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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΕΔΗΝ

Τεράστιες
ελλείψεις στα
νοσοκομεία
Δραματική παραμένει η κατάσταση

στο ΕΣΥ εξαιτίας της υ
ποοτελέχωσηςκαιτηςunoxpn
ματοδάτησηςτηςδημόσιαςυγεί
ας.ΌπίϋςκαταγγελλειηΠανελ
λήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

στα Δημόσια Νοσοκομεία
ΠΟΕΔΗΝ εργαζόμενοι με

έρανο αγοράζουν ακόμη και το
χαρτί υγείας Χρησιμοποιούν
ακόμη και τα παγκάρια της εκκλησίας

και ασθενείς κατά
την εισαγωγήτουςυποχρεώνονται

να φέρουν μαζίτουςτα υλικά

που θα χρησιμοποιήσουν
Μέχρι και τα σεντόνια
Ενδεικτικά σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ στο
νοσοκομείο Πάτρας καταγράφονται

σοβαρές ελλείψεις υλικών

και έκλεισαν χειρουργικά
τραπέζια Αντίστοιχα στο

νοσοκομειοΑγρινιου,λάγωτης
υπολειτουργίας καρδιολογικοί
ασθενείς μεταφέρονται σε άλλα
Νοσοκομεία ενώ στο νοσοκομείο

Αιγίου δεν λειτουργεί ο
Αξονικός τομογράφος και δεν
λειτουργείηΜαιευτικήκλινική
ΤονοσοκομείοΚαλαβρύτωνδεν
διαθέτει ορθοπεδικότμήμα παρότι

τηνπεριοχήτην επισκέπτονται

χιλιάδες πολίτες λόγω του
χιονοδρομικού κέντρου δεν
έχει ασθενοφόρο και υπολειτουργεί

το ακηνολογικό εργαστήριο

Στοπανεπιστημιακόνοσοκομείου
Ρίου οι κενές παραμένουν

487οργανικέςθέσειςενώ λόγω
ελλείψεωνστον ιματισμό ονέος
Διοικητής χρεοπιστώνει τα σεντόνια

στους ασθενείς όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει η
ΠΟΕΔΗΝ
Στο Γεννηματά θεσσαλονίκης
κλειστές παραμένουν 2 εντατικές

κλίνες 2 χειρουργικά τραπέζια

και μοναδική πηγή χρηματοδότησης

του Νοσοκομείου
γιαμεγαλαχρονικάδιαστήματα
ήταν το παγκάρι της εκκλησίας

αναφέρει η Ομοσπονδία
Αντίστοιχα στονοσοκομείοΓου
μένιοοαςνοσηλεύτριακαλύπτει
το Φαρμακείο καθαρίστριαέχει
οριστεί μάγειρας ενώ δεν εφημερεύει

το Νοσοκομείο γιατί οι
Ιατροί κάνουν εφημερία στο
Γ.Ν.Κιλκίς
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Σήμερα η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Σκλαβενίτη Μαρινόπουλου
Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ

τραπεζών Σκλαβενίτη και
Μαρινόπουλου για τη σύσταση
της νέας εταιρείας στην οποία
θα μεταβιβαστεί ο όμιλος Μαρινόπουλου

αποτυπώνονται στο
Μνημόνιο Συνεργασίας MoU
που αναμένεται να υπογραφεί σήμερα

μεταξύ των εμπλεκόμενων
μερών Η συμφωνία Θα αποτελέσει
και το δεσμευτικό κείμενο που θα
κληθεί να επικυρώσει το Πρωτοδικείο

στις 21 Σεπτεμβρίου ημερομηνία

κατά την οποία θα έρθει
προς έγκριση το σχέδιο εξυγίανσης
του Μαρινόπουλου και επί του

οποίου θα κληθούν να συναινέσουν

οι προμηθευτές Τη συμφωνία
θα κληθεί άλλωστε να αξιολογήσει

και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

προκειμένου να δώσει
την έγκρισή της για το κατά πόσο
οι όροι δεν παραβιάζουν τις αρχές
του ίσου ανταγωνισμού

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά

μέχρι σήμερα η συμφωνία
προβλέπει τη μεταβίβαση του
100 του ομίλου Μαρινόπουλου
σε νέα εταιρεία την οποία θα αναλάβει

ο Σκλαβενίτης Η εταιρεία
θα λάβει δάνειο από τις τράπεζες
ύψους 360 εκατ ευρώ με ευνοϊκό

Η συμφωνία προβλέπει
τη μεταβίβαση

του 100 του ομίλου
Μαρινόπουλου σε νέα
εταιρεία που θα αναλάβει

ο Σκλαβενίτης
επιτόκιο euribor spread 1,5
Από το νέο δάνειο τα 320 εκατ
ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την
άμεση εξόφληση των προμηθευτών

οι απαιτήσεις των οποίων

φθάνουν τα 725 εκατ ευρώ Οι
οφειλές προς όσους έχουν απαιτήσεις

άνω των 100.000 ευρώ θα
κουρευτούν κατά 50 ενώ αντίθετα

στο ακέραιο θα αποπληρωθούν

οι προμηθευτές που έχουν
απαιτήσεις έως 100.000 ευρώ Στο
ακέραιο θα πληρωθεί και το χρέος
προς το Δημόσιο που διεκδικεί
49,1 εκατ ευρώ από φόρους και
51,7 εκατ ευρώ από εισφορές

Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη

αποχώρηση του Μαρινόπουλου
από το νέο σχήμα Με την απο
χώρησύ του θα αναλάβει τα δάνεια
ύψους 150 εκατ ευρώ που χορη¬

γήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015
και τον Απρίλιο του 2016 και τα
οποία δόθηκαν με ενέχυρο μετοχές
της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ
Το υπόλοιπο του χρέους που έχει
σήμερα ο όμιλος Μαρινόπουλου
προς τις τράπεζες συνολικού
ύψους 200 εκατ ευρώ περίπου θα
το αναλάβει ο Σκλαβενίτης Τα δάνεια

θα ρυθμιστούν χωρίς κούρεμα
Ο όμιλος Μαρινόπουλου θα συνεισφέρει

επίσης 10 εκατ ευρώ στο
πλαίσιο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης

και άλλα 30 εκατ ευρώ
θα συνεισφέρει ο Σκλαβενίτης

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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σήμερα στη

Ληξιπρόθεσμα 200 εκατ
εξοφλεί ο ΕΟΠΥΥ
Επιπλέον 200 εκατ ευρώ αναμένεται να πιστωθούν

στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
Φαρμακευτικών εταιρειών από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι
το τέλος Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εξόφλησης
ληξιπρόθεσμων οφειλών του οργανισμού προς
αυτές Με τις συγκεκριμένες πληρωμές ο οργανισμός

θα εχει καλύψει τις οφειλές που

εκκρεμούσαν προς ης φορμακευτικές μέχρι και
την 3 1 η Ιανουαρίου 201 6 6
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ΕΟΠΥΥ Κάλυψη των οφειλών που εκκρεμούσαν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016

200 εκατ σιουςλογαριασμούς φαρμακευτικών
Του Γιώργου Σακκύ
gsakkasÄ-naftemporrki gi

Τ7 πιπλέον 200 εκατ ευρώανα
ï2à μένεται να πιστωθούν στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των
φαρμακευτικών εταιρειών από
τον ΕΟΠΥΥ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

στο πλαίσιο της εξόφλησης

ληξιπρόθεσμων οφειλών
του οργανισμού προς αυτές Με
τις ουγκεκριμένες πληρωμές ο

οργανισμός θα έχει καλύψει τις
οφειλές που εκκρεμούσαν προς
πς φορμακευττκές μέχρι και την
3ln Ιανουαρίου 2016

Με τη συγκεκριμένη κίνηση
ο ΕΟΠΥΥθα έχει εκταμιεύσει προς

τις φορμακευτικές το σηνολικό
ποσό των 470 εκατ ευρώ σε διάστημα

τριών μηνών εξοφλώντας
έτσι ένα πολύ μεγάλο μέρος των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτές

Υπενθυμίζεται ότι πριν από
περίπου 1 0 ημέρες ο ΕΟΠΥΥ εξόφλησε

270 εκατ ευρώ Η όλη διαδικασία

αφενός δίνει σημαντική
ανάσα προς τον κλάδο των φορ
μακευτικών εταιρειών που μαζί
με τις εξοφληθείς των χρεών των
δημόσιων νοσοκομείων μειώνει
σε ποσοστό άνω του 65 τις απαιτήσεις

του από τον ευρύτερο δημόσιο

τομέα Από κει και πέρα
βέβαια υπάρχουν και τα νέα χρέη
τα οποία δημιουργούνται ημέ¬

ρα με την ημέρα από τις ανάγκες

για φάρμακα

Clawback εξάμηνου
Για την εξόφληση των απαιτήσεων

αυτών ο οργανισμός θα προ
χωρήσει σε νέα διαδικασία αφού
ολοκληρωθεί π απομείωση των
οφειλών μετά και την απσστολη
των σημειωμάτων clawback για
το πρώτο εξάμηνο του 2016 το
οποίο εκτιμάται στα περίαου 215
εκατ ευρώ Παράλληλα μεθοδεύονται

και οι διαδικασίες για
την αλλαγή στη φορμακευτική
πολιτική ευρύτερα μέσω ενός
πλαισίου 7 σημείων τις οποίες
η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει κα¬

ταθέσει στο υπουργείο Υγείας
αναμένοντας την έγκριού του

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα

του clawback αποτελεί ένα
καυτό ζήτημα για τη φαρμακοβιομηχανία

η οποία εκτιμά
πως αν εξακολουθήσει να κινείται

με αυτό τον ρυθμό μόνο για
την εξωνοσοκομειακή δαπάνη
θα αναγκαστούν να πληρώσουν
πάνω από 400 εκατ ευρώ

Μάλιστα σι εκπρόσωποι της
φορμακευτικής βιομηχανίας τόσο

από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδας
ΣΦΕΕ όσο και από την Πανελλήνια

Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΕΦ είναι διατεθειμέ¬

νοι να φτάσουν το θέμα στον
πρωθυπουργό

καθώς ηδη έχουν καταθέσει

σειρά προτάσεων στο
υπουργείο Υγείας όμως σχετικά
μέτρα δεν έχουν ακόμη ληφθεί
Μεθοδεύεται δε σηνάντηση των
εκηρασώπων της φαρμακοβιομηχανίας

με τον πρωθυπουργό
μετά τη Διεθνή Έκθεση θεσσαλονίκης

ΔΕΘ
Σημειώνεται ακόμη ότι η κυβέρνηση

θα πρέπει να προχωρήσει

στη ληψη μέτρων μείωσης
του clawback για τη φορμακο
βιομηχανία κατά 30 περίπου
εν όψει της αξιολόγησης από τους
θεσμούς τον επόμενο μήνα

lSID:104S0S58j
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Η Υγεία oui ζητιανιά
Με εράνους και δωρεές λειτουργεί το ΕΣΥ λόγω μειωμένης χρηματοδότησης
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΑΗ

Η χωρίς προηγούμενο λιτότητα στα
δημόσια νοσοκομεία και κέντρα
υγείας έχει μετατρέψει τις δωρεές

και τους εράνους σε κανόνα. Η μειωμένη
ροή της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ αναγκάζει 

τους εργαζομένους να συγκεντρώνουν
χρήματα για την απόκτηση απαραίτητων
υλικών, ενώ παράλληλα εντείνεται η ευαισθησία 

και προσφορά των ιδιωτών.
Στην αυτοψία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ), στην οποία καταγράφονται

τα προβλή-
TpayiKés ελλείψε 1S        ματα που
υλίΚών Καΐέγραψε αντιμετω-

ΓΤ^Μ-Αττκτ	S.K      πιζουν τα
Π ΠΟΕΔΗΝ οε pOVÛOES νοσηλευτι-
υγεία5 ms περιφέρειας   κά ιδρύματα

ανά τη χώρα, 

συμπεριλαμβάνονται πολλά παραδείγματα 
που καταδεικνύουν την ένδεια του

συστήματος σε πόρους.
Ερανοι για την προμήθεια υλικών διοργανώνονται 

στο Νοσοκομείο Κιλκίς
όπως και στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού.
Μάλιστα, στη μονάδα της Ηπείρου πρόσφατα 

οι εργαζόμενοι συγκέντρωσαν 24
ευρώ για να αγοράσουν γάζες από ιδιωτικό
φαρμακείο, διασφαλίζοντας για ακόμη μερικές 

ημέρες προμήθειες για την παροχή
πρώτων βοηθειών.

Στο Νοσοκομείο Λευκάδας, σύμφωνα
με όσα καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, οι ασθενείς 

αναγκάζονται σε αρκετές περιπτώσεις
να αγοράσουν μόνοι τους τα υλικά για τη
θεραπεία τους, ενώ στο. Γεννηματάς στη
Θεσσαλονίκη «μοναδική πηγή χρηματοδότησης 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα
είναι το παγκάρι της εκκλησίας».

Παράλληλα, αυξητική τάση καταγράφεται
και στις προσφορές ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, 

ακόμη και σχολείων και γηροκομείων.
Ετσι, η ιδιωτική και κοινωνική πρωτοβουλία
αποτελεί σχεδόν αποκλειστική πηγή για
ανακαινίσεις, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού 

αλλά και για την προμήθεια ειδών
πρώτης ανάγκης.

Μια σύντομη επίσκεψη στη Διαύγεια δείχνει 

την «επιδημία» δωρεών μικρού κόστους,
συγκριτικά με τους προϋπολογισμούς του
ΕΣΥ, όχι όμως και ευτελούς αξίας για τη
λειτουργία του.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΤΟΝΙΑ! Πρόσφατα
οι μαθητές των τμημάτων Γ2 και Γ3του 2ου
Γυμνασίου Κοζάνης προσέφεραν στο νοσοκομείο 

της πόλης Μαμάτσειο 1 8 μαξιλάρια
για την παθολογική κλινική και άλλα 28 για
τις ανάγκες επιπλέον μονάδων.

Μεσολάβησαν μερικές ημέρες και ακολούθησε 

δεύτερη ευχαριστήρια ανακοίνωση
από το ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα προς το
Τιάλειο εκκλησιαστικό γηροκομείο Αγιος
Παντελεήμων για τη δωρεά 230 σεντονιών.

Στη Ρόδο η ΚΤΕΛ Ρόδου ΑΕ προμήθευσε το
νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας με οξυζενέ
και υγειονομικό υλικό, ενώ στις αρχές του

μήνα εγκρίθηκε από το ΑΣ του νοσοκομείου
η αποδοχή ακόμη μιας δωρεάς που αφορά
400 ακρυλικές κουβέρτες.

Στο Νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη 

ιδιώτης δώρισε 150 κιλά ροδάκινα
για τις αιτιατικές ανάγκες των ασθενών.
Οπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης 

για την αποδοχή της προσφοράς,
η δωρεά πραγματοποιήθηκε «ως ένδειξη
ευγνωμοσύνης προς τις υπηρεσίες του νοσοκομείου».

Χείρα βοηθείας έτεινε και ο Σύλλογος
Γυναίκες χωρίς Σύνορα Λέρου στο τοπικό
νοσηλευτικό ίδρυμα. Στις αρχές Αυγούστου
εγκρίθηκε η δωρεά αντιδραστηρίων για τη
λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου, 

δύο τεμαχίων μελάνι για τις ανάγκες
των διοικητικών υπηρεσιών, φακέλων για το
ακτινολογικό εργαστήριο και παραφινέλαιου
προ το τμήμα φυσικοθεραπείας.

Ανάσα ζωής και ανανέο>σης δίνουν και οι
δωρεές από ιδιώτες που προσφέρουν από
λίγες εκατοντάδες έως και δεκάδες χιλιάδες 

ευρώ. Ενδεικτική η περίπτωση πολίτη
ο οποίος επιθυμεί να κρατήσει ανώνυμα
τα στοιχεία του, που προσέφερε 130.000
ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Βόλου.

S0S από τον Ευαγγελισμό
Σήμα κινδύνου εκπέμπει για μια ακόμη φορά ο Ευαγγελισμ03: η υποχρηματοδό-
τηοη και οι ελλείψειβ σε προσωπικό είναι οι δύο Βασικέβ πληγέε του νοσοκομείου,
του οποίου οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει για σήμερα στάση εργασίαΞ.
Οπωβ παραδέχονται στελέχη του νοσηλευτικού ιδρύματοβ, ήδη έχει εξαντληθεί το
93% του ετήσιου προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα τα φάρμακα και το υγειονομικό
υλικό να επαρκούν έωε τα τέλη Οκτωβρίου. Επιπλέον, το σωματείο εργαζομένων διαμαρτύρεται 

και για τον «εμπαιγμό» που υφίσταται το προσωπικό στην καθαριότητα,
την εστίαση και τη φύλαξη, καθώΞ παραμένει απλήρωτο τρειε μήνεε.
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