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Αυξάνεται n συµµετοχή των ασφαλισµένων 
∆ιπλάσιες οι εισφορές για τους αγρότες 

i k «ΞΗΛΩΝΕΤΑΙ» 
Ο E 

Αίσθηση προκάλεσε το ^αποκαλυπτικό 
ρεπορτάζ 

της «Αυγής» την προηγούµενη 

Κυριακή, σύµφωνα µε το οποίο οι 

Ελληνες αγοράζουν τα φάρµακα 

ώς 820% ακριβότερα από µια 

προηγµένη χώρα όπως n Σουηδία. 

Αν δηλαδή συνταγογραφουνταν 

στη χώρα µας τα γενόσηµα 

φάρµακα, που διατίθενται στη 

Σουηδία και για τα οποία κατά 

τεκµήριο δεν υπάρχουν 

ενδοιασµοί σχετικά µε την 

αξιοπιστία τους, µε τιµές 

Σουηδίας κι όχι Ελλάδας, n 

εξοικονόµηση χρηµάτων θα 

έφτανε στα 500-600 

εκατοµµύρια ευρω ετησίως. Και 

αυτό µόνο από το κόστος που 

αφορά τα ασφαλιστικά ταµεία, 

δηλαδή τη δηµόσια δαπάνη για τα 

φάρµακα. 

Φαντάζεται κανείς τι θα 

σήµαινε για τη συνολική 

επιβάρυνση των ασθενών αν n 

τακτική αυτή γενικευόταν σε 

ολόκληρη τη φαρµακευτική 

δαπάνη, n οποία είναι διπλάσια 

από το Βέλγιο, τη Σουηδία και την 

Πορτογαλία και κάποια στιγµή, το 

2009, ήταν µόλις 35% µικρότερη 

της Ισπανίας, n οποία έχει 

υπερτετραπλάστο πληθυσµό από 

τη µικρή µας πατρίδα. Είναι 

προφανές ότι κάποιο λάκκο έχει n 

φάβα αν δεν θέλουµε να 

εθελοτυφλούµε. Κάποιοι κάνουν 

χρυσές δουλειές στην πλάτη του 

ελληνικού λαού και των 

ασφαλιστικών ταµείων. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

2>> Παρά το γεγονός ότι n αντιπροσωπεία της 
τρόικας δηλώνει ικανοποιηµένη για την πορεία 

των συγχωνεύσεων και καταργήσεων νοσηλευτικών 
µονάδων του ΕΣΥ, καθώς και για 

τις µειώσεις των δηµοσίων δαπανών για τα 
νοσοκοµεία του ΕΣΥ, ζητεί µετ' επιτάσεως από 

το υπουργείο Υγείας να εκδοθεί άµεσα το 
νέο δελτίο τιµών φαρµάκων, να προχωρήσει 
νέα µείωση στις δηµόσιες δαπάνες για τον πολύπαθο 

Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ), να αλλάξει άµεσα n κανονισµός 

παροχών του ΕΟΠΥΥ µε νέες εξαιρέσεις 
παροχών για τους ασφαλισµένους, να 

επιβληθεί έκπτωση στις τιµές για τις εξετάσεις 
των ασφαλισµένων στα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα, να αυξηθούν άµεσα οι εισφορές των ασφαλισµένων 

του ΟΓΑ από 12 στα 24 ευρώ 
και να αυξηθεί άµεσα κατά 15% - 30% το ποσοστό 

της συµµετοχής των ασφαλισµένων 
του ΕΟΠΥΥ για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές. 

Επίσης, ο υπουργός Υγείας επιχείρησε για 
άλλη µία φορά να πείσει την αντιπροσωπεία 
της τρόικας να δεχθεί, µαζί µε την δραστική 
ουσία, να αναγράφεται και n εµπορική ονοµασία 

των συνταγογραφουµένων φαρµακευτικών 
σκευασµάτων στις συνταγές τις οποίες 

εκδίδουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, κάτι για το οποίο 
n αντιπροσωπεία της τρόικας επιδεικνύει 
ιδιαίτερα αρνητική στάση. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, τα έξι µέτρα τα 
οποία φαίνεται να συµφωνήθηκαν µε την αντιπροσωπεία 

της τρόικας αναµένεται να οδηγήσουν 
σε µείωση κατά 950 εκατ. ευρώ τις 

δηµόσιες δαπάνες για την Υγεία κατά τη διετία 
2013-2014. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

Mr Λ|ί#«/Α J κ 

Μείωση της δηµόσιας 
δαπάνης για την υγεία κατά 

950 δια ευρώ 

«∆εν ακρωτηριάζεται το ΕΣΥ»... 
Και ενώ φέρεται να έχει συµφωνήσει σε όλα 
µε την αντιπροσωπεία της τρόικας, ο Ανδρέας 

Λυκουρέντζος υποστήριξε την περασµένη 
Τρίτη χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη 

του στον ραδιοσταθµό «Real FM»: «Αυτό το οποίο 
θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το Ε¬ 

θνικό Σύστηµα Υγείας δεν ακρωτηριάζεται. Υπάρχει 
ανάγκη περιορισµού της σπατάλης του 

δηµοσίου χρήµατος και όχι της στέρησης δηµοσίου 
χρήµατος για την εκπλήρωση αναγκών 

οι οποίες προκύπτουν από την καθηµερινή 
σχέση του πολίτη µε το Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κλινικές και 
τα διαγνωστικά κέντρα θα κατευθυνθούµε σε 
µια πολιτική αλλαγής των τιµολογίων, της 
πληρωµής του κόστους των εξετάσεων, µέσα 
από τον νέο κανονισµό πληρωµών του Εθνικού 

Οργανισµου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 
του ΕΟΠΥΥ». 

Πώς φτάσαµε ano τα 2 στα 5,7 δισ. ευρώ 
» Σε συνθήκες κατάρρευσης 
της χώρας, από δηµοσιονοµικά 
προβλήµατα και κακοδιαχείριση, 
είναι λογικό να γίνεται προσπάθεια 

ελέγχου των δαπανών. Τοµέας 
δαπάνης είναι και n Υγεία Στον 

τοµέα αυτόν, n φαρµακευτική δαπάνη 
αντιπροσωπεύει µόλις το 

21% της σύνολης δαπάνης Υγείας... 
Πώς, λοιπόν, φτάσαµε ano τα 

2 δισ. ευρώ του 2004 στα 5,7 δια 
του 2009; 

Η φαρµακευτική δαπάνη προσδιορίζεται 
από τον όγκο (τεµάχια) 

επί τιµή (ανά τεµάχιο). Στη χώρα 
µας, µέσα από ασύδοτες πράσινες 
και γαλάζιες πολιτικές, ήταν διογκωµένοι 

και οι δύο συντελεστές... 
437 εκατ. πωληθέντα τεµάχια το 
2009 (όταν στο Βέλγιο, µε τον ίδιο 
πληθυσµό, καταναλώθηκαν 205 εκατ.) 

και n µέση τιµή πωληθέντος 
τεµαχίου ήταν 11,47 ευρώ (όταν n 
αντίστοιχη µέση τιµή στις χώρες 

της Ευρωζώνης ήταν 8,23 ευρώ). 
Για να περιορίσεις την δαπάνη, 

λοιπόν, ή µειώνεις τα τεµάχια ή 
µειώνεις τις τιµές στα σηµεία κόστους 

ή και τα δυο µαζί! Μετά από 
2 χρόνια µνηµονιακών πολιτικών, 
τα τεµάχια (2011) εξακολουθούν 
να είναι 410 εκατ. και n µέση τιµή 
ανά τεµάχιο 9,47... Όταν στην Ελλάδα 

το 75% των πωληθέντων 
φαρµακευτικών προϊόντων είναι 

κάτω των 10 ευρώ και αντιπροσωπεύουν 
µόλις το 24% σε αξία πολιτικές 
οριζοντίων µειώσεων τιµών, 

που εφάρµοσαν τόσον οι Κατσέλη 
- Λοβέρδος όσον και οι Λυκουρέντζος 

- Σαλµάς, οδηγούν σε 
απόλυτη αποτυχία στόχων αλλά 
και σε αµφισβήτηση της ύπαρξης 
της όποιας ελληνικής παραγωγής. 
* Ποιος αδειοδοτεί τα «δήθεν» 
νέα «καινοτόµα» προϊόντα; To 
κράτος. 
* Ποιος τιµοδοτεί τα προϊόνταΤο 
κράτος. 
* Ποιος συνταγογραφεί; Ο γιατρός. 

* Ποιος «µοχλεύει» προς ασύστολη 
συνταγογράφηση; Η εταιρεία 

για τον δικό της κωδικό. 
Η πορεία που ακολουθούν, χωρίς 

ορθολογισµό, χωρίς κριτήρια 
κόστους/οφέλους (n µόνη χώρα 
της Ευρωζώνης), χωρίς στόχους 
valeu for money, είναι καταδικα¬ 

σµένη σε αποτυχία. Όταν. µάλιστα, 
αυτό συνδυάζεται µε ελλειπή 

χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ, όπου 
ασφαλισµένο είναι πλέον το 

87% των πολιτών, σίγουρα βαδίζουµε 
για µετατροπή της οικονοµυαίς 
κρίσης και σε ανθρωπιστική! 

Και ο Έλληνας ασθενής θα µένει 
µε την απορία γιατί αγόραζε 

την οµεπραζόλη 33,02 ευρώ το 
2009 και σήµερα 16,99 ευρώ. όταν 

οι ασθενείς των δανειστών 
µας την πληρώνουν κάτω από 
6,50 ευρω... 

Απλώς, «στραβά αρµενίζουµε!». 

* Ο Ανδρέας Γαλανόπουλος είναι 
φαρµακοποιός, ανππρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών 
Φαρµακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) 
και πρόεδρος του Προµηθευτικού 
Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών 
Αττικής Περιορισµένης 
Ευθύνης (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ) 

Αυξάνεται n συµµετοχή των ασφαλισµένων 
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. Η ΑΥΓΗ / ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΗ I 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ME ΣΟΥΗ∆ΙΑ, ∆ΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Έως... πέντε φορές πιο ακριβά 
τα φάρµακα στην Ελλάδα! 
J>> Εξαιρετικά αποκαλυπτικός για 
τις πιρουέτες ορισµένων αρµοδίων 
για την τιµολόγηση των φαρµάκων 
στη χώρας µας υπήρξε πρόσφατα ο 
Κώστας Ράνος, µέλος του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ). 
Αντί άλλου σχολίου, παραθέτουµε 

τις σχετικές δηλώσεις του: «Στην Ελλάδα 
έχουµε τη µεγαλύτερη κατά κεφαλή 
φαρµακευτική δαπάνη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. ∆υο φορές παραπάνω 
από τη Σουηδία, δυόµιση 

φορές παραπάνω από τη ∆ανία, πέντε 
φορές παραπάνω από την Ουγγαρία, 

πρόκειται για απίστευτα νούµερα. 
Αντίθετα µε όσα λέγονται, για 

τους πέντε πρώτους µήνες του 2012 
n νοσοκοµειακή δαπάνη έχει αυξηθεί 

κατά 8 - 9%, την ώρα που µιλάµε 
για µειώσεις προϋπολογισµού. Ολθ-. 

>Τα παραδείγµατα 
των δραστικών 

ουσιών ολανζαπίνη, 
κλοπιδογρέλη, 
οµεπραζόλη, ρανιτιδίνη 
και ατορβαστατίνη 

γος για την διαφορά αυτή είναι ο τρόπος 
που το κράτος δίνει τιµές στο 

φάρµακο. 
Σας δίνω το παράδειγµα της ολανζαπίνης, 

n ετήσια δαπάνη της οποίας 
ανέρχεται για το ελληνικό 

κράτος στα 120 εκατοµµύρια. To 
πρωτότυπο φάρµακο στη Σουηδία 
κοστίζει για το σουηδικό κράτος 
59,30 ευρώ, ενώ για την Ελλάδα 
118,07 ευρώ. To αντίστοιχο γενόση- 

µο ολανζαπίνης το σουηδικό κράτος 
το χρεώνεται 17,53 ευρώ, ενώ στην 
Ελλάδα ο ΕΟΠΥΥ το αγοράζει 99,10 
ευρώ. Στην Ελλάδα όµως ο ΕΟΠΥΥ 
δεν αγοράζει το 99,10 ευρώ, αγοράζει 

το 118,07 ευρώ επειδή είµαστε... 
ανοιχτοχέρηδες! Στη Σουηδία που 
είναι... τσιγκούνηδες και... άφραγκοι, 
αγοράζουν το γενόσηµο των 17,53 
ευρώ! Μιλάµε για τεράστιες διαφορές. 

To θέµα δεν είναι µόνο n ολανζαπίνη, 
είναι και n κλοπιδογρέλη, είναι 

n οµεπραζόλη, είναι n ρανιτιδίνη. To 
γενόσηµο ατορβαστατίνης (ετήσια 
δαπάνη 100 - HO εκατοµµύρια ευρώ) 

κοστίζει στην Ελλάδα 14,80 ευρώ, 
ενώ ο µέσος όρος Σουηδίας - Ρουµανίας 

- ∆ανίας είναι µόλις 4,10 ευρώ. 
Τετραπλάσια τιµή». 

Σύγκριση τιµών 
δραστικών ουσιών 
ΕΛΛΑ∆Α / ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ 
[Πρωτότυπο] 

Πόοο mo ακριβά 
πωλείται 
στην Ελλάδα [%] 

ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 
[Γενόοηµο] 

Σουηδία 

Ρουµανία ; 4,10 € 
«p ∆ανία j ^Ελλάδα: 

14,80 6 

. Η ΑΥΓΗ / ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΤΣΟΥΚΗ . 
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Σκάνδαλο n τιµολόγηση 
» Με αφορµή το νεο δελτίο τιµών φαρµάκων, ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Ενώσεων 
Νοσοκοµειακών Γιατρών 
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) ∆ηµήτρης 

Βαρνάβας προέβη 
στην εξής γραιττή δήλωση: 

«Η ΟΕΝΓΕ είχε καταγγείλει 
δηµοσίως το όργιο 

που συνέβαινε τα τελευταία 
χρόνια στην τιµολόγηση 
φαρµάκων υπό την υψηλή 
καθοδήγηση και κάλυψη 
της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Υγείας. To όργιο 

συνεχίστηκε αδιάπτωτα 
µέχρι τις µέρες µας παρά 

τις επισηµάνσεις που κάναµε 
ως ΟΕΝΓΕ στον κ. Λυκουρέντζο µόλις εκείνος ανέλαβε τα 

καθήκοντά του. To πλέον σκανδαλώδες στην υπόθεση αποτελεί n 
τιµολόγηση των γενοσήµων, τα οποία προκλητικά αντί του 40% 
βρίσκονται στο 80% της τιµής των πρωτοτύπων, ενώ µερικά είναι 
και ακριβότερα από τα πρωτότυπα. Άκρως επιβεβαιωτικές είναι οι 
έγγραφες επισηµάνσεις στελέχους της αρµόδιας επιτροπής, από 
τις οποίες προκύπτει ότι µόνο από την τιµολόγηση του περσινού 
Αυγούστου επήλθε ζηµιά για τα ασφαλιστικά ταµεία και τους ασθενείς 

ύψους 500 εκατ. ευρώ! Χθες ακούσαµε σε τηλεοπτικό 
σταθµό τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Σαλµά να επιβεβαιώνει 

την αδιαφάνεια και τις περίεργες διαδροµές στο ζήτηµα της τιµολόγησης. 
∆εν είναι όµως δυνατόν ο κ. Σαλµάς να αποφεύγει να 

µιλήσει ευθέως µε ονόµατα και στοιχεία για όσους ενέχονται στο 
όργιο σπατάλης, ενώ n κυβέρνηση είναι έτοιµη να προχωρήσει σε 
σφαγιαστικές περικοπές µισθών και συντάξεων και συµπράττει 
στην ολοσχερή αφαίµαξη του ΕΟΠΥΥ που καταρρέει. 

Για τους νοσοκοµειακούς γιατρούς τυχόν συγκάλυψη σηµαίνει 
συνενοχή». 

Αυξήσεις έως 234%, 
µειώσεις έως 99,7% 
» Αυξήσεις έως και 234%, αλλά και µειώσεις που σχεδόν αγγίζουν 

το σύνολο της τιµής κάποιων σκευασµάτων, δηλαδή κατά 
99,7%, περιλαµβάνει το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων. 

Συγκεκριµένα, στα γενόσηµα φαρµακευτικά σκευάσµατα δόθηκε 
n τιµή αναφοράς, εκτός αν είχαν άδεια κυκλοφορίας πριν το 

1999, οπότε n µείωση είναι 3 -10%, ανάλογα µε την τιµή την οποία 
έχουν µέχρι σήµερα. Στην περίπτωση κατά την οποία n τιµή 

τους ήταν χαµηλότερη του 80% του πρωτοτύπου τους, δόθηκε 
και πάλι n τιµή αναφοράς. 
Με τον µέσο όρο των τριών φθηνότερων τιµών στην Ευρώπη 

τιµολογήθηκαν γενόσηµα που θεωρούνται µοναδικά στη χώρα 

µας. 
Πάντως, σε περισσότερα από 1.500 φαρµακευτικά σκευάσµατα 
οι τιµές παραµένουν αµετάβλητες, ενώ 325 λαµβάνουν αύξηση 
τιµής τους ano 0,1% έως 234%! 

Περίεργη 
ανατροπή 
µε το δελτίο 
τιµών! 
/) Ραγδαίες και πολύ περίεργες 

είναι οι εξελίξεις µε 
τη νέα τιµολόγηση των φαρµάκων! 

Σύµφωνα µε πολύ 
καλά πληροφορηµένες πηγές 

της «A», το δελτίο τιµών 
το οποίο έχει ήδη εκδοθεί 
και δει το φως της δηµοσιότητας 

καταργείται άρδην και 
n αρµόδια επιτροπή τιµών 
επρόκειτο να συνεδριάσει εκ 
νέου το απόγευµα της περασµένης 

Παρασκευής, προκειµένου 
να προχωρήσει σε 

επανατιµολόγηση µε βάση 
νέα αγορανοµική διάταξη, n 
οποία αναµένετο εντός της 
περασµένης Παρασκευής 
να εκδοθεί ano τον... αρµόδιο 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλµά! 
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