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Να μηνεπαναληφθεί το itàOos
του μειωμένου προϋπολογισμού στηνυγεία

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΟΥΖΗ

Την
περίοδο αυτήν π κυβέρνηση δίνει μια ιδιαίτερα κρίσιμη

μάχη με tous δανεισιέε ins xœpas προκειμένου να σταθεροποιήσει

ένα πλαίσιο συνεργασίαε για να μπορέσει να
υλοποιηθεί ο Koppôs ίου προγράμματόε ins Από εκεί και πέρα
και με βάση ta όσα συμφωνηθούν η νέα ηγεσία ins xojpas θα

πρέπει να ξεκινήσει και μία ακόμη μάχη που είναι enions σημαντική

και δύσκολη Τη μάχη να κερδίσει to στοίχημα ίων μεταρρυθμίσεων

που χρειάζονται otn χώρα και την κοινωνία οι οποίε5
όλα ta προηγούμενα χρόνια όσο καλή πρόθεση κι αν υπήρχε
από tous κυΒερνώντεε δεν επιτεύχθηκαν

Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνουμε την αποφασιστικότητα να

γίνουν οι topés και οι αλλαγέε που απαιτούνται προκειμένου να
ανασυσταθεί το ΕΣΥ και να είναι προσΒάσιμεε και αξιοπρεπείε
οι υπηρεσίεε υγείεε σε όλουε τουεΈλληνεδ πολίτεδ θα ήθελα
εδώ λοιπόν να επισημάνω ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα πρέπει
να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντοΞ και να μην επικεντρωθεί

μονότονα στο θέμα του προϋπολογισμού θεωρώνταε
raus löiaoies napôxous cos δαπάνη και όχι cos συμμάχουε και

συνεργάτε5
Εμείδ είμαστε σύμμαχοι Κατά τα προηγούμενα χρόνια τα μέλη

του ΣΦΕΕ με κοινωνική υπευθυνότητα και ισχυρή αίσθηση κα
θήκοντοε βάλαμε πλάτη στην αντιμετώπιση ms Kpions.'CtfEs οι

Ο κ ΚωνοτανίΜΚ Opouziis είναι npöeöposτου ΣΦΕΕ

εταιρίεβ ελληνικέε και θυγατρικέε πολυεθνικών με ίδια μέσα και

κεφάλαια καθώε η ρευστότητα ήταν ανύπαρκτη υποστηρίξαμε
μόνοι gas τη δραστηριότητά μαε αντιμετωπίσαμε την τραγική συνέπεια

του PSI και παρά τα αντιαναπτυξιακά μέτρα μέσα σε μια
διαρκώδ συρρικνούμενη αγορά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε

θεραπείεε και να καλύψουμε Tis ανάγκε5 Δεν παραβλέπω τα

προβλήματα που υπήρξαν αλλά αναλογικά με Tis πιέσειε ήταν
περιορισμένα και αντιμετωπίστηκαν

Σήμερα η νέα κυβέρνηση ξεκινά μια νέα προσπάθεια με έμφαση

στην κοινωνία και στην απασχόληση Μια συνθήκη που αν
δεν προσεχθεί μπορεί να κλονίσει τη σταθερότητα στο σύστημα

υγε-as και που δεν είναι άλλη από τον δραματικά μειωμένο προϋπολογισμό

για φαρμακευτική περίθαλψη που οδήγησε την Ελλάδα

στο να διαθέτει τη χαμηλότερη κατά κεφαλήν δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη στην E E δηλαδή 1 79 ευρώ έναντι 320
που είναι η μέση κατά κεφαλή δαπάνη στην Eupcônn).T:vas προ
ϋπολογισμόε που στέρησε επίσπ5 πολύτιμα έσοδα και από το
Ελληνικό Δημόσιο αφού για κάθε 1 00 εκατ ευρώ μείωση στη

φαρμακευτική δαπάνη το κράτο χάνει συνολικά από τα δημόσια
έσοδα 47 εκατ ευρώ και 350 Θέσεΐ5 εργασία5 υψηλή5 εξειδίκευσα

στον κλάδο ins υγεία5
Qs φαρμακευτικό5 κλάδο θεωρούμε και όχι αυθαίρετα ότι η

δαπάνη για φάρμακα πρέπει να επανέλθει τουλάχιστον στα 2,4
δισ ευρώ με ειδική μέριμνα 350 εκατ ευρώ για tous ανασφάλιστοι

και επιπλέον να ανέλθει στα 800 εκατ ευρώ από 500
εκατ ευρώ σήμερα ο προϋπολογισμό5 για την κάλυψη των νοσοκομειακών

φαρμάκων που στερούνται από Βασικέε θεραπεί
ε5 και ταλαιπωρούν tous ασθενείε raus

Την ίδια στιγμή ζητάμε και μέτρα που θα Βοηθήσουν στην ανάπτυξη

και με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούμε Tis δεσμεύσει του
νέου υπουργού για τόνωση ras ελληνική παραγωγή και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση
διαδικασιών των κλινικών μελετών Και είναι επίσηδ σημαντικό να
συνεχιστεί ο διάλογοε που έχει ήδη ξεκινήσει και θα επιδιώξουμε
να συνεχιστεί στο καλό κλίμα που έχει ήδη προδιαγραφεί
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