 Μελέτη περίπτωσης
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επιφάνεια:

73.18 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1
8

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-05-2019

Κυκλοφορία:

560

Μελέτη περίπτωσης
Πολύ κοντά στη νομοθέτηση δια
δικασίας που θα επιτρέπει την
αφαίρεση από το clawback που
πληρώνουν οι φαρμακευτικές των
ποσών που αυτές επενδύουν για
κλινικές μελέτες στη χώρα, φαίνεται
να είναι πλέον τα υπουργεία Υγείας
και Οικονομικών. Λέγεται ότι κατά
τον σχεδίασμά της σχετικής απόφα
σης ανέκυψε ένα θέμα για το αν μια
τέτοια διαδικασία ευνοεί έναν συγ
κεκριμένο κλάδο, όμως επισημάνθηκε στην κυβέρνηση να δει πως
κάνουν το ίδιο οι Πορτογάλοι, και οι
επιφυλάξεις ξεπεράστηκαν. Τώρα
το να πιστεύει κανείς ότι με το που
θα νομοθετηθεί η διαδικασία αυτή,
θα σημειωθεί αθρόα εισαγωγή εκα
τομμυρίων ευρώ για κλινικές μελέ
τες άμεσα, μάλλον δεν είναι τόσο ρεαλιστικό. Όμως είναι ένα κίνητρο.
Βέβαια μεγαλύτερο κίνητρο θα ήταν
να μειωθεί δραστικά με άλλους τρό
πους το clawback που καλπάζει για
πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2019...
[SID:12652137]

Γ. Σακ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η απαράδεκτη πρωθυπουργική «κάλυψη» του
Πολάκη
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

221.57 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

10

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

13-05-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

ΓΝΩΜΗ

Η απαράδεκτη
πρωθυπουργική
«κάλυψη» του Πολάκη
υστυχώς ο Αλέξης Τσότρας «κάλυψε» πλή
ρως ενώπιον της ελληνικές Βουλής την πιο
ανήθικη - και χυδαία κατά τη γνώμη μου
- συμπεριφορά του υπουργού Παύλου Πολάκη!
Ας δούμε όμως την επίμαχη υπόθεση κάτω
από ένα διαφορετικό πρίσμα. Με άλλα λόγια: Τι
υποστήριξε ο Πολάκης; Οτι ο υποψήφιος ευρω
βουλευτής Κυμπουρόπουλος - που πάσχει από
εμφανή σωματική αδυναμία και κινείται με ανα
πηρικό αμαξίδιο - παραπλανητικά ισχυρίζεται στο
βιογραφικό του ότι δεν θέλει
χάρες και προνόμια.
Και γιατί ο Κυμπουρόπουλος
παραπλανά την κοινή γνώμη,
σύμφωνα με τον υπουργό Πο
λάκη; Γιατί έχει διοριστεί ως
γιατρός στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, κάνοντας χρήση του
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ
ειδικού νόμου που ισχύει για
ΚΛΛΦΕΛΗ
τα άτομα με αναπηρία (και άρα
αποκτώντας ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα σε
σχέση με τους υπόλοιπους γιατρούς που θα ήθελαν
να διοριστούν στο ΕΣΥ)!
Ωστόσο, εάν ξέφευγε στοιχειωδώς από τη «μορ
φωτική του άγνοια» ο αλαζονικός υπουργός, θα
ανακάλυπτε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνω
μένων Πολιτειών είχε ασχοληθεί παλιότερα με ένα
ανάλογο ζήτημα. Σε ποια υπόθεση; Στην υπόθεση
που αφορούσε τον Casey Martin που ήταν επαγγελματίας παίκτης του γκολφ με αναπηρία στο πόδι.
Λόγω ακριβώς της αναπηρίας του αυτής είχε
ζητήσει να χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο
του γκολφ κατά τη διεξαγωγή των παιχνιδιών.
Επειτα από διάφορες αντιδράσεις η υπόθεση είχε
φθάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αμερικής
και το τελευταίο με ψήφους 7-2 είχε αποφασίσει
ότι ο Martin είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ίο
αμαξίδιο όταν παίζει γκολφ.

Δ

ο πιο σημαντικό επιχείρημα της πλειοψηφούσας γνώμης του Δικαστηρίου ήταν το
εξής: Οτι η χρήση του αμαξιδίου από τον
Martin ήταν ένα «λογικό αντιστάθμισμα» λόγω
της αναπηρίας του και δεν του έδινε κανένα άδικο
προβάδισμα απέναντι στους υπόλοιπους παίκτες!
Αυτό που κατανόησαν οι αμερικανοί δικα
στές, δεν μπόρεσε απαράδεκτα να το καταλάβει
ο υπουργός Πολάκης! Δηλαδή ότι τα ανάπηρα
άτομα έχουν ανάγκη από μια ειδική μεταχείριση
σε μια πολιτισμένη κοινωνία! Και άσκησε κριτική
σε ένα ανάπηρο άτομο, ζητώντας λίγο έως πολύ να
εξισωθεί - σε ό,τι αφορά την είσοδο στο ΕΣΥ - με
τους υπόλοιπους γιατρούς οι οποίοι δεν πάσχουν
από τίποτε!
Και είναι πραγματικά ντροπή, ότι ο Πρωθυπουρ
γός της «πρώτη φορά Αριστερός» δικαιολόγησε
μια τέτοια ανήθικη συμπεριφορά. Γιατί; Γιατί μέχρι
τώρα γνωρίζαμε ότι η Αριστερά ήταν προσανατολι
σμένη στην επίδειξη αλληλεγγύης, ειδικά απέναντι
στις «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
Τώρα πλέον και αυτή η φιλοσοφία «δολοφονεί
ται» ανηλεώς από τον Αλέξη Τσίπρα!
Το συμπέρασμα; Ο Πρωθυπουργός προσφέρει
στον τόπο μόνο παρακμή και αξιακή έκπτωση.
Εχει κλείσει ο ιστορικός του κύκλος!

Τ

Ο Γρηγόρηθ Καλφέληε είναι καθηγητήθ τηε Νομικήε Σχολήε
στο ΑΠΘ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Προτεραιότητα στα θέματα υγείας από τον Δήμο
Βόλου
Πηγή:

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Επιφάνεια:

375.01 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

13

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

11-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

• ΤΟΝΙΣΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΝΣΥ ΚΑΠΟΥΛΑ

Προτεραιότητα στα θέματα
υγείας από τον Δήμο Βόλου
Προτεραιότητα σε θέματα
υγείας πρέπει να δώσει ο
Δήμος Βόλου, σε συνεργασία
με τον Ιατρικό και τον
Φαρμακευτικό Σύλλογο
Μαγνησίας. Αυτό επεσήμανε
η υποψήφια δήμαρχος
Βόλου και επικεφαλής του
συνδυασμού «Βόλος, Έξυπνη
Πόλη» Νάνου Καπούλα,
μετά τις συναντήσεις που
είχε με εκπροσώπους των
Διοικητικών Συμβουλίων των
δύο συλλόγων.

πως υπογραμμίστηκε στη
I συνάντηση της υποψήφιας
δημάρχου Νάνσυς Καπούλα με τον πρόεδρο κ. Ε. Τσιάμη, την

Νάνσυ Καπούλα συνοδέυσαν οι υπο
ψήφιες κ. Α. Γιοβάννη - Μπέη, Π. Ζαχαράκη, Τ. Κλάρα και Β. Μήτρου.

Με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Στο μεταξύ, στη συνάντηση τηςυποψήφιαςδημάρχου Βόλου Νάνσυς Καπού
λα με εκπροσώπους του Φαρμακευτι
κού Συλλόγου Μαγνησίας, ο πρόεδρος
κ. Κώστας Ματσιόλης ζήτησε να παρεμ
βαίνουν συμβουλευτικά οι φαρμακο
ποιοί σε δράσεις του Δήμου Βόλου, για
τη σωστή χρήση των φαρμάκων.
0 ίδιος τόνισε πως ο Φαρμακευτικός
να κάνουν προληπτικές εξετάσεις.

ενώ σύσσωμος ο Ιατρικός Σύλλογος

Στο μεταξύ όπως επισημάνθηκε, ο Ια

Μαγνησίας επιμένει πως πρέπει ο

Σύλλογος τάσσεται στο πλευρό του
Δήμου για παροχή βοήθειας και για

τρικός Σύλλογος Μαγνησίας θα σταθεί

Δήμος Βόλου να χρηματοδοτήσει τη

μελλοντική συνεργασία, ενώ πρέπει να

αρωγός σε δράσεις του Δήμου Βόλου,

συνέχιση της επιδημιολογικής μελέτης

ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές, δεδο

όπως ενημερωτικές ομιλίες και εκδη

του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, ώστε να

μένης της κρίσης που υπάρχει.

λώσεις προληπτικής ιατρικής και εμβο

συνεχιστούν οι έλεγχοι με ασφαλέστερα

λιασμού.

αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Επεσήμανε ότι ο σύλλογος θα σταθεί
αρωγός σε δράσεις για ενημερωτικές

Απαραίτητες είναι και οι παρεμβάσεις

Τέλος, αναφορά έγινε και στη μετάδοση

σε θέματα περιβάλλοντος όπως η αέ

νοσημάτων από τα έντομα και τρωκτικά,

ρια ρύπανση, η μη λειτουργία του βιο

κυρίως τη θερινή περίοδο λόγω της μη

αντιπρόεδρο και υποψήφια με τον
συνδυασμό «Βόλος,'Εξυπνη Πόλη»

λογικού καθαρισμού με αντίκτυπο να

απεντόμωσης και του μη καθαρισμού

μολύνεται το θαλάσσιο οικοσύστημα

των κάδων, ενώ συζήτηση έγινε και στη

ομιλίες και εκδηλώσεις προληπτικής
ιατρικής και εμβολιασμού, προσθέτο
ντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν παρεμ
βάσεις από τον Δήμο Βόλου σε θέματα
περιβάλλοντος, αέριας ρύπανσης και

κ. Α. Γιοβάννη - Μπέη και τον γραμ

και η καύση σκουπιδιών για παραγωγή

διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς

υδάτινων πόρων.

ματέα του Ι.Σ.Μ. κ. 0. Σάλτη, κρίνεται
επιτακτική η ανάγκη παροχής υγεί

καυσίμου, που επηρεάζουν άμεσα τη

το μολυσμένο νερό εγκυμονεί πολλούς

δημόσια υγεία.

κινδύνους για την υγεία.

Την υποψήφια δήμαρχο Βόλου Νάνσυ
Καπούλα συνοδέυσαν στη συνάντηση

ας σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες

Σχετικά με την αέρια ρύπανση, ο κ.

Να σημειωθεί πως την επικεφαλήςτου

οι κ.κ. Α. Γιοβάννη - Μπέη, Δημήτρης

μας, που δεν έχουν τη δυνατότητα

Τσιάμης ζήτησε να γίνονται μετρήσεις,

συνδυασμού «Βόλος, Έξυπνη Πόλη»

Ασημακόπουλος καιΤ. Κλάρα.
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 Εγκαίνια με fake news
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

882.29 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

V

1

Σελ.:

13

Αρθρογράφος:
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Ημερομηνία
έκδοσης:

13-05-2019

Κυκλοφορία:
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ΤΙ1ΠΡΑΣ: ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εγκαίνια με fake news
MAPIA-NIKH ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ε διασπορά... fake news για tn Δημό
mgeorganta@e-typos.com
σια Υγεία ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας βιάστηκε να κόψει κορδέλα
εργασίας,
οι οποίοι όμως σε καμία περίπτωση
στο νέο νοσοκομείο Λευκάδας. Οπως στην
περί
δεν αποτελούν προσθήκη στο σύστημα, καθώς
πτωση της Σαντορίνης, έτσι και στην περίπτωση
ανακυκλώνονται. Επιπλέον, όλοι μαζί δεν φτά
της Λευκάδας, ο κ. Τσίπρας εγκαινίασε χθες νο
νουν τον αριθμό 19.000, αλλά υπολογίζονται
σοκομείο που έχει ακόμη ελλείψεις και παρου
σίασε μια ωραιοποιημένη εικόνα των συνθηκών
σε περίπου 12.000. Συγκεκριμένα, βάσει των
στοιχείων της ΠΟΕΔΗΝ, εκτός των 4.000 θέ
που επικρατούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας,
σεων μόνιμου προσωπικού, έχουν προσληφθεί
εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγ
άλλοι 3.000 μέσω ΟΑΕΔ, 2.000 επικουρικοί
ματικότητα. Για ακόμη μία φορά, μάλιστα, βρήκε
και περίπου 2.500 με συμβάσεις εργασίας.
την ευκαιρία να δείξει τη σύμπνοιά του με τον
Παύλο Πολάκη, δίνοντας δημόσια «μπράβο» Οπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, περίπου 1.500
αποχωρούν κατ’ έτος από τα νοσοκομεία. Συ
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
νεπώς, έχουν προσλάβει 4.000 μόνιμους, ενώ
Τουλάχιστον τρία fake news ανέφερε ο Αλέξης
έχουν αποχωρήσει 6.000.
Τσίπρας για τη Δημόσια Υγεία, τα οποία αναλύ
ονται παρακάτω:

Μ

D

γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», ανα
φέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος. Παρότι
οι εξαγγελίες για 10.000 προσλήψεις στην
Υγεία μέχρι το 2022 έχουν ακουστεί και από
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας,
σε πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουρ
γός, Ανδρέας Ξανθός, με την Ενωση Ιατρών
Αθηνών - Πειραιά αναγνώρισε τη δυσκολία
προσλήψεων και είπε μάλιστα ότι για το 2019
αναμένεται να προκηρυχθούν 940 θέσεις για
τρών, αλλά οι διορισμοί δεν θα γίνουν το 2019
λόγω χρονοβόρου συστήματος!

Πλεονάσματα 300 εκατομμυρίων στα
νοσοκομεία: Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε

ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε το 2015 τα
νοσοκομεία με ελλείμματα ύψους 900 εκατ.
2.500 προσλήψεις κάθε χρόνο για χα ευρώ, ενώ πλέον έχουν πλεονάσματα.. 300
19.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ: Ο πρω
επόμενα τέσσερα χρόνια: Σε πλουσιο εκατομμυρίων ευρώ. Ανέφερε μάλιστα ότι
πάροχες εξαγγελίες λίγο πριν από τις εκλογέςτην τετραετία 2010-2014 δεν υπήρχαν ούτε
θυπουργός, στην ομιλία του κατά τη δι
άρκεια των εγκαινίων του νέου κτιρίου τουπροχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. «Εχουμε τη δυ
βασικά υλικά στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ
νοσοκομείου Λευκάδας, μέτρησε 19.000 προ
νατότητα και έχουμε ήδη εξαγγείλει και υλο
υπήρχε μια νοσηλεύτρια για 15,20 ασθενείς.
σλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι οποίες
ποιούμε ένα σχέδιο, ώστε τα επόμενα τέσσερα
Πλέον, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, σε
χρόνια να έχουμε επιπλέον 10.000 προσλή
είναι απορίας άξιον για τους εργαζόμενους
πολλές κλινικές αντιστοιχεί μία νοσηλεύτρια
στα δημόσια νοσοκομεία πώς προκύπτουν.
ψεις στο ΕΣΥ, δυόμισι χιλιάδες κάθε χρόνο από
για... 40 ασθενείς. Επίσης, η χρηματοδότηση
το 2019 μέχρι και το 2022,1.000 γιατροί και
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας
των νοσοκομείων, που ήταν στο 1,5 δια ευρώ
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νο
1.500 λοιπό νοσηλευτικό και διοικητικό προ
κάθε χρόνο, πλέον ανέρχεται σε σχεδόν 780
σωπικό», ανέφερε. Είναι δεδομένο, βέβαια, ότι
σοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, οι
εκατομμύρια, γι’ αυτό και τα νοσοκομεία στε
αυτό το νούμερο είναι απλησίαστο, εάν ειδικά
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι μόνο
ρεύουν από υλικά ήδη από το μήνα Οκτώβριο
4.000 όλα αυτά τα χρόνια. Η κυβέρνηση όμως
υπολογίσει κανείς ότι οι προσλήψεις μόνιμου
κάθε χρόνο. Κατά 65 εκατομμύρια ευρώ λιγόπροσμετρά και όλους όσοι... μπαινοβγαίνουν
προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο.
τερος ήταν ο φετινός προϋπολογισμός των
«Το 2018 και το 2019 μέχρι τώρα δεν έχουν
στα δημόσια νοσοκομεία, με ελαστικές σχέσεις
νοσοκομείων σε σχέση με τον περσινό. ■
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«Ποδαρικό»
με γεννητούρια
ΟΣΟΝ αφορά στο νέο νοσο
κομείο Λευκάδας, αποτελούσε
πάγιο αίτημα της τοπικής κοινω
νίας. Το νοσηλευτικό ίδρυμα είχε
ξεκινήσει επί Ανδρέα Λοβέρδου,
που αποφάσισε την κατασκευή
με προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ
για κτιριακά και εξοπλισμό και
δπμοπράτησε με φορέα υλοποί
ησης τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. τότε και
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. μετέπειτα. Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας, το νοσηλευτικό ίδρυμα
λειτουργεί κανονικά, καθώς
εισήχθησαν δέκα ασθενείς. Ση
μειώνεται ότι μεταφέρθηκαν από
το παλιό κτίριο, ενώ «ποδαρικό»
έκανε ένα νεογέννητο κοριτσάκι,
το οποίο επίσης γεννήθηκε στο
παλιό και μεταφέρθηκε με θερμο
κοιτίδα στο νέο. Πάντως, πλη
ροφορίες από εργαζόμενους και
τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν
λόγο για σοβαρές ελλείψεις, που
υπήρχαν ήδη στο παλιό νοσο
κομείο και που έχουν οδηγήσει
στην αναστολή των χειρουργεί
ων εδώ και 20 ημέρες.
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