγόμενα αυτοκίνητα και
πολλά τεχνολογικά είδη. Ο σχετικός
πίνακας απεικονίζει τις εισαγωγές
σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων
ως ποσοστό επί των συνολικών
εισαγωγών της χώρας πριν και μετά
την κρίση.
Καθώς η Ελλάδα βυθιζόταν όλο
και πιο βαθιά στην άβυσσο, τα τρόφιμα
και τα καύσιμα ήταν οι μόνες

% των συνολικών εισαγωγών
35

Οχήματα και μηχανήματα

Χημικά και σχετικά προϊόντα

Τρόφιμα και ζώα
Πρώτεβ ύλεβ, εκτόβ από καύσιμα

Αναψυκτικά και προϊόντα καπνού
Ζωικά και φυτικά λίπη

νοικοκυριό

κατηγορίες προϊόντων που αύξησαν το ποσοστό τους επί των συ-

νολικών εισαγωγών της χώρας. Εάν
αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα δεν
παράγει το δικό της πετρέλαιο και
το ότι η ναυτιλία είναι ένας από τους
ισχυρότερους κλάδους της χώρας,
καταλαβαίνουμε γιατί τα καύσιμα
είναι ένα από τα βασικά αγαθά που
χρειάζονται οι Ελληνες.
Εάν συγκρίνουμε μάλιστα τις
της Ελλάδας με αυτές της
Γερμανίας, η οποία είναι η οικονομική
και πολιτική νέμεσις της Αθήνας,
θα δούμε ότι υπάρχουν μεγάλες
Ανάμεσα στο 2007 και στο
εισαγωγές

διαφορές.

2014 οι Ελληνες μείωσαν κατά πολύ

τις αγορές ειδών πολυτελείας τα

Τρόφιμα και καύσιμα,
οι μόνε5 Kainyopies
προϊόντων που αύξησαν
ιο ποσοστό tous επί
ίων συνολικών εισαγωγών

οποία εισάγονται, ενώ οι Γερμανοί
συνέχισαν να έχουν ακόρεστη δίψα
για αγορά εισαγόμενων αυτοκινήτων
και ειδών πολυτελείας, όπως είναι
τα κοσμήματα.
Ο λόγος για τον οποίο οι εισαγωγές
που πραγματοποιεί η Ελλάδα
είναι τόσο σημαντικές είναι απλός.
Σχετίζεται με τον κίνδυνο του λεγόμενου
Grexit. Εάν η χώρα αποχωρήσει
από το ευρώ - ένα ενδεχόμενο
που έχει απομακρυνθεί λόγω της

συμφωνίας για την υπογραφή τρίτου
Μνημονίου - το νόμισμα που θα
χρειαστεί να εκδώσει θα υποτιμηθεί
δραστικά. Μια τέτοια υποτίμηση
ενός νέου εθνικού νομίσματος θα
έκανε πολύ ανταγωνιστικές τις εξαγωγές προϊόντων από την Ελλάδα
προς άλλες χώρες, θα έκανε όμως
απαγορευτικές και τις εισαγωγές. Το
τι θα σήμαινε αυτό για τα τρόφιμα
και άλλα απαραίτητα εισαγόμενα
προϊόντα όπως είναι τα φάρμακα
είναι εύκολο να γίνει κατανοητό.
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