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ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΣΚΟΙΠ

Αρχίζει η ανάπτυξη ολοκληρωμένου
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
αναβαθμισμένες υπηρεσίες συμβάλλοντας
σημαντικά όχι μόνο στη βελτίωση της
δημόσιας υγείας αλλά και στη μείωση τόσο
της ιδιωτικής δαπάνης για την Υγεία όσο
και της δαπάνης των νοικοκυριών για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Δεκτή έκανε την εισήγηση του

υπουργού

Υγείας Ανδρέα Ξανθού για τη
στρατηγική ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου
Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
ΠΦΥ το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής ΚΥΣΚΟΙΠ που
συνεδρίασε χθες υπό τον συντονισμό του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη
Δραγασάκη
Άλλωστε ο σχεδιασμός του ΚΥΣΚΟΙΠ
για το 2016 στοχεύει στη διεύρυνση και
Υγείας

εμβάθυνση των κοινωνικών πολιτικών
προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κρίσης αλλά και στη δημιουργία μιας
νέας βάσης θεμελίωσης και κατοχύρωσης
των κοινωνικών δικαιωμάτων Στελέχη
της κυβέρνησης δε επισημαίνουν ότι το
ΚΥΣΚΟΙΠ είναι ένας από τους βασικούς
άξονες ανάπτυξης του παράλληλου
Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα
με το ΚΥΣΚΟΙΠ το νομοσχέδιο για
την Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα σε
αυτή την κατεύθυνση αφήνοντας ισχυρό
κοινωνικό αποτύπωμα Μεταξύ άλλων η
νομοθέτηση της υγειονομικής κάλυψης
των ανασφάλιστων πολιτών και των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων καθώς και η
συνέχιση του προγράμματος για την αντι
προγράμματος

50 Μονάδες Γειτονιάς
μέσα στην επόμενη διετία

Κύτταρα οι Μονάδες
Γειτονιάς και τα Κέντρα Υγείας

μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
πολιτικές που απαντούν με
τρόπο σε υπαρκτές ανάγκες της
κοινωνίας επισημαίνει χαρακτηριστικά
το κυβερνητικό συμβούλιο
αποτελούν

ουσιαστικό

Μείωση της ιδιωτικής
δαπάνης στην Υγεία
Με τη μεταρρύθμιση για την

Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας συγκεκριμένα η
κυβέρνηση επιχειρεί μια μακράς πνοής τομή
στο σύστημα υγείας Αντιμετωπίζει ένα
χρόνιο και σοβαρό έλλειμμα στον χώρο
της Υγείας και ταυτόχρονα αναθεμελιώνει
το σύστημα στη βάση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας με έμφαση στη διαδικασία της
πρόληψης τονίζεται στην ανακοίνωση
του ΚΥΣΚΟΙΠ
Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε επίπεδο
γειτονιάς που θα παρέχουν ποιοτικά

Ειδικότερα στόχος είναι η αναδιοργάνωση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας με
επίκεντρο ένα σύγχρονο μοντέλο πρωτοβάθμιας
φροντίδας το οποίο θα στηρίζεται
στη Μονάδα Γειτονιάς την οποία θα
διεπιστημονική Ομάδα Υγείας
από οικογενειακούς γιατρούς
νοσηλευτές και άλλα άλλα επαγγέλματα
Υγείας επισκέπτες Υγείας κοινωνικοί
λειτουργοί κ.ά με συγκεκριμένο πληθυσμό
ευθύνης και στόχο την ολιστική φροντίδα
του από την πρόληψη και την προαγωγή
Υγείας έως και την αποκατάσταση
Επίσης στα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας
Αστικού Τύπου με τα οποία θα
άμεσα οι Μονάδες Γειτονιάς
Σε πρώτη φάση για την επόμενη διετία
στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι η ανάπτυξη
περίπου πενήντα Μονάδων Γειτονιάς
σε επιλεγμένες αστικές περιοχές
πέντε το 2016 και είκοσι πέντε το
2017
στελεχώνει

αποτελούμενη

διασυνδέονται

είκοσι
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ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ

ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μπρα ντε φερ
φαρμακαποθηκών
φαρμακοποιών
Αίτηση αναστολής
θα υποβάλει στο

Συμβούλιο

της Επικρατείας
ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φαρμακαποθηκα
ρίων ΠΣΦ για το
δελτίο τιμών με
τελευταίο

τη γενική ανακοστολόγηση
των φαρμάκων
προκειμένου να μην
μείωση των
κεφαλαίων τους οι
υποστούν

ιδίων

φαρμακαποθήκες
Η πρόεδρος του ΠΣΦ
Ειρήνη Μαρκάκη και ο
γενικός γραμματέας του
Συλλόγου Θεοδ Σκυλακάκης υπογράμμισαν σε συνέντευξη
Τύπου ότι για κάθε δελτίο τιμών με το οποίο
μειώνονται οι τιμές των φαρμάκων οι φαρμακαποθήκες
χάνουν ίδια κεφάλαια καθώς υποχρεούνται να
πωλούν τα φάρμακα σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή
που τα αγόρασαν
Αναφερόμενος στις ελλείψεις φαρμάκων ο κ
υποστήριξε ότι ευθύνονται τα φαρμακεία που
δεν προχωρούν σε παραγγελίες επειδή εδώ και τρεις
μήνες αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου τιμών με μειώσεις
στις τιμές
Σκυλακάκης

Ανανέωση στοκ κάθε είκοσι μέρες
Απαντώντας στις δηλώσεις του κ Σκυλακάκη οι
φαρμακοποιοί υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με δηλώσεις
εκπροσώπων των φαρμακαποθηκών το στοκ τους
ανακυκλώνεται κάθε είκοσι μέρες και πως είναι επίσης
γνωστό ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες τιμολογούν
τις
νέες μειωμένες τιμές με την έκδοση του δελτίου
με
τιμών Συνεπώς από την πρώτη ημέρα οι φαρμακαποθήκες
αγοράζουν με τις μειωμένες τιμές πουλώντας
όμως με τις παλιές υψηλές προς τα φαρμακεία
Όσον αφορά τις ελλείψεις υποστηρίζουν ότι οφείλονται
στον μη ικανό εφοδιασμό της αγοράς από τις
εταιρείες αλλά κυρίως στις παράλληλες εξαγωγές οι
αυξάνονται όσο μειώνονται οι τιμές φαρμάκων
στην Ελλάδα
Επισημαίνουν δε ότι τα διεκδικούμενα από τις
ποσά από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο ΠΦΣ ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ Τα ποσά αυτά αφορούν την επιστροφή
του φόρου 0,4 λόγω των εξαγωγών τους Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε ότι μόνο για το 2014 οι διεκδικήσεις
ανέρχονται στο ποσό των 700.000 ευρώ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
οποίες

φαρμακαποθήκες

3. ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΗΝ ΑΓΣΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/12/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/12/2015
Σελίδα: . . . . . . . . 26

ME TO ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αλαλούμ στην
αγσρά φαρμάκων
Αλαλούμ στην αγορά φαρμάκων
το νέο δελτίο τιμών ενώ
οι ελλείψεις εκατοντάδων
σκευασμάτων Χθες ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
αιφνιδιαστική απόφαση του
υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με
την οποία μειώθηκε κατά 10 ημέρες ο
χρόνος διάθεσης αποθεμάτων από τις
φαρμακαποθήκες ενόψει της εφαρμογής
του νέου δελτίο τιμών Για τις
ο Σύλλογος ενοχοποίησε
κυρίως τις εταιρείες και τις συνεχώς
μειούμενες ποσότητες που πωλούν
καθώς και τις ανεξέλεγκτες και παράνομες
εξαγωγές που πραγματοποιεί
μέρος των φαρμακείων Οι εκπρόσωποι
των φαρμακαποθηκαριων
ότι επιχειρείται προσπάθεια
αναδιανομής της πίτας της φαρμακευτικής
αγοράς και μάλιστα με παλιούς
χονδροκομμένους τρόπους
δημιουργεί

συνεχίζονται

κατήγγειλε

ελλείψεις

υποστήριξαν
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Κόντρα φαρμακοποιών
και φαρμακαποθηκαρίων
Στα χαρακώματα βρίσκονται οι

φαρμακαποθηκάριοι εναντίον
των φαρμακοποιών με αφορμή
το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων
Η απόφαση του υπουργείου να
μειώσει τον χρόνο που έχουν
οι φαρμακαποθήκες να
διαθέσουν το στοκ των φαρμάκων
τους με τις παλιές και άρα
τιμές από 30 σε 20 ημέρες
έχει προκαλέσει την έντονη
αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου
περιθώριο

υψηλότερες

Φαρμακαποθηκαρίων που
καταγγέλλει το υπουργείο Υγείας
για αιφνιδιαστικές αποφάσεις
και αφήνει αιχμές για άλλους
παράγοντες του χώρου του φαρμάκου
που αποτελούν προνομιακούς
συνομιλητές και διαδρομι
στές του υπουργείου Το νέο
δελτίο τιμών φαρμάκων θα ισχύει
για τις φαρμακαποθήκες από τις
4/1/2016 και για τα φαρμακεία
από τις 29/1/2016 Σύμφωνα με
τον σύλλογο οι αποθήκες δεν
θα προλάβουν να διαθέσουν τα
παλιά φάρμακα Ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος σε

απάντησή του επισημαίνει οτι
το στοκ των φαρμακαποθηκαρίων
ανακυκλώνεται κάθε 20 ημέρες
και από την πρώτη ημέρα μετά
την έκδοση του δελτίου τιμών
με μειωμένες τιμές πωλούν όμως
με τις παλιές υψηλές προς τα
φαρμακεία Πεδίο αντιπαράθεσης
έγιναν και οι ελλείψεις φαρμάκων
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους
των αποθηκών αυτές αποδίδονται
στην παρατεταμένη αβεβαιότητα
της αγοράς λόγω καθυστέρησης
έκδοσης του δελτίου τιμών στις
μειωμένες ποσότητες που πωλούν
οι πολυεθνικές στην Ελλάδα και
σε εξαγωγές από μέρας των
Στην απάντησή τους
οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι n
εμπλοκή φαρμακείων στις
εξαγωγές αποτελεί
της προσπάθειας
των ποσοτήτων προς εξαγωγή
των αποθηκών που βγάζουν
στην αγορά υπαλλήλους και
φαρμακείων

παράλληλες

παρεπόμενο

αύξησης

αγοράζουν

τοις μετρητοίς

σκευάσματα

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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Αποθήκες: Στο ΣτΕ για το

νέο δελτίο τιμών φαρμάκων
Οι εκπρόσωποι των φορμακαποθηκαριων θα απευθυνθούν
άμεσα στο ΣτΕ, ζητώντας την αναστολή

της ισχύος του δελτίου φαρμάκων, καθώς στις 17
ημέρες που προβλέπονται για τη διάθεση των
τους α οκτώ δεν είναι εργάσιμες. >1 3

αποθεμάτων

[ΠΣΦ] Προσφεύγει στο ΣτΕ κατά του περιθωρίου διάθεσης των αποθεμάτων

Οι φαρμακαποθήκες
αντιδρούν στο νέο δελτίο
Του Γιώργου Σακκά

γική απόφοση για το διάστημα
προσαρμογής ήταν 30 ημέρες

gsakkas@naftemporiki.gr

άμεση αντίδραση των

Τηνφορμίτκαποθπκάριων
η ανακοίνωση του
προκάλεσε

νέου δελτίου τιμών φορμάκων,

το οποίο αναρτήθηκε διορθωμένο

πλέον την Τρίτη λίγο πριν
από τα μεσάνυχτα, καθώς
περιθώριο μόλις l 7 ημερών
για τη διάθεση των αποθεμάτων
έναντι των 20 ημερών που
έχει θεσμοθετήσει π σχετική
υπουργική απόφοση. Μάλιστα,
οι εκπρόσωποι των φαρμακαποθπκάριων θα απευθυνθούν
άμεσα στο Συμβούλιο της
ζητώντας την αναοτολη της ισχύος του δελτι'ου καθώς
στις 17 ημέρες που προβλέπονται,
οι 8 ημέρες δεν είναι εργάσιμες
καθώς βρισκόμαστε ήδη
σε περίοδο εορτών. Σύμφωνα με
το δελτίο, οι φορμακευτικές εταιρείες
θα πρέπει να αλλάξουν τις
τιμές πωλησεις προς τις φορμακαποθήκες από τις 1 8 Δεκεμβρίου,
ενώ οι φορμακαποθήκες
θα πρέπει να προσαρμοστούν
μέχρι τις 4 Ιανουαρίου και για τα
φορμακεία στις 29 Ιανουαρίου.
Η πρόεδρος του ΠΣΦ Ειρήνη
Μαρκάκπ και ο γ.γ. του Συλλόγου
Θεόδωρος Σκυλακάκπς
σε συνέντευξη Τύπου
επιβάλλει

Επικρατείας,

υπογράμμισαν

που έδωσαν χθες όη ενώ η υπουρ¬

νονται με νόμιμες διαδικασίες.
Καταληγσντας, π κα Μαρκάκπ
δήλωσε: «Αδυνατούμε να
τη συμπεριφορά της
παρούσης ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας n οποία επί δύο και
πλέον μήνες δεν έχει κατορθώσει
να βρει τον χρόνο να συναντηθεί
με τον ΠΦΣ». Συμπληρωσε ακόμη
πως ο κλάδης με τις πιστώσεις
που δίνει στα φαρμακεία
επί της ουσίας χρηματοδοτεί την
αγορά με 0,5 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.
Σκυλακάκης ανέφερε ότι για την
αλλαγή στον χρόνο διάθεσης των
αποθεμάτων από 30 σε 20 ημέρες

για τις φορμακαποθήκες, με αιφνίδια
απόφοση του ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός σης 20/l 1
μείωσε τον χρόνο αυτό κατά 10
ημέρες και πλέον το δελτίο

κατανοήσουμε

επιβάλλει

ακόμη λιγότερες.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου
τόνισαν ότι από την αρχή της κρίσης
σ τζίρος των φορμάκων έχει
μειωθεί κατά 70% και το ποσοστό
κέρδους των φαρμακαποθηκών
έχει μειωθεί 40%. Για το
2014 ο συνολικός κύκλος εργασιών

των 100 ελληνικών ιδιωτικών

φαρμακαποθηκών έκλεισε στο
1 ,8 δια, αποσηώντας το 55% της
αγοράς. Σημειώνουν επίσης ότι
το 80% των πωλησεων αφορά σε

σηνταγογραφούμενα φάρμακα
τα οποία έχουν περιθώριο κέρδους
μόλις 4,67% και ακολουθούν
με μερίδιο 9% τα φάρμακα
της αρνητικής λίστας με 5,12%.
Η διοίκηση του Συλλόγου,
έκανε επίσης λόγο για την υπουργική

απόφαση που εξαιρεί τις
φορμακαποθήκες από τη δημιουργιά αλυσίδων φορμακείων,
παρέχοντας τη δυνατότητα αυτή
μόνο στους συνεταιρισμούς
φορμακοποιών, οι οποίοι επίσης
δραστηριοποιούνται στον τομέα
του χονδρεμπορίου. Η κα Μαρκάκη τόνισε ότι o Σύλλογος έχει
ήδη προσφύγει στο ΣτΕ, την Επι-

Σύμφωνα με το νέο δελτίο,
οι φαρμακαποθήκες
θα πρέπει να προσαρμόσουν
τις τιμές πώλησης
μέχρι τις 4 Ιανουαρίου.

ευθύνεται ένα σχετικό

έγγραφο

που (Ττάλθηκε στον υπουργό

τροπή Ανταγωνισμού, ενώ έχει
γίνει και σχετική επερώτηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο κ. Σκυλακάκης, αναφερόμενος
στις ελλείψεις φορμάκων,
σημείωσε ηως είναι φυσικό να
υπάρχουν ελλείψεις τη στιγμή
που εδώ και τρεις μήνες αναμένεται
π έκδοση νέου δελτίου
με μειώσεις στις τιμές. Ετσι,
τα φορμακεία δεν προχωρούν σε
παρογγελίες, παρά μόνο για τις
απολύτως απαροίτητες ποσότητες
φορμάκων. Οι δε παράλληλες
εξαγωγές για τις οποίες
τιμών

«κατηγορούνται»

οι φορμακαποθήκες
έχουν πλέον υποχωρήσει στα

περίπου 280 εκατ. ευρώ και γί¬

Υγείας από τον γενικό γραμματέα
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου. Ο ΠΦΣ από
τη μεριά του αναφέρει ότι αυτό
δεν ευσταθεί, καθώς σύμφωνα
με δηλώσεις εκπροσώπων των
φαρμακαποθηκάριων το στοκ
τους ανακυκλώνεται κάθε 20 μέρες.
«Είναι επίσης γνωστό ότι οι

φαρμακευτικές εταιρείες

τιμολογούν

με τις νέες μειωμένες
με την έκδοση του δελτίου
τιμών. Συνεπώς από την πρώτη
ημέρα σι φορμακαποθήκες
με τις μειωμένες τιμές,
πουλώντας όμως με τις παλιές
υψηλές προς τα φορμακεία» αναφέρει
τιμές

αγοράζουν

Ο ΠΦΣ. [S1D.-9919728]

