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ΙΣΑ

Αναβάθμιση
της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης
Με αναφορά στα εκτός προστασίας
φάρμακα
Js

Την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης με ειδική αναφορά στα εκτός
σκευάσματα off patent ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών με επιστολή του προς τον ΕΟΠΥΥ
Σύμφωνα με την υπ αριθμ Γ5:34043/1 1 6-201 5 ΦΕΚ
Β 1 17 ο έλεγχος των ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων
συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ενεργοποιήθηκε
στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Η ενημέρωση αυτή θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει
και σκευάσματα τα οποία είναι πρωτότυπα μεν αλλά
εκτός προστασίας σημειώνει ο ΙΣΑ και εξηγεί Όπως
γίνεται αντιληπτό δεν είναι δυνατό οι γιατροί να
γνωρίζουν τα πρωτότυπα φάρμακα εκτός προστασίας
Off patent τα οποία προσαρτώνται στο ποσοστό των
διά τούτο θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη από
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

προστασίας

γενοσήμων

Άμεση καταβολή του υπόλοιπου 10
των ιατρικών επισκέψεων ζητάει ο ΙΣΑ
Την άμεση καταβολή του υπόλοιπου 1 0 των ιατρικών
επισκέψεων για τα έτη 2012 2015 ζητάει ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς τον πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό
Ο ΙΣΑ σημειώνει τους όρους της σύμβασης των γιατρών
με τον Οργανισμό και υπενθυμίζει ότι αρχικά
πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και κατα
ως προκαταβολή το 90 του αιτούμενου ποσού
και ακολουθεί η εκκαθάριση των υποβληθέντων
και η αποπληρωμή του υπόλοιπου 1 0
Παρά
ταύτα αναφέρει ο ΙΣΑ έχει πραγματοποιηθεί
καθυστέρηση καταβολής αυτών των ποσών
και καταλογίζει στον Οργανισμό αδικαιολόγητη
πραγματοποιείται

βάλλεται

λογαριασμών

μακροχρόνια

δυστροπία
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ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ

Το plan

Β

των κομμάτων

για τις

συνεργασίες
Με οδικό χάρτη που όμως προβλέπει και
plan Β κινούνται στην προεκλογική
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης σχετικά με
τις μετεκλογικές συνεργασίες τα επιτελεία
κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων 6-7
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ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Με plan Β για
τις συνεργασίες
τα κόμματα
Αλ Τσίπρας επιχειρεί να παγώσει τη συζήτηση για μετεκλογικές
και προτάσσει τον στόχο της αυτοδυναμίας Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
πάντως ξεκαθαρίζουν πως δεν θα υπάρξουν νέες εκλογές και αφήνουν
ανοιχτό το παράθυρο συνεργασιών κυρίως με το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ
Ο

συνεργασίες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

οδικό χάρτη που όμως
προβλέπει και plan Β

Με

κινούνται

οτην προεκλογική
κλιμάκωση της αντιπαράθεσε σχε
τικά με Tis πιθανές μετεκλογικές
συνεργασίες τα επιτελεία κυρίως
των δύο μεγάλων κομμάτων του
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας
Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης
Tainpas κατ apxàs επιχειρεί με τις
δημόσιες παρεμβάσεις του να γει
ώσει κάθε συζήτηση για το ενδε
χόμενο οποιασδήποτε μετεκλογικής
συνεργασίας προτάσσοντας τον
στόχο του για αυτοδυναμία τη
στιγμή μάλιστα που το πρώτο κύμα
των γκάλοπ αποκλείει την πιθανό
τητα αυτοδυναμίας
Σε πρόσφατη συνέντευξή του
άλλωστε είχε επισημάνει ότι αν
εξασφαλίσει πλειοψηφία αυτοδυναμία
με 1 5 1 έδρες τότε θα συζητήσει
για τα περιθώρια συνεργασίας
περιορίζοντας όμως τον ορίζοντα
αυτής στους Ανεξάρτητους Ελληνες
Το σίγουρο είναι ότι το κεντρικό
μήνυμα της Κουμουνδούρου θα
είναι το ίδιο και απαράλλακτο μέχρι
την 20ή Σεπτέμβρη Οτι δηλαδή
στόχος τους είναι η αυτοδυναμία
και ότι η κάλπη θα κατευθύνει προς

τα επόμενα βήματα
Στην αντίπερα όχθη η Νέα
εμφανίζεται ανοιχτή στις
συνεργασίες όπως και τα μικρότερα
κόμματα το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ
Τη δε απόλυτη γραμμή της
Κουμουνδούρου σπεύδουν να
και όχι χωρίς συνεννόηση
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που με
Δημοκρατία

διευρύνουν

τις δηλώσεις τους έρχονται πιο κοντά
στο σενάριο της συγκρότησης
κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ
και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και
του Ποταμιού
Για παράδειγμα το κορυφαίο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέως υπουργός
Νίκος Βούτσης που ξεκινά σήμερα

περιοδεία στην Ηπειρο δεν
απέφυγε να ανοίξει παράθυρα
για την επόμενη μέρα
των εκλογών Απέκλεισε μιλώνιας
υτο Βήμα FM το ενδεχόμενο νέων
εκλογών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία
ενώ αντιθέτως άφησε να
εννοηθεί ότι θα υπάρξει διάλογος
τα
με
δημοκρατικά κόμματα πλην
της Νέας Δημοκρατίας για συνεργασία
συνεργασίας

Οπως υποστήριξε βασική παράμετρος

και κριτήριο για τις αποφάσεις
περί συνεργασιών θα είναι η
ψήφος των πολιτών και απέφυγε
vq αποκλείσει με κατηγορηματικό
τρόπο κάποιο από τα σενάρια
πως θα είναι πολύ καλύτερο
να είναι μία κυβέρνηση που θα
από
μόνη της με την πλειοψηφία
μπορεί
της να προχωρήσει το
πρόγραμμά της είπε ο κ Ν Βούτσης
και έσπευσε να συμπληρώσει
Από εκεί και πέρα ο λαός θα δώσει
όλο το παζλ και το νέο σκηνικό
Αλίμονο εάν πηγαίναμε σε μια
που θα περιμέναμε να
ψηφίσει ο άλλος ή ο παράλλος για
να συνδράμει την προσπάθειά μας
Σε αυτό το οποίο είμαστε απολύτως
κατηγορηματικοί είναι γιατο παλιό
πολιτικό σκηνικό ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει συνεργασία και ιδίως
με τη ΝΔ Περιθώριο για μεγάλο
Θεωρούμε

εικοτολογία

συνασπισμό υτην Ελλάδα δεν υπάρ
χει
Ειδικά γιατο ενδεχόμενο συνεργασίας
με το Ποτάμι ή το ΠΑΣΟΚ ο
κ Βούτσης απάντησε Με τα σημε
ρι νά δεδομένα κατά τη γνώμη μας
δεν υπάρχει Από εκεί και πέρα με
το αποτέλεσμα των εκλογών θα
ενσκήψουμε όλοι για να το εξετάσουμε
διότι σε άλλες εκλογές δεν
πρόκειται να πάμε Και κατέληξε
χαρακτηριστικά Το μόνοι μας
προφανώς θα έχει ελαστικότητες
πολύ πέραν όμως του μεγαλου
με τη ΝΔ και θα το δούμε
τότε Μπορεί δηλαδή πολιτικές
δυνάμεις που θα έχουν έναν
συνασπισμού

διαφορετικό

πολιτικό λόγο ή διαφορετικές
πολιτικές δεσμεύσεις να
είμαστε υποχρεωμένοι τότε όμως
επαναλαμβάνω να τις αφουγκραστούμε
▲

Η Ολγα Γεροβασίλη
Τη γέφυρα των συνεργασιών

προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτή
παρότι σε αυτήν τη φάση είναι έντονα
τα στοιχεία της αντιπαράθεσης
με τα άλλα κόμματα η Ολγα Γεροβασίλη
Η εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ μίλησε σε ανάλογο ύφος
με τον κ Βούτση και διαβεβαίωσε
ότι η συμφωνία που έχει υπογραφεί
με τους δανειστές θα εφαρμοστεί
ενώ σε σχέση με τις ενδεχόμενες

μετεκλογικές συνεργασίες

υπογράμμισε

Δεν θα επαναφέρουμε
εμείς στο προσκήνιο όλο το παλιό
σύυτημα το οποίο έφερε τη χώρα
μέχρι εδώ Ο κ Κομμένος διαχώρισε
τη θέση του εγκαίρως Οταν λέμε
είμαστε εγγυητές είμαυτε εγγυ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ έχει ταχθεί σταθερά υπέρ των συνεργασιών Η Φ Γεννηματά
τονίζει ότι απαιτείται η συστράτευση όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων

Ο ΣΤ

ητές για τη Δημοκρατία για την
έξοδο από τα μνημόνια Αυτό δεν
μπορούμε να το κάνουμε με πολιτικές
δυνάμεις οι οποίες ιδεολογικά
και με επιλογή ακολουθούν
αυτήν την ακραία νεοφιλελεύθερη
πολιτική και ταυτίζονται με τους
δανειστές και πολλούς από αυτούς
που εκβίαζαν τη χώρα
Το σίγουρο είναι ότι το Ποτάμι
εξακολουθεί να πιυτεύει στην απο
τελεαματικότηταμίας κυβέρνησης
ευρείας συνεργασίας Ο Σταύρος
Θεοδώράκης δε που από την πρώτη
υτιγμή έχει ταχθεί υπέρ των
ξεκαθάρισε χθες ότι δεν
αναζητεί θέσεις στα υπουργεία και
συνεργασιών

ότι ο ίδιος θα παραμείνει εκτός
αν υπάρξει συμφωνία
συνεργασίας Το σύνθημά του είναι
Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κα
κυβέρνησης

ταλληλες θέσεις
Υπέρ της δημιουργίας μίας
εθνικής ενότητας είναι
η Χαριλάου Τρικούπη H αρχηγός
του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά σε
όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις
επαναλαμβάνει την ανάγκη να
οι προϋποθέσεις για
την κυβερνητική συστράτευση όλων
των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων

κυβέρνησης

εξασφαλιστούν

οι συνεργάτες της τέλος προαναγγέλλουν
ότι θα επιμείνουν σε αυτό
το μείζονος σημασίας θέμα
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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Συνταγογραφουν ακόμη
την εμπορική ονομασία
Οι γιατροί συνεχίζουν να γράφουν την
εμπορική ονομασία των φαρμάκων στις
συνταγές που εκδίδουν Η απελθούσα

κυβέρνηση παρότι δεσμεύθηκε απέναντι
στους δανειστές να πάρει πίσω τις
εξαιρέσεις που επινόησε δεν έδωσε
την ανάλογη εντολή Σελ 6

Συνταγές ακόμη με τα επώνυμα
Πολλοί γιατροί επιμένουν να γράφουν την εμπορική ονομασία των φαρμάκων παρά τις δεσμεύσεις
Τικ ΠΕΝΝΥΣ

μέτρο Αντίθετοι στο μέτρο αυτό
είναι επίσης οι γιατροί και οι

ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΛ

ελληνικές

Και όμως οι γιατροί συνεχίζουν

να γράφουν την εμπορική ονομασία
των φαρμάκων στις συνταγές
που εκδίδουν Παρά το
γεγονός ότι η προηγούμενη
είχε δεσμευθεί απέναντι
στους δανειστές να πάρει
πίσω τις εξαιρέσεις στη συν
ταγογράφηση της δραστικής
ουσίας που n ίδια είχε θεσπίσει
n υποχρέωση αυτή δεν έχει

κυβέρνηση

υλοποιηθεί

Η συνταγογράφηση αποκλειστικό
της δραστικής ουσίας χωρίς
καμία απολύτως εξαίρεση αποτελεί
ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα
στην υγεία του τρίτου
μνημονίου που ξεχάστηκε από
τον προηγούμενο υπουργό Υγείας
Παναγιώτη Κουρουμπλή ο οποίος
ούτως ή άλλως είχε εκφράσει την
αντίθεσή του στο συγκεκριμένο

φαρμακευτικές

επιχειρήσεις

Ειδικότερα στο μνημόνιο που
ψηφίστηκε στα μέσα Αυγούστου
2015 στη Βουλή αναφέρεται ότι
οι Αρχές δεσμεύονται να επαναφέρουν
προηγούμενα βασικά στοιχεία

των μεταρρυθμίσεων στο
σύστημα υγείας Μεταξύ αυτών
η πλήρης συνταγογράφηση φαρμάκων
με βάση τη δραστικό ουσία
με την κατάργηση εγκυκλίου του
περασμένου Απριλίου που όριζε
εξαιρέσεις σε αυτό το μέτρο
Μάλιστα η επαναφορά στην πλήρη
συνταγογράφηση της δραστικής
ουσίας χωρίς εξαιρέσεις είναι
προαπαιτούμενο και θα έπρεπε
να έχει ήδη υλοποιηθεί Υπενθυμίζεται
ότι η επίμαχη εγκύκλιος
του Απριλίου 2015 επιτρέπει την
αναγραφή της εμπορικής ονομα¬

σίας των γενόσημων φαρμάκων
αλλά και των φαρμάκων για χρόνιες
παθήσεις στην ηλεκτρονική
συνταγή από τον συνταγογρα

φοΰντα ως προτεινόμενα
στην πράξη ένα μνη
μονιακό μέτρο που είχε ψηφιστεί
το 2012 Και όπως αναμενόταν
προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες
των εκπροσώπων των
που τη χαρακτήρισαν
ως μονομερή ενέργεια Στις
διαπραγματεύσεις της
προηγούμενης κυβέρνησης με
τους θεσμούς η επαναφορά στην
καταργώντας

δανειστών

πρόσφατες

Αποτελεί ένα από τα βασικά
προαπαιτούμενα του
τρίτου μνημονίου που
ξεχάστηκε από τον
πρώην υπουργό Υγείας

πλήρη συνταγογράφηση της δραστικής
ουσίας ήταν από τα μέτρα
που δεσμεύθηκε χωρίς πολλές
αντιρρήσεις n ελληνική πλευρά
Και σαν να μην έφτανε αυτό με
το μνημόνιο που ψηφίστηκε πρόσφατα

οι ελληνικές Αρχές
να πάρουν πίσω και
την εξαίρεση του 15 οι γιατροί
μπορούν να γράψουν εμπορικές
ονομασίες για συγκεκριμένες
σε ποσοστό έως 15 της
αξίας της συνολικής ετήσιας συν
ταγογράφησής τους που είχε
τεθεί το 2012 με την ανοχή των
δανειστών
Η συνταγογράφηση με βάση
τη δραστική ουσία επιβλήθηκε
ως ένα από τα μέτρα που θα μπορούσε
να αυξήσει τη διείσδυση
των γενόσημων φαρμάκων η
οποία ωστόσο στη χώρα μας
καθηλωμένη σε πολύ χαμηλά
επίπεδα Μόλις δύο στα
δεσμεύονται

παθήσεις

παραμένει

δέκα 22 φάρμακα που λαμβάνουν
οι ασφαλισμένοι στην
είναι γενόσημα έναντι του
60 που είναι ο ευρωπάικός μέσος
όρος Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο
έως τον Δεκέμβριο του
2015 οι ελληνικές Αρχές θα πρέπει
να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα
για την αύξηση του μεριδίου των
γενόσημων κατά όγκο στο 40
στους εξωτερικούς ασθενείς και
στο 50 στους νοσηλευόμενους
ασθενείς
Αντίθετοι στη συνταγογράφηση
μόνο με βάση τη δραστική ουσία
είναι οι γιατροί που είδαν την
κυριαρχία τους στην επιλογή του
φαρμακευτικού σκευάσματος να
συρρικνώνεται Χαρακτηρίζουν
το μέτρο ως αντιεπιστημονικό
που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για τη δημόσια υγεία και
αντιπροτείνουν την εφαρμογή
θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Ελλάδα

