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ΣΦΕΕ 
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Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 

Τίτλος :  
Πονοκέφαλος για τις φαρμακευτικές εταιρείες η αρνητική 
λίστα και τα ΜΗΣΥΦΑ 

Μέσο:  

http://www.iatrikostypos.com/  

Δημοσίευμα :   

http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-

%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%C
F%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%C
E%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-
%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-
%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html 
Η επικείμενη έκδοση του Δελτίου Τιμών έχει φέρει πονοκέφαλο στις 

φαρμακευτικές εταιρείες που περιμένουν με αγωνία τις αλλαγές που θα 
σκαρφιστούν πάλι οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας με σκοπό, όπως 

διευκρινίζουν πάντα, τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Στο στόχο αυτή τη φορά είναι η αρνητική λίστα και τα ΜΗΣΥΦΑ φάρμακα. 

Ο ΣΦΕΕ προκειμένου να προλάβει τα ανεπανόρθωτα, έστειλε επιστολή 
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισημαίνοντας ότι, αφού τα ΜΗΣΥΦΑ 

και τα φάρμακα της αρνητικής λίστας δεν επιβαρύνουν τη δημόσια 
φαρμακευτική δαπάνη, αφού ως γνωστόν δεν αποζημιώνονται, θα πρέπει 

να εξαιρεθούν από το νέο Δελτίο Τιμών και να παραμείνουν σταθερά στις 
τιμές που έχουν ήδη, προκειμένου να μην υπάρξουν ελλείψεις στην 

αγορά. 

http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/9606-%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%86%CE%B1.html
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Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων, ευελπιστώντας οι αρμόδιοι του 
υπουργείου να μην κάνουν πάλι του κεφαλιού τους! 

 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ: Τολμηρές παρεμβάσεις για επίλυση των 
προβλημάτων στην Υγεία  

 
Μέσο: 
http://www.healthierworld.gr/ l 

Δημοσίευμα 

http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/cb2653f548f870
95/65173795697c8229/e64d0a4451817109.html 

 

 Στο 1,8 δισ. ευρώ ανέρχονται πλέον τα χρέη των δημόσιων 
νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 Ρητή γραπτή δέσμευσή από την κυβέρνηση για άμεση αποπληρωμή 

των υποχρεώσεών της μέσα στο 2012, στη φαρμακοβιομηχανία  
 Άμεση υλοποίηση των δομικών μεταρρυθμίσεων στο φάρμακο  

 Σύμφωνο Σταθερότητας μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και 
Κυβέρνησης με σαφείς, απλούς όρους, ώστε ο έλληνας ασθενής, τα 

ταμεία, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να 
συνεχίσουν να υπάρχουν. 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 – Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του 

ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνος Φρουζής, μιλώντας σήμερα στο 11Ο Συνέδριο 
Healthworld 2012 «Επανεξετάζοντας και Αναθεωρώντας το Μνημόνιο - Οι 

Επιπτώσεις στην Υγεία και την Περίθαλψη». 

Ο κ. Φρουζής δήλωσε ότι την τελευταία τριετία η δημόσια 

εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 45%. 
Παράλληλα οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν τον μεγαλύτερο 

απευθείας πιστωτή των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ με 1,8 δισ. ευρώ, ενώ 
έχουν υποστεί «κούρεμα» ύψους 1 δισ. ευρώ των ομολόγων που τους 

έχουν δοθεί από το κράτος  και ουσιαστικά έχουν να λάβουν χρήματα από 
το 2006. 

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «θα πρέπει η Κυβέρνηση με ρητή γραπτή 
δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι μετά την καταβολή της δόσης του 

δανείου που αναμένει η χώρα μας, θα τηρήσει ένα πλάνο πληρωμών των 
υποχρεώσεων της απέναντι στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσα στο 

2012, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να συνεχίσει να παρέχει τις απαραίτητες 
υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας». Επιπλέον, το 

πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο 
πολιτικής ηγεσίας και να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα 

κόστους αλλά εσόδων και κακής πρόβλεψής τους. 

http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/cb2653f548f87095/65173795697c8229/e64d0a4451817109.html
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/cb2653f548f87095/65173795697c8229/e64d0a4451817109.html
http://www.healthierworld.gr/portal/cc7146d26842552e/cb2653f548f87095/65173795697c8229/e64d0a4451817109.html
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«Θέλουμε να βοηθήσουμε την πολιτεία και να είμαστε συνομιλητές, για να 
βρούμε από κοινού τη λύση», διευκρίνισε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Κάλεσε 

όμως, τους αρμόδιους να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και να 
εφαρμόσουν τις δομικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που έχουν 

θεσμοθετηθεί, με τα οποία και μόνο μπορεί να υπάρξει έλεγχος της 
δαπάνης: μείωση στα σωστά επίπεδα των τιμών στα "off - patent" και 

generics,  ταυτόχρονη εξάπλωση του υπάρχοντος πιλοτικού συστήματος 
αποζημίωσης με ασφαλιστική τιμή, άμεση επέκταση της υπάρχουσας 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για περισσότερη διαφάνεια, γρήγορα και 

με το ελάχιστο κόστος, και δίκαιη ρύθμιση των περιθωρίων των εταίρων 
του φαρμάκου, όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο. Επιπλέον, εφαρμογή 

της λίστας φαρμάκων και οικονομικότερα νοσοκομειακά κόστη, καθώς και 
έλεγχος της βιοιατρικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον κ. Φρουζή, «εάν 

αυτά είχαν εφαρμοστεί, δεν θα χρειαζόταν σήμερα να εφαρμοστούν 
συμπληρωματικά μέτρα». Τόνισε επίσης ότι «ο στρατηγικός στόχος και το 

πλάνο της Πολιτείας για το claw back σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την 
αδυναμία της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τις απαιτούμενες δομικές 

μεταρρυθμίσεις». 

Εφόσον λοιπόν υλοποιηθούν τα παραπάνω και συνεχίσει να υπάρχει 

υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη, τότε αυτή θα πρέπει να 
καταμεριστεί ισομερώς σε όλους τους παρόχους της Υγείας, ώστε να 

πληρώσει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Πρόταση του Συνδέσμου 
είναι η όποια υπέρβαση (της φαρμακευτικής δαπάνης) να υπολογίζεται 

εφεξής σε ετήσια βάση, καθώς υπάρχουν αυξομειώσεις ανά μήνα. 

Ο ΣΦΕΕ επιθυμεί να είναι μέρος της λύσης για τη διαφύλαξη της Υγείας και 
όχι του προβλήματος. Περαιτέρω, ο κος Φρουζής, τόνισε, πως «οι στόχοι 

υπερσυμπίεσης του προϋπολογισμού του φαρμάκου για το 2013-2014 
ισοδυναμούν με πλήρη κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης με 

αποτέλεσμα να στραφούν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Αυτό θα έχει ως 

συνέπεια την εκτόξευση των συνολικών δαπανών για την υγεία». Για το 
λόγο αυτό, όπως δήλωσε «η υπογραφή ενός Συμφώνου Σταθερότητας 

μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και Κυβέρνησης με σαφείς, απλούς όρους 
Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων είναι μονόδρομος. Σε διαφορετική 

περίπτωση, δεν μπορεί να ζητείται από την φαρμακοβιομηχανία να 
αποτελεί τον πάροχο που πιστώνει απευθείας και επί σειρά ετών ένα 

σύστημα χωρίς προοπτική βιωσιμότητας».  
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Θεματολογία:  
Κινητοποιήσεις καρκινοπαθών σε όλη την Ελλάδα  
 

Μέσο: 

http://www.iatrikostypos.com/  

 

Δημοσίευμα:  

 

http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE

%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%C

E%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-

%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html 

 

 

Η Διασωματειακή Επιτροπή Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών 
(Δ.Ε.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ) και οι σύλλογοι καρκινοπαθών από όλη την Ελλάδα που 

συμμετέχουν σε αυτήν, μπροστά στον κίνδυνο που απειλεί την υγεία και 
την ζωή τους από την έλλειψη δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

που δημιουργούν οι ελλείψεις φαρμάκων, οι κινητοποιήσεις των 
φαρμακοποιών και των νοσοκομειακών γιατρών και γιατρών του ΕΟΠΥΥ, 

αποφάσισαν να προβούν σε δικές τους ειρηνικές και αξιοπρεπείς 
κινητοποιήσεις. 

 

Έτσι θα κάνουν συγκεντρώσεις στις κεντρικές πλατείες των πόλεων στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα στις 12 

Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11πμ για να διαμαρτυρηθούν για την 
κατάσταση και να ζητήσουν από τους αρμόδιους να δώσουν οριστική λύση 

στα χρόνια αιτήματα τους. 

 

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία 

Συντάγματος, και θα μετέχουν από την Δ.Ε.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ τα σωματεία 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Φίλων Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι Αθηνών, ΜΕΙΝΕ 

ΔΥΝΑΤΟΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ 
ΖΩΗΣ και άλλοι σύλλογοι. Κατά την συγκέντρωση θα επιδώσουν έγγραφο 

στην κυβέρνηση με το οποίο ζητούν την απρόσκοπτη πρόσβαση των 

http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
http://www.iatrikostypos.com/ellada/item/9607-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.html
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καρκινοπαθών στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως αρμόζει 
σε μία πολιτισμένη κοινωνία. 

 

Ιατρικός Τύπος 
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Τίτλος :  
Φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ αν δεν συμμορφωθούν 
οι φαρμακοποιοί 
Φαρμακευτικός Σύλλογος:Να πληρώσουν ότι οφείλουν, 
δεν υποκύπτουμε στον εκβιασμό 
Μέσο: 
http://www.tovima.gr/  
 
Δημοσίευμα :   
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474290 

Εντείνει τις πιέσεις προς τους φαρμακοποιούς για να σταματήσουν τις 
κινητοποιήσεις και να χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους 
ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.  
 

Ο υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος, μιλώντας στο 11ο Συνέδριο 
Healthworld 2012 που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, 

εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην απελευθέρωση του 
επαγγέλματος των φαρμακοποιών εξαιτίας, όπως είπε, της αδιαλλαξίας 

τους.  

 
«Θα βρούμε τρόπο διάθεσης φαρμάκων εκτός φαρμακείων», είπε ο 

υπουργός Υγείας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα εξεταστεί η πιθανότητα 
διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ.  

 
Η αντίδραση των φαρμακοποιών ήταν άμεση. «Είναι πρωτοφανές να 

εκβιάζει αυτός ο οποίος χρωστάει. Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν αχαριστία 
απέναντι στους φαρμακοποιούς, η προσφορά των οποίων είναι τεράστια 

τους τελευταίους μήνες σε έναν Οργανισμό που καταρρέει», δήλωσε ο 
πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών (ΦΣΑ). Ο κ. Κώστας 

Λουράντος κάλεσε τον υπουργό «να πληρώσει τα λεφτά που οφείλει 
γνωρίζοντας ότι οι φαρμακοποιοί δεν εκβιάζονται». 

 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) κ. Κώστας Φρουζής, ανέφερε ότι τα χρέη των 

Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις ανέρχονται στο 1,8 δισ. ευρώ.  

 
Ο κ. Φρουζής ζήτησε από την κυβέρνηση ρητή γραπτή δέσμευσή για 

άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεών της μέσα στο 2012 και άμεση 
υλοποίηση των δομικών μεταρρυθμίσεων στο φάρμακο. 

 
Επίσης, ζήτησε να υπάρξει ένα σύμφωνο σταθερότητας μεταξύ 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474290
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474290


 

[8] 
 

φαρμακοβιομηχανίας και κυβέρνησης με σαφείς, απλούς όρους, ώστε ο 
έλληνας ασθενής, τα Ταμεία, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα να συνεχίσουν να υπάρχουν. 
 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε, την τελευταία τριετία η δημόσια 
εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 45%. 

Παράλληλα οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν τον μεγαλύτερο 
απευθείας πιστωτή των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ με 1,8 δισ. ευρώ, ενώ 

έχουν υποστεί «κούρεμα» ύψους 1 δισ. ευρώ των ομολόγων που τους 

έχουν δοθεί από το κράτος και ουσιαστικά έχουν να λάβουν χρήματα από 
το 2006. 

 
Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι μετά 

την καταβολή της δόσης του δανείου που αναμένει η Ελλάδα, θα τηρήσει 
ένα πλάνο πληρωμών των υποχρεώσεων της απέναντι στις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις μέσα στο 2012, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να συνεχίσει να 
παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα του συστήματος 

Υγείας.  
 

«Επιπλέον», πρόσθεσε, «το πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ θα 
πρέπει να λυθεί σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας και να καταλάβουμε όλοι ότι 

δεν είναι ένα πρόβλημα κόστους αλλά εσόδων και κακής πρόβλεψής τους. 
Θέλουμε να βοηθήσουμε την πολιτεία και να είμαστε συνομιλητές, για να 

βρούμε από κοινού τη λύση», διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.  

 
Κάλεσε τους αρμόδιους να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και να 

εφαρμόσουν τις δομικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που έχουν 
θεσμοθετηθεί, με τα οποία και μόνο μπορεί να υπάρξει έλεγχος της 

δαπάνης:  
 

- μείωση στα σωστά επίπεδα των τιμών στα «off - patent» φάρμακα και 
στα γενόσημα 

 
- ταυτόχρονη εξάπλωση του υπάρχοντος πιλοτικού συστήματος 

αποζημίωσης με ασφαλιστική τιμή 
 

- άμεση επέκταση της υπάρχουσας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για 
περισσότερη διαφάνεια, γρήγορα και με το ελάχιστο κόστος  

 

- και δίκαιη ρύθμιση των περιθωρίων των εταίρων του φαρμάκου, όπως 
περιγράφονται στο Μνημόνιο.  

 
Επιπλέον, εφαρμογή της λίστας φαρμάκων και οικονομικότερα 

νοσοκομειακά κόστη, καθώς και έλεγχος της βιοιατρικής τεχνολογίας.  
 

Αναφερόμενος στο claw back είπε ότι «σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την 
αδυναμία της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τις απαιτούμενες δομικές 
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μεταρρυθμίσεις».  
 

Τέλος, ανέφερε ότι εφόσον υλοποιηθούν τα παραπάνω και συνεχίσει να 
υπάρχει υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη, τότε αυτή θα πρέπει να 

καταμεριστεί ισομερώς σε όλους τους παρόχους της Υγείας, ώστε να 
πληρώσει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Πρόταση του ΣΦΕΕ είναι η 

όποια υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης να υπολογίζεται εφεξής σε 
ετήσια βάση, καθώς υπάρχουν αυξομειώσεις ανά μήνα. 
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Τίτλος :  
Φάρμακα στα σούπερ μάρκετ; 

Μέσο:  
http://www.nooz.gr/  
 

Δημοσίευμα :   
http://www.nooz.gr/greece/gia-fileleu8eropoiisi-ston-xoro-tou-farmakou-
ekane-logo-o-lukourentzos 

 

Για «φιλελευθεροποίηση» στον χώρο του φαρμάκου, που θα δίνει τη 
δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να «φεύγουν» από τον σύλλογό τους 
και να συνάπτουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΠΥ, έκανε λόγο ο υπουργός 

Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, μιλώντας στο 11ο ετήσιο συνέδριο 
«Health World 2012», το οποίο πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο 

της Αθήνας.  

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι τα προνόμια που έχουν οι φαρμακοποιοί είναι 

πολλά, καθώς -όπως σημείωσε- είναι οι πρώτοι που πληρώνονται ακόμη 
και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και παράλληλα διαθέτουν στα 

καταστήματά τους πολλά προϊόντα που δεν είναι αυστηρά 
φαρμακευτικά.  

Αυτό οδήγησε στην εκτίμηση, από κάποιους παρευρισκομένους, ότι θα 

διευρυνθεί ο χώρος διακίνησης του φαρμάκου και εκτός από τα 
φαρμακεία, θα μπορεί να διατίθεται και από άλλα καταστήματα, 

όπως τα σούπερ - μάρκετ.  

Κύκλοι του υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις, έκαναν λόγο 

για παρανόηση των λεγομένων του υπουργού και διευκρίνισαν ότι δεν 
υπάρχει καμιά σκέψη για εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου. 

«Οφείλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους ηγέτες και τους πολίτες των κρατών-μελών για την 

έμπρακτη συμπαράστασή τους τόσο με τη γενναία χρηματοδότηση της 
Ελλάδος, όσο και για τη στήριξή τους μέσω της Task Force στο επίπεδο 

της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργασίας σε κρίσιμους 
τομείς του Υπουργείου Υγείας. Διαφωνώ πλήρως με εκείνους οι οποίοι σε 

μια εντυπωσιακή επίδειξη λαϊκισμού θεωρούν τους φίλους εταίρους και 
δανειστές μας ως υπαίτιους για τη δυσμενή οικονομική συγκυρία της 

χώρας μας» σημείωσε ο υπουργός, δεχόμενος από μερίδα 
παρευρισκομένων κριτική ως ότι «ευχαρίστησε την τρόικα» και από 

άλλους την εκτίμηση ότι «είπε απλώς τα αυτονόητα». 

http://www.nooz.gr/greece/gia-fileleu8eropoiisi-ston-xoro-tou-farmakou-ekane-logo-o-lukourentzos
http://www.nooz.gr/greece/gia-fileleu8eropoiisi-ston-xoro-tou-farmakou-ekane-logo-o-lukourentzos
http://www.nooz.gr/greece/gia-fileleu8eropoiisi-ston-xoro-tou-farmakou-ekane-logo-o-lukourentzos
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Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στον χώρο 
της Υγείας, σημειώνοντας ότι «κάθε ευρώ που διατίθεται για φάρμακα 

είναι πολύτιμο», ενώ υποστήριξε «ότι όλα τα χρονοδιαγράμματα 
τηρούνται».  

Τέλος, απέδωσε την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει γιατρούς, 
φαρμακοποιούς και προμηθευτές, στη μεγάλη υστέρηση εσόδων που 

έχουν τα ταμεία και κυρίως το ΙΚΑ, το οποίο -όπως είπε- θα έπρεπε να έχει 
έσοδα από την οικοδομή 140 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και έχει μόλις 80 

εκατομμύρια ευρώ. 
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Τίτλος :  
Φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ  

Μέσο:  
http://www.gazzetta.gr/  

 

Δημοσίευμα :  
http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/324539-farmaka-kai-sta-soyper-

market 
 

Την πρόθεση του υπουργείου να πωλούνται τα φάρμακα μέσω των σούπερ 
μάρκετ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
μιλώντας στο 11ο ετήσιο συνέδριο Health World 2012. 

 
Όπως ανέφερε το υπουργείο προσανατολίζεται στο άνοιγμα της αγοράς 

φαρμάκων σε αλυσίδες καταστημάτων. 

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ο κ. Λυκουρέντζος επεσήμανε πως 

απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο χώρο της Υγείας, σημειώνοντας ότι κάθε 
ευρώ που διατίθεται για φάρμακα, λείπει από τους μισθούς και τις 

συντάξεις. 

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του υπουργού γίνεται ενώ οι φαρμακοποιοί 

έχουν κόψει την πίστωση στον ΕΟΠΥΥ. 

Πηγή: newsbeast.gr 

http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/324539-farmaka-kai-sta-soyper-market
http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/324539-farmaka-kai-sta-soyper-market
http://www.gazzetta.gr/koinonia/article/324539-farmaka-kai-sta-soyper-market
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/411559/farmaka-kai-sta-souper-market/
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Θεματολογία:  
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«Η Δημόσια Υγεία παραδίδεται στα καρτέλ» 
 
Μέσο: 
http://www.ethnos.gr/  

Δημοσίευμα 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=6371028

8 
 

«Την εμπορευματοποίηση της Δημόσιας Υγείας και την παράδοσή 
της στα "καρτέλ" της υγείας», καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο 

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: 
 

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με την προοπτική 
φιλελευθεροποίησης της αγοράς τους φαρμάκου που ανακοινώθηκε 

σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του 

συνεδρίου HealthWorld 2012, επισημαίνει τα εξής: 

Η υγεία και το φάρμακο είναι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί η επίσημη πολιτεία να το παραδώσει στην 

εμπορευματοποίηση. 

Είδαμε τις συνέπειες για τον ασθενή από το άνοιγμα του ιατρικού 

επαγγέλματος δια χειρός Ανδρέα Λοβέρδου:τους τελευταίους μήνες ειδικά 
στην επαρχία υπήρξε διπλασιασμός του ποσού που διαθέτουν οι ασθενείς 

για κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις. 

Το άνοιγμα της αγοράς του φαρμάκου θα οδηγήσει στο να διογκωθεί και 
να μετακυληστεί με ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς διαδικασίες το κόστος για 

την φαρμακευτική περίθαλψη στον ίδιο τον ασθενή. 

Θα δημιουργηθούν ασθενείς πολλών ταχυτήτων και την υγεία τους θα 

βρίσκουν πλέον μόνο όσοι μπορούν να την ακριβοπληρώσουν. 

Την κρίσιμη αυτή περίοδο δεν υπάρχουν περιθώρια για «παιχνίδια» από 
καμία πλευρά. 

Ζητάμε να σταματήσουν οι πειραματισμοί και να γίνουν σοβαρές και 
τεκμηριωμένες προτάσεις για να βγει από το αδιέξοδο του Δημόσιο 

Σύστημα Υγείας που σήμερα καταρρέει. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63710288
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63710288
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63710288
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Έχουν ήδη εγκαταλειφτεί στην μοίρα τους οι εκατοντάδες χιλιάδες 
ανασφάλιστοι πολίτες που η επίσημη πολιτεία τους πέταξε στον Καιάδα και 

σήμερα προσπαθούμε μέσα από τα Κοινωνικά Ιατρεία να τους στηρίξουμε 
και ν απαλύνουμε τις πληγές τους. 

Δεν θα επιτρέψουμε να εγκαταλειφτούν στην μοίρα τους και οι υπόλοιποι 
ασθενείς και να γίνουν έρμαιο στα παιχνίδια της ελεύθερης αγοράς . 

Τέλος ζητάμε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά να 

τηρήσει τις δεσμεύσεις του και ν ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμής των εργαστηριακών εξετάσεων και των κλινικών πράξεων των 

συμβεβλημένων και πιστοποιημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ». 
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Θεματολογία:  
Οι γιατροί στο πλευρό των φαρμακοποιών 
Διαφωνούν με τα σχέδια της κυβέρνησης για 
απελευθέρωση της αγοράς φαρμάκου 
 
Μέσο: 
http://www.tovima.gr/  

Δημοσίευμα 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474407 

 

Την αντίθεσή τους στην πρόθεση του υπουργού Υγείας κ. Αντρέα 
Λυκουρέντζου να απελευθερώσει του επάγγελμα του φαρμακοποιού, 

επιτρέποντας τη διάθεση φαρμάκων ακόμη και από σούπερ μάρκετ, 
εκφράζουν οι γιατροί.  

«Η υγεία και το φάρμακο είναι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί η επίσημη πολιτεία να το παραδώσει στην 

εμπορευματοποίηση», επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο 

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.  
 

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης προειδοποιεί ότι «το άνοιγμα της 
αγοράς του φαρμάκου θα οδηγήσει στη διόγκωση και στη μετακύλιση του 

κόστους για την φαρμακευτική περίθαλψη στον ίδιο τον ασθενή». «Θα 
δημιουργηθούν ασθενείς πολλών ταχυτήτων», προσθέτει, «και την υγεία 

τους θα βρίσκουν πλέον μόνο όσοι μπορούν να την ακριβοπληρώσουν. 
Την κρίσιμη αυτή περίοδο δεν υπάρχουν περιθώρια για "παιχνίδια" από 

καμία πλευρά».  
 

Οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ ζητούν επίσης από τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας κ. Μάριο Σαλμά να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να ανακοινώσει 

άμεσα το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των εργαστηριακών εξετάσεων και 
των κλινικών πράξεων των συμβεβλημένων και πιστοποιημένων, με τον 

ΕΟΠΥΥ, γιατρών.  

 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474407
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474407
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Θεματολογία:  
Παρμηνεύθηκαν οι δηλώσεις του Ανδ.Λυκουρέντζου 

«Φιλελευθεροποίηση» του χώρου του φαρμάκου 
επιθυμεί το υπουργείο Υγείας και όχι διεύρυνση των 
σημείων πώλησης 

Μέσο: 
http://health.in.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231212625 

 
 
Αθήνα 

Για παρανόηση των λεγομένων του υπουργού Υγείας Ανδρέα 
Λυκουρέντζου, κάνουν λόγο κύκλοι του υπουργείου αναφερόμενοι σε 

δημοσιεύματα για διεύρυνση του χώρου διακίνησης του φαρμάκου εκτός 
από τα φαρμακεία, και από άλλα καταστήματα όπως τα σούπερ μάρκετ.  

 
Ο κ.Λυκουρέντζος μιλώντας στο 11ο Συνέδριο Healthworld 2012 

«Επανεξετάζοντας και Αναθεωρώντας το Μνημόνιο - Οι Επιπτώσεις στην 
Υγεία και την Περίθαλψη» αναφέρθηκε σε «φιλελευθεροποίηση» στον 

χώρο του φαρμάκου, που θα δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς 
να «φεύγουν» από τον σύλλογό τους και να συνάπτουν συμβάσεις με τον 

ΕΟΠΠΥ. 
 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «πολλά» τα προνόμια που 
έχουν οι φαρμακοποιοί, καθώς -όπως σημείωσε- είναι οι πρώτοι που 

πληρώνονται ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και παράλληλα 

διαθέτουν στα καταστήματά τους πολλά προϊόντα που δεν είναι αυστηρά 
φαρμακευτικά.  

 
Αυτή η δήλωση οδήγησε στην εκτίμηση, ότι θα διευρυνθεί ο χώρος 

διακίνησης του φαρμάκου και εκτός από τα φαρμακεία, θα μπορεί να 
διατίθεται και από άλλα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ. Κύκλοι του 

υπουργείου Υγείας, έσπευσαν να κάνουν λόγο για παρανόηση των 
λεγομένων του υπουργού και διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει καμιά σκέψη 

για εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.  
 

«Οφείλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους ηγέτες και τους πολίτες των κρατών-μελών για την 

έμπρακτη συμπαράστασή τους τόσο με τη γενναία χρηματοδότηση της 

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231212625
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231212625


 

[17] 
 

Ελλάδος, όσο και για τη στήριξή τους μέσω της Task Force στο επίπεδο 
της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργασίας σε κρίσιμους 

τομείς του Υπουργείου Υγείας. Διαφωνώ πλήρως με εκείνους οι οποίοι σε 
μια εντυπωσιακή επίδειξη λαϊκισμού θεωρούν τους φίλους εταίρους και 

δανειστές μας ως υπαίτιους για τη δυσμενή οικονομική συγκυρία της 
χώρας μας» σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός, δεχόμενος από μερίδα 

παρευρισκομένων κριτική  ότι «ευχαρίστησε την τρόικα» και από άλλους 
την εκτίμηση ότι «είπε απλώς τα αυτονόητα».  

 

Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στον χώρο 
της Υγείας, σημειώνοντας ότι «κάθε ευρώ που διατίθεται για φάρμακα 

είναι πολύτιμο», ενώ υποστήριξε «ότι όλα τα χρονοδιαγράμματα 
τηρούνται».  

 
Τέλος, απέδωσε την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει γιατρούς, 

φαρμακοποιούς και προμηθευτές, στη μεγάλη υστέρηση εσόδων που 
έχουν τα ταμεία και κυρίως το ΙΚΑ, το οποίο -όπως είπε- θα έπρεπε να έχει 

έσοδα από την οικοδομή 140 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και έχει μόλις 80 
εκατομμύρια ευρώ. 

health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Θεματολογία:  
Λυκουρέντζος προς φαρμακοποιούς: «Οι συνδικαλιστές 
φταίνε»! Χωρίς δωρεάν φάρμακα ο ΕΟΠΥΥ 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2662 

 

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 
καθώς συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών τόσο 

της Αττικής όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας. Το χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας 

δεν τους ικανοποιεί ενώ μια ελπίδα για να βρεθεί χρυσή τομή 

αφήνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος που ζητά όμως 
επιπλέον εγγυήσεις.  

Όμως ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος θεωρεί προϋπόθεση να 

σταματήσουν την άρση της πίστωσης και να δίνουν πάλι δωρεάν φάρμακα 
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πριν γίνει οποιαδήποτε κίνηση 

αποπληρωμής. Από την άλλη κατηγορεί πια ευθέως τους συνδικαλιστές 
φαρμακοποιούς ότι αυτοί ευθύνονται για την όλη κατάσταση.  

  

Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι οι φαρμακοποιοί είναι δύσπιστοι απέναντι στο 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών καθώς αν πληρώνουν 
εγκαίρως τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πληρώνονται και αυτοί, όπως τονίζει η 

ίδια ηγεσία του υπουργείου Υγείας αφού στηρίζεται σε εκτιμήσεις για τα 
έσοδα που θα υπάρξουν από τα ασφαλιστικά Ταμεία.  

Μέχρι τώρα πάντως τα Ταμεία δεν ήταν ιδιαιτέρως συνεπή καθώς 

προτιμούσαν τα χρήματα που εισέπρατταν να τα διαθέτουν σε συντάξεις 

και όχι στον ΕΟΠΥΥ.  
  

“Ένα χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει εκτιμήσεις και ζητά σαν 
αντάλλαγμα επιπλέον χειροπιαστό χρέος σε βάρος των φαρμακείων είναι 

αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ή αποδεκτό” δηλώνει στο 
iatropedia ο Γιάννης Δαγρές μέλος Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Αττικής.    
  

Από την άλλη όμως ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) είναι 
μάλλον πιο θετικός καθώς θεωρεί ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2662
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2662
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αλλά με προϋπόθεση να υπάρξει χρηματοδότηση. Όπως επισημαίνει ο 
ΠΦΣ: "Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που ανακοίνωσε το 

Υπουργείο Υγείας , θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης 
και να εκτονώσει την ένταση  υπό τις εξής  προϋποθέσεις : 

· Η όποια επιμήκυνση πληρωμών του ΕΟΠΥΥ να αφορά το σύνολο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή βιομηχανία , φαρμακεμπόριο και 

φαρμακεία  
· Να προωθηθεί συγχρόνως ο συμψηφισμός χρεών και  η ρύθμιση για τον 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ".  

  
Γι αυτό και αποφασίσθηκε να συνεχισθούν οι κινητοποιήσεις τουλάχιστον 

έως το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου οπότε και θα πραγματοποιηθεί Γενική 
Συνέλευση του κλάδου.  

  
Σε ότι αφορά τις ίδιες τις πληρωμές με βάσει τις ανακοινώσεις: 

  
Οι φαρμακοποιοί αναμένεται αύριο 12 Σεπτεμβρίου να εισπράξουν τις 

οφειλές του Ιουνίου. Ένα μήνα μετά στις 12 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει 
σταδιακά να αποπληρώνεται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και η διαδικασία 

θα ολοκληρωθεί  στις 12 Νοεμβρίου. 
Στις 12 Δεκεμβρίου θα εξοφληθεί ο Σεπτέμβριος του 2012. 

  
Τώρα το υπουργείο Υγείας περιμένει και την επόμενη δόση του δανείου 

από τους τροικανούς για να αποπληρώσει και τα υπόλοιπα καθώς όπως 

σημειώνεται: “Στα τέλη Οκτωβρίου και από την δόση για την εξόφληση 
 των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς  τρίτους έως 31/12/2011 θα 

καταβληθούν οι αντίστοιχες οφειλές προς τους φαρμακοποιούς”.  
  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
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Θεματολογία:  
Τρόικα: Κόψτε κι άλλο από φάρμακα- νοσοκομεία! Νέες 
μαύρες μέρες στην Υγεία 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2654 

Καμία πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει στην ελληνική 

κοινωνία δε φαίνεται να έχουν οι δανειστές μας καθώς η επιμονή 
τους να ζητούν νέο κούρεμα στη φαρμακευτική δαπάνη αλλά και 

στα νοσοκομεία, αποδεικνύει πως δεν ενδιαφέρονται ούτε στο 

ελάχιστο για τις αγωνίες των Ελλήνων ασθενών. Τι ζήτησαν από 
τον υπουργό Οικονομικών αλλά και τον υπουργό Υγείας. 

  

  

Το Θεό τους δε φαίνεται να έχουν οι τροικανοί καθώς ζητούν και νέα 

περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης. Πόσο αυτή τη φορά; Ακόμη και 
κατά 1 δις αν είναι εφικτό.  

Σήμερα η φαρμακευτική δαπάνη φαίνεται να έχει ξεφύγει από το στόχο 

των 2,88 δις ευρώ που είχε τεθεί από τις αρχές τους έτους.  
  

Ήδη όμως από το Φεβρουάριο η τρόικα ζητούσε το ποσό αυτό να μην 
ξεπεράσει τα 2 με 2,1 δις ευρώ. Κάτι που από την αρχή φάνταζε …εκτός 

θέματος καθώς οι ασθενείς θα έμεναν χωρίς δωρεάν φάρμακα από τον 
ΕΟΠΥΥ.  

  

Ούτε οι …λογιστικές αλχημείες όμως με το ΦΠΑ και τα νοσοκομειακά 
φάρμακα που κατέβαζαν κάπως το ποσό, δεν έπεισαν τους δανειστές μας 

που εκ νέου πιέζουν η δαπάνη να μην ξεπεράσει τα 2 δις. Δηλαδή να 
περισταλεί κατά 1 δις ευρώ.  

  
Οι μέρες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ αν συμβεί αυτό θα είναι 

δραματικές για το 2013 καθώς θα υποχρεωθούν είτε να πληρώνουν 
περισσότερα μέσω της αύξησης της συμμετοχής στα φάρμακα είτε απλά 

κάποια σκευάσματα δε θα καλύπτονται καθόλου από την κοινωνική 
ασφάλιση.  

  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2654
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2654
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Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος πάντως δε φαίνεται να 
διαφωνεί και πολύ με τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης καθότι μόλις 

πρόσφατα έκανε έκκληση στη Βουλή να περιορισθεί η συνταγογράφηση.  
  

Άλλωστε στην κατεύθυνση της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης θα 
κινηθεί και το Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκου, το οποίο εκτιμάται από το 

Υπουργείο ότι θα εξοικονομήσει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.  
  

Την ίδια ώρα, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους τροϊκανούς η συγχώνευση 

των 600 κλινικών στις οποίες έχει προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας και 
απαιτεί κλείσιμο νοσοκομείων, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και στη 

νοσοκομειακή δαπάνη. 
  

Καθόλου αισιόδοξοι δεν είναι όμως οι τροικανοί και στο θέμα του ιατρικού 
τουρισμού με την ιδιωτικοποίηση μέρους του ΕΣΥ αλλά ούτε και με την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Οι δανειστές μας δε θεωρούν ότι 
μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα μέσα από τους δύο αυτούς δρόμους 

γι αυτό και επιμένουν σε φάρμακα και λουκέτα στα νοσοκομεία.   
  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
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Θεματολογία:  
Μετά το ..."αίμα" των μεταναστών, αίμα για Έλληνες από 
τη Χρυσή Αυγή!  

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2656 

 

Μπορεί καθημερινά η Χρυσή Αυγή να χειροδικεί και να επιτίθεται 
σε μετανάστες όμως δείχνει την ...ευαισθησία της αποκλειστικά για 
τους Έλληνες αφού προχωρά και πάλι σε αιμοδοσία σε όλη τη 

χώρα.  

Τι ετοιμάζουν τα μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης. 

  

Στο δρόμο θα βγούνε και πάλι του Σταυρού (στις 14 Σεπτεμβρίου) οι 
Χρυσαυγίτες, όχι για να σταυρώσουν κάποιον μετανάστη αυτή τη φορά 

αλλά για να συγκεντρώσουν αίμα από όλη τη χώρα αποκλειστικά και μόνο 
για Έλληνες. Οι υπόλοιποι δεν τους αφορούν... 

Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος όπου η οργάνωση έχει δημιουργήσει 
τράπεζα αίματος (άγνωστο που...), θα δέχεται αίμα και αιμοπετάλια.  

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης: “Η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και δωρεά ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα 

σε όλες τις πόλεις και περιοχές που η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έχει δημιουργήσει 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ για το σκοπό αυτό”. 

  
Γιατί τώρα η Χρυσή Αυγή παίρνει ως αναμενόταν αυτήν την μόνο 

...Ελληνική πρωτοβουλία; Διότι όπως εξηγούν τα μέλη της : “υλοποιείται 
 για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, αυτό που εδώ και λίγο καιρό 

δρομολογήσαμε και οργανώσαμε με τελικό σκοπό και στόχο την 
ανακούφιση ΕΛΛΗΝΩΝ που στην ανάγκη για εύρεση κάποιας φιάλης 

αίματος, θύματα ενός υδροκέφαλου, ανοργάνωτου και απαξιωμένου 
εθνικού συστήματος υγείας, φτάνουν μέχρι του σημείου κινδύνου της 

ίδιας της ζωής”. 

  
Και επειδή τα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι και υπεράνω...καλούν όλους 

να προστρέξουν στον αγώνα της “ανεξάρτητα από την πολιτική και 
ιδεολογική τοποθέτηση”. 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2656
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2656
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Θεματολογία:  
Λυκουρέντζος: Οι δανειστές είναι φίλοι μας! Τι δήλωσε 
για την τρόικα 

Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2663 

 
 
Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Ανδρέα 

Λυκουρέντζου κατά τη διάρκεια συνεδρίου σχετικά με την τρόικα. 
Τι είπε για τους δανειστές μας αλλά και που απέδωσε την τραγική 

οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας.  
  

Ότι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος αποκαλείται στους κύκλους της κυβέρνησης 

και του κόμματός του …μνημονιακός είναι μάλλον γνωστό. Το ότι όμως 
θεωρεί ότι και η τρόικα είναι φίλη μας, μάλλον δεν το γνωρίζαμε.  

  
Ο κ.Λυκουρέντζος μιλώντας στο Συνέδριο Healthworld 2012 ευχαρίστησε 

τους «φίλους εταίρους δανειστές» ενώ υπογράμμισε πως διαφωνεί με 
εκείνους που κατηγορούν τους Ευρωπαίους εταίρους ως υπεύθυνους για 

την κατάσταση της χώρας, καθώς γι αυτή φταίμε εμείς και οι δυσχέρειες 
οφείλονται στις παθογένειες του παρελθόντος. 

  
Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως «εμείς έχουμε την ευθύνη να 

βγάλουμε τη χώρα από την κρίση» και συμπλήρωσε ότι «θα τηρήσουμε τις 
δεσμεύσεις. Τα μέλη της Κυβέρνησης θα εργαστούμε σκληρά». 

Παράλληλα επανέλαβα πως στόχος είναι η παροχή ποιοτικών και 
αναβαθμιζόμενων υπηρεσιών υγείας, με κριτήριο την αξιοποίηση των 

δημοσιονομικών πόρων. «Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε το 

ΕΣΥ να καταρρεύσει», είπε ο κ. Λυκουρέντζος. 
  

Μάλιστα, μίλησε για «προκλητή» ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας και 
φαρμάκων, ενώ στηλίτευσε τη «λυσσαλέα» αντίδραση σε όσες 

μεταρρυθμίσεις επιχειρήθηκαν, των εμπλεκομένων στην υγεία φορέων, 
προμηθευτών, παρόχων. 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2663
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2663
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Θεματολογία:  
Φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ! Η νέα προειδοποίηση 
της κυβέρνησης στους φαρμακοποιούς 
 
Μέσο: 

http://www.iatropedia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2664 

 
Μια δήλωση που πιθανώς θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στον 

κλάδο των φαρμακοποιών είναι αυτή που έκανε ο Υπουργός 

 Υγείας, Α. Λυκουρέντζος στο συνέδριο Healthworld 2012, ο 
οποίος μίλησε για «φιλελευθεροποίηση της αγοράς φαρμάκου». 

   
Στο γνωστό ύφος της υποστήριξης των μνημονιακών πολιτικών κινήθηκε 

σε ακόμη μια ομιλία του ο Υπουργός Υγείας, Α. Λυκουρέντζος, αυτή τη 
φορά από το βήμα του συνεδρίου Healthworld 2012. 

Ρίχνοντας λάδι στη φωτιά ο κ.Λυκουρέντζος προειδοποίησε πως το 
Υπουργείο είναι έτοιμο να κινηθεί «προς την κατεύθυνση της 

φιλελευθεροποίησης της αγοράς φαρμάκου μετά την αδιάλλακτη στάση 
των φαρμακοποιών». Κύκλοι του Υπουργείου διευκρινίζουν πως η 

«φιλελευθεροποίηση» σημαίνει διάθεση των φαρμάκων εκτός ιδιωτικών 
Φαρμακείων, χωρίς να αποκλείεται να δούμε στο μέλλον σκευάσματα να 

πωλούνται και σε σούπερ-μάρκετ. 
Κάτι βέβαια που αποτελεί κόκκινο πανί για τον κλάδο των φαρμακοποιών 

δεδομένου ότι θα μείωνε δραστικά τα έσοδά τους κυρίως από τα μη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα.  
  

Μιλώντας εκτός κειμένου ο υπουργός Υγείας, επεσήμανε πως τα έσοδα τα 
οποία εισπράττονται από τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι ανεξάρτητα από 

τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Η παρατεταμένη ύφεση της 
τελευταίας 5ετίας έχει επιπτώσεις στο χώρο της αγοράς. Μόνο από τον 

κλάδο της οικοδομής, στην οποία απασχολούνται 130 επαγγέλματα, η 
ύφεση έχει προκαλέσει τραγική μείωση στις εισφορές. Στο ΙΚΑ οι εισφορές 

μειώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ από 140. 
  

Για άλλη μια φορά μίλησε για τη φαρμακευτική δαπάνη, αναφερόμενος 
στην εκτόξευση του αριθμού των συνταγών στα 4,7 εκατομμύρια τον 

Ιούλιο και αντίστοιχο αριθμό και τον Αύγουστο, αποδίδοντας την στην 
κακώς εννοούμενη σχέση ασθενών, γιατρών και φαρμακοποιών.  

«Κάθε ευρώ το οποίο δαπανάται σε αλόγιστη φαρμακευτική σπατάλη είναι 

ένα ευρώ που απουσιάζει από το μισθό και τις συντάξεις και όποιο τομέα 
χρηματοδοτεί ο προϋπολογισμός». 

  

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2664
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2664
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Ο Υπουργός Υγείας μίλησε για «προκλητή» ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας και 
φαρμάκων, ενώ στηλίτευσε τη «λυσσαλέα» αντίδραση σε όσες 

μεταρρυθμίσεις επιχειρήθηκαν, των εμπλεκομένων στην υγεία φορέων, 
προμηθευτών, παρόχων.  

  
Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της τρόικα και τους στόχους που πρέπει να 

επιτύχουμε, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε, πως πρέπει να μειωθούν οι 
δαπάνες, κυρίως οι φαρμακευτικές, να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις, 

όπως οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, καθώς και να υλοποιηθεί ένας 

ορθολογικός προγραμματισμός όλων των μονάδων παροχής υγείας. 
Παράλληλα, προωθείται και ο νέος οργανισμός λειτουργίας του 

Υπουργείου Υγείας. 
  

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
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Θεματολογία:  
Εφημερία με εισαγγελέα! Αναστάτωση στο Αμ.Φλέμινγκ 
 
Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2667 

Εισαγγελέας μεταβαίνει στο Νοσοκομείο Α. Φλέμινγκ μετά από 
αίτημα των γιατρών, καθώς στην εφημερία που βρίσκεται σε 
εξέλιξη δεν υπάρχει ορθοπεδικός. 

Σύμφωνα με πληροφορίες παρόλο που το νοσοκομείο βρίσκεται σε 
εφημερία, απουσιάζει πλήρως ορθοπεδικός από το πρόγραμμα λόγω 

περικοπών. Να σημειωθεί ότι οι εφημερίες έχουν μειωθεί δραστικά με 
εντολή του ίδιου του υπουργού υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου, σε όλα τα 

νοσοκομεία της χώρας με αποτέλεσμα να μη βγαίνουν τα προγράμματα. 

Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών είναι προφανείς 
και έτσι, οι γιατροί ζήτησαν την παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος 

αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο. 

Είναι άλλο ένα κομμάτι του παζλ της δυσλειτουργίας στο ΕΣΥ, που 

ταλανίζεται από ελλείψεις προσωπικού, που αγγίζουν τις 6 χιλιάδες 
πανελλήνια σύμφωνα με τους γιατρούς, αλλά και υλικών. 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2667
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2667
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Θεματολογία:  
Απεργούν την Τετάρτη οι φαρμακοποιοί του Πειραιά 

Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19427 

 

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη τα φαρμακεία του Πειραιά. Το 
διοικητικό συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά (ΦΣΠ) 

αποφάσισε ομόφωνα την Τρίτη τα εξής:  

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 

Υγείας, που αφήνει απλήρωτους τους φαρμακοποιούς, ενώ υπάρχουν τα 
χρήματα για την αποπληρωμή του μηνός Ιουνίου, δυσχεραίνοντας ακόμα 

περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση και τα αδιέξοδα στα οποία 
βρίσκονται. 

Αυτού του είδους οι αποφάσεις όπως και οι εκβιασμοί με αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου που αφορά το φαρμακείο από την πλευρά του 

υπουργείου δεν θα δώσουν τη λύση που τόσο ανάγκη έχει ο Έλληνας 
ασφαλισμένος στερούμενος σήμερα τη φαρμακευτική του περίθαλψη. 

Ο ΦΣΠ καλεί τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, κάτω από αυτές τις 

συνθήκες να αναβλλει τη γενική συνέλευση του Σαββάτου, εφόσον δεν 
υπάρξει η πληρωμή της 12 Σεπτεμβρίου, που αποτελεί την απαρχή του 

χρονοδιαγράμματος του υπουργείου, με σκοπό τη συζήτησή του. 

Το συμβούλιο του ΦΣΠ, γνωρίζοντας καλά τη τεράστια οικονομική ζημιά 

που έχουν υποστεί τα φαρμακεία και τις συνθήκες ανασφάλειας που 
τεχνηέντως προσπαθεί να δημιουργήσει το υπουργείο, στη γενική 

συνέλευση του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα απαντήσει 
αν χρειαστεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού χωρίς φάρμακα και 

φαρμακεία δεν έχει νόημα να παραμένουν ανοικτά. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19427
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19427
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Θεματολογία:  
ΙΣΑ: Καταδικάζουμε την εμπορευματοποίηση της 
Δημόσιας Υγείας 

 
Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19429 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με την προοπτική 
φιλελευθεροποίησης της αγοράς του φαρμάκου που ανακοινώθηκε σήμερα 

από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου HealthWorld 2012 επισημαίνει τα εξής: 

Η υγεία και το φάρμακο είναι το ύψιστο κοινωνικό αγαθό και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί η επίσημη πολιτεία να το παραδώσει στην 

εμπορευματοποίηση. 

Είδαμε τις συνέπειες για τον ασθενή από το άνοιγμα του ιατρικού 
επαγγέλματος δια χειρός Ανδρέα Λοβέρδου : τους τελευταίους μήνες 

ειδικά στην επαρχία υπήρξε διπλασιασμός του ποσού που διαθέτουν οι 
ασθενείς για κλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις. 

Το άνοιγμα της αγοράς του φαρμάκου θα οδηγήσει στο να διογκωθεί και 
να μετακυληστεί με ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς διαδικασίες το κόστος για 

τη φαρμακευτική περίθαλψη στον ίδιο τον ασθενή. 

Θα δημιουργηθούν ασθενείς πολλών ταχυτήτων και την υγεία τους θα 
βρίσκουν πλέον μόνο όσοι μπορούν να την ακριβοπληρώσουν. 

Την κρίσιμη αυτή περίοδο δεν υπάρχουν περιθώρια για 'παιχνίδια' από 
καμία πλευρά. 

Ζητάμε να σταματήσουν οι πειραματισμοί και να γίνουν σοβαρές και 

τεκμηριωμένες προτάσεις για να βγει από το αδιέξοδο του Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας που σήμερα καταρρέει. 

Έχουν ήδη εγκαταλειφτεί στη μοίρα τους οι εκατοντάδες χιλιάδες 
ανασφάλιστοι πολίτες που η επίσημη πολιτεία τους πέταξε στον Καιάδα και 

σήμερα προσπαθούμε μέσα από τα Κοινωνικά Ιατρεία να τους στηρίξουμε 
και να απαλύνουμε τις πληγές τους. 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19429
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19429
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Δεν θα επιτρέψουμε να εγκαταλειφτούν στη μοίρα τους και οι υπόλοιποι 
ασθενείς και να γίνουν έρμαιο στα παιχνίδια της ελεύθερης αγοράς. 

Τέλος ζητάμε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά να 

τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να ανακοινώσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα 

πληρωμής των εργαστηριακών εξετάσεων και των κλινικών πράξεων των 
συμβεβλημένων και πιστοποιημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.' 
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Θεματολογία:  
 
Δέκα αλλαγές στο φάρμακο προτείνει ο πρόεδρος του 
ΕΟΦ 
Θεωρεί επιβελημένη την αύξηση της συμμετοχής των 
ασφαλισμένων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων 
 
Μέσο: 
http://www.tovima.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474408 

 
Δέκα αλλαγές στο χώρο του φαρμάκου, μεταξύ των οποίων την αύξηση 
της συμμετοχής των ασφαλισμένων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, 

πρότεινε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. 
Γιάννης Τούντας, στην ομιλία του στο 11ο Συνέδριο «HealthWorld 

2012».  

Ο κ. Τούντας τόνισε την ανάγκη τεκμηριωμένου σχεδιασμού της 

φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και αποτελεσματικής 
διαπραγμάτευσης με την Τρόϊκα. Για το σκοπό αυτό _ είπε _ είναι 

αναγκαία η δημιουργία ομάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης με τη 
συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ, 

αλλά και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι πρέπει να είναι 
σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι στον εξορθλογισμό της φαρμακευτικής 

πολιτικής. 

 
Ο πρόεδρος του ΕΟΦ εξέφρασε την ανάγκη αλλαγής του συστήματος 

τιμολόγησης με ένα πιο απλό και διαφανές σύστημα ισοδύναμης 
αποτελεσματικότητας με 12 χώρες αναφοράς.  

 
Επίσης, πρότεινε:  

 
-Την άσκηση ασφαλιστικής φαρμακευτικής πολιτικής με την εφαρμογή 

εκπτώσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης.  
 

-Την αύξηση της ίδιας συμμετοχής των ασφαλισμένων με εισοδηματικά 
κριτήρια.  

 
-Την αναθεώρηση της θετικής λίστας με την εφαρμογή πιο αυστηρών 

κριτηρίων για πολλές συσκευασίες και περιεκτικότητες. 

 
-Την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος με τη δημιουργία 

παρατηρητηρίου κατανάλωσης. 

http://www.tovima.gr/feed/editors/?edid=2559
http://www.tovima.gr/feed/editors/?edid=2559
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474408
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=474408


 

[32] 
 

 
-Την ανάπτυξη της φαρμακευτικής έρευνας με νέο θεσμικό πλαίσιο για τις 

κλινικές έρευνες, με τη δημιουργία κέντρων μελετών βιοϊσοδυναμίας και 
με την ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα αναφοράς για ορισμένα φάρμακα.  

 
-Την αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας και την ενίσχυση της 

καινοτομίας. 
 

-Την ανάγκη ενίσχυσης - αναβάθμισης του ΕΟΦ, η λειτουργία του οποίου 

έχει καταστεί προβληματική λόγω της δραματικής μείωσης του 
προσωπικού του την τελευταία διετία.  
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Θεματολογία:  
Βλέπουν την  έξοδο….. 

 
Μέσο: 

http://www.iatronet.gr/  
 

Δημοσίευμα:  

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp 

 

Έξοδο από τη χώρα μελετούν κάποιες φαρμακευτικές, εν αναμονή της 
πληρωμής των οφειλομένων από το Δημόσιο.  

 
Και οι συζητήσεις στρέφονται προς τις ελληνικές φαρμακευτικές, από τις 

οποίες ζητείται να αναλάβουν την αντιπροσώπευση, έστω, κάποιων 

σημαντικών προϊόντων, για τη συνέχιση θεραπείας των ασθενών.  
 

Και οι ελληνικές εταιρίες πάλι, συμμετέχοντας στις σχετικές συζητήσεις, 
σκέφτονται πώς θα μπορέσουν να καλύψουν το αίτημα αυτό, τη στιγμή 

που δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, άρα, ούτε και στις ίδιες!  
 

Τη λύση φαίνεται να δίνουν οι εξαγωγές ελληνικών γενοσήμων, ως μέσο 
εισροής πόρων, όμως αυτό αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρίες της χώρας, 

που διαθέτουν και τμήματα έρευνας.  
 

Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο έρευνας στο προϊόν, ώστε να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον από τους αγοραστές…  

 
Όμως μέχρι την αποπληρωμή από το υπουργείο και την εισροή των 

αναμενόμενων πόρων από τις εξαγωγές, η υλοποίηση της εξόδου 

δυσκολεύει…  

http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
http://www.iatronet.gr/endoscope.asp
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ: Μόνο με τολμηρές παρεμβάσεις μπορεί να 
επιβιώσει το σύστημα φαρμάκου και περιθαλψης  

 
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1179-sfee-mono-me-
tolmhres-parembaseis-mporei-na-epibiwsei-to-systhma-farmakoy-kai-

perithalpshs 

Στο 1,8 δισ. ευρώ ανέρχονται πλέον τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων 

και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

κ. Κώστας Φρουζής μιλώντας την Τρίτη στο 11ο Συνέδριο Healthworld 
2012 «Επανεξετάζοντας και Αναθεωρώντας το Μνημόνιο - Οι Επιπτώσεις 

στην Υγεία και την Περίθαλψη». 

Ο κ. Κ. Φρουζής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ζήτηση ρητή γραπτή 

δέσμευσή από την κυβέρνηση για άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεών 
της μέσα στο 2012, στη φαρμακοβιομηχανία, άμεση υλοποίηση των 

δομικών μεταρρυθμίσεων στο φάρμακο και σύμφωνο Σταθερότητας 
μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και Κυβέρνησης με σαφείς, απλούς όρους, 

ώστε ο έλληνας ασθενής, τα ταμεία, η απασχόληση και η 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα να συνεχίσουν να υπάρχουν. 

Μείωση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης 

κατά 45% 

Ο κ. Φρουζής δήλωσε ότι την τελευταία τριετία η δημόσια 

εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί κατά 45%. 
Παράλληλα οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν τον μεγαλύτερο 

απευθείας πιστωτή των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ με 1,8 δισ. ευρώ, ενώ 
έχουν υποστεί «κούρεμα» ύψους 1 δισ. ευρώ των ομολόγων που τους 

έχουν δοθεί από το κράτος και ουσιαστικά έχουν να λάβουν χρήματα από 
το 2006. 

Ο ΕΟΠΥΥ έχει πρόβλημα εσόδων και κακής πρόβλεψης 

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι «θα πρέπει η Κυβέρνηση με ρητή γραπτή 
δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι μετά την καταβολή της δόσης του 

δανείου που αναμένει η χώρα μας, θα τηρήσει ένα πλάνο πληρωμών των 
υποχρεώσεων της απέναντι στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέσα στο 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1180-pespa-ektos-toy-neoy-deltioy-timwn-ta-prwtotypa-farmaka
http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1179-sfee-mono-me-tolmhres-parembaseis-mporei-na-epibiwsei-to-systhma-farmakoy-kai-perithalpshs
http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1179-sfee-mono-me-tolmhres-parembaseis-mporei-na-epibiwsei-to-systhma-farmakoy-kai-perithalpshs
http://www.ygeia360.gr/en/medicine/item/1179-sfee-mono-me-tolmhres-parembaseis-mporei-na-epibiwsei-to-systhma-farmakoy-kai-perithalpshs
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2012, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να συνεχίσει να παρέχει τις απαραίτητες 
υπηρεσίες για τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας». Επιπλέον, το 

πρόβλημα της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο 
πολιτικής ηγεσίας και να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι ένα πρόβλημα 

κόστους αλλά εσόδων και κακής πρόβλεψής τους. 

Δομικές μεταρρυθμίσεις 

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την πολιτεία και να είμαστε συνομιλητές, για να 

βρούμε από κοινού τη λύση», διευκρίνισε ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Κάλεσε 
όμως, τους αρμόδιους να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και να 

εφαρμόσουν τις δομικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που έχουν 
θεσμοθετηθεί, με τα οποία και μόνο μπορεί να υπάρξει έλεγχος της 

δαπάνης: 

--μείωση στα σωστά επίπεδα των τιμών στα "off - patent" και generics, 

--ταυτόχρονη εξάπλωση του υπάρχοντος πιλοτικού συστήματος 

αποζημίωσης με ασφαλιστική τιμή, 

--άμεση επέκταση της υπάρχουσας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για 

περισσότερη διαφάνεια, γρήγορα και με το ελάχιστο κόστος, 

--δίκαιη ρύθμιση των περιθωρίων των εταίρων του φαρμάκου, όπως 
περιγράφονται στο Μνημόνιο, 

--εφαρμογή της λίστας φαρμάκων και οικονομικότερα νοσοκομειακά 
κόστη, 

--έλεγχος της βιοιατρικής τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τον κ. Φρουζή, «εάν αυτά είχαν εφαρμοστεί, δεν θα 

χρειαζόταν σήμερα να εφαρμοστούν συμπληρωματικά μέτρα». Τόνισε 

επίσης ότι «ο στρατηγικός στόχος και το πλάνο της Πολιτείας για το claw 
back σηματοδοτεί ακριβώς αυτή την αδυναμία της Κυβέρνησης να 

εφαρμόσει τις απαιτούμενες δομικές μεταρρυθμίσεις». 

Η υπέρβαση να υπολογίζεται σε ετήσια βάση 

Εφόσον λοιπόν υλοποιηθούν τα παραπάνω και συνεχίσει να υπάρχει 

υπέρβαση στη φαρμακευτική δαπάνη, τότε αυτή θα πρέπει να 
καταμεριστεί ισομερώς σε όλους τους παρόχους της Υγείας, ώστε να 

πληρώσει ο καθένας αυτό που του αναλογεί. Πρόταση του Συνδέσμου 
είναι η όποια υπέρβαση (της φαρμακευτικής δαπάνης) να υπολογίζεται 

εφεξής σε ετήσια βάση, καθώς υπάρχουν αυξομειώσεις ανά μήνα. 

Θα εκτοξευθούν οι συνολικές δαπάνες για την υγεία 
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Ο ΣΦΕΕ επιθυμεί να είναι μέρος της λύσης για τη διαφύλαξη της Υγείας και 
όχι του προβλήματος. Περαιτέρω, ο κος Φρουζής, τόνισε, πως «οι στόχοι 

υπερσυμπίεσης του προϋπολογισμού του φαρμάκου για το 2013-2014 
ισοδυναμούν με πλήρη κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης με 

αποτέλεσμα να στραφούν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Αυτό θα έχει ως 
συνέπεια την εκτόξευση των συνολικών δαπανών για την υγεία». Για το 

λόγο αυτό, όπως δήλωσε «η υπογραφή ενός Συμφώνου Σταθερότητας 
μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και Κυβέρνησης με σαφείς, απλούς όρους 

Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων είναι μονόδρομος. Σε διαφορετική 

περίπτωση, δεν μπορεί να ζητείται από την φαρμακοβιομηχανία να 
αποτελεί τον πάροχο που πιστώνει απευθείας και επί σειρά ετών ένα 

σύστημα χωρίς προοπτική βιωσιμότητας». 
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Θεματολογία:  
Έρχεται νέο "κούρεμα" στην Υγεία  

Μέσο: 
http://www.capital.gr/  
 

Δημοσίευμα 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1610605 
 

Νέο «μαχαίρι» στην αποπληρωμή των οφειλών προηγούμενων ετών του 
Δημοσίου προς τους παρόχους υγείας αποφασίζει η κυβέρνηση. Από την 

επόμενη δόση ύψους 31 δισ. ευρώ που αναμένουν τα δημόσια ταμεία, το 
1,5 δισ. θα διατεθεί για την εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου 

έως 31/12/2011 προς τους παρόχους υγείας, δηλαδή φαρμακοποιών, 
γιατρών, φυσιοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κλινικών 

και φαρμακευτικών εταιρειών - με το ποσό αυτό, ωστόσο, να οδεύει προς 
σημαντικό «κούρεμα».  

 
Την ίδια στιγμή, όμως, οι συνολικές οφειλές προς ιδιώτες, 

συμπεριλαμβανομένων των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων που 
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ από τις αρχές του έτους, φτάνουν το 1,9 δισ. 

ευρώ. Από αυτά, περίπου 230 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τους 

φαρμακοποιούς, 800 εκατ. ευρώ προς τις ιδιωτικές κλινικές, 540 εκατ. σε 
κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς και 338 εκατ. προς τις 

φαρμακευτικές εταιρείες. Σημειωτέον, τα χρέη προς τα δημόσια 
νοσοκομεία από νοσήλια μέχρι και το τέλος του 2011 υπολογίζονται σε 1,8 

δισ. ευρώ επιπλέον.  
 

Έντονες αντιδράσεις  
 

Εάν τελικά αποφασιστεί το «τσεκούρι» στην καταβολή των παρελθόντων 
υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους παρόχους υγείας, το κλίμα στην 

υγεία αναμένεται να δυναμιτιστεί, δεδομένου πως ήδη ο ΕΟΠΥΥ 
αντιμετωπίζει από την αρχή σχεδόν της σύστασής του σοβαρές δυσκολίες 

στην αποπληρωμή των οφειλών για το 2012, εξαιτίας κυρίως της 
υστέρησης εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και της καθυστέρησης 

στη συγκέντρωσή τους.  

 
Συνεπώς η επίσημη ανακοίνωση του haircut προβλέπεται να γίνει η 

σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας, κ. Σαλμάς, δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το 

ύψος του «ψαλιδίσματος» των χρεών του Δημοσίου προς τους παρόχους 
υγείας.  

 
Φτηνά αλλά «παλιά» φάρμακα  

 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1610605
http://www.capital.gr/News.asp?id=1610605
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Ταυτόχρονα, τον κλοιό γύρω από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας σφίγγει ακόμη περισσότερο η επικείμενη συνάντηση με την τρόικα 

εντός της εβδομάδας (ακόμη δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 
της συνάντησης).  

 
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες θέλουν την τρόικα δυσαρεστημένη από την 

πορεία των δαπανών, με την έμφαση να δίνεται περισσότερο στη 
συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.  

 

Το σχέδιο του υπουργού Υγείας για εξοικονόμηση 911 εκατ. ευρώ από τη 
μείωση της δαπάνης του φαρμάκου που χορηγούν ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία 

δεν φαίνεται να πείθει τους εκπροσώπους της τρόικας, οι οποίοι θεωρούν 
ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθούν τόσο μεγάλες μειώσεις, 

αφού και η μέχρι τώρα πορεία της φαρμακευτικής δαπάνης δεν έχει φέρει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

 
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επανέλαβε 

πως θα εκδοθεί νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, όπου θα υπάρξει μείωση 
στην τιμή των σκευασμάτων 15% κατά προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό το 

υπουργείο προσδοκά ότι θα εξοικονομήσει 400 εκατ. ευρώ κατά το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο στην αναθεωρημένη λίστα τιμών θα 

συμπεριληφθούν ελάχιστα νέα και καινοτόμα σκευάσματα, (η τελευταία 
είχε εκδοθεί πριν από 1,5 χρόνο), καθώς αυτό θα επιβάρυνε τη 

φαρμακευτική δαπάνη κατά 250 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, αφού τα νέα 

φάρμακα έχουν κατά κανόνα υψηλότερη τιμή.  
 

Βίκυ Κουρλιμπίνη 
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Θεματολογία:  
Πειραματικό φάρμακο για το Alzheimer φαίνεται να 
σταθεροποιεί τις πλάκες στον εγκέφαλο 
 
Μέσο: 
http://www.iatronet.gr/  

 

 
Δημοσίευμα 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19430 
 

Πειραματικό φάρμακο που δεν κατάφερε να σταματήσει τη νοητική 
εξασθένηση σε ασθενείς με τη νόσο Alzheimer έδειξε επίσης κάποιο 
δυνητικό όφελος, αποκαλύπτουν τώρα τα πιο πλήρη αποτελέσματα δυο 

ερευνών. 

Ορισμένοι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο είχαν σταθερά επίπεδα 

πλακών στον εγκέφαλο και μικρότερες ενδείξεις νευρικής βλάβης σε 
σύγκριση με άλλους που έλαβαν εικονική αγωγή, ανέφεραν οι ερευνητές. 

Το φάρμακο bapineuzumab, αναπτύχθηκε από τις Pfizer Inc. και Johnson 

& Johnson. Τα νέα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι θα μπορούσε να 
δράσει αν δοθεί νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νόσου πριν εμφανιστεί 

πολύ μεγάλη βλάβη και απώλεια μνήμης που δεν θα ήταν ενδεχομένως 

πιθανό να αναστραφεί, δήλωσαν ειδικοί. 

Η Dr. Reisa Sperling, του Brigham and Women's Hospital στη Βοστόνη, 
επικεφαλής της μιας έρευνας, δήλωσε απογοητευμένη που δεν μπόρεσε να 

οδηγηθεί σε αγωγή για τους ασθενείς σύντομα. Ωστόσο εξετάσεις 
απεικόνισης του εγκεφάλου και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι πολύ 

ενθαρρυντικές και υποδεικνύουν ότι κάτι επιδρά στη βιολογία της νόσου, 
χορηγώντας το φάρμακο. Πρόσθεσε ότι υπάρχει τώρα ένα μονοπάτι για να 

ελεγχθεί σε ανθρώπους με μέτρια νοητική εξασθένηση ή σε όσους έχουν 
πλάκα στον εγκέφαλο αλλά δεν ανέπτυξαν ακόμα συμπτώματα άνοιας.  

Το Bapineuzumab έχει σχεδιαστεί να επικολλάται και να βοηθά στην 
απομάκρυνση των αμυλοειδών, του υλικού από το οποίο αποτελείται η 

πλάκα που μπλοκάρει τον εγκέφαλο των ασθενών και που βλάπτει τους 
νευρώνες, τη μνήμη και τη σκέψη. Οι γιατροί δεν γνωρίζουν αν τα 

αμυλοειδή αποτελούν αιτία ή σύμπτωμα. 

Δυο έρευνες σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς η καθεμία, στις ΗΠΑ 

και τον Καναδά, εξέτασαν το bapineuzumab σε ανθρώπους με ελαφρύ έως 
μέτριο Alzheimer. Η έρευνα της Sperling αφορούσε ανθρώπους με ένα 

γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.  

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19430
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=19430
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Η έρευνα του Dr. Stephen Salloway, από το Brown Medical School στην 
Providence, πραγματοποιήθηκε με ανθρώπους χωρίς το γονίδιο. Οι 2 

ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα σήμερα σε συνέδριο 
νευρολογίας στη Σουηδία. 

Οι 2 εταιρείες ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι οι έρευνες που διήρκεσαν 
18 μήνες απέτυχαν να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο της επιβράδυνσης 

της νοητικής εξασθένησης ή της βελτίωσης των δραστηριοτήτων της 
καθημερινότητας. 

Ωστόσο απεικονιστικές εξετάσεις σε υποομάδα ασθενών στην έρευνα 

Sperling ανακάλυψαν 9% λιγότερα αμυλοειδή σε όσους έλαβαν 
bapineuzumab σε σύγκριση με εικονική αγωγή. 

Η ομάδα που έλαβε το φάρμακο είχε σταθερά επίπεδα, ενώ οι άλλοι 
ανέπτυξαν περισσότερη πλάκα. Εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε 

ορισμένους έδειξαν επίσης ότι η ομάδα του φαρμάκου είχε λιγότερη 
ποσότητα άλλης ουσίας που απελευθερώνεται όταν έχουν βλάβη οι 

νευρώνες. 

Η Sperling θεωρεί ενθαρρυντικό ότι κάτι συμβαίνει στη βιολογία της 
νόσου. Υπάρχει επίδραση στον τραυματισμό των νευρώνων. 

Υπήρξαν πιθανές ανησυχίες για την ασφάλεια. Σημειώθηκαν 15 θάνατοι 
στην ομάδα των 673 που έλαβαν bapineuzumab έναντι μόνο 5 στους 448 

του εικονικού φαρμάκου. 6 από τους θανάτους της πρώτης ομάδας 
οφείλονται σε καρκίνο. Ωστόσο πιο ευρεία επισκόπηση χιλιάδων ασθενών 

σε πολλές έρευνες για το bapineuzumab ανακάλυψε ότι ο καρκίνος δεν 
ήταν πιο συχνός σε όσους λάμβαναν το φάρμακο. 

Η Dr. Maria Carrillo, του Alzheimer's Association, δήλωσε ότι οι θάνατοι 
από καρκίνο ήταν από διάφορα είδη, επομένως δεν υπάρχει ανησυχία. 

Η Carrillo δήλωσε ότι βιολογικές αλλαγές υποδεικνύουν θετική επίδραση 

στην ομάδα που έλαβε αγωγή, που δίνει ελπίδα ότι αν ίσως δοθεί 
νωρίτερα το φάρμακο μπορεί ενδεχομένως να επηρεαστεί η νόηση. 

Η έρευνα του Salloway αποκάλυψε μικρότερες ενδείξεις οφέλους. Λίγοι 
συμμετέχοντες είχαν απεικονιστικές μεθόδους για να φτάσουν οι 

ερευνητές σε καταληκτικά συμπεράσματα για τα αμυλοειδή και υπήρξε 
μόλις μια τάση προς λιγότερη από την ουσία που προκαλεί βλάβη στους 

νευρώνε,ς στην ομάδα που έλαβε την υψηλότερη από τις 2 δόσεις. 
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Θεματολογία:  

Επιστήμη - Βιολογία - Υγεία: Ο Ελληνοαμερικανός 
βιολόγος Τομ Μανιάτης βραβεύεται με το ιατρικό βραβείο 
«Λάσκερ» 

 
 
Μέσο: 
http://omogeneia.ana-mpa.gr/  
 

 

Δημοσίευμα 
http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=18488 

 
 
Ο ομογενής Ελληνοαμερικανός βιολόγος Τομ Μανιάτης είναι ένας από τους 

συνολικά επτά επιστήμονες που, όπως ανακοινώθηκε, θα βραβευτούν 
φέτος με το παγκοσμίου φήμης ιατρικό βραβείο «Λάσκερ», που απονέμει 

το αμερικανικό Ίδρυμα Άλμπερτ και Μέρι Λάσκερ. Το βραβείο, ένα από τα 
σημαντικότερα επιστημονικά βραβεία στον κόσμο, συνοδεύεται με 

250.000 δολάρια και η απονομή του θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 21 
Σεπτεμβρίου. 

Το βραβείο, που έχει το μεγαλύτερο κύρος παγκοσμίως στον τομέα της 
βιοϊατρικής έρευνας, συχνά αποτελεί τον προθάλαμο για τη βράβευση με 

το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, καθώς δεκάδες μέχρι τώρα κάτοχοι του 
«Λάσκερ» έχουν στη συνέχεια τιμηθεί και με το Νόμπελ, σύμφωνα με το 

"Science" και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». 

Ο Μανιάτης μοιράζεται με τον γενετιστή Ντόναλντ Μπράουν του 
Επιστημονικού Ιντιτούτου Κάρνεγκι ένα από τα τρία βραβεία «Λάσκερ» 

(αυτό που αφορά τα «ξεχωριστά επιτεύγματα στην ιατρική επιστήμη»), 
λόγω της έρευνάς του στα γονίδια, τις μεθόδους ανασυνδυασμού του DNA 

και την μοριακή κλωνοποίηση, καθώς και τη βοήθεια που όλα αυτά χρόνια 

έχει παράσχει σε άλλους ερευνητές. Μεταξύ άλλων, ο Μανιάτης έχει 
συγγράψει, μαζί με άλλους δύο επιστήμονες, από το 1982, ένα 

πρωτοποριακό εγχειρίδιο εργαστηριακών τεχνικών, το οποίο έκτοτε 
χρησιμοποιείται ευρέως στη βιοϊατρική έρευνα διεθνώς. 

Το φετινό βραβείο Λάσκερ για την κλινική ιατρική έρευνα μοιράζονται οι 

Τόμας Σταρτσλ (πανεπιστήμιο Πίτσμπουργκ) και Ρόι Καλν (πανεπιστήμιο 
Κέμπριτζ), ενώ το βραβείο βασικής ιατρικής έρευνας απονέμεται στους 

Μάικλ Σιτζ (πανεπιστήμιο Κολούμπια), Τζέημς Σπόυντις (πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ) και Ρόναλντ Βέιλ (πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Σαν Φρανσίσκο). 

http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=18488
http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=18488
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Ο Τομ Μανιάτης γεννήθηκε το 1943 από 'Ελληνες γονείς με καταγωγή από 
τη Μάνη. Υπήρξε καθηγητής μοριακής και κυτταρικής βιολογίας του 

πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από όπου αποχώρησε το 2009 ως επίτιμος 
πλέον καθηγητής, ενώ σήμερα είναι καθηγητής βιοχημείας και μοριακής 

βιοφυσικής του πανεπιστημίου Κολούμπια. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία 
μέχρι στιγμής, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτωρ 

του πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης ιδρύσει διάφορες εταιρίες 
βιοτεχνολογίας μαζί με άλλους ερευνητές, ενώ είναι μέλος της Εθνικής 

Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. 

Παύλος Δρακόπουλος 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και 

παραχωρούνται σε συνδρομητές μόνον για συγκεκριμένη χρήση. 
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Θεματολογία:  
Ελπίδα για την αντιμετώπιση καρκίνου με φάρμακα 
 
Μέσο: 
http://news.kathimerini.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_96_11/09/2012_495

099 

The New York Times 

Το 50% των καρκινικών όγκων μιας συνηθισμένης μορφής καρκίνου του 

πνεύμονα διαθέτει μεταλλάξεις που αντιμετωπίζονται είτε με φάρμακα που 
υπάρχουν ήδη είτε που μπορούν εύκολα να παρασκευασθούν. 

Για τις δεκάδες χιλιάδες Αμερικανών που πάσχουν από πλακώδες 

καρκίνωμα του πνεύμονα, μία μορφή μη μικροκυτταρικού καρκίνου, τα 

αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα καθώς ανοίγουν τον δρόμο στις 
«επί μέτρω» θεραπείες. 

Οπως τονίζει ο δρ Μάθιου Μέγιερσον του αντικαρκινικού ινστιτούτου 

Ντάνα Φάρμπερ της Βοστώνης, «πρόκειται για μία ασθένεια για την οποία 
επί του παρόντος δεν διαθέτουμε στοχευμένες θεραπείες». Ο δρ 

Μέγιερσον είναι ένας εκ των τριακοσίων ερευνητών που συνυπογράφουν 
το σχετικό δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Nature. 

Η μελέτη αποτελεί απλά την αρχή του Ατλαντα Γονιδιώματος του 
Καρκίνου, που εκπονείται από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και 

στοχεύει στην αποκρυπτογράφηση των γενετικών αιτίων της νόσου. Οι 
ερευνητές σήμερα μπορούν να σκανάρουν ολόκληρο το DNA του 

κυττάρου αντί να πρέπει να εξετάσουν καθένα από τα 21.000 γονίδια ένα 
προς ένα, γεγονός που διευκολύνει την έρευνα. Από τα νέα στοιχεία, ο 

καρκίνος εμφανίζεται ως νόσημα που προκαλείται από μεταβολές στο 
γενετικό υλικό του κυττάρου, αντί για ασθένεια ενός ιστού ή οργάνου, 

όπως π.χ. του μαστού, του προστάτη ή του πνεύμονα. 

Διαπιστώθηκε ότι κάθε ασθενής που έπασχε από τη συγκεκριμένη μορφή 

καρκίνου είχε διαφορετικές μεταλλάξεις στο DNA. Κατά συνέπειαν, η 
χορήγηση του ιδίου φαρμάκου σε όλους τους αρρώστους δεν έχει νόημα. 

Ηδη έχει δρομολογηθεί πρόγραμμα έτσι ώστε να χορηγούνται 
εξειδικευμένα φάρμακα τα οποία θα στοχεύουν στη μετάλλαξη που 

ανιχνεύεται σε κάθε ασθενή. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_96_11/09/2012_495099
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_96_11/09/2012_495099
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_96_11/09/2012_495099
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Οι ερευνητές συνέκριναν κύτταρα από τους καρκινικούς όγκους 178 
πασχόντων από το νόσημα με υγιή κύτταρά τους. Στο 60% των 

νεοπλασμάτων διαπιστώθηκαν μεταβολές στα γονίδια που ευθύνονται για 
την παραγωγή ενζύμων που δρουν ως διακόπτες και ελέγχουν την 

κυτταρική ανάπτυξη. Οταν εμφανιστεί η μετάλλαξη, οι διακόπτες μένουν 
διαρκώς «ανοιχτοί», με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των 

κυττάρων. Πολλές εταιρείες ήδη παρασκευάζουν φάρμακα που 
αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων. Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ήταν 

ότι το 3% των όγκων διέθετε μετάλλαξη που επέτρεπε στα κύτταρα να 

παραπλανούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα κι έτσι να μη δέχονται 
επιθέσεις από αυτό. 

Βέβαια, όπως λένε οι ερευνητές, η μεγάλη πρόκληση θα είναι η εξεύρεση 

κλινικής εφαρμογής για τα συμπεράσματά τους. Ο δρόμος μέχρι να 
νικήσουμε τον καρκίνο θα είναι μακρύς. 
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Θεματολογία:  
Επικίνδυνα φάρμακα και καλύτερη παρακολούθηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 
 
Μέσο: 
http://www.kathimerini.gr/ 

Δημοσίευμα 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/09/2012
_460746 

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων θα παρακολουθούνται 
στενότερα στο μέλλον προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη 

περιπτώσεων όπως αυτή του γαλλικού φαρμάκου «Mediator» για τον 
διαβήτη, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερους από 500 

θανάτους. Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που εγκρίθηκαν την 

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό σύστημα για τη 
συλλογή και αξιολόγηση των πιθανών προβλημάτων με φαρμακευτικά 

προϊόντα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα εισάγουν μια αυτόματη διαδικασία έκτακτης 
ανάγκης, η οποία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ασφάλειας του 

φαρμάκου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την απόσυρσή του, επίσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν, για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος το αποσύρει 

από τη δική του εθνική αγορά. Η διαδικασία αυτή θα λαμβάνει χώρα και 
στην περίπτωση που μία εταιρεία αποφασίσει να μην ανανεώσει την άδεια 

κυκλοφορίας του φαρμάκου για λόγους ασφαλείας. 

Αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας για τις φαρμακευτικές εταιρίες  

Όταν μια εταιρεία αποσύρει κάποιο φάρμακο από την αγορά, θα πρέπει να 

δηλώνει ρητά εάν το έπραξε για λόγους ασφαλείας. Στόχος είναι να 
γίνεται ξεκάθαρο εάν η απόσυρση για «εμπορικούς λόγους», μία 

αιτιολογία που χρησιμοποιείται μερικές φορές από τις εταιρείες για την 

απόσυρση ενός προϊόντος, κρύβει στην πραγματικότητα μία απόσυρση για 
λόγους ασφαλείας. 

Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αποφασίστηκε το 2010. 

Ωστόσο, σε συνέχεια της περίπτωσης του φαρμάκου «Mediator», η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τους κανόνες σε «τεστ αντοχής», τα οποία 

έδειξαν ότι υπήρχαν ακόμη ορισμένα προβλήματα με την προτεινόμενη 
νομοθεσία που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/09/2012_460746
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/09/2012_460746
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/09/2012_460746


 

[46] 
 

Το φάρμακο «Mediator» (βενφλουορέξη) 

Το φάρμακο «Mediator» (βενφλουορέξη) έλαβε άδεια για τη θεραπεία του 
διαβήτη, ενώ χρησιμοποιούνταν επίσης και για τη μείωση του αισθήματος 

πείνας. Κυκλοφορούσε στην αγορά για περισσότερο από τριάντα χρόνια. 

Είχε λάβει έγκριση και πωλούνταν στη Γαλλία, την Πορτογαλία, το 
Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι πρώτοι 

προβληματισμοί προέκυψαν το 1999, ωστόσο το φάρμακο δεν 
αποσύρθηκε στη Γαλλία - τη μεγαλύτερη αγορά του - παρά μόνο το 2009. 

«Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με το Mediator κυμαίνεται από 
πεντακόσιους έως δύο χιλιάδες ανθρώπους», αναφέρει η εισηγήτρια Linda 

McAvan (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) 

Καλύτερη ενημέρωση για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα δημιουργήσει ένα σύστημα που 

θα διασφαλίζει ότι όλα τα νέα φάρμακα και οποιαδήποτε φάρμακα τελούν 
υπό συμπληρωματική παρακολούθηση (οι ρυθμιστικές αρχές έχουν 

ανησυχίες για την ασφάλεια) θα επισημαίνονται με ένα μαύρο σύμβολο, 
προκειμένου να μπορούν εύκολα να τα διακρίνουν οι ασθενείς και οι 

επαγγελματίες υγείας. 

Τα δύο νομοθετικά ψηφίσματα (ένας κανονισμός και μία οδηγία) 

εγκρίθηκαν από το ΕΚ με 665 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 10 αποχές και 665 
ψήφους υπέρ, 9 κατά και 9 αποχές αντίστοιχα. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν 

σε ισχύ το 2013. 

www.kathimerini.gr 
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Θεματολογία:  
Ζητά και από τους βουλευτές να κάνουν ησυχία όταν 
μιλάει... 

Πρόκληση: Η Σκοπούλη καταγγέλλει διαπλοκή δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα! 

Μέσο: 
http://www.protothema.gr/  

Δημοσίευμα 

http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=222468 

 

Με περισσό θράσος εμφανίστηκε η υφυπουργός Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη 
στη Βουλή, καθώς κατήγγειλε ευθέως «αλισβερίσια μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα με τα κονδύλια της Υγείας».  
 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του «Πρώτου Θέματος», 
η κυρία Σκοπούλη ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία με απευθείας ανάθεση 

έργου την παροχή υλικου για αιματολογικές εξετάσεις, αν και το 
υπουργείο είχε εξασφαλίσει το συγκεκριμένο υλικό δωρεάν.  

 
Σημαντική «λεπτομέρεια» το ό,τι η εταιρεία και ο σύζυγος της κυρίας 

Σκοπούλη συνεργάζονται. Όμως, το γεγονός ότι η υφυπουργός, παρά τα 
συντριπτικά εις βάρος της στοιχεία, παραμένει στη θέση της, της δίνει το 

«δικαίωμα» να εμφανίζεται στη Βουλή και να καταγγέλλει «αλισβερίσια 

μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τα κονδύλια για την ψυχική 
υγεία». 

 
Ενδεικτικό μάλιστα του θράσους είναι και το αυστηρό ύφος -σαν να 

απευθύνεται στους υφισταμένους της-, με το οποίο ζήτησε από τους 
βουλευτές να κάνουν ησυχία την ώρα που μιλάει.

http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=222468
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=222468
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Θεματολογία:  
ΠΕΣΠΑ: Εκτός του νέου δελτίου τιμών, τα πρωτότυπα 
φάρμακα  

 
Μέσο: 
http://www.ygeia360.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1180-pespa-ektos-toy-neoy-

deltioy-timwn-ta-prwtotypa-farmaka 
 

Έκκληση απευθύνου και πάλι στο υπουργείο Υγείας οι ασθενείς με σπάνιες 
παθήσεις να συμπεριληφθούν στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που 
πρόκειται να εκδοθεί μέσα στο Σεπτέμβριο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα 

νέα πρωτότυπα φάρμακα. 

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ) εκφράζει την αγωνία 

που διακατέχει τους Έλληνες ασθενείς με Σπάνιες Παθήσεις, για το πότε 
τελικά θα αποκτήσουν πρόσβαση στα νέα φάρμακα που αφορούν σπάνια 

νοσήματα, μια που το Υπουργείο Υγείας, για άλλη μια αφορά, προτίθεται 
να μη δώσει τιμή για νέα σκευάσματα στο δελτίο τιμών του Σεπτεμβρίου. 

Εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά 

νέα φάρμακα, με αποτέλεσμα ασθενείς με πολύ σοβαρές και σπάνιες 

παθήσεις να στερούνται τη θεραπεία για τις απειλητικές για τη ζωής τους 
νόσους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη θεραπειών για τέτοια 

νοσήματα δεν είναι συχνή και ως εκ τούτου η κυκλοφορία τους είναι 
ύψιστης σημασίας όχι μόνο για την ποιότητα ζωής αλλά και για την 

επιβίωση αυτών των ασθενών. 

Η ΠΕΣΠΑ και οι σύλλογοι μέλη της, κατανοώντας την δυσκολή οικονομική 
περίοδο της χώρας, θεωρούν όμως ευνόητο ότι τα ορφανά φάρμακα θα 

πρέπει να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης προς όφελος των ασθενών, 
αλλά και της πολιτείας. Διαφορετικά, η επιδείνωση της υγείας των 

ασθενών αυτών, εκτός της επιπλέον επιβάρυνσης της τιμής (εάν 

εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ), θα στοιχίζει πολύ περισσότερο στο κράτος λόγω 
αναγκαίας νοσηλείας, ειδικών εξετάσεων και άλλων επιπτώσεων. 

Η ΠΕΣΠΑ αντιπροσωπεύει έναν μεγάλο αριθμό συλλόγων και 

μεμονωμένων ασθενών ώστε να εκφράζονται με μια κοινή φωνή. Οι 
σύλλογοι αυτοί είναι : 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1180-pespa-ektos-toy-neoy-deltioy-timwn-ta-prwtotypa-farmaka
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1180-pespa-ektos-toy-neoy-deltioy-timwn-ta-prwtotypa-farmaka
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/1180-pespa-ektos-toy-neoy-deltioy-timwn-ta-prwtotypa-farmaka
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Η Ελληνική Εταιρεία Οζώδους Σκληρύνσεως, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Ατόμων με Κερατόκωνο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και φίλων 

Πασχόντων από νόσο Gaucher και άλλες Λυσοσωμικές Διαταραχές, ο 
Σύλλογος Παίδων με Φαινυλκετονουρία, η Ελληνική Εταιρεία για την 

Κυστική Ινώδη Νόσο, ο Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και βοήθειας 
Καρδιοπαθών Παιδιών «Η Καρδιά του Παιδιού», ο Σύλλογος Προστασίας 

των Ελλήνων Αιμοροφιλικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από 
Συγγενείς Καρδιοπάθειες, ο Σύλλογος Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση, ο 

Σύλλογος Στήριξης και Αλληλοβοήθειας Πασχόντων από Πνευμονική 

Υπέρταση, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Συγγενών και 
Φίλων για ειδικά άτομα με σύνδρομο Prader Willi, ο Σύλλογος Προστασίας 

Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδραπανοκυτταρική Αναιμία, η 
Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών, ο Σύλλογος Ασθενών και 

Φίλων Πασχόντων από Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα, ο Σύλλογος 
Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αττικής, ο Σύλλογος 

Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα, οι Φίλοι Παιδιατρικής 
ΑνοσολογίαςΠρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών "Η Αρμονία", ο Σύλλογος 

για το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα, ο Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn 
και Ελκώδη Κολίτιδα Βόρειας Ελλάδας, ο Σύλλογος Πρωτοπαθών 

Ανοσοανεπαρκειών Ελλάδος ( για ενήλικες), ο Σύλλογος Ρευματοπαθών 
Κρήτης, η Ένωση Γονέων και Φίλων με Σύνδρομο Rett «Άγγελοι Γης» και 

ο Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος 
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Θεματολογία:  
Αμηχανία στο υπουργείο Εργασίας μετά τα σκληρά 
αιτήματα της τρόικας 

Μέσο: 
http://www.skai.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.skai.gr/news/politics/article/212261/amihania-sto-upourgeio-
ergasias-meta-ta-sklira-aitimata-tis-troika/ 

 

Αμηχανία επικρατεί στο υπουργείο Εργασίας στον απόηχο της δίωρης 

επίσκεψης των επικεφαλής της τρόικας, με τον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη 

Βρούτση, να αρκείται να δηλώσει πως η συζήτηση συνεχίζεται. 

 

Ενδεικτικό των δυσεπίλυτων προβλημάτων είναι ότι παρά τη σημερινή 

συνάντηση παραμένουν εκκρεμή και ανοιχτά ζητήματα, ενώ αναμένεται να 

ορισθεί νέο ραντεβού με την τροϊκα εντός των επομένων ημερών. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της τριμερούς έθεσαν μετ' 

επιτάσεως όλα τα ζητήματα που περιέχονται στο e-mail που φερόταν να 

στάλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο υπουργείο, με το οποίο 

ζητούνταν η μείωση αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης στον ιδιωτικό 

τομέα, η θεσμοθέτηση εξαήμερης εργάσιμης εβδομάδας, καθώς επίσης και 

μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας με αποδέσμευση του χρόνου 

εργασίας από τις ώρες λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης. 

 

Παρά ταύτα, το υπουργείο Εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζει πρόωρη 

την οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγές στα εργασιακά, ουσιαστικά 

απορρίπτοντας τις αξιώσεις της τρόικας. Αντίθετα, η ηγεσία του 

υπουργείου θα προσπαθήσει να στέψει το ενδιαφέρον στην υλοποίηση 

των δεσμεύσεων που έχουν ήδη ψηφισθεί με το Μνημόνιο. 

 

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την άφιξη της τρόικας στο υπουργείο Εργασίας, 

μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στο περιβάλλοντα χώρο, αποκλείοντας 

συμβολικά την είσοδο του υπουργείου. Τα μέλη του ΠΑΜΕ στη συνέχεια 

αποχώρησαν δίχως να υπάρξει ένταση. 

 

Νωρίτερα, οι επικεφαλής της τριμερούς συναντήθηκαν με τον διοικητή της 

http://www.skai.gr/news/politics/article/212261/amihania-sto-upourgeio-ergasias-meta-ta-sklira-aitimata-tis-troika/
http://www.skai.gr/news/politics/article/212261/amihania-sto-upourgeio-ergasias-meta-ta-sklira-aitimata-tis-troika/
http://www.skai.gr/news/politics/article/212261/amihania-sto-upourgeio-ergasias-meta-ta-sklira-aitimata-tis-troika/


 

[51] 
 

Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο, κατά την οποία συζητήθηκε η 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

 

Ακολούθησε η συνάντηση της τρόικας με τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή 

Χατζηδάκη. 


