 Ακέφαλα τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Επιφάνεια:

795.43 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

1
1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

0

Ακέφαλα τα νοσοκομεία
►Παραιτήθηκε -για να διεκδικήσει τον Δήμο Πήαστήρα Καρδίτσαςο διοικητής tous Παν. Νάνος ►«Σέρνονται» σοβαρά εκκρεμή Κτήματα
►Διαβουλεύσεις για τα διάδοχα διοικητικά σχήματα σε ΠΠΓΝΛ και ΓΝΛ
ΣΕΛ,ς

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ακέφαλα τα νοσοκομεία
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

1
1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Του Δημ. Καισανάκη
ε αναζήτηση νέων διοικητικών
σχημάτων τόσο για το Πανεπι
στημιακό όσο και για το Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισαε βρίσκεται η ηγε
σία του Υπουργείου Υγείαε μετά τον
διαχωρισμό και την ανεξαρτητοποίηση
των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αν
και τα δύο νοσοκομεία λειτουργούν
ουσιαστικά αυτόνομα, ωστόσο παρατηρείται ουσιαστικά διοικητικό κενό κα
θείς η κοινή διοίκηση των δύο νοσο
κομείων, μια διοίκηση μεταβατική και
με ημερομηνία λήξηε, διαχειρίζεται τρέ
χοντα λειτουργικά θέματα και us προμήθειεε εξοπλισμού και υλικών αποφεύγονταε τη λήψη αποφάσεων για
σοβαρά ζητήματα που θα δεσμεύσουν
as επόμενε5 διοικήσει.
Το διοικητικό κενό επιτείνεται από την
απουσία και του διοικητή Παναγιώτη
Νάνου, ο onoios υπέβαλε ήδη την πα
ραίτησή του στην ηγεσία του Υπουρ
γείου Υγείαε εξαιτίαε ms συμμετοχήε
του cn;is επικείμενεε δημοτικέ5 εκλογέε
cos υποψήφιθ5 δήμαρχοε λίμνη5 Πλαστήρα και βρίσκεται σε κανονική άδεια
αναμένονταε τη δημοσίευση ms παραίτησήε του στην Εφημερίδα ms Κυβέρvnons για να αποχωρήσει και τυπικά
έκθεσή φωτογραφίαε με αφορμή τη
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
συμπλήρωση 20 χρόνων από την
Σύμφωνα μάλιστα με καλά πληροφοέναρξη λειτουργίαε του Νοσοκομείου,
ρημένεε πηγέ5, ο κ. N0vos θα έρθει αύ
ενώ άγνωστεε παραμένουν οι προθέριο στη Λάρισα για να προεδρεύσει για
σειε του κ. Νάνου για τον τριετή απο
τελευταία φορά στη συνεδρίαση του
λογισμό του έργου του.
διοικητικού συμβουλίου, όπου αναμέ
Συνεργάτεε του απερχόμενου διοικητή
νεται να ληφθούν αποφάσειε για μια
εκτιμούν ncos ο κ. Νάνοε εκτόε του
σειρά από εκκρεμή θέματα, μεταξύ των
απολογισμού στη διοίκηση των δύο
οποίων η ενεργειακή αναβάθμιση του
νοσοκομείων θα προχωρήσει και σε
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η κα
δημόσιο απολογισμό ms τριετούε θητασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση
τείαε του στη Λάρισα, όχι μόνο επειδή
του μηχανήματοε pet_scan δωρεά του
κλείνει έναε ακόμα κύκλοε αλλά γιατί
ιδρύματοε Νιάρχου και τα χρηματοδο
με τη συγκεκριμένη θητεία κλείνει ολότούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
κληροε ο κύκλοε ms θητείαε του στο
Επενδύσεων έργα στα δύο νοσοκομεία.
Εθνικό Σύστημα Υγείαε επιβεβαιώνονΟι ίδιε5 πληροφορία αναφέρουν πωε
ταε πλήρωε το μήνυμα που είχε στείλει
ο απερχόμενοε διοικητήε θα ανακοι
πριν τρία χρόνια από τη Λάρισα ανανώσει την εξασφάλιση σημαντικήε χολαμβάνονταε us τύχεε των δύο νοσο
ρηγίαε για τη φιλοξενία μιαε μόνιμηε

Σ

Ακέφαλα τα δύο
νοσοκομεία της Λάρισας
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 0 ΠΑΝ. ΝΑΝΟΣ - ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κομείων ms πόλη5. «Ηρθα στο Πανε
πιστημιακό Νοσοκομείο όχι για να κά
νω καριέρα αλλά για να ολοκληρώσω
την 35ετή μου θητεία στο Εθνικό σύ
στημα Υγείαε καταθέτονταε τη δική μου
εμπειρία και να συμβάλω με όλεε μου
us δυνάμει στη βελτίωση των παρε
χόμενων υπηρεσιών υγείαε στουε θεσσαλούε πολίτεε...» είχε πει πριν τρία
χρόνια ο κ. N0vos αναλαμβάνονταε τα
καθήκοντά του στη Λάρισα για να
υπενθυμίσει otous Λαρισαίουε όσα πέ
τυχε στα δύο νοσοκομεία με την απο
χώρησή του από τον χώρο ms υγείαε.
Την ίδια ώρα οι αναπληρτωά διοικητέ$
τόσο του Πανεπιστημιακού Νοσοκο
μείου Ανθή Χαλιβέρα όσο και του Γε
νικού Νοσοκομείου Anpmpns Λιόλιοε
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά

mus σύμφωνα με us οδηγία του
Υπουργείου Υγείαε xopis ωστόσο να
έχουν ακόμα απαντήσει ακόμα και στα
πλέον απλά ερωτήματα ms καθημερινότηταε.
Και οι δύο πλευρέε δεν κρύβουν την
ανησυχία mus καθώε δεν έχει αποστα
λεί καμία ερμηνευτική εγκύκλιοε από
το Υπουργείο Υγείαε για τη ρύθμιση
των θεμάτων ms μααβατικήε περιόδου
για τον πλήρη διαχωρισμό των νοσο
κομείων, ενώ στιε προθέσειε mus είναι
να προχωρήσει η προκήρυξη εκλογών
τόσο στουε γιατρούε όσο και otous ερ
γαζόμενοί των δύο ιδρυμάτων προκειμένου να εκλέξουν mus εκπροσώnous mus που θα συμμετέχουν os αι
ρετά μέλη otis νέεε διοικήσει, που θα
ορίσει το Υπουργείο Υγείαε.
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 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ: Παγκόσμια
πρωτιά σε γέννηση παιδιού
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

45.23 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Παγκόσμια πρωτιά
σε γέννηση παιδιού
Τηνέννησηιου πρώτου υγιούς παι
διού παγκοσμίως με την ιατρική μέ
θοδο της μεταφοράς της μητρικής
ατράκτου ανακοίνωσε χθες η μονάδα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής In
stitute of Life. Η μέθοδος, που αφο
ρά τη μεταφορά του γενετικού υλι
κού του ωαρίου μιας γυναίκας σε άλ
λο ωάριο από το οποίο έχει αφαιρεθεί όλο ίο γενετικό του υλικό, εφαρ
μόζεται σε περιπτώσεις επαναλαμ
βανόμενων αποτυχημένων προσπα
θειών εξωσωμαιικής γονιμοποίησης.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Σύστημα παραπομπών στην Υγεία χωρίς
οικογενειακό γιατρό
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Επιφάνεια:

255.9 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

7

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

14860

Σύστημα παραπομπών
στην Υγεία χωρίς
οικογενειακό γιατρό
Με χαρακτηριστική καθυστέρηση
και χωρίς τον αναγκαίο αριθμό οι
κογενειακών γιατρών, επιχειρεί το
υπουργείο Υγείας να θέσει σε εφαρ
μογή το νέο σύστημα παραπομπών
των πολιτών σε εξειδικευμένη φρον
τίδα. Σχεδόν πέντε μήνες μετά τις
σχετικές ανακοινώσεις, δημοσιεΰθηκε χθες υπουργική απόφαση για
τον νέο τρόπο διαμόρφωσης του
προγράμματος επισκέψεων των
γιατρών κέντρων υγείας. Σύμφωνα
με αυτό, αναλόγως με το πόσοι οι
κογενειακοί γιατροί υπάρχουν σε
κάθε περιοχή θα υπολογίζεται και
ο αριθμός επισκέψεων σε γιατρούς
κέντρων υγείας, ο οποίος θα «δε
σμεύεται» μόνο για όσους πολίτες
είναι εγγεγραμμένοι σε οικογενει
ακό γιατρό.
Ετσι, εάν σε μία περιοχή οι οι
κογενειακοί γιατροί καλύπτουν πο
σοστό 0,01% έως 20% του πληθυ
σμού, ο κάθε ειδικός γιατρός του
κέντρου υγείας θα πρέπει να δε
σμεύει μία από τις 26 επισκέψεις
που δέχεται ημερησίως, για πολίτες
που είναι εγγεγραμμένοι και έχουν
λάβει παραπεμπτικό από οικογε
νειακό γιατρό. Ο αριθμός των «δε
σμευμένων» επισκέψεων θα αυξά
νεται όσο αυξάνεται και το ποσοστό
κάλυψης του πληθυσμού από οι
κογενειακό γιατρό. Εάν αυτό ξε
περνά το 80%, τότε οι 19 από τις
26 επισκέψεις θα πρέπει να αφο
ρούν εγγεγραμμένους σε οικογε
νειακό γιατρό πολίτες. Εκτός του
συστήματος παραπομπών τίθενται
οι γυναικολόγοι, οφθαλμίατροι, ψυ
χίατροι, παιδοψυχίατροι, οδοντία
τροι και ορθοδοντικοί.
Για τον υπολογισμό του ποσο
στού κάλυψης του πληθυσμού από
οικογενειακό γιατρό, αξιοποιούνται

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-δεν αναφέρεται στην υπουργική
απόφαση πώς- πληθυσμιακά στοι
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κατάλογος των
οικογενειακών γιατρών και τα όρια
ευθύνης του κάθε τομέα πρωτο
βάθμιας φροντίδας υγείας ή του
δήμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» ο υπολογισμός θα γίνεται από
τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ)
και όχι από μία κεντρική υπηρεσία,
γεγονός που ελλοχεύει τον κίνδυνο
εφαρμογής από κάθε ΥΠΕ διαφο
ρετικής μεθοδολογίας. Σε κάθε πε-

Αημοσιεύθηκε
υπουργική απόφαση
για τις επισκέψεις
πολιτών σε γιατρούς
κέντρων υγείας.
ρίπτωση, ο μικρός αριθμός των οι
κογενειακών γιατρών (δεν ξεπερ
νούν τους 1.200 για το σύνολο του
πληθυσμού) θέτει εν αμφιβάλω το
όλο εγχείρημα.
Εν τω μεταξύ, παράταση για έξι
μήνες έδωσε το υπουργείο στις
προσωρινές αμοιβές των ιδιωτών
οικογενειακών γιατρών. Αν και αρ
χικά προβλεπόταν ότι για έξι μήνες
-και έως ότου προσδιοριστεί η αμοι
βή τους βάσει του αριθμού των πο
λιτών που θα έχουν εγγράφει σε
αυτούς- θα λαμβάνουν 1.800 ευρώ
μηνιαϊως, με νέα απόφαση ο χρόνος
αυτός αυξήθηκε στο ένα έτος. Σύμ
φωνα με πληροφορίες της «Κ» αιτία
για την παράταση είναι ο μικρός
αριθμός εγγραφών πολιτών σε ιδιώ
τες οικογενειακούς γιατρούς.
ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ
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 «Ο Φρουζής έδινε χρήματα στον Λοβέρδο» ΤΙ
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ...
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

2441.91 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

«Ο Φρουζήβ
έδινε χρήματα
στον Λοβέρδο»

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ
01 ΜΑΡΤΥΡΕΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
Τ0ΝΡ0Α0
ΑΗΜ0ΣΙ0ΓΡΑΦ0Υ
ΜΕ... ΠΟΡΣΕ
Η οργισμένη απάντηση του
πρώην υπουργού και οι κακοί
χειρισμοί της υπόθεσης, η 3-5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ο Φρουζής έδινε χρήματα στον Λοβέρδο» ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ...
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-04-2019

Ψάχνουν τα «πλυντήρια» ms Novartis
■ Εισαγγελική κλήση otous υπευθΰνουε
διαφημιστικήε που φέρεται ότι εξέδιδε
εικονικά τιμολόγια για τη φαρμακευτική

ι δραστηριότητες διαφη
μιστικής εταιρίας, που
φέρεται ότι λειτουργού
σε ως «πλυντήριο» μαύ
ρου χρήματος για λο
γαριασμό στελεχών της Novartis,
αλλά και συγκεκριμένου προσώ
που που συνδέεται με την εν λό
γω εταιρία βρίσκονται στο μικρο
σκόπιο των εισαγγελέων κατά της
Διαφθοράς, που έστειλαν ήδη πέ
ντε κλήσεις σε υπόπτους.
Πρόκειται για τους υπευθύνους
της διαφημιστικής εταιρίας, που
καλούνται να δώσουν εξηγήσεις
για το αδίκημα της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματική δραστη
ριότητα, καθώς και για μέλη επι
τροπών τιμολόγησης φαρμάκων,
που θα δώσουν ανωμοτί καταθέ
σεις για το αδίκημα της απιστίας.
Οι μεν πρώτοι βρέθηκαν στο
κάδρο της εισαγγελικής έρευνας
της Ελβετίας, «σταθμεύουν» προ
μετά τον εντοπισμό εικοντκών τι
σωρινά στη Novartis - Ελλάς και
μολογίων, που ξετυλίγουν τον μίτο
εν συνεχεία τμήμα τους πηγαίνει
σης διαδρομές του μαύρου χρήμα
σε εικοντκά τιμολόγια που εκδίδει
τος. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω πο
η ποιντκά ελεγχόμενη διαφημιστι
σά φέρεται ότι έχουν ως αφετηρία
κή εταιρία για δήθεν διαφήμιση σε
τη μητρική Novartis στη Βασιλεία
τρεις διαφορετικούς ραδιοφωντ-

Ο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κούς σταθμούς. Την ίδια ημέρα γί
νονται αναλήψεις των ποσών από
το ίδιο πάντα πρόσωπο, τα οποία,
«ξεπλυμένα» πλέον, κυκλοφορούν
πιθανότατα σε μετρητά και διοχε
τεύονται σε άγνωστους αποδέκτες.
Μάρτυρες από τους ραδιοφωνι

κούς σταθμούς που κατέθεσαν
ληλα, οι εισαγγελείς διερευνούν το
στις εισαγγελικές Αρχές δήλωσαν
1.000.000 ευρώ που φέρεται όυ εί
πλήρη άγνοια για τα επίμαχα τι
χε στην κατοχή του σε σακούλες ο
μολόγια, τα οποία ουδέποτε έφτα
πρώην αντιπρόεδρος της Novartis
σαν στα συρτάρια τους. Μάλιστα,
Κωνσταντίνος Φρουζής, ο οποίος
η συγκεκριμένη διαφημιστική
έχει δηλώσει την ύπαρξή τους σε
εταιρία φέρεται ότι έχει... σύντο
αγωγή που έχει καταθέσει σε βά
μη επιχειρηματική δραστηριότη
ρος γνωστής επιχειρηματικής οι
τα, και ειδικότερα από τον Απρίλιο
κογένειας.
του 2011 έως τον Μάιο του 2012,
Εντός Απριλίου αναμένεται
ενώ οι τζίροι της αυξάνονται κανα ολοκληρωθεί η έρευνα των ει
τακόρυφα και συνδέονται μόνο
σαγγελέων κατά της Διαφθοράς
με τη Novartis. Σύμ
και για τα πέντε πο
φωνα με πληροφο
λιτικά πρόσωπα που
Ερχονται
κι
άλλες
ρίες, υπό διερεύνηβρίσκονται ακόμα
ση είναι και ο ρόλος
στο εισαγγελικό μι
αρχειοθετήσεις.
εταιριών που φέρε
Απορίες δημιουργεί κροσκόπιο για τη
ται ότι παίζουν τον
Novartis. Πρόκειται
ο χειρισμός
ρόλο «πλυντηρίου».
για τον πρώην πρωΤην ίδια ώρα, το
θυπουργό Αντώτης υπόθεσης...
εισαγγελικό κατώ
νη Σαμαρά και τους
φλι θα περάσουν και
Γιάννη Στουρνάρα,
τα πρώτα μέλη των επιτροπών που
Αδωνι Γεωργιάδη, Μάριο Σαλμά
εμπλέκονται στις παράνομες τιμο
και Δημήτρη Αβραμόπουλο, με τις
λογήσεις σκευασμάτων του φαρ
εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύ
μακευτικού κολοσσού, προκειμέξηση του αριθμού των αρχειο
νου να δώσουν εξηγήσεις για τις
θετήσεων, κάη που δημιουργεί
μεθόδους που χρησιμοποιήθηπολλά ερωτήματα για τον χεικαν κατά την τιμολόγηση. Παράλρισμό της υπόθεσης..

►
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 «Ο Φρουζής έδινε χρήματα στον Λοβέρδο» ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ
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«Κατ' επανάληψη δωροδοκία τ
■ Οι καταθέσεις που «καίνε» το στέλεχοε
του ΠΑΣΟΚ. «Συμφώνησε και έλαβε από
τον Φρουζή τουλάχιστον 200.000 ευρώ»

αταθέσεις που «καί
Η ίδια υποστηρίζει ότι οι δύο
νε» τον Ανδρέα Λοβέράνδρες συναντιούνταν «τακηκά τό
δο συμπεριλαμβάνει το
σο στο υπουργείο Υγείας όσο και σε
διαβιβαστικό της δικο
άλλους χώρους». Η μάρτυς υποστή
γραφίας για την υπόθε
ριξε ακόμη πως «ο Φρουζής χρημά
ση Novartis που έφθασε στη Βουλή.
τισε τον Λοβέρδο με ικανά χρημα
Σύμφωνα με αυτό, «την επίμαχη πε
τικά ποσά προκειμένου να αποζη
ρίοδο, ο τότε υπουργός Υγείας συμ
μιώσουν για το φάρμακο Gylenia».
φώνησε και έλαβε από τον Κωνστα
«Τα χρήματα αυτά προορίζονταν
ντίνο Φρουζή, που ενεργούσε ως
για δωροδοκίες, και ειδικά τη συ
αντιπρόεδρος του ΑΣ. της Novartis,
γκεκριμένη περίοδο προορίζονταν
και για την εξυπηρέτηση των συμ
για να εξυπηρετήσουν ης οικονομι
φερόντων της εταιρίας αυτής, ποσό
κές απαιτήσεις του Λοβέρδου» ανα
τουλάχιστον 200.000 ευρώ, προκειφέρει η ίδια σε άλλο σημείο της κα
μένου να εξυπηρετήσει τα συμφέ
τάθεσής της, ενώ στη συνέχεια υπο
ροντα της εταιρίας, η οποία απέκτη
στηρίζει πως «ο Φρουζής μού είχε
σε τεράσηο οικονομικό όφελος, κα
πει πως ο Λοβέρδος θέλει τη βαλί
τά παράβαση των καθηκόντων του».
τσα με τα χρήματα για το φάρμακο
Οι 91 σελίδες που είδαν το φως
Gylenia, ο Φρουζής παρήγγειλε να
της δημοσιότητας περιλαμβάνουν
δοθούν τα χρήματα στον Λοβέρδο
σειρά καταθέσεων για το πώς λει
μέσω της εταιρίας Prestige», αλλά
και ότι «η εταιρία του
τουργούσε το «μαύρο
ταμείο» της Novartis,
Εμμανουήλ ΒουλκίΤο
«μαύρο
ταμείο»
αλλά και εγγράφων,
δη “Ιατρικές Εξελί
ξεις” εξέδιδε εικοντόπως e-mails και
της φαρμακευτικής
ενημερωτικά σημει
κά ημολόγια διαφή
είχε την κωδική
ώματα.
μισης και παρέδιδε
ονομασία
χρήματα στον Φρου
Οι δε καταθέ
σεις των προστατευ- «Αγιο Δισκοπότηρο» ζή». Την ίδια ώρα, και
όμενων μαρτύρων
ο μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» κατέ
«Αικατερίνης Κελέθεσε ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος δω
ση» και «Μαξίμου Σαράφη», αλλά
ροδοκήθηκε κατ’ επανάληψη από
και νέων επώνυμων μαρτύρων, με
τη Novartis. 0 ίδιος μιλά για ξέπλυ
ταξύ άλλων του Νικολάου Μαντά,
μα χρήματος της Novartis μέσω της
που εμφανίζεται ως πρώην σύμ
διαφημισπκής εταιρίας Prestige σε
βουλος του υπουργείου Υγείας, εί
τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς,
ναι άκρως αποκαλυπηκές. «0 Φρουτους Σκάι, Βήμα και 9,84 FM.
ζής επικοινωνούσε με τον Ανδρέα
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό,
Λοβέρδο στο προσωπικό του mail
παρόλο που δόθηκαν τιμολόγια με
και κινητό» αναφέρει η προστατευτην αιτιολογία «διαφήμιση», από την
όμενη μάρτυρας με το κωδικό όνο
μα «Αικατερίνη Κελέση» στην κατά
έρευνα που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα βιβλία και τα στοιχεία των
θεσή της στις 28/01/2018.

Ο ισχυρός άνδρας της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής με φόντο τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αθήνα

τριών σταθμών προκύπτει ότι δεν
πραγματοποιήθηκε καμία διαφήμι
ση για τη Novartis. Οσο για την επί
μαχη εταιρία Prestige, ο ίδιος μάρ
τυρας κατέθεσε πως τη συνέστησαν
οι δημοστογράφοι Νίκος Χασαπόπουλος και Ελενα Φυντάνιδου, κα
τόπιν εντολής της Novartis.
«Η συγκεκριμένη εταιρία έλα
βε από τη Novartis έργα συνολικού
ύφους 200.000 ευρώ στη διάρκεια
μιας διετίας, προκειμένου να προω

θήσει σε επίπεδο δημοστότητας την
κατ’ εξαίρεση τιμολόγηση των δύο
φαρμάκων μέσα στον Αύγουστο
του 2011, να καλλιεργηθεί μια θετι
κή πολιτική εικόνα του Ανδρέα Λο
βέρδου και να καλλιεργηθεί η θετι
κή εικόνα του Φρουζή ως υποψη
φίου για την προεδρία του ΣΦΕΕ»
αναφέρεται στο διαβιβαστικό.
Εν τω μεταξύ, ο μάρτυρας «Σα
ράφης» κατέθεσε ότι λειτουργού
σε στη Novartis «μαύρο ταμείο» για

παράνομες πληρωμές σε πολιτι
κά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, με κωδική ονομασία...
«Αγιο Δισκοπότηρο».
Στο διαβιβαστικό συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις και νέων επώ
νυμων μαρτύρων, όπως ο Νικόλα
ος Μαντάς, ο οποίος κατέθεσε ότι
«ο Φρουζής κυκλοφορούσε με σα
κίδιο πλάτης, το οποίο, σύμφωνα
με πληροφορίες, περιείχε χρημα
τικά ποσά».

Ρεσιτάλ θράσουβ από το ΠΑΣΟΚ που «ξέθαψε» και το «βρόμικο '89»

Ο Ευάγγελος Βενιζελος με τον Γιώρ
γο Κοντρουμάνη

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ πίσω από τα περί «σκευωρίας»
και προσπάθειας της κυβέρνησης να «εξοντώ
σει» τους πολιτικούς της αντιπάλους το Κίνημα
Αλλαγής όσον αφορά την υπόθεση της Novartis
και, με επιχείρημα ότι η υπόθεση μπήκε στο
αρχείο για τους Ευάγγελο Βεντζέλο και Γιώρ
γο Κοστρουμάνη, παρέχει κάλυψη στον εκτε
θειμένο, βάσει δικογραφίας, Ανδρέα Λοβέρδο.
«Η σκευωρία και στοχοποίηση εις βάρος
του Ανδρέα Λοβέρδου δεν θα περάσει, αντιθέτως μας δυναμώνει! Η μείωση της φαρμακευ
τικής δαπάνης επί υπουργίας του, τεράστια! Η
ηλεκτροντκή συνταγογράφηση, δικό του έργο!
Μία η απάντηση: Ντροπή! Ανδρέα, στο πλευρό
σου, η αλήθεια θα λάμψει!» έγραψε στο twitter
ο βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, τη
στιγμή που ο κ. Λοβέρδος έδινε τις δικές του

απαντήσεις. Την ανάρτηση του κ. Κωνσταντόπουλου έκανε retweet το ίδιο το Κίνημα Αλ
λαγής.
Το Κίνημα Αλλαγής προσπάθησε, μάλιστα,
να φτιάξει και μια γραμμή άμυνας με αναφο
ρές στο «βρόμικο ’89», συσχετίζοντάς το με την
υπόθεση Novartis. «Το βρόμικο ’89 το βλέπου
με στο βρόμικο Ί 9. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο
των γιατρών. Τώρα, αν κάποιοι πολιτικοί έβα
λαν το χέρι τους και έγλειψαν το μέλι, να δικα
στούν, αλλά με στοιχεία» υποστήριξε ο Λεωνί
δας Γρηγοράκος.
Το τέμπο είχε δώσει, ωστόσο, από το πρωί ο
Ευάγγελος Βενιζέλος. Με δήλωσή του ανέφερε
πως η υπόθεση της Novartis είναι η πιο «κακο
φτιαγμένη πολιτική σκευωρία των τελεσταίων
δεκαετιών» και πρόσθεσε: «Αστό το αντίστρο

φο σκάνδαλο είναι ογκώδες και αυταπόδει
κτο. Αποτελεί προσβολή του πολιτεύματος και,
ως εκ τούτου, δεν έχουμε δικαίωμα να το υπο
βαθμίσουμε ή να το λησμονήσουμε. Δεν αφο
ρά όσους θίχτηκαν προσωπικά, αλλά τη δημο
κρατία και το κράτος δικαίου».
Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Γιώργος Κουτρουμάνης, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθε
σης όσον αφορά το πρόσωπό του. «Δεν υπάρ
χει μεγαλύτερη προσβολή, συκοφαντία, σπΐλωση και τελικά ανέντιμη πράξη για έναν πολιτικό,
αλλά και οποιονδήποτε πολίτη, που λειτούργη
σε με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμ
φέρον, να παρουσιάζεται στα μάτια μιας κοι
νωνίας που υποφέρει ως εμπλεκόμενος σε οι
κονομικό σκάνδαλο» τόνισε ο πρώην υπουρ
γός Εργασίας.

7

 «Ο Φρουζής έδινε χρήματα στον Λοβέρδο» ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ...
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

1,3-5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

10-04-2019

Novartis»
«Επειτα από δυόμισι
χρόνια έρευναβ δεν
βρέθηκε ούτε ευρώ»

Πολλά ερωτήματα για
τη δημοσιογράφο,
ηουβόλταρεμεΠόρσε

«ΠΡΩΤΟΣ εγώ θα ψηφί
σω την άρση ασυλίας μου»
υποστήριξε ο Ανδρέας Λοβέρδος στη συνέντευξη Τύ
που που παραχώρησε στα
γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη
Βουλή και εξαπέλυσε για
δεύτερη μέρα οξεία επίθεση
στην κυβέρνηση, «θα τους
αντιμετωπίσω πρόσωπο με
πρόσωπο, θα καθίσουμε
όλοι στο εδώλιο του κατη
γορουμένου» είπε, μιλώντας
για «άθλιους», «σκευωρούς»
και «συμμορίες».
0 πρώην υπουργός
Υγείας του ΠΑΣΟΚ ισχυ
ρίστηκε ότι δεν γνώριζε
τον Κωνσταντίνο Φρουζή
και ότι τον συνάντησε μό
νο μία φορά, στα τέλη Μαρ-

Ι

Μιλά για «σκευωρούς»
ο πρώην υπουργός:
«Θα καθίσουμε μαζί
στο εδώλιο των
κατηγορουμένων»
Ο Ανδρέας Λοβέρόος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου

τίου του 2012, έναν μήνα
πριν φύγει από το υπουρ
γείο, όταν ο Φρουζής έγινε
πρόεδρος του Συνδέσμου
Φαρμακο βιομηχανιών.
«Είναι καραμπινάτο ψέ
μα ότι ήξερα τον Φρουζή
από το 2009» είπε, υποστη
ρίζοντας πως η συνάντησή
τους «διήρκεσε δευτερόλε
πτα, όσο διαρκεί μια χει
ραψία». Οπως τόνισε, «σε

ΜΠΟΡΕΙ ένας ιατρικός συντάκτης που εργάζεται
στον πάλαι πότε κραταιό ΔΟΛ επί 25 χρόνια, πα
ράλληλα να κόβει τιμολόγια για την προβολή και τη
διαφήμιση φαρμακευπκών προϊόντων; Και μάλιστα
να προκαλεί τα βλέμματα κυκλοφορώντας με πολυ
τελέστατη Πόρσε; Φαίνεται ότι στην Ελλάδα μπορεί!
Στη δικογραφία της Novartis αναφέρεται το
όνομα της ιατρικής συντάκτριας Ελενας Φυντανίδου και του συζύγου της θεολόγου Παναγιωτίδη,
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας PRESTIGE
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ. Η εν λόγω εταιρία συστάθηκε το 2011 και έως το 2013 παρείχε υπηρεσίες στη
συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Μετά... εξα
φανίστηκε! Τα ερωτήματα είναι πολλά και θα απα
ντηθούν από τη Δικαιοσύνη.
Προκύπτει, όμως, σαφές ηθικό ασυμβίβαστο
της δημοσιογραφικής ιδιότητας με την επιχειρη
ματική δραστηριότητα του διαφημιστή-μεσάζοντα που ανέπτυξε η συγκεκριμένη. Τέτοιες περι
πτώσεις φαίνεται ότι δεν... απασχολούν την ΕΣΗΕΑ, που κάνει τα στραβά μάτια και σιωπά αντί να
προσπαθεί να θωρακίσει τη _____ ____________
δημοσιογραφία. Η κυρία
.
. ,
Φυντανίδου, εκτός από το
απασχολεI
«Βήμα» (πριν αλλά και μετά
την ΕΣΗΕΑ
την εποχή Μαρινάκη), είχε χο ασυμβίβαστο
εργαστεί και στην εφημερί, Γ
δα «Ελευθερία του Τύπου»
συντάκτη
του μεγαλοεφοπλιστή ως
μεσάζοντα;
ιατρική συντάκτρια. Οταν ............................. έκλεισε η συγκεκριμένη
«ειδικού σκοπού» εφημερίδα συνέχισε κανονι
κά στο «Βήμα» έως τις 13 Αυγούστου 2018, όταν
και σταμάτησε. Εκτοτε δεν ασχολείται με τη δη
μοσιογραφία.
Να σημειωθεί ότι η κυρία Φυντανίδου και ο σύ
ζυγός της έχουν καταθέσει μήνυση κατά των μαρ
τύρων που τους εμπλέκουν στο σκάνδαλο Novartis
και θα αναζητήσουν τη δικαίωσή τους στα δικαστή
ρια. Για την ίδια, όπως και για όλους τους εμπλεκομένους, ισχύει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας.

πλήρη αντίθεση με όσα λέ
γονται από τους κουκουλοφόρους, με τον κ. Φρουζή
δεν έχω αλλάξει ούτε τηλέ
φωνο ούτε email».

«Mas έψαξαν»
Πρόσθεσε δε πως μέσα σε
δυόμισι χρόνια έρευνας,
διάστημα κατά το οποίο,
σύμφωνα με τον ίδιο,
έχουν ψάξει τα ανήλικα

παιδιά του, τους συγγενείς
πρώτου βαθμού και όλους
τους συνεργάτες του, δεν
έχει βρεθεί ούτε ένα ευρώ.
Πάντως, ο κ. Λοβέρδος
είπε ότι «δεν είδε, δεν ήξε
ρε» όχι μόνο τον πάλαι πο
τέ ισχυρό άντρα της Novartis
αλλά και τον νέο μάρτυρα
που κατέθεσε εναντίον του,
τον Νικόλαο Μανία, για τον
οποίο υποστήριξε ότι δεν εί

χαν «καμία υπηρεσιακή ή
οποιαδήποτε άλλη επαφή».
Στο πλευρό του ο κ. Λο
βέρδος είχε αρκετούς βου
λευτές του Κινήματος Αλλα
γής, οι οποίοι παρευρέθησαν στη συνέντευξη Τύπου
με σκοπό να του συμπαρα
σταθούν. Οι βουλευτές, στο
περιθώριο της συνέντευξης,
μίλησαν μάλιστα για «πολιτι
κή δίωξη».

Ν.Δ.: Επινόησαν το σκάνδαλο πανικόβλητοι από τα συλλαλητήρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες, με
τον Ρουμάνο πρέσβη Λουσιάν Φάτου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΙΑ ένα «καλοστημένο προεκλογικό σίριαλ» της
κυβέρνησης κάνει λόγο η Ν.Δ., σχολιάζοντας
τις εξελίξεις στο θέμα της Novartis. Η Πειραιώς
εγκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι «εργαλειοποιεί
όλα τα μέσα για να παίξουν το παιχνίδι της», κά
νει λόγο για τη «μεγαλύτερη σκευωρία που έχει
στήσει ελληντκή κυβέρνηση κατά των πολιτικών
της αντίπαλων», κατηγορεί ευθέως δικαστικούς
λειτουργούς και προαναγγέλλει τη λογοδοσία
των «σκευωρών».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια
γεύματος εργασίας με τους πρέσβεις των κρατώνμελών της Ε.Ε., χθες, σημείωσε πως «η σκευωρία
της Novartis, στην οποία η κυβέρνηση ενέαλεξε
10 πολιτικά πρόσωπα, είναι δυστυχώς μόνο ένα
ενδεικτικό παράδειγμα της αντίληψης που χαρα
κτηρίζει την κυβέρνηση για τους θεσμούς και το

κράτος δικαίου». Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος της
Ν.Δ. Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι «πριν από 14
μήνες, η κυβέρνηση, παντκόβλητη από τα συλ
λαλητήρια για το Σκοπιανό, επινόησε το δήθεν
μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνι
κού κράτους. Εστησε 10 κάλπες και επιχείρησε
να διασύρει 10 πολιτικούς αντίπαλους της, ανά
μεσα στους οποίους και δύο πρώην πρωθυπουρ
γούς. Τώρα», συνέχισε η κυρία Ζαχαράκη, «που
η υπόθεση Novartis αποδεικνύεται η μεγαλύτερη
πολιτική σκευωρία που έζησε ο τόπος, οι σκευωροί δεν έχουν καν το θάρρος να απολογηθούν.
Ας το γνωρίζουν από σήμερα: θα λογοδοτήσουν».
Στο μεταξύ, στην αντεπίθεση περνά η ομά
δα Σαμαρά, που -μέσω του Αδωνη Γεωργιάδη- προαναγγέλλει ακόμα και Ειδικό Δικαστή
ριο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ο

συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Νίκος
Τσιούτσιας τόντσε πως «η προσφορά στη δημο
κρατία του κ. Σαμαρά θα είναι να καθίσουν οι
συνωμότες και οι σκευωροί στο σκαμνί». Αλ
λά και ο βουλευτής Δημήτρης Σταμάτης διεμήνυσε ότι «για ένα πράγμα ας είναι βέβαιοι ΟΛΟΙ
για τη NOVARTIS! ΑΡΧΙΣΕ ως το “μεγαλύτερο
σκάνδαλο”... [...] θα ΚΛΕΙΣΕΙ με τους ΣΚΕΥΩΡΟΥΣ και τους ΣΥΝΕΡΓΟΥΣ τους στο ΕΔΩΛΙΟ!
θα τους πάμε μέχρι το ΤΕΛΟΣ!».
0 Ανδρέας Λυκουρέντζος, με δήλωσή του,
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ευθύς εξαρχής δήλω
σα με καθαρή και ήρεμη τη συνείδησή μου την
απόλυτη αθωότητά μου. Σήμερα επιβεβαιώνεται
με τον πλέον κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο
από την ελληνική Δικαιοσύνη όη επρόκειτο για
κακόβουλη σπίλωση και χυδαία συκοφαντία».
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 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Για
ποιους προβλέπεται μηδενική συμμετοχή
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

171.39 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Για ποιους προβλέπεται μηδενική συμμετοχή
Μηδενική συμμετοχή για διαγνωστικές εξετάσεις στον ιδιωτικό
τομέα ισχύει από σήμερα για συγκεκριμένες κατηγορίες χρονίως
πασχόντων, όπως είναι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου
1 αλλά και άτομα με διαγνωσμένη αναπηρία άνω του 80%.
Ειδικότερα μηδενική (0%) συμμετοχή προβλέπεται για τις δια
γνωστικές εξετάσεις που εκτελουνται από ιδιώτες συμβεβλημένους
παρόχους σε ασφαλισμένους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία,
δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
και είναι σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση.
Το ίδιο ισχύει και για τους πολίτες που έχουν πιστοποιημένη
αναπηρία για οποιαδήποτε πάθηση 80% και άνω από ΚΕΠΑ, όσους
πάσχουν από κυστική ίνωση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
Εφεξής, μηδενική συμμετοχή ισχύει και για τους ασθενείς που

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

είναι ακρωτηριασμένοι και λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοι
πους ασφαλισμένους, προβλέπονται δωρεάν εξετάσεις μόνο υπό
την προϋπόθεση ότι τα παραπεμπτικά εκτελουνται σε δημόσιες
δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του
ΕΣΥ καθώς και στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία.
Στην περίπτωση πάλι που επιλέξουν τον ιδιωτικό τομέα, τότε το
ποσοστό συμμετοχής τους παραμένει στο 15% επί της εκάστοτε
τιμής αποζημίωσης.
Με βάση τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, ελαφρύνσεις
προβλέπονται και για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, οι οποίοι θα δίνουν
ποσοστό συμμετοχής 5% επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης
όταν τα παραπεμπτικά εκτελουνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους
παρόχους.
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 Το «Παπαγεωργιου» έκλεισε 20 χρόνια προσφοράς
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

194.92 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

19

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

Το «Παπαγεωργιου» έκλεισε 20χρόνια προσφοράς
ΣΕ Ε0ΡΤΑΣ11Κ0 κλίμα πραγματοποιήθη
κε η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια
λειτουργίας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», το οποία σημείωσε μια πορεία γεμά
τη από δυσκολίες αλλά και επιτυχίες προς
όφελος της υγείας των πολιτών της Θεσσα
λονίκης και της βόρειας Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προ
βλήθηκε φιλμ μικρής διάρκειας για τα 20
χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου αλλά
και πς υγωνιώδεις προσπάθειες των ιδρυ
τών του, Νίκου και Λεωνίδα Παπυγεωργίου,
μέχρι να γίνει πράξη το όραμά τους και η τό
τε υποβαθμισμένη περιοχή των δυτικών συ
νοικιών να αποκτήσει ένα υψηλών προδια
γραφών νοσοκομεία. Το «Γ.Ν. Παπυγεωργί
ου» από το 1999 παρέχει πς υπηρεσίες του
στους πολίτες, έχοντας μέση επισκεψιμότητα κάθε ημέρα 5.000 ασθενείς και συνοδούς,
ενώ απασχολεί σήμερα 1.679 εργαζομένους.
Την επετειακή εκδήλωση υμησε με την

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

παρουσία του πλήθος κόσμου, όπως προ
σωπικότητες από την πολιπκή και την Το
πική Αυτοδιοίκηση, αλλά και από τον χώ
ρο της ιατρικής κοινότητας, ενώ την πα
ρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος Πόπη
Τσαπανίδου. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδοντ'ας - Θράκης) Ελευθερία Χατζηγεωργίαυ,
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζυζικώστας, ο δήμαρχος Θεσ
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο δημο
σιογράφος και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, η δημοσιογράφος
και ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, η βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο ηθοποιός θοδωρής Αθερίδης. Βασικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν
ο τακτικός καθηγητής Γενεπκής στην Ιατρι
κή Σχόλη του Πανεπιστημίου της Γενεύης
και διευθυντής του Κέντρου Γοντδιωματικής Health 2030 Εμμανουήλ Δερμπζάκης.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η
εκπρόσωπος του Ιδρύματος Παπυγεωργίου
Ζωή Ψαρρά - Παπυγεωργίου, η οποία ανα
φέρθηκε σης ευεργεσίες του ιδρύματος και
ευχαρίστησε για την προσφορά τους τόσο
τους αδελφούς Νίκο και Λεωντ'δα Παπυγεωργίαυ όσο και τους εργαζομένους και τη
διοίκηση, ενώ ευχήθηκε το «Γ.Ν. Παπαγεωργίαυ» να συνεχίσει να είναι ένα νοσοκο
μείο κοντά στον άνθρωπο.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη επί
σκεψη του Νίκου Παπαγεωργίου στο Μαξίμου, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όταν
του είπε όυ θέλω να κάνω αυτό το νοσο
κομεία. Φαντάζεστε τη χαρά ενός πρωθυ
πουργού που ακούει έναν άνθρωπο να θέ
λει να κάνει μια τέτοια προσφορά στον τό
πο του, μια προσφορά ανεκήμητη. Η κυ
βέρνηση αποδέχτηκε αυτή την προσφορά.
Είκοσι χρόντα μετά, το όνειρο αυτό γίνεται
πράξη» επισήμανε η Ντόρα Μπακογιάννη.
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 Μηδενική συμμετοχή για εξετάσεις διάγνωσης σε
ιδιωτικά κέντρα
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

689.96 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,14

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ «ΔΙΑΒΗΤΗ 1»,
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 80%
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ποιοι δικαιούνται
διαγνωστικές
εξετάσεις
χωρίς συμμετοχή
σε ιδιωτικά κέντρα
► ΣΕΛΙΔΑ 14

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Μηδενική συμμετοχή για εξετάσεις διάγνωσης σε ιδιωτικά κέντρα1
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,14

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

ΕΟΠΥΥ: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ · ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Μηδενική συμμετοχή για εξετάσειε
διάγνωσην σε ιδιωτικά κέντρα
ηδενική συμμετοχή για
διαγνωστικές εξετάσεις
στον ιδιωτικό τομέα
ισχύει από σήμερα για κατηγορίες
χρονίως πασχόντων όπως είναι οι
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1 αλλά και άτομα με διαγνωσμένη αναπηρία άνω του 80%,
μεταξύ άλλων. Οι ελαφρύνσεις στις
συμμετοχές των ασθενών για παρακλινικές εξετάσεις περιλαμβάνονται
στον νέο ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας), που είναι σε ισχύ
από την 1 π Νοεμβρίου 2018, ωστό
σο λόγω κωλυμάτων στο σύστημα
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του
ξεκινά σήμερα, με... πέντε μήνες
καθυστέρηση.

πεμπτικά εκτελούνται σε δημόσιες
δομές παροχής υπηρεσιών πρωτο
βάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ
καθώς και των πανεπιστημιακών
και στρατιωτικών νοσοκομείων,
κάτι που ίσχυε άλλωστε μέχρι και
σήμερα.

Μ

Ελαφρύνσεις

Η πεντάμηνη
καθυστέρηση
για tis αλλαγέ5 έχει
προκαλέσει την
αντίδραση συλλόγων
ασθενών, οι οποίοι
σκέφτονται να
ζητήσουν αναδρομικά
από τον ΕΟΠΥΥ

Ν----Πιο συγκεκριμένα, μηδενική συμ
μετοχή ισχύει για τις διαγνωστικές
εξετάσεις των ασφαλισμένων του
ΕΟΠΥΥ:
►► που πάσχουν από μεσογειακή
αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο,
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου και είναι σε θεραπεία υποκα
τάστασης της νεφρικής λειτουργίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο νέος Κανονισμός, που προβλέπει ελαφρύνσεις για εξετάσεις, βρίσκεται σε ισχύ από την 1 η του περασμένου
Νοεμβρίου, αλλά είχε κολλήσει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ!
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν διε
νεργήσει μεταμόσχευση και τα παρα
πεμπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες
συμβεβλημένους παρόχους,
►► που έχουν πιστοποιημένη ανα
πηρία για οποιαδήποτε πάθηση

80% και άνω από ΚΕΠΑ και των
οποίων τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους
παρόχους,
►► που πάσχουν από κυστική ίνωση
και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και
τα παραπεμπτικά τους εκτελούνται
σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρό
χους,

►► που είναι ακρωτηριασμένοι και
λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επί
δομα με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω και τα παραπεμπτικά τους
εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλη
μένους παρόχους.
Παράλληλα, μηδενική συμμετοχή
ορίζεται και για όλους τους ασφα
λισμένους των οποίων τα παρα

Με βάση τον νέο Ενιαίο Κανονι
σμό Παροχών Υγείας, ελαφρύνσεις
προβλέπονται και για τους δικαι
ούχους ΕΚΑΣ, οι οποίοι θα δίνουν
ποσοστό συμμετοχής 5% επί της
εκάστοτε τιμής αποζημίωσης όταν
τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε
ιδιώτες συμβεβλημένους παρό
χους.
Η συμμετοχή των υπόλοιπων
ασφαλισμένων για τις διαγνωστι
κές εξετάσεις, πλπν των παραπάνω
κατηγοριών, παραμένει στο 15%
επί της εκάστοτε τιμής αποζημίω
σης όταν τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημέ
νους παρόχους.
Η πεντάμηνη καθυστέρηση για
τις αλλαγές, πάντως, έχει προκαλέσει αντίδραση στους συλλόγους
των ασθενών οι οποίοι σκέφτονται
να ζητήσουν αναδρομικά από τον
ΕΟΠΥΥ τα ποσά που έχουν κατα
βάλει από την 1η Νοεμβρίου για
τις διαγνωστικές εξετάσεις πληρώ
νοντας κανονικά συμμετοχή 15%,
μόνο και μόνο επειδή δεν είχαν
προσαρμοστεί οι αλλαγές στο σύ
στημα της ΗΔΙΚΑ.
Τα ποσά δεν είναι αμελητέα, κα
θώς οι αξονικές και οι μαγνητικές
τομογραφίες στον ιδιωτικό τομέα
κοστίζουν ακριβά, όπως επίσης
και άλλες απεικονιστικές εξετά
σεις. ■
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 Μισθολογικό δέλεαρ για ένταξη οικογενειακών
γιατρών σε ΤΟΜΥ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

250.22 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

14

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

► ► ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ 1.800 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΞΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ · ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μισθολογικό δέλεαρ για ένταξη οικογενειακών γιατρών σε ΤΟΜΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ to υπουργείο Υγείας να αυ
ξάνει ta «προνόμια» προς τους εν δυνάμει
οικογενειακούς γιατρούς, με δεδομένο ότι
το ενδιαφέρον τους να στελεχώσουν τη
νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εξα
κολουθεί να είναι ισχνό.
Εν αναμονή του νέου καλέσματος, τρίτου
κατά σειρά, για οικογενειακούς γιατρούς
στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), ο
υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και Παύλος Πολάκπς, με απόφασή τους, δίνουν έναν «αέρα»
ενός έτους στους οικογενειακούς γιατρούς
(γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι)

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

να αμείβονται με έναν καθορισμένο μισθό,
1.801,09 ευρώ για γενικούς γιατρούς και
παθολόγους και 1.800 ευρώ για παιδιά
τρους, πριν η αποζημίωσή τους προσαρμο
στεί στον εγγεγραμμένο πληθυσμό που θα
έχουν, όπως ορίζει ο νόμος. Το διάστημα
αυτό μέχρι σήμερα ήταν έξι μήνες. Ωστό
σο, η Αριστοτέλους προφανώς βλέποντας
ότι οι εγγραφές των ασφαλισμένων σε
οικογενειακούς γιατρούς προχωρούν με
βήμα... χελώνας, προσφέρει ένα μεγαλύ
τερο διάστημα ώστε να γίνουν εγγραφές,
πριν αρχίσουν οι οικογενειακοί γιατροί να
πληρώνονται με βάση τον πληθυσμό ευ

θύνης τους. Πάντως, σύμφωνα με εκπρο
σώπους του ιατρικού κόσμου, στην ουσία
πριμοδοτούνται οι γιατροί αυτοί, καθώς ο
πληθυσμός που βλέπουν σήμερα είναι σε
πολλές περιπτώσεις κατά πολύ μικρότερος
από τα χρήματα που θα λαμβάνουν για το
ένα έτος.

Διάρκεια επισκέψεων
Παράλληλα, με χθεσινή του απόφαση, ο
υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, καθο
ρίζει τη διάρκεια των επισκέψεων ασφα
λισμένων από παραπομπή στους γιατρούς
των Κέντρων Υγείας. Η επίσκεψη στους οι

κογενειακούς γιατρούς των Κέντρων Υγεί
ας για εγγραφή θα διαρκεί 30 λεπτά, ενώ
οι διάρκειες για επισκέψεις σε γιατρούς
ειδικοτήτων κυμαίνονται μεταξύ 20 και
45 λεπτών. Το τριαντάλεπτο επίσκεψης για
τις εγγραφές του πληθυσμού αποτελού
σε πάγιο αίτημα των γιατρών στα Κέντρα
Υγείας. Ο υπουργός Υγείας διευκρινίζει,
επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση η διάρκεια
του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς
εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας
του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση
του εξετάζοντος ιατρού.
Μ. - Ν. Γ.
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 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - Το αίσχος στην Υγεία κριτήριο
καταδίκης της ΕΕ και των κομμάτων της, με ψήφο σ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Επιφάνεια:

1150.68 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

1,7

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

2300

1

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Το αίσχος στην Υγεία κριτήριο καταδίκης της ΕΕ
και των κομμάτων της, με ψήφο στο ΚΚΕ
• Περιοδεία στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα»
πραγματοποίησε χτες ο Κώστας Παπαδάκης, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υ
ποψήφιος. Συμμετείχε ο Κ. Κατιμερτζόγλου,
υποψήφιος δήμαρχος της «Λαϊκής Συσπείρω
σης» στη Νέα Ιωνία.
• Πλούσια δράση των υποψηφίων του ΚΚΕ
σε ευρωεκλογές, περιφερειακές και τοπικές
εκλογές, σε όλη τη χώρα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 - Το αίσχος στην Υγεία κριτήριο καταδίκης της ΕΕ
1 και
των κομμάτων της, με ψήφο σ ...
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

1,7

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΙ2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κεντρική κατεύθυνση
της ΕΕ η εμπορευματοττοίηση
της Υγείας
τη Σουηδία, το μο
ντέλο που ήδη προ
ωθείται στα νοσοκο
μεία της χώρας προ
βλέπει 6 λεπτά προετοιμασία
του ασθενή, 6 λεπτά εξέταση,
6 λεπτά διάγνωση. Δίπλα στο ι
ατρικό συμβούλιο υπάρχει και ο
οικονομολόγος, για να "κόβει"
ασθενείς και ιατρικές πράξεις
που υπερβαίνουν τον προϋπο
λογισμό του νοσοκομείου. Σή
μερα οι πολίτες της Σουηδίας α
ναφέρουν την κατάσταση στην
Υγεία ως το νούμερο 1 πρόβλη
μα. Κι αυτή είναι γενική κατεύ
θυνση για όλες τις χώρες της
ΕΕ: Εντατικοποίηση της δου
λειάς, ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, μισθοί
πείνας για τους εργαζόμενους και η προστασία
της ζωής, της υγείας του λαού στο ζύγι του "κό
στους - οφέλους"».
Αυτές και άλλες εικόνες από το άμεσο και α
κόμα πιο ζοφερό μέλλον στο χώρο της Υγείας,
αφού ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί (και)
τη συγκεκριμένη αντιλαϊκή κατεύθυνση μέσω
και των ΙΟλεπτων εξέτασης και διάγνωσης που
προβλέπονται στις πολυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ,
μετέφερε χτες κατά τη διάρκεια περιοδείας
του στο Νοσοκομείο «Αγία Ολγα» ο Κώστας
Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ευρωβου
λευτής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος, επικε
φαλής κλιμακίου του ΚΚΕ όπου συμμετείχε και
ο υποψήφιος δήμαρχος της «Λαϊκής Συσπείρω
σης» στη Ν. Ιωνία, Κώστας Κατιμερτζόγλου.
Στη συζήτηση με τους εργαζόμενους κυριάρ
χησαν το αίσχος των ατομικών συμβάσεων (σίτι
ση, φύλαξη κ.α.), η ασυδοσία του εργολάβου σε
βάρος των 70 καθαριστριών, η έλλειψη μόνιμου
προσωπικού (ιδιαίτερα ειδικευόμενων) και κρα
τικών πόρων, που προκαλούν αλυσιδωτές συνέ
πειες σε ασθενείς και εργαζόμενους. Η δουλειά,
όπως λένε, τριπλασιάστηκε ιδιαίτερα μετά και
το κλείσιμο του 7ου ΙΚΑ και του Νοσοκομείου
Πατησίων επί συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση έσκιζε τα ρούχα του
για το κλείσιμό τους και σήμερα ως κυβέρνη
ση συνεχίζει το ίδιο έργο, κλείνοντας κλινικές,
τμήματα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

«Αυτόν το δρόμο τον αφήνει ο ένας και τον
πιάνει ο άλλος. Το δημόσιο νοσοκομείο αλλάζει
σταδιακά χαρακτήρα. Οι απανωτές περικοπές
από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ στους κρατι
κούς προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκο
μείων, του ΕΟΠΥΥ, το σμπαράλιασμα της μόνι
μης και σταθερής δουλειάς κρύβουν από πίσω
τους σχεδιασμούς δεκαετιών, με στόχο να με
τατραπούν τα νοσοκομεία σε αυτοτελείς επιχει
ρήσεις, να βαθύνει παραπέρα η εμπορευματοποίηση της Υγείας. Ηδη το δημόσιο νοσοκομείο
έχει βγάλει δόντια και δαγκώνει, θα πληρώνεις
ακόμη και τον αέρα που αναπνέεις», σημείωσε
ο Κ. Παπαδάκης, εξηγώντας ότι το νοσοκομείο
- επιχείρηση θα είναι εξ ορισμού υποστελεχω
μένο, το προσωπικό θα ξεζουμίζεται, οι υπηρε
σίες που θα προσφέρει θα είναι προβληματικές.
Ενώ πρόσθεσε ότι σ’ αυτό το νήμα εμπλέκονται
πλέον δήμοι και Περιφέρειες.
«Η ΕΕ έχει ξεκινήσει την επίθεση. Αν δεν συγκρουστούμε με την εμπορευματοποίηση της
Υγείας, με τη λογική του "κόστους - οφέλους",
θα φτάσουμε σ’ έναν κυνισμό και μια βαρβα
ρότητα δίχως τέλος. Το ζήτημα είναι πολιτικό,
είναι θέμα οικονομίας, εξουσίας. Απέναντι σ’
αυτά πρέπει να σταθούμε όρθιοι και προετοι
μασμένοι. Να πάρουμε μέτρα. Ισχυρό ΚΚΕ πα
ντού, λοιπόν. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο
και το μήνυμα, που είναι χρέος όλων να διαδο
θεί όσο γίνεται πιο πλατιά, για να δοθεί ώθηση
στη λαϊκή αντεπίθεση», σημείωσε.

Δραστηριότητα υποψήφιων ευρωβουλευτών
του ΚΚΕ
Σήμερα Τετάρτη:
- Στις 7 μ.μ., ο Δημήτρης Βιτάλης θα μιλήσει σε σύσκεψη επαγγελματοβιοτεχνών στο Περιστέ
ρι, στην «Ανοιξη» (Λάρνακας 16).
θα χαιρετίσει ο Γιώργος Σιδέρης,

νοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»,

υποψήφιος δήμαρχος Περιστερι
ού με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».
- Στις 7 μ.μ., σε σύσκεψη στο
καφέ «Λίμπερο», στην Πάτρα, θα
μιλήσει ο Δημήτρης Σπάρτινος,
θα χαιρετίσει η υποψήφια περι
φερειακή σύμβουλος Αλεξάν

ΤΑ στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», για να συζητήσει με τους

θα επισκεφτεί τους εργάτες στην
Καθαριότητα και το Πράσινο του

δήμου Περιστεριού.
- Στις 7.45 π.μ., ο Γρηγόρης
Λιονής, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ,
θα επισκεφτεί τον ΟΤΕ στην Α
γία Παρασκευή, για να συζητή
σει με τους εργαζόμενους.
- Στις 12.30 μ.μ., ο Κώστας Πα
παδάκης θα επισκεφτεί το ξε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για να συζητήσει με τους εργα
ζόμενους.
- Στις 8 μ.μ., ο Λευτέρης Νι
κολάου - Αλαβάνος θα επισκεφτεί το Κέντρο Διαλογής των ΕΛεργαζόμενους.
- Στις 10 π.μ., ο Δήμος Κουμπούρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ,
θα επισκεφτεί τους διοικητικούς
υπαλλήλους του δήμου Αχαρνών
και αμέσως μετά θα πραγματοποι
ήσει περιοδεία στους επαγγελματοβιοτέχνες στο Μενίδι.
- Στις 7 μ.μ., σε εκδήλωση της
ΚΟΒ ΕΒΕ Λάρισας στην ισόγεια
αίθουσα του Εμπορικού Επιμε
λητηρίου Λάρισας, θα μιλήσει ο
Θανάσης Τζίμας, μέλος της ΚΕ
του ΚΚΕ. θα χαιρετίσουν ο Τά
σος Τσιαπλές, μέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερει
άρχης Θεσσαλίας, και ο υποψή
φιος δήμαρχος Λάρισας, Πέτρος

Κρίκης.

I

♦ Γιατί το ΚΚΕ λέει ότι η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη
συμμαχία όλων των προοδευτικών δυνάμεων σε Ελλάδα και ΕΕ
ενάντια στην ακροδεξιά και τον φασισμό είναι προσπάθεια να
παγιδευτεί ο λαός σε κάλπικες διαχωριστικές γραμμές;
α «προοδευτικά μέτωπα», που προπαγανδίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνά
μεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν είναι απάντηση στην ακροδεξιά και το φα
σισμό επειδή:
• Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «προοδευτικοί» του σύμμαχοι υλοποιούν και στηρίζουν την πιο ά
γρια αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, ψηφίζουν μαζί με τους «αντιδραστικούς» ΝΔ και ΚΙΝΑΛ μνημόνια μέχρι το 2060, αναγορεύουν σε «εθνικό συμφέρον» το συμφέρον των
βιομηχάνων, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Ολων αυ
τών δηλαδή που συντηρούν, εκτρέφουν και ενισχύουν υπόγεια και φανερά τις ακρο
δεξιές και φασιστικές ομάδες, που τις θέλουν ως μαντρόσκυλο του σάπιου συστή
ματος τους απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, ως μια ακόμα εφεδρεία τους για
ώρα ανάγκης. Στηρίζουν δηλαδή το σύστημα που άξιο τέκνο του είναι οι φασίστες.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «προοδευτικοί» του σύμμαχοι, που στηρίζουν την «εμβάθυνση»
της ΕΕ των μονοπωλίων, ελάχιστα διαφέρουν από τους ευρωσκεπτικιστές και εθνικιστές στην ΕΕ, τύπου Σαλβίνι και Ορμπαν. Οι διαφωνίες τους αφορούν ανταγωνι
σμούς ανάμεσα σε «λύκους» για το ποιος θα χάσει λιγότερα σε συνθήκες δυσκολι
ών στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το αντιλαϊκό πρόγραμμα όμως που εφαρμόζουν
όλοι στις χώρες τους είναι κοινό: Λιτότητα, χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων, ιδιω
τικοποιήσεις κ.λπ.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «προοδευτικοί» του σύμμαχοι σε Ελλάδα και ΕΕ στηρίζουν την πα
ραπέρα στρατιωτικοποίηση της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, την ενεργότερη εμπλο
κή της σε επεμβάσεις και πολέμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στα
αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Μετατρέπει τη
χώρα σε ορμητήριο επεμβάσεων και πολέμων, που προκαλούν στρατιές προσφύγων,
για τους οποίους στη συνέχεια χύνει κροκοδείλια δάκρυα, όταν πνίγονται στο Αιγαίο
ή στοιβάζονται στα νησιά.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «προοδευτικοί» του σύμμαχοι στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη
- μέλη υλοποιούν κατά γράμμα τη βάρβαρη πολιτική της ΕΕ ενάντια σε πρόσφυγες
και μετανάστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει τη Συμφωνία Τουρκίας - ΕΕ, που κρατάει χι
λιάδες κατατρεγμένους διπλά εγκλωβισμένους στα νησιά του Αιγαίου, οξύνοντας τα
προβλήματα για τους ίδιους και για τους κατοίκους των νησιών. Την κατάσταση αυτή,
που διαμορφώνεται με ευθύνη κυβέρνησης - ΕΕ, αξιοποιούν οι διάφορες ξενοφοβικές - ρατσιστικές δυνάμεις για να σπείρουν το μίσος, όπως κάνουν και σε άλλες χώ
ρες της ΕΕ. Την ίδια ώρα, σε πλήρη «αρμονία» με τους εταίρους του στην ΕΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί στην ένταση της καταστολής, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των με
ταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ, στη δημιουργία τέτοιων χώρων στα κράτη
απ’ όπου μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθούν να ταξιδέψουν προς την ΕΕ. Φι
λελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις καταγγέλλουν το ρατσιστικό μί
σος του Ορμπαν και άλλων, αλλά επιφυλάσσουν το ίδιο μαύρο μέλλον για τους κα
τατρεγμένους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην ΕΕ.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «προοδευτικοί» του σύμμαχοι στηρίζουν και εξωραΐζουν την ΕΕ,
που έχει για επίσημη ιδεολογία τον αντικομμουνισμό, αφήνοντας ελεύθερο το έδα
φος στους φασίστες να βυσσοδομούν κυρίως στις συνειδήσεις των νέων, με την α
ναθεώρηση της Ιστορίας και την αναπαραγωγή της θεωρίας των «δύο άκρων». Σε λί
γες μέρες, στις 9 Μάη, Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, η ΕΕ θα
γιορτάσει τη Μέρα της Ευρώπης (!), όπως καθιερώθηκε, για να σβήσει από τη μνή
μη των λαών η τεράστια συμβολή της ΕΣΣΔ στην ήττα του ναζισμού. Με τις ευλογί
ες της ΕΕ, σε κράτη - μέλη της οι συνεργάτες των ναζί τιμώνται σαν ήρωες, ενώ α
ντίστροφα απαγορεύονται τα κομμουνιστικά σύμβολα.
• Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλες «προοδευτικές» δυνάμεις, έχουν δείξει επικίνδυνη α
νοχή στην ακροδεξιά. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσαν με τον ΛΑ.Ο.Σ., ενώ για
τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε με τους εθνικιστές - ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, ο πρόεδρος των οποίων πρωταγωνιστεί τώρα σε διεργασίες για
την ενιαία έκφραση του χώρου «δεξιά» της ΝΔ. Υπουργοί της κυβέρνησης, στελέ
χη του κρατικού μηχανισμού, δήμαρχοι και περιφερειάρχες του ΣΥΡΙΖΑ χαριεντίζο
νται με τους χρυσαυγίτες με κάθε ευκαιρία, ενώ και οι αλλαγές που ανακοίνωσαν
στον Ποινικό Κώδικα (χωρίς ακόμα να τις έχουν ανακαλέσει, παρά τις αντιδράσεις)
οδηγούν στο να πέσει στα μαλακά η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι «προτιμώμενος εταίρος» των ΗΠΑ και του ακροδεξιού Τραμπ, που εξελέγη
με τις ψήφους της Κου Κλουξ Κλαν, που χτίζει τείχος για τους μετανάστες στα ούνορα με το Μεξικό.

Τ
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δρα Αλάφη.
Αύριο Πέμπτη 11 Απρίλη:
- Στις 6 π.μ., ο Κώστας Παπα
δάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ,

ΕΚΛΟΓΕΣ! ΕΡΩΤΗΣΗ $1
ΜΑΗΣ 2019 {■ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Στις 6.30 μ.μ., σε σύσκεψη
της ΚΟΒ Αγίου Κωνσταντίνου -

Σουφλαρίων - Κέντρου Λάρισας
(στο καφενείο «ΕΜΠΑ ΜΕΣΑ») θα
μιλήσει η Μαρία Γαβαλά, μέλος
της ΚΕ του ΚΚΕ.
Την Παρασκευή 11 Απρίλη:
- Στις 11 π.μ., ο Κώστας Παπα
δάκης με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη θα επισκεφτούν το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να συζη
τήσουν με τους εργαζόμενους.
- Στις 11 π.μ., η Εφη Χαλιού θα
επισκεφτεί τους διοικητικούς υ
παλλήλους του δήμου Αιγάλεω.
- Στις 12 μ., ο Λευτέρης Νικο
λάου - Αλαβάνος θα επισκεφτεί
το εργοτάξιο του γηπέδου της ΑΕΚ, για να συζητήσει με τους ερ
γαζόμενους. Στις 9 μ.μ., θα μιλή
σει σε σύσκεψη νεολαίας στην
Πετρούπολη, στο «Terra Petra»
(Ανατολικής Ρωμυλίας 1). θα χαι
ρετίσει ο Βαγγέλης Σιμός, δή
μαρχος Πετρούπολης και εκ νέ
ου υποψήφιος με τη «Λαϊκή Συ
σπείρωση».

υτά και άλλα πολλά αποδεικνύουν ότι είναι κάλπικες οι διαχωριστικές γραμμές
«πρόοδος - συντήρηση», «πρόοδος - ακροδεξιά», που προσπαθεί να χαράξει ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτώντας «προοδευτικές συμμαχίες» σε Ελλάδα και ΕΕ με δυνάμεις δο
κιμασμένες στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής για λογαριασμό του κεφαλαίου.
Απάντηση στο φασισμό και την ακροδεξιά, στον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία,
μπορεί να δώσει ο λαός παλεύοντας για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες
του, ενάντια στο κεφάλαιο και τα κόμματά του, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, στην εξουσία
των μονοπωλίων, που γεννάει και θρέφει τον φασισμό.
Η πραγματική διαχωριστική γραμμή στην Ελλάδα και στην ΕΕ παραμένει αυτή α
νάμεσα στους εργαζόμενους και το κεφάλαιο, στο λαό και τα μονοπώλια, στην ΕΕ
των μονοπωλίων και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.
Οι πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι, οι νέοι που ανησυχούν και προβληματίζο
νται για την άνοδο της ακροδεξιάς, να γυρίσουν αποφασιστικά την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και στα «πλυντήρια» που στήνει. Να ενισχύσουν και με την ψήφο τους το ΚΚΕ,
το μόνο κόμμα που με την ιδεολογία και την πολιτική του, με τη δράση του στο ερ
γατικό - λαϊκό κίνημα, αντιπαλεύει τα πραγματικά αφεντικά των φασιστών και τις ι
μπεριαλιστικές ενώσεις (ΕΕ, ΝΑΤΟ κ.λπ.). Οποιος θέλει με την ψήφο του να συμβάλει στην αποδυνάμωση και απομόνωση των φασιστών της Χρυσής Αυγής και των άλ
λων παρακλαδιών της μπορεί να ενισχύσει σε όλες τις κάλπες το ΚΚΕ.

Α
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 Ομολογία Novartis: Καταφέραμε να βάλουμε
παράτυπα το «Gilenya»
Πηγή:

KONTRANEWS

Επιφάνεια:

998.0 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

Κυκλοφορία:

2650

1

ΘΜΟΑΒΓΙΑ NOVARTIS: UIMEHR ΝΑ
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 Ομολογία Novartis: Καταφέραμε να βάλουμε παράτυπα το «Gilenya»
1
Πηγή:

KONTRANEWS

Σελ.:

1,6

Ημερομηνία
έκδοσης:

10-04-2019

ΟμοΑογία Novartis: Καταφέραμε να βάϋουμε παράτυπα το «Gilenya»
ΩΤΙΑ είναι για τον Ανδρέα Λοβέρδο εσωτερικό
έγγραφο της Novartis, που αναφέρεται στην έγκρι
ση τιμής του φαρμάκου Gilenya της Novartis, η
οποία έγινε για πρώτη φορά «εκτός της τυπικής διαδικασίας».
Όπως παραδέχεται η Novartis στο επίμαχο έγγραφο, η τιμο
λόγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου πραγματοποιήθη
κε παρανόμως επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου, μολονό
τι κανένα άλλο προϊόν δεν είχε τιμολογηθεί από το 2011.

Φ

«Πρώτη φορά έγκριση ιιμή; εκτό; tns τυπική;
διαδικασία;»
Στο έγγραφο η Novartis πανηγυρίζει για την εξόχως ευνο
ϊκή μεταχείριση που είχε επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρ
δου, στην περίπτωση του Gilenya: «Χρόνος ρεκόρ και μονα
δική για το Gilenya τοπική έγκριση και τιμολόγηση. Πρώ
τη φορά που ένα προϊόν παίρνει την έγκριση τιμής εκτός
της τυπικής διαδικασίας. Κανένα άλλο προϊόν δεν τιμο
λογείται από το 2011».
Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο έγγραφο η Novartis αναφέρεται και σε ένα αντιστάθμισμα αξίας... 262 εκατομμυ
ρίων, που επιτεύχθηκε ύστερα από απόφαση της κυβέρνη
σης: «Επιτεύχθηκε να πειστεί η Κυβέρνηση να αντισταθ
μίσει τα 262 εκατομμύρια ευρώ της έκπτωσης του 2011 με
Δημόσια χρέη και καλύτερες πληρωμές από το Δημόσιο».
Στο ίδιο έγγραφο η Novartis ουσιαστικά επαίρεται που έχει
κατορθώσει να πετύχει κάθε στόχο της, κατόπιν συμφωνί
ας που έχει επιτευχθεί με το υπουργείο του Α. Λοβέρδου:
«Καταφέραμε να πείθουμε το Υπουργείο να προστατεύσει
τις τιμές των on patent (μέτριες περικοπές τιμών κατά την
επανεξέταση Τιμών τον Ιούλιο του 2011) και να επιτύχει τις
εξοικονομήσεις που είχαν τεθεί ως στόχος μειώνοντας τις
τιμές των off patent (30% έναντι 20%) και των Γενοσήμων».

Ο «καινοτόμο;» Φρουζή; που πέτυχε την
τιμολόγηση του Gilenya
Δεν είναι όμως μόνο το επίμαχο εσωτερικό έγγραφο της
πολυεθνικής, αλλά και η αυτό-αξιολόγηση του Κωνστα
ντίνου Φρουζή που εμπεριέχεται στη δικογραφία και σκι
αγραφεί τη στενή σχέση της Novartis με το υπουργείο Υγεί
ας. Σχέση που οδήγησε τον κ. Φρουζή όχι μόνο να αυτοχαρακτηριστεί ως «ο πιο αξιόπιστος συνομιλητής» του υπουρ
γείου, αλλά και να πανηγυρίζει που το Gilenya είναι το μόνο
φάρμακο που έλαβε τιμή το 2011. Γεγονός που οφείλεται
στην... καινοτομία του κ. Φρουζή, αφού όπως χαρακτη
ριστικά αναφέρει αυτός ήταν που πέτυχε να λάβει τιμή το
συγκεκριμένο φάρμακο.
Είναι απορίας άξιο πώς ο Κ. Φρουζής, εκπρόσωπος μιας
πολυεθνικής, αναφέρει ότι εξαιτίας του πάρθηκε η από
φαση τιμολόγησης, αν και αποτελεί αποκλειστική αρμο
διότητα του υπουργείου Υγείας...
Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αυτό-αξιολόγηση του
Φρουζή: «Προστάτεψα επιτυχώς τα επίπεδα τιμών των
υπαρχόντων προϊόντων μας καθώς και πέτυχα υψηλές
τιμές για τα νέα μας προϊόντα».
Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο ο Κ. Φρουζής ήταν «εξαιρε
τικά επικεντρωμένος στον πελάτη και τις εξωτερικές πτυ
χές, αποδείχτηκα ο επιτυχέστερος και πιο αξιόπιστος
συνομιλητής του κλάδου με τα Υπουργεία μας και τις υπη
ρεσίες Υγείας...
Πέτυχα το Gilenya να είναι το μόνο νέο προϊόν που έλαβε
τιμή το 2011 και αυτό αποδεικνύει ότι ήξερα να είμαι καινοτόμος και δημιουργικός και να λάβω υποστήριξη από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς... Το ότι διατήρησα τις τιμές
των ορφανών φαρμάκων στα επίπεδα του 2009 δείχνει την
καινοτόμα προσέγγιση που χρησιμοποίησα για να φτάσω
το στόχο μας... Αν και εντός του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΣΦΕΕ, είμαι ο μόνος μη Γενικός Διευθυντής, επιτυγχά
νω την ηγεσία και καθοδηγώ υπέρ των συμφερόντων μας».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η κατάθεση που «καίει» ΛοΒέρδο
«Αυτό που έπρεπε να κάνει η επιτροπή δεν γινόταν». Η
κατάθεση του Κωνσταντίνου Ράνου, πρώην μέλους της
επιτροπής προμηθειών Υγείας επί υπουργίας Ανδρέα
Λοβέρδου προκαλεί σοκ, αφού σκιαγραφεί την παράκαμ
ψη της νόμιμης οδού αναφορικά με τη διαμόρφωση τιμών
των φαρμάκων.
Ενώ η Ελλάδα βάσει νόμου υποχρεούνταν να αναζητεί τις
τρείς χαμηλότερες τιμές της Ευρώπης για το εκάστοτε φάρ
μακο που τιμολογούνταν, το πρώην μέλος της επιτροπής
κατέθεσε ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν γινόταν, αλλά αντί
θετα οι τιμές των φαρμάκων «μαγειρεύονταν» μέχρι τελευ
ταία στιγμή από συμβούλους του τότε υπουργού Υγείας,
Ανδρέα Λοβέρδου.
Ακόμα χειρότερα, ο μάρτυρας εμπλέκει ευθέως τον πρώ
ην υπουργό ως το άτομο που έπαιρνε τις τελικές αποφά
σεις -κατόπιν αιτημάτων των φαρμακευτικών εταιρειών-,
αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων, που διαμορφώνο
νταν «κατόπιν επεμβάσεων του υπουργού».

«Δεν άρθε στην Επιτροπή η τιμολόγηση του Gilenya»
Σε κατάθεση που έδωσε στις 18 Μαρτίου 2019 ο Κωνστα
ντίνος Ράνος, ερωτήθηκε αν θυμάται την περίπτωση τιμο
λόγησης του φαρμάκου Gilenya στη συνεδρίαση της επι
τροπής τιμών φαρμάκων 29-7-2011 και 1-8-2011.
Ενώ όμως το θέμα της τιμολόγησης του συγκεκριμένου
φαρμάκου θα έπρεπε να συζητηθεί στην επιτροπή, ο κ.
Ράνος απάντησε ότι: «Δεν ήρθε στην επιτροπή τιμών ποτέ
τέτοιο θέμα».
Στη συνέχεια της κατάθεσής του ο κ. Ράνος εκθέιει ανεπα- Ζ,
νόρθωτα τον Α. Λοβέρδο και το πώς διαμορφώνονταν οι
τιμές επί υπουργίας του, αφού είχε παρακαμφθεί σύμφω
να με τον ίδιο κάθε προβλεπόμενη διαδικασία:

αφού βάσει της κατάθεσής του, αυτό δεν συνέβαινε με τον
προβλεπόμενο και... νόμιμο τρόπο, το πρώην μέλος της
επιτροπής κατέθεσε ότι τον τελικό λόγο τον είχε ο ίδιος ο κ.
Λοβέρδος, αφού πρώτα ο Μανίας με την επίβλεψη της Δέδε
διαμόρφωναν τις τιμές: «Διαχρονικά οι τιμές διαμορφώνο
νταν με εξωθεσμικά κριτήρια. Ειδικότερα υπήρχε ασάφεια
στην συλλογή των σχετικών στοιχείων στην διαμόρφωση
της τιμής λόγω του ότι ο όρος τρείς χαμηλότερες τιμές της
Ευρώπης δεν ήταν δυνατόν να ορισθεί. Την περίοδο που
με ρωτήσατε Ιούλιο - Αύγουστο 2011 τις τιμές τις ετοίμαζε
ο Μανίας με την επίβλεψη της κ. Δέδε.
Την εισήγηση του Μανία πριν παρουσιαστεί στην επιτρο
πή την έβλεπε ο υπουργός Υγείας. Στο χρονικό αυτό σημείο
διατυπώνονταν άτυπες ενστάσεις προς τον Υπουργό και
ενστάσεις προς την ΕΤΦ. Χωρίς να λαμβάνει γνώση η ΕΤΦ
ο υπουργός Υγείας επενέβαινε ουσιαστικά και πάντα σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις (ανά φάρμακο).
Ως εκ τούτου η εισήγηση που ερχόταν στην επιτροπή κατό
πιν αυτών των επεμβάσεων του Υπουργού. Στην ουσία μόνο
η Πρόεδρος της επιτροπής έβλεπε το Δελτίο πριν έρθει στην
επιτροπή. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απλώς επικύ
ρωναν σε συνεδρίαση κάτι που δεν έβλεπαν».

Διαμόρφωναν τιμέ; Βάσει των αιτημάτων των
φαρμακευτικών
Απαντώντας στο ρόλο που είχε η κ. Δέδε, εφόσον βάσει
της κατάθεσής του σκιαγραφούσε τον Μανία ως τον υπάλ
ληλο των φαρμακοβιομηχανιών, ο κ. Ρανός κατέθεσε ότι:
«Ουσιαστική επίβλεψη δεν υπήρχε. Η κ. Δέδε ουσιαστι
κά παραλάμβανε τις εισηγήσεις για τις τιμές που ετοίμα
ζε ο κ. Μανίας.
Συγκεκριμένα ο Μανίας προετοίμαζε τις τιμές λαμβάνοντας υπόψη του τα αιτήματα των φαρμακευτικών εταιρει
ών τα οποία διατυπώνονταν με τρεις τρόπους:
1) Απευθείας από τις εταιρείες, 2) Από τις εταιρείες μέσω

του Υπουργού και 3) από τις εταιρείες μέσου της προέ
δρου της ΕΤΦ».
Σχετικά με το αν είχε αντιληφθεί επαφές ανθρώπων της
Novartis είτε με τον τότε υπουργό Υγείας είτε με την επιτρο
πή τιμών φαρμάκων για θέματα τιμολόγησης φαρμάκων ή
αν είχε αντιληφθεί την παρουσία για τους συγκεκριμένους
λόγους του Κωνσταντίνου Φρουζή και της πρώην επικε
φαλής του τμήματος market Access της Novartis, ο κ.
Ράνος απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι «ο Φρουζής
είχε έρθει κάποια στιγμή στην επιτροπή αλλά δεν είχε
υποπέσει κάτι επιλήψιμο στην αντίληψή μου».

«Αύξηση τη; δαπάνη; κατά 374 εκατομμύρια ευρώ»
Στη συνέχεια και ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο κ.
Ράνος προσκόμισε στους ανακριτές πίνακα κατά φάρμακο,
βάσει του οποίου προκύπτει σύμφωνα με τον ίδιο, αύξη
ση της συνολικής δαπάνης κατά περίπου 374 εκατομμύρια
ευρώ: «Όσο αφορά το δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε στις 4-8-2011 σας εγχειρίζω αντίγραφο ενημερωτι
κού σημειώματος το οποίο ατύπως υπέβαλα στο σύμβου
λο του τότε Υπουργού ΥγείαςΌθωνα Χαραλαμπάκη προκειμένου να το δώσει στον Υπουργό.
Στο ανωτέρω σημείωμα προσδιορίζεται η επίδραση που
έχει σε ετήσια βάση στη συνολική φαρμακευτική δαπά
νη το συγκεκριμένο δελτίο τιμών.
Επιπλέον σας εγχειρίζω αναλυτικό πίνακα κατά φάρμακα
από τον οποίο προκύπτει, για το ίδιο δελτίο τιμών, αύξηση
της συνολικής δαπάνης κατά 374.000.000 ευρώ περίπου.
Επιπλέον σας εγχειρίζω πίνακα όπου έχω υπολογίσει για
την περίοδο 2001 έως 2016 την πραγματική δαπάνη για
τα φάρμακα αφαιρούμενης της προσδοκώμενης δαπάνης.
Η προσδοκώμενη δαπάνη υπολογίστηκε με βάση τα στοι
χεία της περιόδου 1987-1999.
Επιπλέον σας προσκομίζω σχετικό πινακάκι με την εξέλιξη
των φαρμακευτικών δαπανών για την περίοδο 1987-2016.

Ερώτηση: «Δηλαδή δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση για την
τιμολόγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου; Γνωρίζετε την
ex factory τιμή του Gilenya 0,5 Mg Caps Hard, Bt x 28 την
In Αυγούστου στην Μ. Βρετανία, Σλοβακία και Ρουμανία»;
Απάντηση: «Είμαι σίγουρος πως όχι. θέλω να διευκρινίσω
πως η διαδικασία τιμολόγησης των φαρμάκων της περίοδο
εκείνη γινόταν ως εξής: Αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να
κάνει η επιτροπή δεν γινόταν. Η επιτροπή δεν ασχολήθη
κε ποτέ με το πρακτικό θέμα να αναζητήσει τις τρείς χαμη
λότερες τιμές της Ευρώπης. Στην επιτροπή πάντα ερχόταν
κάποιο χαρτί με τις τιμές την τελευταία στιγμή. Τις τιμές τις
προετοίμαζε πρόσωπο με τα στοιχεία Νικόλαος Μανίας
ο οποίος ήταν υπάλληλος των φαρμακοβιομηχανιών, δεν
πληρωνόταν από το Υπουργείο. Αυτό που σας περιγράφω
τώρα ήταν μια γε νικευμένη κατάσταση την οποία θέλω να
εκθέσω. Στην πράξη δηλαδή δεν γινόταν ποτέ αναζήτηση
των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Όσο αφορά
την ερώτηση για την τιμή του Gilenya επιφυλάσσομαι προκειμένου να την αναζητήσω».

«Εισήγηση κατόπιν επεμβάσεων του υπουργού»
Σε ερώτηση του πως εν τέλει διαμορφώνονταν οι τιμές,
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