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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ό,τι μίζες δεν παίρνω εγώ τις παίρνουν MME
για να διασώσουν τους χρηματοδότες τους
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ

Απάντηση σε δημοσιεύματα
MME που παίρνοντας τη σκυτάλη
μερίδας

από το Πρώτο Θέμα θέλουν
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να
επιχειρεί τη συγκάλυψη των ευθυνών
για τον θάνατο της 4χρονης Μελίνας
Παρασκάκη μετά από επέμβαση
στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
λόγω συγγένειας της αναισθησιολόγου
με τον αναπληρωτή υπουργό
δίνει ο Παύλος Πολάκης με
του στο facebook
Ό,τι μίζες δεν παίρνω εγώ τις
παίρνουν κάτι ΠΡΩΤΑ ΦΛΕΜΜΑΤΑ
για να κάνουν ανθρωποφαγία σε
τραγικά περιστατικά προσπαθώντας
να χτυπήσουν εμένα μπας και
οι χρηματοδότες τους από
αυτά που έρχονται μέσα από τις
στην Υγεία Στην οικογένειά
μου την ευρύτερη δεν έχουμε βγάλει
ούτε λαμόγια ούτε ληστές ούτε
ούτε δοσίλογους ούτε
ναρκομανείς υπογραμμίζει
στις αιτιάσεις του Πρώτου
Θέματος ότι η αναισθησιολόγος Νε
κταρία Πολάκη είναι τοξικοεξαρτη
μένη και κλέφτρα
Υπενθυμίζεται ότι το τετράχρονο
κοριτσάκι εισήχθη στο νοσοκομείο
για να της αφαιρεθούν τα κρετάκια
μια εγχείρηση ρουτίνας δηλαδή αλλά
δεν ξύπνησε ποτέ από τη νάρκωση
Το κοριτσάκι παρουσίασε
και σύμφωνα με το συγγενικό
της περιβάλλον δεν άντεξε τη νάρκωση
μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και
εκεί εξέπνευσε τα ξημερώματα
δε ότι το τελικό πόρισμα
της ιατροδικαστικής έκθεσης αναμένεται
να βγει εντός των επόμενων
ημερών

Πολιτικά παιχνίδια
με την τραγωδία
της άτυχης Μελίνας

Θεραπείας

διαθέσιμο

Υγείας

ανάρτηση

έτρεξαν

καρδιολόγοι

διασωθούν

αλλαγές

πηρετώντας πολιτικές και άλλες
ένα τόσο λυπηρό γεγονός
τονίζει σε ανακοίνωσή της η'Ε
νωση Νοσοκομειακών Γιατρών
σκοπιμότητες

Ηρακλείου

δολοφόνους

απαντώντας

επιπλοκές

Σημειώνεται

Ένωση Νοσοκομειακών
Πατρών Ηρακλείου MME
εξυπηρετούν πολιτικές
σκοπιμότπτες
Είναι απαράδεκτο να γίνεται
εκμετάλλευσης από

αντικείμενο

συγκεκριμένους

δημοσιογράφους εξυ

να ουρλιάζω και να φωνάζω βοήθεια
Τη διασωληνώσαμε και της δώσαμε
αδρεναλίνη Επανήλθε αμέσως Αποφάσισα
ότι δεν πρέπει να την ξυπνήσω
αλλά και ότι χρειάζεται μεταφορά
στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ Γύρω στις 1 0 το
πρωί επικοινώνησα με την εφημερεύουσα
της Μονάδας Εντατικής
του νοσοκομείου και μου είπε
ότι δεν είχε εκείνη τη στιγμή
κρεβάτι και να την κρατήσουμε
κοιμισμένη για μία ώρα μέχρι να
τη μεταφέρουμε στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ
Ωστόσο μετά από περίπου μισή
ώρα τρία τέταρτα ξανάκανε το ίδιο
επεισόδιο Βροχόσπασμο Αμέσως
νεογνολόγοι παιδίατροι
ΩΡΛ 1 5 άτομα από πάνω
της μέχρι να μεταφερθεί στη ΜΕΘ
Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να τη
σώσουμε

Η'Ενωση σημειώνει ότι όλες οι
ενδείξεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι
άμεση κινητοποίηση των
μετά την εμφάνιση της
στον μέγιστο βαθμό τόσο
στο Βενιζέλειο αρχικά όσο και στο
ΠΑΓΝΗ στη συνέχεια κάνοντας ό,τι
ήταν δυνατό να αποτραπεί η δυσάρεστη
εξέλιξη Η στοχοποίηση
τονίζει που μάλιστα έχουν
αποδείξει στο χώρο της εργασίας
τους την ικανότητα και αποτελεσμα
τικότητά τους είναι απαράδεκτη
υπήρξε

ιατρών

επιπλοκής

ιατρών

Π Πολάκης Να γιατί
ο βρόμικος πόλεμος

παραπάνω στον ΕΟΠΥΥ το 2016
37,5 εκατομμύρια παραπάνω σε
γιατρών και υπερωρίες
προσωπικού νοσοκομείων και
Υγείας το 2016 προκηρύχθηκαν
ή παρατάθηκαν συμβάσεις
για πλήθος ιατρικού νοσηλευτικού
και λοιπού προσωπικού και το Ε
ΚΑΒ ενισχύθηκε με 90 επιπλέον
Επίσης το υπουργείο
προχώρησε στην εξάρθρωση του
μηχανισμού που έλεγχε 400.000
ψήφους και διαχειριζόταν 1,5 δια
ευρώ απομάκρυνση 120 διοικητών
και υποδιοικητών νοσοκομείων
Ιδιαίτερη μνεία κάνει ο Παύλος Πολάκης
και στο νομοσχέδιο για την
κάλυψη των ανασφάλιστων την
του ΕΣΥ και τη στήριξη των
γιατρών των ΠΕΔΥ που θα ψηφιστεί
τις επόμενες μέρες και στην
της τελευταίας φάσης
του μεγάλου σκανδάλου του ΚΕ
ΕΛΠΝΟ με το μαύρο χρήμα σε
MME και την επέκταση του ελέγχου
έως το 2004 που θα βγάλει φίδια
Ο αναπληρωτής υπουργός
ότι η Αριστοτέλους έχει
γνωστοποιήσει ότι εκπονεί σχέδιο
για τον έλεγχο όλων των συμβάσεων
υπηρεσιών των νοσοκομείων
τις προμήθειες και τον ΕΟΠΥΥ που
θα χτυπήσει την καρδιά της παρα
εφημερίες

Κέντρων

ασθενοφόρα

ενίσχυση

αποκάλυψη

Βαράτε όσο θέλετε Και αντέχουμε

και θα νικήσουμε διαμηνύει ο

Παύλος Πολάκης στα MME που
τον αναπληρωτή πουρ
γό ως νονό που συγκαλύπτει και με
ανάρτηση του στο facebook υποστηρίζει
ότι ο βρόμικος πόλεμος οφείλεται
στις πολιτικές πρωτοβουλίες
της πολιτικής ηγεσίας
Ενδεικτικά αναφέρει ότι μέσα σε
τρεις μήνες δόθηκαν 300 εκατ ευ
ρώ στα νοσοκομεία και 500 εκατ
παρουσιάζουν

υπενθυμίζει

Ό,ιι μίζ δεν παίρνω εγώ τ παίρνουν
κάτι ΠΡΩΤΑ ΦΛΕΜΜΑΤΑ για να κάνουν
ανθρωποφαγία oc τραγικά περιστατικά
προσπαθώντας να χτυπήσουν εμένα
μπα και διασωθούν οι χρηματοδοτεί
tous υπογράμμιζε ι
ο αν unoupYÖs Yytias Π floAanns

οικονομίας και της διαπλοκής στην
υγεία

Αναισθησιολόγος
Ακολουθήσαμε όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες
Έγινε κανονικά το χειρουργείο χωρίς
πρόβλημα Ακολουθήσαμε όλες τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και όλα
τα πρωτόκολλα δήλωσε μιλώντας
στην εφημερίδα του Ηρακλείου Πατρίς
η αναισθησιολόγος Νεκταρία
Πολάκη και περιγράφοντας τις κινήσεις
του ιατρικού προσωπικού συνέχισε
Το παιδί ξύπνησε ανέπνευσε
πολύ καλά και την ώρα που φωνάξαμε
τον μεταφορέα κατάλαβα ότι κάτι
δεν πάει καλά ότι δεν αναπνέει σωστά
Βάζω τα ακουστικά και την
να κάνει έναν τρομερό βρογχό
σπασμο Πέφτει απότομα η πίεσή της
από το 13 στο 7 και αρχίζει να έχει
βραδυκαρδία Εκείνη την ώρα ήμασταν
στον χώρο μια ακόμη αναισθησιολόγος
και δύο χειρουργοί Άρχισα
ακούω

Υπ Υγείας Συνειδητή
π διαστρέβλωση
τπς πραγματικότητας
Αδιανόητη και προκλητική χαρακτηρίζει
το υπουργείο Υγείας την
ορισμένων μέσων ενημέρωσης
να συνεχίζουν να εγκαλούν την
πολιτική ηγεσία για συγκάλυψη ευθυνών
Η Αριστοτέλους υποστηρίζει με
ανακοίνωσή της ότι είναι προφανές
ότι δεν έχουμε να κάνουμε με οποιοδήποτε
τύπου κριτική ή έλεγχο της
αλλά με συνειδητή διαστρέβλωση
της πραγματικότητας
Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη μέρα
από τον θάνατο της 4χρονης
29.12.2015 ο διευθυντής της Ιατρικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ
Γ.Ν Βενιζέλειο ο οποίος
χρέη διοικητή έδωσε εντολή
τη
για διενέργεια Προκαταρκτικής
επιμονή

εξουσίας

εκτελεί

Εξέτασης

Παράλληλα το Σώμα Επιθεωρητών
Υπηρεσιών Υγείας σε συνεννόηση
με το υπουργείο ζήτησε όλα τα
απαραίτητα έγγραφα από τη διοίκηση
του Βενιζέλειου προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ενδεδειγμένη
παρέμβαση του Σώματος
ελεγκτική
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ β

Χωρίς χημειοθεραπείες
λόγω έλλειψης φαρμάκων
Ρεπορτάζ

Ρίτα Μελά
rmela@dimokratianews.gr

καρκινοπαθείς

δεν μπόρεσαν
να κάνουν χθες την
προγραμματισμένη
θεραπεία τους στο
Νοσοκομείο Λαϊκό εξαιτίας

Δεκάδες

της μεγάλης έλλειψης ογκολογικών
φαρμάκων
Ανάλογα προβλήματα
και άλλα νοσοκομεία
όπως το θεραπευτήριο
Αφροδίσιων και Δερματικών
Νόσων Ανδρέας Συγγρός
από το οποίο λείπουν τέσσερα
είδη αντιρετροϊκών φαρμάκων
Τα παραπάνω καταγγέλλει
αντιμετωπίζουν

Σοκ από τις καταγγελίες του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών Βρίσκεται σε
κίνδυνο η ζωή δεκάδων ασθενών

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΙΣΑ ο οποίος κρούει τον κώδωνα

του κινδύνου στην ηγεσία
του υπουργείου Υγείας καθώς
ολοένα πληθαίνουν οι
για άδεια ράφια στα
φαρμακεία των δημόσιων
διαμαρτυρίες

νοσοκομείων

καρκινοπαθείς δεν έκαναν την
προγραμματισμένη θεραπεία
τους Ανάλογη κατάσταση επικρατεί
στα περισσότερα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας καθώς
δεν έχουν αποδεσμευτεί
τα απαιτούμενα κονδύλια για
την αγορά φαρμάκων με
να έχουν αδειάσει τα
ράφια των φαρμακείων τους
αναφέρει ο ΙΣΑ σε ανακοίνω
σή του
αποτέλεσμα

Σήμερα στο Νοσοκομείο

Λαϊκό παρατηρήθηκε μεγάλη
έλλειψη χημειοθεραπευ

τικών φαρμάκων και δεκάδες

Σημειώνεται ότι και τον
μήνα υπήρξαν ελλείψεις
σε αντιρετροϊκά φάρμακα
και είχε προκληθεί ανάλογο
πρόβλημα
Τότε το υπουργείο Υγείας
είχε διαβεβαιώσει ότι έχουν
εξασφαλιστεί τα κονδύλια και
έχουν αποσταλεί στα νοσοκομεία
Ωστόσο αυτό ήταν ανακριβές
καθώς διαπιστώνουμε
ότι σήμερα τα ταμεία των
είναι άδεια και στα
περισσότερα δεν μπορούν να
γίνουν οι παραγγελίες φαρμάκων
για τον Ιανουάριο
ο ΙΣΑ ο οποίος καλεί
την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας να αναλάβει τις
της
περασμένο

νοσοκομείων

επισημαίνει

ευθύνες
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Συνολική δαπάνη το 2014
841,8 εκατ ευρώ 206,4 εκατ για νοσοκομειακά
Δαπάνη στο πρώτο εξάμηνο του 2015

492,8 εκατ ευρώ 129,2 εκστ για νοσοκομειακά
Νοσοκομειακά φάρμακα
Ογκολογικά αντιρετροϊκά αντιαψορροφιλικοί
παράγοντες ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης
παρεντερικά διαλύματα και σκευάσματα για
άλλες σοβαρές παθήσεις

ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 40 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

Ανω κάτω με τα φάρμακα
Τα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις στους ασφαλισμένους
ίου ΕΟΠΥΥ θα χορηγούνται μόνο
από τα δημόσια νοσοκομεία Σοβαρές ελλείψεις

λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

από τα φαρμακεία των
δημόσιων νοσοκομείων
πλέον τα φαρμα
κα για σοβαρές παθήσεις στους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
Με το καλημέρα της απόφασης
ωστόσο τα δημόσια νοσηλευτικά
ιδρύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με
ελλείψεις λόγω της περιορισμένης
χρηματοδότησης Το νοσοκομείο
Λαϊκό δεν μπόρεσε χθες να χορηγήσει
χημειοθεραπεία σε 40 καρκινοπαθείς

Μόνο

χορηγούνται

Στο Ανδρέας Συγγρός παρατηρήθηκε
έλλειψη τεσσαρων αντιρε
τροϊκών φαρμάκων προκειμένου να
καλυφθούν οι οροθετικοί Πληροφορίες
αναφέρουν ότι υπήρξε
παράκληση

προς φαρμακευτικές

επιχειρήσεις

να δώσουν φάρμακα
χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός δια
δικτυακής ανάρτησης AAA όπως
προβλέπει ο νόμος

Ταφάρμακατου νόμου 3816/10
για σοβαρές παθήσεις είναι
νοσοκομειακής

χρήσης και χορηγούνταν
παλαιότερα από τα δημόσια νοσο¬

κομεία σε εξωτερικούς ασθενείς Με
την κρίση ωστόσο μειώθηκε η κρατική
χρηματοδότηση και τα νοσηλευτικά
ιδρύματα δεν ήταν πλέον
σε θέση να τα δώσουν
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
αναγκάζονταν τότε να αναγράψουν
στερείται στη συνταγή του ΕΟΠΥΥ
και να παραπέμψουν τους ασθενείς
σε αλλο νοσοκομείο Προκλήθηκε
χάος με τους ασθενείς να αναζητούν
τα φάρμακά τους πολλές φορές
άσκοπα Πα να λυθεί το πρόβλημα
η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε
να τα χορηγεί από τα φαρμακεία του
Οργανισμού

Εγκύκλισε
Με

εγκύκλιο του

ο υπουργός

Υγείας επαναφέρει το παλαιό καθεστώς
Ο Ανδρέας Ξανθός επισημαίνει
ότι τα νοσοκομειακά φάρμακα
θα χορηγούνται αποκλειστικά από
τα νοσοκομεία στους προϋπσλογι
αμούς των οποίων έχουν προβλεφθεί
αυξημένες πιστώσεις
Για τον λόγο αυτό τονίζει δεν
θα παραπέμπονται στα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ οι ασφαλισμένοι με την

ένδειξα στερείται επί των συνταγών
Καθιστά υπεύθυνες για την
τήρηση της απόφασης τις διοικήσεις
των Υγειονομικών Περιφερειών
ΥΠΕ και των νοσοκομείων με τις
οποίες έχει σήμερα σύσκεψη στο
υπουργείο Υγείας Στη σύσκεψη θα
επισημανθούν οι χθεσινές δυσλειτουργίες
και θα ζητηθεί από τους
διοικητές να δείχνουν ευαισθησία
καθώς το θέμα αφορά ανθρώπους
με σοβαρά νοσήματα
Αποκαλυπτική της ταλαιπωρίας
είναι η μαρτυρία στο Εθνος της
Ζωής Γραμματόγλσυ προέδρου του
Συλλόγου Καρκινοπαθών ΚΕΦΙ
Οι καρκινοπαθείς βλέπουμε σαν
θεούς τους γιατρούς και τα φαρμα
κα Τι να πω στους πάσχοντες όταν
αντιμετωπίζουν ελλείψεις σαν αυτές
που είχαμε στο Λαϊκό Επικοινώνησα
με το υπουργείο Υγείας και
μου είπαν πως το θέμα θα αντιμετωπιστεί
Δεν ξέρω όμως αν θα
έχουμε αύριο παλι τα ίδια προβλήματα

Σύμφωνα με το προεδρείο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ΙΣΑ
αναλογη κατάσταση επικρατεί στα
περισσότερα δημόσια νοσοκομεία
της χώρας Δεν έχουν αποδεαμευτεί
τα απαιτούμενα κονδύλια για την
αγορά φαρμάκων με αποτέλεαμα
να έχουν αδειάσει τα ράφια των
φαρμακείων τους
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος
Πατσύλης αναφέρει ότι τον περα

αμένσ μήνα είχε δημιουργηθεί ανάλογο
πρόβλημα σε αρκετά νοσοκομεία
της χώρας Το υπουργείο Υγείας
είχε διαβεβαιώσει ότι έχουν
εξασφαλιστεί

τα κονδύλια και έχουν
αποσταλεί στα νοσοκομεία
Διαπιστώνουμε

όμως ότι στα περισσότερα
νοσηλευτικά ιδρύματα δεν μπορούν

να γίνουν οι παραγγελίες
φαρμάκων για τον Ιανουάριο
Το ετήσιο κόστος των φαρμάκων
για σοβαρές παθήσεις είναι υψηλό
Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χορήγησαν
το 2014 φάρμακα υψηλού
συνολικής αξίας 841,8 εκατ
ευρώ από τα οποία τα 206,4 εκατ
αφορούσαν σκευάσματα νοσοκομειακής
χρήσης
Για το πρώτο εξάμηνο του 201 5
χορήγησαν φαρμακα της ίδιας
με αξία 492,8 εκατ έκτων
οποίων τα 129,2 εκατ αφορούσαν
νοσοκομειακά σκευάαματα
κόστους

κατηγορίας

éé

Στο Ανδρέας
Συγγρός παρατηρήθηκε

έλλειψη αντιρε
τροϊκών φαρμάκων
για οροθετικούς

4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΜΑΜΟΥΘ 52 ΔΙΟ ΔΟΛ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
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«ΓΑΜΟΣ» SHIRE-BAXALTA

Συμφωνία-μαμουθ
52 δισ. δολ.
στα φάρμακα
Καλά κρατεί ο πυρετός των
deals και στη φαρμακοβιομηχανία,
που «παρήγαγε» εξαγορές

και συγχωνεύσεις ύψους
550 δισ. δολαρίων το 2015, με
κορωνίδα τον αξίας 160 δισ.

δολ.. «γάμο» Pfizer- Allergan.
To 2016 ξεκίνησε με ένα διόλου
ευκαταφρόνητο deal ύψους 32
διο. δολαρίων, το οποίο προσέφερε
η βρετανική Shire (με
έδρα στην Ιρλανδία)
για την εξαγορά της αμερικανικής
Baxalta. Εάν η συμφωνία
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές
ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού,
ο νέος όμιλος θα συμπεριληφθεί
στις 20 μεγαλύτερες
φαρμακοβιομηχανίες του
και θα αποκτήσει ηγετική
θέση στην ταχέως αναπτυσσόμενη
αγορά θεραπειών για
σπάνιες παθήσεις. Η εξαγορά
αποτελεί προσωπικό στοίχημα
του διευθύνοντος συμβούλου
της Shire Φλέμινγκ Ορνσκοφ,
ο οποίος επέμεινε παρότι οι
της Baxalta απέρριψαν
την αρχική του πρόταση,
ύψους 30 δισ. δολ. τον περασμένο
Αύγουστο.
φορολογική

κόσμου

Αμερικανοί
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Συνάντηση του υπουργού Υγείας με τις υπηρεσίες διοίκησης

Οδηγίες στο παρά πέντε για να
λειτουργήσουν τα νοσοκομεία
φέρον απο υποψήφιους
Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν
και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια

Μόνο χθες στο νοσοκομείο

Λαϊκό παρατηρήθηκε μεγάλη

έλλειψη χημειοθεραπευτικών

Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητών
ΕΣΥ η οποία επίσης θα υποβάλει

J
στη

δοκιμασία της προσωπικής
συνέντευξης τους υποψηφίους Στη
συνέχεια θα υποβάλει την εισήγηση
της προς την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας που θα λάβει και την τελική

φαρμάκων και δεκάδες καρκινοπαθείς

δεν έκαναν την προγραμματισμένη
θεραπεία τους

απόφαση

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο μεταξύ την
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για την
κάλυψη 141 θέσεων σε Νοσοκομεία
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

για
τους εκτελούντες χρέη

Καθηκοντολόγιο
διοίκησης στο ΕΣΥ
και τους διοικητές
κών Περιφερειών έχει συντάξει η
ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά
τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν
στη λειτουργία των δημόσιων
νοσοκομείων Για σήμερα
μάλιστα έχει οριστεί κατεπείγουσα
συνάντηση στο υπουργείο Υγείας
ώστε να δοθούν οι σχετικές οδηγίες
στους διοικητές
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι
η έλλειψη φαρμάκων καθώς έχουν
παγώσει οι προμήθειες Μόνο χθες
στο νοσοκομείο Λαϊκό παρατηρήθηκε
μεγάλη έλλειψη χημειοθεραπευτικών
φαρμάκων και δεκάδες
καρκινοπαθείς δεν έκαναν την
θεραπεία τους Επίσης
ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν
και άλλα νοσοκομεία όπως
για παράδειγμα το νοσοκομεία
Ανδρέας Συγγρός από το οποίο
χθες έλειπαν τέσσερα αντιρετροικά
φάρμακα
Τα προβλήματα επεκτείνονται
σε όλες τις υπηρεσίες των δημόσιων
προγραμματισμένη

νοσοκομείων τα οποία παραμένουν
ακέφαλα από τον περασμένο
οπότε και η ηγεσία του
Υγείας προχώρησε στην
απομάκρυνση της πλειονότητας των
διοικητών Υπό τον ασφυκτικό αυτό
κλοιό η ηγεσία του υπουργείο Υγείας
πραγματοποιεί κατεπείγουσα
συνάντηση σήμερα το μεσημέρι με
την συμμετοχή διοικητών Υγειονομικών
Περιφερειών ΥΠΕ και όσων
εκτελούν προσωρινά χρέη διοίκησης
Διευθυντές της Ιατρικής και της
Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
στα νοσοκομεία ώστε να προσδιοριστεί
ατύπως ένα καθηκοντολόγιο
και να δοθούν κάποιες βασικές οδηγίες
για να δρομολογηθεί ουσιαστικά
η διοίκηση των νοσοκομείων
Άλλωστε άγνωστο παραμένει
πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
επιλογής των νέων διοικητών στο
ΕΣΥ ενώ η τοποθέτηση τους δεν
πριν από τον Μάρτιο Η
προθεσμία για την υποβολή αίτησης
Δεκέμβριο

υπουργείου

αναμένεται

για μία θέση διοικητή νοσοκομείου
λήγει στις 19 Ιανουαρίου και μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει αυξημένο
από υποψηφίους Ενδεικτικά
στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια
Αττικής έως την περασμένη Παρασκευή
οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί
δεν ξεπερνούσαν τις 10 για τις 32
θέσεις διοικητών και αναπληρωτών
διοικητών νοσοκομείων αρμοδιότητας
της Στη ΥΠΕ Πειραιά και Νήσων
με 32 νοσοκομεία αντίστοιχα είχαν
υποβληθεί 15 αιτήσεις για τις θέσεις
του διοικητή Συνολικά οι θέσεις
ανέρχονται σε 146 και κάθε
μπορεί να δηλώσει μέχρι
τρεις θέσεις σε μία ή δύο ΥΠΕ
Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη
ενδιαφέρον

ενδιαφερόμενος

πρόσκληση ενδιαφέροντος του
2013 για την 1η ΥΠΕ Αττικής είχαν
εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 500

άτομα
Πάντως στελέχη του υπουργείου

Υγείας εκτιμούν ότι ακόμα είναι
νωρίς και ότι θα εκδηλωθεί ενδια¬

ΠΕΔΥ Περιφερειακά Ιατρεία και
ΕΚΑΒ με σκοπό την ενίσχυση των
δομών υγείας στα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου όπου παρατηρούνται
αυξημένες προσφυγικές ροές Οι
προσλήψεις αφορούν συμβάσεις
έργου ορισμένου χρόνου τουλάχιστον
οκτάμηνης διάρκειας με δυνατότητα
ανανέωσης σύμφωνα με επόμενες
χρηματοδοτήσεις από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οι παραπάνω θέσεις για την
κάλυψη των οποίων το υπουργείο
Υγείας έχει εξασφαλίσει κονδύλι
ύψους 3.270.000 ευρώ αφορούν τα
Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα
Υγείας σε Λέσβο Χίο Σάμο Λέρο
Κάλυμνο Κω Ρόδο Τήλο και Σύμη
Επιπλέον θα ενισχυθούν τα παραρτήματα
του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό
Αιγαίο Ρόδος Μυτιλήνη Σάμος
Χίος Κως Κάλυμνος και Λέρος
καθώς προκηρύσσονται και θέσεις
Διασωοτών Πληρώματα Ασθενοφόρων

6. Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SHIRE ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ BAXALTA INTERNATIONAL
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Η φαρμακοβιομηχανία
Shire εξαγόρασε
την Baxalta International
To 2015 ήταν

χρονιά ιστορικού ρεκόρ με συγχωνεύσεις και
εξαγορές η αξία των οποίων έφθασε σε παγκόσμια κλίμακα
τα σχεδόν 5 τρισ δολάρια αλλά και το 2016 ξεκινά με
ανάλογες προδιαγραφές Υστερα από πολιορκία έξι μηνών
η φαρμακευτική βρετανική εταιρεία Shire θα αποκτήσει
την αμερικανική Baxalta International αντί 32 δισ δολαρίων
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί με ρευστό και μετοχές
έναν νέο ισχυρό όμιλο στο πεδίο της αντιμετώπισης
σπάνιων ασθενειών Αρχικά η Shire η οποία είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου είχε προτείνει
να αποκτήσει την Baxalta προσφέροντας μόνον μετοχές
Τροποποίησε ουσιαστικό την πρόταση αυτή και εξασφάλισε
την εταιρεία η οποία παρασκευάζει φάρμακα για σπάνιες
ασθένειες του αίματος διάφορες μορφές καρκίνου και
του ανοσιοποιητικού συστήματος
Με τη συμφωνία αυτή εκκινεί δυναμικά ο κλάδος της
περίθαλψης το 2016 ο οποίος ουτως ή άλλως σηματοδότησε
το 2015 με τη μεγαλύτερη συγχώνευση της χρονιάς μεταξύ
Pfizer και Allergan αντί 160 δισ δολαρίων Πέρυσι ο κλάδος
συνολικά υλοποίησε συμφωνίες αξίας 673 δισ δολαρίων
και ήταν ο πρώτος μεταξύ των υπολοίπων Η δε χθεσινή
ανακοίνωση της συνένωσης δυνάμεων Shire και Baxalta
σηματοδοτεί το δέλεαρ που επέχουν τα φάρμακα
σπάνιων ασθενειών Τα σκευάσματα αυτά
απευθύνονται σε μικρές ομάδες ασθενών στους οποίους
οι φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να τα χρεώσουν σε υψηλές
τιμές Οι τιμές αυτές μεταφράζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες
δολάρια έσοδα για τις φαρμακοβιομηχανίες
Θα αποκτήσουμε από κοινού την πρωτοπόρο πλατφόρμα
στις σπάνιες νόσους με ισχυρά θεμέλια για τη μελλοντική
μας ανάπτυξη τόνισε o διευθύνων σύμβουλος της Shire
Φλέμινγκ Ορνσκοβ Οι μέτοχοι θα λάβουν 18 δολάρια σε
ρευστό και 0,1482 της μετοχής της Shire για κάθε μετοχή
της Baxalta Η τιμή της μετοχής διαμορφώνεται στα 45,57
δολάρια το οποίο δηλώνει προσαύξηση 37,5 υπεράνω
της τιμής της Baxalta στις 3 Αυγούστου όταν εισήχθη στο
χρημαΉστήριο Τον Αύγουστο υπενθυμίζεται η αμερικανικό
εταιρεία είχε απορρίψει την προσφορά των 30 δισ δολαρίων
αναδεικνύοντας

δυσλειτουργίες

καταπολέμησης

διατεινόμενη πως δεν αποτιμάται κατάλληλα η αξία της
Μετά η Shire επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση η οποία
και έγινε αποδεκτή
REUTERS BLOOMBERG
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Περί νοοοκομεισιίών φαρμάκων
την

επισήμανση «εξαιρετικά
Μεεπείγον»,
ο υπουργός Υγείας

από τα φαρμακεία των κρατικών

Ξανθός ενημέρωσε με σημείωμά
τσυ την περασμένη Παρασκευή όλες
τις υγειονομικές περιφέρειες, υπενθυμίζοντας
ότι από 1-1-2016 τα νοσοκομειακά
φάρμακα της παραγράφου la
του άρθρου 12 του N.38l6/l0 (ΦΕΚ
6/Α/10) θα χορηγούνται αποκλειστικά

των νοσοκομείων έχουν
προβλεφθεί για τον λόγο αυτό αυξημένες
πιστώσεις, έτσι πλέον δεν θα
στα φαρμακεία τσυ ΕΟ

νοσοκομείων.

Αναφέρει δε ότι στους

Ανδρέας

προϋπολογισμούς

παραπέμπονται

ΓΊΥΥ οι

ασφαλισμένοι, με την ένδειξη

«στερείται» επί των σηνταγών. Να
ότι τα φάρμακα τα οποία
σημειώσουμε

παρείχε ο ΕΟΠΎΥ με την ένδειξη
ήταν της τάξης των 150 εκατ.
ευρώ και πλέον, ενώ η αύξηση των
που σημειώνει ο υπουργός
δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Για το
θέμα αυτό λέγεται ότι υπάρχει συνάντηση
τσυ ΣΦΕΕ με παράγοντες των
στις Βρυξέλλες. Γ. Σακ.
«στερείται»

πιστώσεων

θεσμών

IS1D:9953059J
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AN TIMNHMONIAKO ΜΠΛΟΚΟ
ιο
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΡ!ΑΚΕΥΤΙΚΕΣ

κόσπι Τι άλλαξε στο clawback των νοσοκομειακών φαρμάκων Τι επιδιώκει η αγορά

Αμυνα στο μνημόνιο παίζουν
οι φαρμακευτικές εταιρείες
Του Γιώργου Σακκά

μέτρα που θα διασφαλίσουν την
τήρηση των στόχων

gsakkasCUnaftemporiki gr

την έναρξη του 20 1 6
άρχισε και ο νέος
των

Με

πονοκέφαλος

φαρμακευτικών

εταιρειών που πρα
έρχεται από το νέο clawback
για τα νοσοκομειακά φάρμακα

Μάλιστα ο πονοκέφολος αυτός
δεν αφορά μόνο τις φαρμακευτικές
εταιρείες αλλά και τις ιδιωτικές

κλινικές ειδικά τις μεγαλύτερες
από αυτές οι οποίες θα
καλύπτονται μόνο κατά 30 εκατ
ευρώ για τη χορήγηση ακριβών

νοσοκομειακών φορμάκων από
περίπου 70 εκατ ευρώ που είχαν
μέχρι και πέρυσι
Ο ΣΦΕΕ πάντως

εκπροσωπούμενος

από τον πρόεδρο
Αποστολίδη τον

Πασχάλη

αντιπρόεδρο

Κώστα Παναγούλια και

τον γενικό διευθυντή Μιχάλη
Χειμώνα ξεκίνησε χθες μπαράζ
σηναντήσεων στις Βρυξέλλες
με κυριότερη αυτή με τον
εκπρόσωπο των θεσμών Τζ Κα
ρόνε

Κληστός
προϋπολογισμός

Υπενθυμίζουμε ότι συμφωνά
με τη σχετική διάταξη για το νο
σοκομειακό clawback προβλέπει
κλειστό προϋπολογισμό
για νοσοκομειακά φάρμακα στα
570 εκατ ευρώ για το 2016 εκ
των οποίων τα 60 εκατ ευρώ για
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 550
εκατ ευρώ για το 2017 για τα
νοσοκομεία εκ των οποίων τα
57,9 εκατ ευρώ για τα φορμα
κεία του ΕΟΙΊΥΥ και 530 εκατ ευρώ
για το 2018 για τα νοσοκομεία
εκ των οποίων 55,7 εκατ
ευρώ για τα φαρμακεία του ΕΟ
ΠΥΥ

Επίσης την Παρασκευή με
την επισήμανση Εξαιρετικά
Επείγον ουπουργόςΥγείαςΑν

δρέας Ξανθός ενημέρωσε όλες

τις υγειονομικές περιφέρειες
υπενθυμίζοντας ότι από 1-1
2016 τα νοσοκομειακά φάρμακα
ΙΑ θα χορηγούνται
από τα φαρμακεία
αποκλειστικά

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ
έχουν καταρτίσει σε σηνεργα
σία με την EFPIA μία πρόταση
με στόχο την υπογραφή ενός
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης με
τους δανειστές ώστε να τηρηθούν
στο ακέραιο οι στόχοι των
μνημονιακών υποχρεώσεων
αλλά υπό την προϋπόθεση ότι
θα δοθεί η ευχέρεια στην
να επιλέξει εκείνη τα
κυβέρνηση

ριασμό των δημοσίων νοσοκομείων
τα φάρμακα που δίνονταν
με το παραστατικό στερείται
τα 70 εκατ ευρώ ήταν για
φάρμακα ΙΑ n χορήγηση των
οποίων γίνονταν στις ιδιωτικές
κλινικές με περισσότερα από
60 κρεβάτια και τα 30 εκατ ευρώ
αφορούσαν σε φάρμακα που
οι ασθενείς λάμβαναν από τις
μικρότερες κλινικές που δεν είχαν
φαρμακείο δηλαδή με
από 60 κλίνες
λιγότερες

υπουργός
Υγείας
Ανδρέας Ξανθός
ενημέρωσε όλες τις

WO

υγειονομικές
περιφέρειες ότι
από 1-1-2016 τα
νοσοκομειακό
φάρμακα ΙΑ θα
χορηγούνται
αποκλειστικό από
τα φαρμακεία των
κρατικών
νοσοκομείων

Εδώ βέβαια θα πρέπει να
ότι για το 201 5 τα νο

επισημάνουμε

παραπάνω

για τις μικρές κλινικές
που το συνολικό κόστος για φάρμακα
ΙΑ έφτανε τα 30 εκατ ευρώ
ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να καλύψει
το ποσό αυτό Για τις μεγαλύτερες
κλινικές που διαθέτουν
φαρμακείο τα πράγματα είναι
διαφορετικά Οπως σημειώνουν
εκπρόσωποι του κλάδου οι ξένες
φαρμακευτικές δεν φαίνονται

διατεθειμένες να
την πίστωση χρόνου
την οποία ακούσια βέβαια
στο ελληνικό δημόσιο για

προσφέρουν

σοκομειακά φάρμακα τα οποία
χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ είναι της τάξης
των 250 εκατ ευρώ Σύμφωνα
τώρα με τις εκτιμήσεις
των ιδιωτικών κλινικών από τα
250 εκατ ευρώ τα 1 50 εκατ ευρώ
αφορούσαν σε φάρμακα που

την προμήθεια ακριβών θεραπειών
Το αποτέλεσμα είναι οι
ιδιωτικές κλινικές να μην
να έχουν πλέον φάρμακα
αφού από τα 70 εκατ ευρώ
τα οποία κάλυπτε ο ΕΟΠΥΥ
τώρα θα έχουν δυνατότητα να
λαμβάνουν μόνο τα 30 εκατ ευρώ
δηλαδή μόλις το 43

χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ για λογα¬
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προϋπολογισμούς

των νοσοκομείων έχουν

προβλεφθεί για τον λόγο αυτό
αυξημένες πιστώσεις έτσι πλέον
δεν θα παραπέμπονται στα
φορμακεία του ΕΟΠΥΥ οι ασφο
λισμενοι με την ένδειξη στερείται
επί των σηνταγών

Οπως αποδεικνύεται από τα

δίνουν

των κρατικών νοσοκομείων Ανα

φέρει δε ότι στους

Η κάλυψη από
τον ΕΟΠΥΥ

μπορέσουν

