 Η ατζέντα Υγείας σε πρώτο πλάνο από Μητσοτάκη
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

526.99 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

• Κυριάκος Μητσοτάκης: τη
δική του ατζέντα βγάζει μπροστά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έκανε
χθες με την Υγεία, επαναλαμβάνο
ντας μια βασική δέσμευση της Ν.Δ.
για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτι
κού τομέα στα νοσοκομεία, παρότι,
όπως είπε (ΣΚΑΪ), «ξέρω ότι θα
βγουν τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και θα
πουν ότι ιδιωτικοποιώ την Υγεία και
όλες αυτές τις σαχλαμάρες». Μίλη
σε ακόμη για «μονταζιέρα» της κυ
βέρνησης. Σελ.5

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η ατζέντα Υγείας σε πρώτο πλάνο από Μητσοτάκη
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

15-05-2019

Η ατζέντα Υγείας
σε πρώτο πλάνο
από Μητσοτάκη
Αναφέρθηκε σε συμπράξεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Επιθετικά βγαίνει μπροστά ο Κυ
ριάκος Μητσοτάκης με στόχευση
να αναδείξει τις προτάσεις και
τις λύσεις που προτείνει η Νέα
Δημοκρατία για τους πολίτες, δια
μηνύοντας ότι παρά τα τρολ του
ΣΥΡΙΖΑ και τη «μονταζιέρα» του
Μαξίμου που διαστρεβλώνει τα
λεγόμενό του, όπως είπε ο ίδιος
χθες, είναι αποφασισμένος να θέ
σει ο ίδιος την ατζέντα. Και, σε
κάθε περίπτωση, διαμήνυαν από
την Πειραιώς, δεν προτίθεται να
μπει σε λογική ανακύκλωσης της
μιζέριας και της φτώχειας, αλλά
να αναδείξει ότι η καθημερινότητα
απαιτεί λύσεις που μόνο η Ν.Δ.
μπορεί να εγγυηθει.
Υπό αυτό το πρίσμα, η χθεσινή
ανάδειξη από τον ίδιο μιας βασικής
δέσμευσης της Ν.Δ. για την Υγεία
-μια μέρα μετά την αντιπαράθεση
που προκάλεσαν τα εργασιακά με
αφορμή το επταήμερο- που αφορά
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιω
τικού τομέα στα νοσοκομεία ήταν
συνειδητή επιλογή. Οπως είπε ο
πρόεδρος της Ν.Δ. στην εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξή του στο ρα
διόφωνο του ΣΚΑΙ, «δεν θα είχα
καμία αντίρρηση να δοκιμάσουμε
ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας
να διοικηθεί σε σύμπραξη με τον
ιδιωτικό τομέα. Μια μακροχρόνια
σύμβαση με ξεκάθαρα μετρήσιμα
αποτελέσματα». Το ότι δεν ανέδειξε
αυτή τη διάσταση τυχαία, φάνηκε,
εξάλλου και από το γεγονός ότι
πρόσθεσε: «Ξέρω ότι θα βγουν τώ
ρα τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και θα πουν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ότι ιδιωτικοποιώ την Υγεία και
όλες αυτές τις σαχλαμάρες. Το
προεξοφλώ ότι θα ειπωθούν όλα
αυτά. Αλλά αν υπάρχει τεχνογνω
σία στον ιδιωτικό τομέα για τη
σχέση κόστους-οφέλους στον τρό
πο με τον οποίο διοικείται ένα
νοσοκομείο, και εμένα με ενδια
φέρει τελικά το παρεχόμενο απο
τέλεσμα, δεν με νοιάζει το νοσο
κομείο να είναι κρατικό, με νοιάζει
η Υγεία να είναι δημόσια. Και αν
ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να πα
ρέχει μία υπηρεσία με καλύτερη
ποιότητα και σε χαμηλότερο κό
στος από ό,τι το κράτος, δεν βλέπω
κανένα λόγο γιατί αυτό να μη γί
νει». Τόνισε δε ότι αυτό γίνεται
ήδη στη Γαλλία, στη Σουηδία,
στη Μεγάλη Βρετανία. Οπως ο
ίδιος προέβλεψε, το Μαξίμου στην
αντίδρασή του κατηγόρησε ότι
θέλει την κατάργηση της δημό
σιας υγείας, γεγονός που προκάλεσε την ειρωνική απάντηση της
Ν.Δ. ότι αυτή τη φορά «δεν μπο
ρούσαν να διαστρεβλώσουν και
πιάστηκαν στη φάκα». «Οντως
το δικό μας πρόγραμμα για τη δη
μόσια υγεία δεν έχει καμία σχέση
με αυτό του πολακικού ΣΥΡΙΖΑ.
Στηρίζει αναφανδόν τη θεσμοθε
τημένη σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα για να αναβαθ
μιστούν επιτέλους τα δημόσια
νοσοκομεία και οι Ελληνες να
απολαμβάνουν καλύτερες δημό
σιες υπηρεσίες υγείας με κανόνες,
διαφάνεια, χωρίς απευθείας ανα
θέσεις και χωρίς κόστος για τους
πολίτες», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Πειραιώς, αντιπαραβάλλον-

«Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να δοκιμάσουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο της
Αθήνας να διοικηθεί σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Μια μακροχρόνια
σύμβαση με ξεκάθαρα μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ.
Μητσοτάκης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Ξέρω ότι θα βγουν
τώρα τα τρολ τον ΣΥΡΙΖΑ
και θα πουν ότι ιδιωτικο
ποιώ την Υγεία και όλες
αυτές τις σαχλαμάρες»,
τόνισε ο πρόεδρος
της Ν.Δ.
τας την πρότασή της στις «υπό
γειες διαδρομές» ανάμεσα στα
δημόσια νοσοκομεία και κάποια
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα
οποία παραπέμπονται «κατά σύ
στημα οι ασθενείς, πληρώνοντας
άνευ λόγου ένα σκασμό λεφτά».
Αφήνουν, μάλιστα, σαφείς αιχμές
για την Ολγα Γεροβασίλη, παραπέμποντας εκεί το Μαξίμου για
πληροφόρηση: «Θα τους εξηγήσει

εκείνη πώς έκανε χρυσές δουλειές
με το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό
κέντρο που διατηρεί στην Αρτα».
Εντονη ήταν η αντίδραση της κ.
Γεροβασίλη, η οποία μίλησε για
«βδελυρές και ποινικά κολάσιμες
αιτιάσεις» εναντίον της, που «προ
φανώς δεν με αγγίζουν».
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
ακόμη ότι ο πρωθυπουργός «ανέκρουσε πρύμναν» για τις ευρωε
κλογές: «Ο κ. Τσίπρας ξέρει πολύ
καλά ότι θα χάσει αυτές τις εκλο
γές. Θα είναι μια ετυμηγορία για
την κυβέρνηση και πιστεύω και
ψήφος επιβράβευσης για τη Ν.Δ.»,
τόνισε. Εκτίμησε «βαριά ήττα»
του ΣΥΡΙΖΑ και διε ρωτήθηκε «για
τί πρέπει η χώρα να ταλαιπωρείται
ακόμη τέσσερις μήνες από μια
κυβέρνηση που, καθώς θα πλη
σιάζει στις εθνικές εκλογές, θα
γίνεται και πιο επικίνδυνη;».

2

 ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ Παρέμβαση Συνηγόρου
του Πολίτη
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

67.18 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

6

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ

Παρέμβαση
Συνηγόρου ίου Πολίτη
Χρειάστηκε η παρέμβαση του Συνη
γόρου του Πολίτη στη διοίκηση του
νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για να αναριηθούν νέες πινακίδες, με τις οποίες
γνωστοποιείται στους πολίτες πως ία
άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν
προτεραιότητα, κατόπιν επίδειξης
της αντίστοιχης ιαυιόιητας-δελτίου
αναπηρίας. Είχε προηγηθεί καταγγε
λία στην ανεξάρτητη αρχή πολίτη
ΑμεΑ για ανάρμοστη συμπεριφορά
υπαλλήλου του νοσοκομείου όταν,
γνωστοποιώντας την ιδιότητά του ως
ΑμεΑ, ζήτησε να εξυπηρετηθεί κατά
προτεραιότητα. Η αρμόδια υπάλλη
λος, μη διαβλέποντας ορατή αναπη
ρία τον απέπεμψε απαξιωχικά! Ο Συ
νήγορος του Πολίτη έστειλε έγγρα
φο στη διοίκηση ίου νοσοκομείου,
επισημαίνονιας όχι οι ανάγκες ίων
ανθρώπων με αναπηρία δεν είναι
πάντα ορατές και ζήτησε να ενημε
ρωθεί για την εφαρμογή της εγκυ
κλίου για την και’ εξαίρεση παρά
καμψη της σειράς προτεραιότητας
από πρόσωπα με αναπηρία, ακόμα κι
αν αυτή δεν είναι ορατή.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ Εκδήλωση με
θέμα τη δημόσια υγεία
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

56.59 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Εκδήλωση με θέμα
τη δημόσια υγεία
Ειδική εκδήλωση εις μνήμην του Δημήιρη Τριχόπουλου και με εστίαση
στη δημόσια υγεία, θα πραγματοποι
ηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 7 μ.μ.
στο πλαίσιο του 45ου Ετήσιου Πα
νελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου στο
ξενοδοχείο Caravel. «Δημόσια Υγεία:
Χθες, σήμερα, αύριο», είναι ο τίτλος
της ομιλίας της ομότιμης καθηγήιριας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος
Υγείας Αντωνίας Τριχοπούλου, ενώ ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλίας X. Χατζηχριστοδούλου θα
αναφερθεί στις σύγχρονες προκλή
σεις στη δημόσια υγεία και στην
αξιοποίηση της παρακαταθήκης του
Δ. Τριχόπουλου.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

 ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
«ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ» ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

1888.7 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1-3

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

4750

1

ΕΠΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»
ΙΔΙΟΤΟΝ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
«Δεν με νοιάζει το νοσοκομεία να είναι
κρατικό, με νοιάζει η υγεία να είναι
δημόσια, αυτό με ενδιαφέρει» δήλωσε
ο πρόεδρος της ΝΔ σε συνέντευξή του
Για συμφωνία της ΝΔ
με μεγαλόίδιοκτήτες
ιδιωτικών διαγνωστικών
κέντρων και κλινικάρχες
έκανε λόγο
από το Αιγάλεω
ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας

%

ττ
ί

I

►2-3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ «ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ» ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑ
1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

1-3

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Δύο κόσμοι
και για τη
δημόσια υγεία
Στο στόχαστρο βάζει το Μαξίμου τις δηλώσεις
Μητσοτάκη για τα δημόσια νοσοκομεία,
εκτιμώντας ότι «κάθε μέρα που περνά έρχεται
στο φως η κρυφή ατζέντα της ΝΔ»
την ίδια ημέρα που έδωσε στη δημοσι
ότητα το νέο της τηλεοπτικό αρνητικό
Tns
σποτ, αφιερωμένο στον Κ. Μητσοτάκη
ΒΟΥΛΑΣ
και σε δηλώσεις ίου για θέματα που
ΚΕΧΑΓΙΑ
κατά την κυβέρνηση καταδεικνύουν τις
vkexagia@ethnos.gr
ακραίες νεοφιλελεύθερες θέσεις του.
Το νέο σποτ παρουσιάζει τις δηλώσεις
Μητσοτάκη για περικοπή του δώρου
κπληκτο από την «κρίση ειλικρί
Χριστουγέννων, για το επταήμερο ερ
νειας» της Νέας Δημοκρατίας εμ
γασίας και για τη δυνατότητα να δοθεί
φανίζεται το Μέγαρο Μαξίμου,
13η σύνταξη, ζήτημα που ούτως ή άλ
διαπιστώνοντας την άβυσσο που χωρίλως έχει προκαλέσει φαινόμενα δι
ζειτο πρόγραμμα της αξιωματικής αντι
γλωσσίας στην Πειραιώς.
πολίτευσης από το αντίστοιχο του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό βεβαίως δεν
«Ντιλ με κλινικάρχες»
εμποδίζει tous κυβερνώντες, μόλις 12
Ο Αλέξης Τσίπρας, από το Αιγάλεω
ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές, να
όπου μίλησε, χθες, βράδυ, αναφέρθη
επισημαίνουν ότι την ώρα που ο ΣΥΡΙκε στις ανατριχιαστικές, όπως τις αποΖΑ ψηφίζει στη Βουλή τα θετικά μέτρα
κάλεσε, πτυχές του σχεδίου ins ΝΔ για
που έχει εξαγγείλει για την ανακούφι
τη χώρα, μιλώντας για «καλό ντιλ με
ση ins μεσαίας τάξης και των πιο αδύ
τους μεγαλοϊδιοκτήτες των ιδιωτικών
ναμων οικονομικά στρωμάτων, η ΝΔ
διαγνωστικών κέντρων και τους κλινιφανερώνει το πραγματικό της πρόσω
κάρχες», που δεν μπορεί, ωστόσο, να
πο, την «κρυφή ins ατζέντα», με θέσεις
γίνεται στην πλάτη των Ελλήνων φο
που κατά τη γνώμη τους έχουν αντικοι
ρολογούμενων και των πολλών.
Προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγορεί
νωνικό πρόσημο.
τον Κ. Μητσοτάκη γιατί μεγάλωσε και
Το πρωθυπουργικό επιτελείο έδειξε
να... αιφνιδιάζεται και από την τελευ
ανήκει στις ελίτ, αλλά γιατί «το πρόταία αποκάλυψη του προέδρου της ΝΔ
γραμμάτου αδικεί κατάφωρα τους πολ
για την παραχώρηση δημοσίων νοσο
λούς για να ευνοήσει τα συμφέροντα
κομείων σε ιδιωτικούς ιατρικούς ομί
των λίγων».
Ακολούθως μίλησε για σύγκρουση δύο
λους συγχρόνως με τη διάθεση δημο
διαφορετικών κόσμων, σχολιάζοντας
σίων υπαλλήλων για υπηρεσίες προς
τους ιδιώτες. Ο κ. Μητσοτάκης προτείνει
ότι ο πρόεδρος της ΝΔ είναι συνεπής
να γίνει αναδιανομή του δημόσιου
με τα συμφέροντα της τάξης του και ότι
ο κόσμος των πολλών δεν τον αφορά.
προϋπολογισμού για την υγεία υπέρ
«Στις λαϊκές γειτονιές οι άνθρωποι γι’
αστόν είναι απλοί αριθμοί σε λογιστικά
Για συμφωνία Tns ΝΔ με μεγαλοϊδιοφύλλα γι’ αυτό και ο άνθρωπος μίλησε
κτήτεβ ιδιωτικών διαγνωστικών και
για τα νέα παιδιά στο Περιστέρι που
κλινικάpxES έκανε λόγο ο Αλ. Toinpas
γίνονται ψυκτικοί» σχολίασε δηκτικά,
μιλώντας για το επικίνδυνο όπως είπε
του ιδιωτικού τομέα και σε βάρος του
του πράγματος: «Δεν ήταν τυχαίο που
ΕΣΥ, σχολίασε το κυβερνητικό επιτελείο.
στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη ένας
Το τελευταίο στοιχείο της «γαλάζιας»
νέος που θέλει να γίνει ψυκτικός είναι
ατζέντας έδωσε τροφή για νέα πολιτική
από το Περιστέρι και όχι την Εκάλη ή
την Πολιτεία ή το Πανόραμα της Βού
αντιπαράθεση, με το Μαξίμου να διερωτάται εάν ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται
λας» ανέφερε, σημειώνοντας πως η
σε νεοφιλελεύθερο αμόκ ή σε εντεταλ
Ελλάδα αναγεννήθηκε από τα παιδιά
μένη υπηρεσία συμφερόντων. «Θεω
των αγροτών στη Λάρισα που έγιναν
ρήσαμε ότι η ΝΔ το τερμάτισε, όμως
γιατροί, των κτηνοτροφών στην Ηπειρο
πέσαμε έξω» αντέδρασε η κυβέρνηση
που έγιναν μηχανικοί, των λιμενεργα-

Ε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΨΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ «ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ» ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑ
1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

1-3

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

«Εάν ο ιδιώτης μπορεί,
γιατί να μη δοκιμαστεί»
Του

ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
smourelatos@ethnos.gr

ις προγραμματικές του προ
τάσεις για την οικονομία,
την ασφάλεια και την κοι
νωνική ατζέντα προτάσσει
ριάκος Μητσοτάκης, 11 ημέρες
πριν από τις εκλογές, επιδιώκοντας
να ρυμουλκήσει τον πρωθυπουρ «Επίδομα η 13η σύνταξη»
γό σε μια αντιπαράθεση προγραμ Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης
ματικού χαρακτήρα και όχι σε μια τάχθηκε υπέρ ενός μόνιμου μη
στείρα ανταλλαγή συνθηματολο χανισμού στήριξης των συνταξι
γίας, όπως τονίζεται από την Πει ούχων και δη αυτών με τα χαμη
ραιώς ότι επιζητάτο Μέγαρο Μα λότερα εισοδήματα, στο πλαίσιο
ξίμου.
ins συνολικής επανεκκίνησης ins
Κατά τη χθεσινή του συνέντευξη ελληνικής οικονομίας, επιμένοστον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑί,
ντας εκ νέου πως το Μέγαρο Μα
ξίμου δεν απονέμει 1 Βη σύνταξη,
ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε
την ανάγκη αποκομματικοποίησης
αλλά ένα προεκλογικό επίδομα,
στοχεύοντας στην «εξαπάτηση του
του Κράτους, σημειώνοντας ότι
θα πρέπει να τερματιστεί η πρα ελληνικού λαού».
κτική δεκαεχιώντου ορισμού απο Επανέλαβε, μάλιστα, πως ουδέ
τυχημένων πολιτευτών στις διοι ποτε μίλησε για επταήμερη εργα
κήσεις νοσοκομείων. Ο κ. Μητσοσία, υπενθυμίζοντας ότι ο Αλέξης
τάκης τόνισε, μάλιστα, ότι θα πρέ Τσίπρας είχε ο ίδιος πλέξει ίο
πει να δοκιμαστεί η διοίκηση ενός εγκώμιο της επιχείρησης Παπαμεγάλου νοσοκομείου σε σύμπρα στράτος, όταν την είχε επισκεφθεί
ξη με τον ιδιωτικό τομέα.
προ μηνών, ενώ το υπουργείο
«Δεν με νοιάζει το νοσοκομείο να Εργασίας είχε εγκρίνει τη συγκε
είναι κρατικό, με νοιάζει η υγεία
κριμένη επιχειρησιακή σύμβαση
να είναι δημόσια, αυτό με ενδια εργασίας, αν και όπως είπε, η κυ
φέρει, το Δημόσιο δεν είναι κατ’ βερνητική προπαγάνδατώρατην
ανάγκη κρατι
κό. Και εάν ο
«Δεν με νοιάζει το νοσοκομείο να
ιδιωτικός τομέ
είναι κρατικό, με νοιάζει η υγεία να
ας μπορεί να
είναι δημόσια» δήλωσε στον ΣΚΑΪ
παρέχει μια
υπηρεσία με κα
λύτερη ποιότητα και σε χαμηλό καταγγέλλει. Στο μέτωπο ins ασφά
τερο κόστος από ό,τι το Κράτος,
λειας, ο αρχηγός του κόμματος
δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί της αξιωματικής αντιπολίτευσης
αυτό να μη γίνει» επεσήμανε ο τόνισε ότι επείγει η πολιτική και
αρχηγός ins αξιωματικής αντιπο επιχειρησιακή υποστήριξη ins
λίτευσης.
ΕΛ.ΑΣ., επικαιροποιώνταςχις προ
Σύμφωνα με το γραφεία Τύπου τάσεις του για πρόσληψη επιπλέ
της ΝΔ, η πρόταση Μητσοτάκη
ον 1.500 αστυνομικών που θα
διατεθούν στις μονάδες ΔΙΑΣ και
στηρίζει εμπράκχως την ούτως ή
άλλως θεσμοθετημένη σύμπραξη
ΔΕΛΤΑ.
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με Στον απόηχο, δε, των πρωθυπουρστόχο, όπως λέγεται, να αναβαθ γικών διακοπών του κ. Τσίπρα
μιστούν τα δημόσια νοσοκομεία,
στη θαλαμηγό της κυρίας Παναώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν
γοπούλου, ο πρόεδρος της ΝΔ
καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες
κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για
Υγείας, με κανόνες, διαφάνεια,
αφόρητη υποκρισία. Από χθες
χωρίς απευθείας αναθέσεις και
βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κυρίως χωρίς κόστος για xous πο βρίσκεται στη Λάρισα και σήμερα
θα επισκεφθεί Τρίκαλα και Καλα
λίτες.
μπάκα. Το βράδυ μιλά σε ανοιχτή
«Το δικό μας πρόγραμμα για τη
δημόσια Υγεία δεν έχει καμία σχέ συγκέντρωση στη Λάρισα ·

Τ

Στις πτυχές του σχεδίου της ΝΔ για την Υγεία αναφέρθηκε από το Αιγάλεω, όπου μίλησε χθες το βράδυ
ο ΑλέξηςΤσίπρας

τών του Πειραιά που έγιναν επιστήμο
νες, τα παιδιά των μεροκαματιάρηδων
στο Περιστέρι που έγιναν δικηγόροι.
Στο Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζονται αι
σιόδοξοι για την έκβαση των ευρωε
κλογών, γιατις οποίες ο πρωθυπουργός
έδωσε τον τόνο μιλώντας για μια πραγ
ματική δημοσκόπηση. Αρμόδιοι παρά
γοντες τονίζουν πως η ευρωμάχη δεν
βάζει δίλημμα για το ποιος θα κυβερ
νήσει και επαναλαμβάνουν ότι η ανα
μέτρηση της 26ns Μαΐου θα είναι ένα
σκληρό ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ,
με βάση τη δυναμική που έχει αναπτυ
χθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το
κυβερνών κόμμα. Στην Κουμουνδούρου
θεωρούν πως όσο πλησιάζουν οι κάλ
πες τόσο θα αυξάνεται και η συσπείρω
ση του σχήματος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία. Επαναλαμβάνουν, δε, σε
όλους τους τόνους αυτό που είπε ο
Αλέξης Τσίπρας στον Alpha, ότι δηλα
δή δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα
στο εκατομμύριο ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τη
μάχη των εθνικών εκλογών ·

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΥΡΑ ΠΟΛΑΚΗ
Σφοδρή επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
εν σχέσει με όσα είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για ανάθεση του
μάνατζμεντ των δημοσίων νοσοκομείων σε ιδιώτες, εξαπέλυσε
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης. Στην ανα
κοίνωση που εξέδωσε συνδέει, μεταξύ άλλων, τις θέσεις του αρ
χηγού της ΝΔ για τα νοσοκομεία με τις πρόσφατες δηλώσεις του
περί επταημέρου, τονίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα βάλει
τους εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας Υγείας να δουλεύ
ουν για τον ιδιώτη, ο οποίος με βάση την προηγούμενη εξαγγε
λία του θα μπορεί να τους απασχολεί 7 ημέρες την εβδομάδα
και να πληρώνεται για τις υπηρεσίες αυτές από το κράτος». Ο
αναπληρωτής υπουργός Υγείας αναφέρεται σε «νεοφιλελεύθε
ρο όραμα» μπροστά στο οποίο «ωχριά το πρόγραμμα Πινοσέτ».
Δ.ΕΥΘ.

ση με αυτό του πολακικού ΣΥΡΙΖΑ»
αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση,
η οποία επιμένει πως μέσω των
«γαλάζιων» προτάσεων θα πάψουν
οι υπόγειες διαδρομές ανάμεσα
στα δημόσια νοσοκομεία και κά
ποια διαγνωστικά κέντρα, με δα
ο πανηρές
Κυ
συνέπειες για τους πο
λίτες.
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 Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά την Υγεια
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Επιφάνεια:

1133.24 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,4

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

950

Ο Μητσοτάκης
ΑΚΟΜΗ
βλάπτει
ΜΙΑ ΚΥΝΙΚΗ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ
σοβαρά
Νέα υπόσχεση του προέδρου
της Ν.Δ.: Ιδιωτικές εταιρείες
στη διοίκηση των νοσοκομείων
και δημόσιοι υπάλληλοι στην
υπηρεσία των ιδιωτικών κέντρων!

Αλ. Τσίπρας: Όχι τέτοια ντιλ με
τους κλινικάρχες και τα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα στην πλάτη
των πολλών, κ. Μητσοτάκη
ΣΕΛ. 3-5,

Για ποιον δουλεύει
ο Κ. Mntooicikns
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ, ΣΕΑ. 2

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά την Υγεια
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Σελ.:

1,4

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
15-05-2019

Η ΝΕΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Απροκάλυπτη εκχώρηση
ιης Δημόσιας Υγείας
σε ιδιώτες
«Τι μας ενοχλεί, παραδείγματος χάριν, αν αντί να αγοράζουμε εμείς
ως κράτος μαγνητικούς τομογράφους, να συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία
και να αγοράζουμε όχι μαγνητικούς τομογράφους, αλλά τις υπηρεσίες;
Σε αυτή τη δομή θα εργάζονται δημόσιοι υπάλληλοι»!
Το σχέδιο της Ν.Δ. για την ιδιωτικοποίηση της
Δημόσιας Υγείας ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς, όπως σημείωσε, «δεν θα είχα καμία α
ντίρρηση να δοκιμάσουμε σε ένα μεγάλο νοσοκο
μείο της Αθήνας να διοικηθεί σε σύμπραξη με τον
ιδιωτικό τομέα».
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε
ερώτηση που του τέθηκε (ΣΚΑΪ) για τις ελλείψεις
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, απέφυγε
να μιλήσει για προσλήψεις, λέγοντας ότι «σε αυτή
τη δομή θα εργάζονται δημόσιοι υπάλληλοι». Ση
μείωσε ότι «η ιδιωτική εταιρεία θα μπορεί να έχει και
τη δυνατότητα, αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να
δώσει και ένα πρόσθετο μπόνους στους δημόσιους
υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται εντός του ακτινοθεραπευτικού κέντρου μέσα σε ένα νοσοκο
μείο»! Επισήμανε δε ότι «το κράτος δεν θα αγοράζει
πια μηχανήματα, θα αγοράζει υπηρεσίες και αριθ
μό εξετάσεων»...

«Δεν με νοιάζει να είναι κρατικό»
Σε αυτό το φόντο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δή
λωσε (ΣΚΑΪ) απερίφραστα ότι «δεν με νοιάζει το νο
σοκομείο να είναι κρατικό, με νοιάζει η Υγεία να εί
ναι δημόσια, αυτό με ενδιαφέρει, το Δημόσιο δεν
είναι κατ' ανάγκη κρατικό». Συνεχίζοντας στο ίδιο
μοτίβο, πρόσθεσε ότι «ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να
παρέχει μια υπηρεσία με καλύτερη ποιότητα και σε
χαμηλότερο κόστος από ό,τι το κράτος».
Επιπλέον, ο Κ. Μητσοτάκης, περιγράφοντας τις
«πολύ συγκεκριμένες σκέψεις για το πώς θα ανα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διατάξουμε συνολικά τον νοσοκομειακό χάρτη της
χώρας», υποστήριξε ότι «τα νοσοκομεία πρέπει να
αξιολογούνται και να υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες
απόδοσης. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα πρέ
πει να αξιολογούνται για την ποιότητα των παρε
χόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το κόστος με το ο
ποίο επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό»...
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. ισχυρίστηκε ότι το μοντέλο
που προτείνει «είναι κάτι το οποίο γίνεται στη Γαλ
λία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, παντού στον κόσμο
και σε χώρες κατεξοχήν σοσιαλδημοκρατικές, όπως
οι σκανδιναβικές χώρες»...

Λάσπη κατά Πολάκη και Γεροβασίλη
Τέλος, το γραφείο Τύπου της αξιωματικής αντι
πολίτευσης επιδίωξε να αντικρούσει την κριτική
του Μαξίμου περί «κατάργησης της Δημόσιας Υ
γείας» αναφέροντας σε λασπολογικούς τόνους ότι
«όντως το δικό μας πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία
που αξίζει στους'Ελληνες δεν έχει καμία σχέση με αυ
τό του πολακικού ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα
πάψουν και οι υπόγειες διαδρομές ανάμεσα στα δη
μόσια νοσοκομεία και κάποια ιδιωτικά διαγνωστι
κά κέντρα στα οποία παραπέμπονται κατά σύστημα
οι ασθενείς πληρώνοντας άνευ λόγου έναν σκασμό
λεφτά. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέ
μπουμε το Μαξίμου στην κ. Όλγα Γεροβασίλη. Θα
τους εξηγήσει εκείνη πώς έκανε χρυσές δουλειές με
το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που διατηρεί
στην Άρτα»...
Κ.Σ.
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 «Καταρρέουν» τα Νοσοκομεία της Λάρισας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελ.:

Επιφάνεια:

449.49 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

1,7

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

0

«Καταρρέουν»
τα Νοσοκομεία της Λάρισας
ΣΕΛ.7

«Καταρρέουν»
τα Νοσοκομεία της Λάρισας
ΤΟΝΙΖΕΙ Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΝΑ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ
ια σημαντικότατεε ελλείψειε σε ια

Γ

τρικό, νοσηλευτικό, αλλά και τεχνι
κό προσωπικό, καθώε και σε ελλείψειε υλικών μίλησαν στελέχη, εργα

ζόμενοι αλλά και συνοδοί ασθενών στα
νοσοκομεία τηε Λάρισαε, το Γενικό και το
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κατά την
επίσκεψη τηε υποψήφιαε δημάρχου Λαρισαίων, Ρέναε Καραλαριώτου στιε δύο
πιο σημαντικέε δομέε υγείαε σε όλη τη
Θεσσαλία.
«Επί πέντε χρόνια, η δημοτική αρχή του
κ. Καλογιάννη δεν έκανε απολύτωε τίποτα
για να διεκδικήσει από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ τουε απαιτούμενουε ανθρώπινουε
και υλικούε πόρουε για τη λειτουργία των
δύο νοσοκομείων τηε πόληε μαε. Ούτε
μία ανακοίνωση για την υποστελέχωση
και τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Παρά την υπεράνθρωπη
προσπάθεια που καταβάλλουν γιατροί
και εργαζόμενοι, τα δύο νοσοκομεία πα
ρουσιάζουν εικόνα "κατάρρευσηε», τό
νισε η κ. Καραλαριώτου, μετά τιε επαφέε
που είχε με εκπροσώπουε τηε διοίκησηε
και των εργαζομένων σε ΓΝΛ και ΠΝΛ. Η
επικεφαλήε τηε δημοτικήε παράταξηε
«Λάρισα Μπροστά», συνοδευόμενη από
κλιμάκιο υποψηφίων του συνδυασμού,
επισκέφθηκε και την έδρα του ΕΚΑΒ θεσσαλίαε, καθώε και την έδρα τηε ΥΠΕ.

πουε των εργαζομένων να ζητούν περισ

γαζομένων. «θα ασχοληθούμε άμεσα

σότερα ασθενοφόρα, εξοπλισμό, αλλά

και σοβαρά, ωε η επόμενη δημοτική αρ

και πληρώματα διασωστών, για τιε ανάγ-

χή, με τιε δομέε υγείαε στην πόλη μαε.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το σο

κεε τηε διακομιδήε των ασθενών.

Να διεκδικήσουμε τουε απαραίτητουε πό-

βαρότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισαε, εκτόε

ρουε, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των

προσωπικού, αλλά και υλικών, καθώε

από τιε σημαντικότατεε ελλείψειε σε προ

πολιτών μαε. Σε στενή συνεργασία με το

από το 2010 κι έπειτα δεν έχει γίνει καμία

σωπικό, οι εργαζόμενοι -και οι ασθενείε-

ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσω

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

είναι αντιμέτωποι και με τα σοβαρότατα

πικό, θα καταρτίσουμε ένα σχέδιο, έναν

Έλλειψη προσωπικού, οχημάτων, αλλά

προβλήματα στην κτιριακή υποδομή του

οδικό χάρτη, για την αντιμετώπιση των

και σοβαρά προβλήματα με το απαρχαι

ιδρύματοε -«το κτίριο στην κυριολεξία

αναγκών των δύο νοσοκομείων τηε πό

ωμένο τηλεφωνικό κέντρο αντιμετωπίζει

σαπίζει και καταρρέει», επισήμαναν στην

ληε μαε. Μπορούμε», είπε χαρακτηριστι

το ΕΚΑΒ θεσσαλίαε, με τουε εκπροσώ

κ. Καραλαριώτου οι εκπρόσωποι των ερ

κά η κ. Καραλαριώτου.

ΑΝΑΓΚΕΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10

 Πληρώνουμε ακριβά την Υγεία που δεν έχουμε
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

1244.06 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

26-27

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

4750

1

Πληρώνουμε
ακριβά την
Υγεία που
δεν έχουμε

1

Οι Ελληνες συνεχίζουν να δίνουν πολλά από
την τσέπη τους, ενώ συχνά δεν ακολουθούν
τα πρότυπα της πρόληψης που ισχύουν στην
υπόλοιπη Ευρώπη, με αποτέλεσμα να κατα
γράφονται σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους
συνεχίζουν να πληρώνουν πολλά από
την τσέπη τους, ενώ συχνά δεν ακολου
Tns
θούν τα πρότυπα της πρόληψης που
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ισχύουν στη υπόλοιπη Ευρώπη, με
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές
defthimiadou@ethnos.gr
συνέπειες στην υγεία τους. Χαρακτηρι
στική είναι η περίπτωση του καρκίνου
του μαστού, που είναι η πρώτη αιτία
πορεί να διαθέτουμε τους πε
θανάτου στις γυναίκες και στη χώρα
μας. Οι Ελληνίδες αργούν να προσεγ
ρισσότερους γιατρούς -σε πο
σοστιαίο επίπεδο- στην Ευρώπη
γίσουν τις υπηρεσίες υγείας, ενώ, όταν
το αποφασίζουν, χρειάζεται να πληρώ
και ία περισσότερα ιατρικά μηχανήμα
τα, όμως η Ελλάδα υστερεί στην πρό
σουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
ληψη των ασθενειών, με
Οπως έδειξε παράλληλη
αποτέλεσμα οι δείκτες υγεί
έρευνα του Τομέα Οικονομι
ΕΡΕΥΝΑ
κών ins Υγείας της Εθνικής
ας ίου πληθυσμού να παρου
σιάζουν ιπώση. Μεγάλη έρευ
Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε
να της Ευρωπαϊκής Ενωσης έδειξε ότι
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλο
η χώρα μας βρίσκεται κάτω από τον
γο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλ
μέσο όρο των 2 8 χωρών ins κοινότητας
μα Ζωής», οι γυναίκες στη χώρα μας
αναφέρουν σε ποσοστό 30,8% εμπόδια
σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας και
στην πρόσβαση σε γιατρό και σε ποσο
την απόδοσή του στον πληθυσμό, ενώ
οι Ελληνες συνεχίζουν να πληρώνουν
στό 26,5% αναφέρουν εμπόδια στην
πολλά από την τσέπη τους, κυρίως στις
πρόσβαση σε προσυμπτωματικό έλεγχο
περιπτώσεις του καρκίνου.
για καρκίνο του μαστού με κύριους λό
Ειδικότερα, με βάση τον Δείκτη Βιωσι
γους τους εξής: «πολύ απασχολημένη»,
μότητας FutureProofing Healthcare που
«αμέλεια» και «κόστος». Σε ό,τι αφορά
δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση
το κόστος, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι
ενός ανεξάρτητου πάνελ Ευρωπαίων
ιδιωτικές πληρωμές μπορεί να ξεπεράειδικών στοντομέατης υγείας και αποσουν τα 2.000€ ανάλογα με τη θερα
τυπώνει τις επιδόσεις των χωρών-μελών
πεία.
με βάση πέντε ζωτικούς παράγοντες, η
Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά κατέβα
Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση της
λαν ίδιες πληρωμές ύψους 4.700 ευρώ
σε διάστημα 10,5 μηνών, που αντιστοι
κατάταξης (ανάμεσα στις 28 χώρες), με
χεί στον μέσο χρόνο λήψης υπηρεσιών
βαθμολογία 50/100, έναντι 55 που εί
ναι η μέση βαθμολογία στην Ευρωπα
υγείας για τη διαχείριση ins πάθησης.
ϊκή Ενωση. Συγκεκριμένα, καταλαμβά
Οι υψηλές ιδιωτικές πληρωμές για τη
νει την 9η θέση ως npos το επίπεδο
διαχείριση του καρκίνου του μαστού
οδήγησαν το 47,3% των νοικοκυριών
υγείας του πληθυσμού, την 11η θέση
σε καταστροφικές δαπάνες (δαπάνη
ως npos την πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας, τη 19η θέση ως npos την ποιό
για υγεία μεγαλύτερη του 20% του οι
τητα των υπηρεσιών, την 22η θέση ως
κογενειακού εισοδήματος).
Επίσης, περίπου 10% των γυναικών που
npos την καινοτομία και την 24η θέση
ως npos τη σταθερότητα.
συμμετείχαν στην έρευνα της Εθνικής
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ελληνες
Σχολής Δημόσιας Υγείας αναγκάστη-

Μ
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Η Ελλάδα στον
Δείκτη για τον
Καρκίνο του Μα
στού κατατάσσε
ται στην 25η θέ
ση μεταξύ των
28 χωρών-μελών
της ΕΕ

καν είτε να δανειστούν είτε να εκποιή
σουν περιουσιακά στοιχεία. Η επιβά
ρυνση της οικογένειας είναι μεγάλη:
48% πλήρωσαν είτε για βοήθεια στο
σπίτι είτε για φύλαξη των παιδιών, ενώ
πριν δεν χρειαζόταν. Από τις εργαζό
μενες 30% σταμάτησε να δουλεύει για
κάποιο χρονικό διάστημα ή πήρε άδεια
άνευ αποδοχών, ενώ το 11% παραιτή
θηκε από τη δουλειά του.
Ισως γι’ αυτό η Ελλάδα στον Δείκτη για
τον Καρκίνο του Μαστού κατατάσσεται
στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρώνμελών της ΕΕ, ενώ στις δύο πρώτες θέ
σεις ισοβαθμούν το Βέλγιο και η Σου
ηδία. Αξιοσημείωτο σε σχέση με την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού και

-

"V-l

την αντίδραση για την αντιμετώπισή
του είναι το γεγονός όχι από την πρώτη
επίσκεψη σε γιατρό μέχρι την παραπο
μπή για διερεύνηση πιθανότητας καρ
κίνου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 18
ημέρες.
Από την άλλη, οι δείκτες της απόδοσης
του τομέα της υγείας φαίνεται ότι βελ
τιώνονται λόγω του αριθμού των δια
θέσιμων γιατρών. Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχείατου Δείκτη Βιωσιμότη
τας FutureProofing Healthcare, η Ελ
λάδα σημειώνει ικανοποιητικές επιδό
σεις στον τομέα της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας, κυρίως λόγω του
υψηλού αριθμού επαγγελματιών υγεί
ας. Η χώρα λαμβάνει βαθμολογία 10
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 Πληρώνουμε ακριβά την Υγεία που δεν έχουμε
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Σελ.:

26-27

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

15-05-2019

ΣΕ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ

30,8%
των γυναικών
αναφέρουν εμπό
δια οτην πρόσβαση σε γιατρό

26,5%
των γυναικών ανα
φέρουν εμπόδια
στην πρόσβαση σε
προσυμπτωματικό
έλεγχο για καρκί
νο του μαστού με
κύριους λόγους
τους εξής: «πολύ
απασχολημένη»,
«αμέλεια» και
«κόστος»

2.000
ευρώ τουλάχιστον
οι ιδιωτικές
πληρωμές ανάλο
γα με τη θεραπεία.

47,3%
των νοικοκυριών
οδηγήθηκαν
σε καταστροφικές
δαπάνες από τις
υψηλές ιδιωτικές
πληρωμές
για τη διαχείριση
του καρκίνου
του μαστού

στα 10 ως npos τον αριθμό των εν ενερ
γείτε ιατρών και 8 στα ΙΟγιατον αριθμό
των ψυχιάτρων.
Παράλληλα, εκτός του υψηλού αριθμού
των επαγγελματιών υγείας, υπάρχει
ευρεία διαθεσιμότητα ιατρικής τεχνο
λογίας (βαθμολογία 9 στα 10), χειρουρ
γικών αιθουσών σε νοσοκομεία (7 στα
10) και πρόσβαση σε ακτινοθεραπείες
(7 στα 10).
Περιθώρια βελτίωσης εντοπίζονται από
τους ειδικούς όσον αφορά στην πρό
σβαση στον προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο και τον αριθμό των νο
σοκόμων και μαιών, όπου η Ελλάδα
λαμβάνει βαθμολογία 2 στα 10 και 1
στα 10, αντίστοιχα ·

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Πηγή:

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Επιφάνεια:

872.11 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ N. ΚΩΝΣΤΑ

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

3500

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ

ύτε ένα νέο φάρμακο ούτε
μία νέα θεραπεία έχει εισαχθεί εδώ και ένα χρόνο
στη χώρα μας, εξαιτίας της
αλλοπρόσαλλης φορομπηχτικής και γραφειο
κρατικής πολιτικής που
εφαρμόζει το υπουργείο
Υγείας, ίο οποίο αρνείται να εφαρμόσει ακόμη
και τις ψηφισμένες μεταρρυθμίσεις.
Μια καταστροφική τροπολογία που
ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για την... ανα
δρομική είσπραξη του rebate της... περα
σμένης δεκαετίας (περίοδος 2006-2008),
προκάλεσε τη συντονισμένη αντίδραση όλων
των παραγωγικών φορέων της ελληνικής
φαρμακοβιομηχανίας.
Με ανοικτή επιστολή προς τον πρω
θυπουργό και τους υπουργούς Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Πανελλήνια
Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσε
ων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και το Φόρουμ Και
νοτομίας (PhRMA) προειδοποιούν ότι οι
Ελληνες ασθενείς στερούνται πρόσβασης
σε νέες καινοτόμες θεραπείες που εφαρμό
ζονται στο εξωτερικό, ενώ η καθυστερημένη
ένταξη γενοσήμων φαρμάκων σε καθεστώς
αποζημίωσης έχει σαν αποτέλεσμα οι μεν
ασθενείς να στερούνται την πρόσβαση σε
οικονομικότερες θεραπείες, το δε σύστημα
να απεμπολεί τη δυνατότητα παραγωγής
πολύτιμων εξοικονομήσεων.

Ο
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1

ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Η κυβέρνηση πνίγει τη φαρμακοβιομηχανία, ζητώντας έπειτα από 13 χρόνια
αναδρομικά είσπραξη ίου rebate της... περασμένης δεκαετίας (περίοδος 2006-2008)

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό απο
καλύπτεται ότι η φαρμακοβιομηχανία στην
Ελλάδα μόνο μέσα στο 2019 θα επιβαρυνθεί
με επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ μέσω υποχρεωτι
κών επιστροφών, αποτελώντας ουσιαστικά
τον «κουμπαρά» για τη δήθεν κοινωνική
πολιτική της κυβέρνησης.
Οι 3 φορείς προειδοποιούν την κυ
βέρνηση ότι η κατάσταση προκαλεί οικονομι
κή ασφυξία στον κλάδο, απειλούνται άμεσα
2.500 θέσεις εργασίας και δεκάδες λουκέτα
στην αγορά. Θρυαλλίδα των αναταράξεων
αποτέλεσε η κατάθεση τροπολογίας, σε νο
μοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η οποία
υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες
να αποδώσουν στον ΕΟΠΥΥ ποσοστιαία
επιστροφή (rebate) 4% επί της πραγματικής
φαρμακευτικής δαπάνης της περιόδου πριν
από το... 2009.
Η τροπολογία επί της ουσίας αφορά
ίο rebate (υποχρεωτική επιστροφή εσόδων)
ύψους 200 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, της πε
ριόδου 2006 έως 2008, ενώ στον ΕΟΠΥΥ θα
περιέλθουν αυτοδίκαια οι απαιτήσεις από ίο
rebate ιης περιόδου 1/1/2009- 31/12/2011,
ως δικαιούχο.
Οι τρεις παραγωγικοί φορείς του χώ
ρου του φαρμάκου υπογραμμίζουν ότι η
απαίτηση ιης εξόφλησης εκκρεμών rebates
για τα έτη 2006-2008, ύψους 200 εκατ. ευρώ
είναι παράνομη.
«Τα ποσά επιστροφών υπέρ του
ΟΠΑΔ και άλλων ταμείων για τα έτη 2006,
2007 και 2008 δεν οφείλονται, διότι ακυ
ρώθηκαν με σειρά 24 αποφάσεων του Συμ
βουλίου της Επικράτειας. Εν συνεχεία, ο
νόμος καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε με
νέο χο 2008, ο οποίος και πάλι καταργήθηκε
οριστικά το 2011. Δεν είναι δυνατόν σε μια

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ευνομούμενη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή
χώρα, να ανακαλύπτονται δήθεν οφειλές
των επιχειρήσεων και να επιβάλλονται ανα
δρομικά 13 χρόνια μετά. Εχει ξανασυμβεί
ποτέ κάτι τέτοιο στα επιχειρηματικά χρονικά;
Πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι ία ποσά
αυτά έχουν πληρωθεί πολλαπλώς:
• μέσω του κουρέματος, στο πλαίσιο του
PSI, των κρατικών ομολόγων με τα οποία
πληρώθηκαν υποχρεωτικά οι εταιρείες για
χρέη των νοσοκομείων από την προμήθεια
φαρμάκων
• μέσω χου τέλους εισόδου σχη θετική λίστα
4% που εφαρμόστηκε από το 2011
• μέσω τεράστιων δυσβάστακτων μειώσεων
τιμών, κυρίως των παλαιόχερων φαρμάκων
• μέσω των υπέρογκων rebate και clawback.
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των
εν λόγω επιβαρύνσεων στην Ευρώπη δεν
ξεπερνά το 8%, όταν ο αντίστοιχος μέσος
όρος στη χώρα μας το 2019 αναμένεται να
ξεπεράσει το 35%!!!
Αντί λοιπόν να ληφθουν υπόψη οι
επανειλημμένες κραυγές αγωνίας που εκ
πέμπει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια και να
γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι επιβα
ρύνσεις για τη βιομηχανία σε σχέση με το
2018, όπου έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, ώστε
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχου
με φαρμακευτική κάλυψη στον πληθυσμό
της χώρας, οδηγούμαστε σε νέες πρόσθετες
επιβαρύνσεις τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ.
Ο φαρμακευτικός κλάδος στην Ελ
λάδα απασχολεί περισσότερους από 14.400
εργαζομένους (το 60,5% των οποίων είναι
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), συνεισφέρει
κατά 3,4% στο ΑΕΠ ιης χώρας και αποτελεί
σημαντική εξαγωγική δύναμη.
Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊ
όντων αντιστοιχούν στο 4,3% του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών όλων ίων αγαθών
για το 2018. Ταυτόχρονα, το 8% της συνολι
κής δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη στην
Ελλάδα καλύπτεται από τη φαρμακευτική
βιομηχανία. Σύμφωνα με την επιστολή των
ΠΕΦ, ΣΦΕΕ και PhRMA, ο κλάδος του
φαρμάκου αποτελεί πυλώνα χρηματοδό
τησης του δημόσιου συστήματος υγείας
όλα τα χρόνια της κρίσης, καθώς καλύπτει
την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης
και έχει στηρίξει τη δημόσια Υγεία μέσω
υποχρεωτικών επιστροφών (clawback και
rebate) με 5,3 δισ. ευρώ για την περίοδο
2012-2018.
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 Τρίτη «καμπάνα» για το καρκινογόνο Roundup
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

437.21 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

16

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

6725

1

Τρίτη «καμπάνα» για το καρκινογόνο Roundup
► Του ΤΑΣΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
και προστίμων δύο δισεκατομμυ
ρίων δολαρίων και πλέον σε ένα
ζευγάρι το οποίο πάσχει από καρ
κίνο που αποδόθηκε στη χρήση
του ζιζανιοκτόνου Roundup της
Monsanto αποφάσισε σώμα ενόρ
κων δικαστηρίου στην Πολιτεία
της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για
την τρίτη συναπτή καταδικαστική
απόφαση σε βάρος της Monsanto
και υπέρ των θυμάτων της χρήσης
του Roundup μέσα σε λιγότερο από
έναν χρόνο, την οποία εξαγόρασε η
Bayer πέρυσι.
Το σώμα ενόρκων του δικα
στηρίου έκρινε ότι το Roundup,
το εξαιρετικά επιτυχημένο εμπο
ρικά ζιζανιοκτόνο της Monsanto,
προκάλεσε στο ζευγάρι Αλβα και
Αλμπέρτα Πίλιοντ το λέμφωμα μη
Χότζκιν από το οποίο πάσχει, έναν

καρκίνο που επηρεάζει το ανοσο
ποιητικό σύστημα.
Οι Πίλιοντ, οι οποίοι ζουν από
τη δεκαετία του 70 στο Λίβερμορ,
40 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, χρησιμοποίησαν το Roundup
για περισσότερα από 30 χρόνια. Το
2011, ο Αλβα διαγνώστηκε με συ
στηματικό λέμφωμα μη Χότζκιν στα
οστά του, το οποίο εξαπλώθηκε
στη λεκάνη και τη σπονδυλική του
στήλη και η Αλμπέρτα διαγνώστηκε με καρκίνο εγκεφάλου το 2015.
Και οι δύο βρίσκονται σε ύφεση,
αλλά έχουν υποστεί μόνιμες βλά
βες από τον καρκίνο. Η διεξαγωγή
της δίκης τους επιταχύνθηκε λόγω
του κινδύνου υποτροπής τους και
πιθανώς βραχείας διάρκειας της
ζωής τους.
Ο γερμανικός κολοσσός χα
ρακτήρισε την απόφαση απογοητευτική και ανακοίνωσε ότι θα
ασκήσει έφεση. Υποστήριξε ότι οι

Πίλιοντ είχαν πολλά προβλήματα
υγείας επί σειρά ετών, λόγος για
τον οποίο διέτρεχαν κίνδυνο να
εμφανίσουν λέμφωμα μη Χότζκιν,
αλλά και ότι η ετυμηγορία έρχε
ται σε διαμετρική αντίθεση με το
συμπέρασμα της ομοσπονδιακής
Υπηρεσίας Προστασίας του Περι
βάλλοντος (ΕΡΑ) σύμφωνα με το
οποίο δεν υπάρχουν κίνδυνοι για
τη δημόσια υγεία από τη χρήση της

γλυφοσάτης, της δραστικής ουσίας
του ζιζανιοκτόνου Roundup.
Ωστόσο, και στις τρεις, μέχρι
στιγμής, καταδίκες της Monsanto
για το Roundup τα δικαστήρια
έχουν αποφανθεί ότι το ζιζανιο
κτόνο σχεδιάστηκε πλημμελώς,
ότι η εταιρεία δεν κατάφερε να
προειδοποιήσει τους καταναλω
τές για τους κινδύνους εκδήλω
σης καρκίνου και ότι η Monsanto

*
Πάνω από δύο δισεκατομμύρια δολάρια καλείται να πληρώσει
η Monsanto σε ζευγάρι που χρησιμοποιούσε το γνωστό
ζιζανιοκτόνο με τη γλυφοσάτη για 30 χρόνια και πλέον πάσχει
από καρκίνο · Είναι η τρίτη συνεχόμενη καταδίκη για την
παραγωγό εταιρεία και η Bayer, που την έχει εξαγοράσει,
ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, όμως οι δικαστικές αποφάσεις
δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας...

ενήργησε με αμέλεια. Επιπλέον,
οι υποθέσεις αποκάλυψαν εσω
τερικά έγγραφα της Monsanto
τα οποία αναδεικνύουν τους τρό
πους με τους οποίους η εταιρεία
έχει «εκφοβίσει» τους επιστήμονες
κατά τη διάρκεια των χρόνων και
βοήθησε στη «συγγραφή εκ μέ
ρους άλλων» για την υπεράσπιση
της ασφάλειας της γλυφοσάτης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η
Bayer βρίσκεται αντιμέτωπη με
πάνω από 13.400 αγωγές για πα
ρόμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν
σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά
δικαστήρια στις ΗΠΑ. Οι αγωγές
άρχισαν να συσσωρεύονται έπει
τα από μια απόφαση του 2015
από τον Διεθνή Οργανισμό για
την Ερευνα για τον Καρκίνο της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
η οποία ανέφερε ότι η γλυφοσάτη
ήταν «πιθανώς καρκινογόνος για
τον άνθρωπο».

I

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14

 Για λάθος «συνταγή» μιλούν οι φαρμακοβιομήχανοι
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

707.25 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

6725

1

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Για λάθος «συνταγή» μιλούν
οι φαρμακοβιομήχανοι
► TnsNTAM ΒΕΡΓΟΥ
ία «έτος καταστροφικό για τη φαρμα
κοβιομηχανία, με οδυνηρές συνέπειες
για εργαζομένους και ασθενείς» κάνουν
λόγο οι πρόεδροι των Συνδέσμων του
φαρμάκου στη χώρα, απευθύνοντας
επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπι
ος Παπαδημητρίου, της ΠΕΦ, Θεόδωρος
Τρύφων, και του PhRMA, Μάκης Παπαταξιάρχης, εκφράζουν την απόγνωσή
τους για την κατάσταση στη φαρμακευ
τική πολιτική και κάνουν λόγο για «δυ
σμενείς εξελίξεις που απειλούν ευθέως
όχι μόνο τη βιωσιμότητα του κλάδου,
αλλά κυρίως τους Ελληνες ασθενείς».
Οσον αφορά το clawback, δηλαδή τον
μηχανισμό αυτόματης επιστροφής σε
περίπτωση υπέρβασης της προϋπολο
γισμένης δαπάνης, οι φαρμακοβιομή
χανοι το χαρακτηρίζουν «δυσβάσταχτο»
για το 2018 και «ανεξέλεγκτο ήδη από το
πρώτο τετράμηνο του 2019», εκτιμώντας
ότι για το τρέχον έτος οι επιβαρύνσεις
στη φαρμακοβιομηχανία «θα ξεπεράσουν το 1,8 δισ. ευρώ (!!!), ποσό απίστευ
το, εκτός οικονομικής λογικής και πάνω
από πέντε φορές υψηλότερο σε σχέση
με τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
Οι φαρμακοβιομήχανοι τονίζουν ότι
η κατάσταση αναμένεται να επιδεινω
θεί από τις επικείμενες νομοθετικές
ρυθμίσεις που αφορούν την αποζημίω
ση. Ο λόγος για τον νέο αλγόριθμο αποζημιωτικής πολιτικής που ετοιμάζει η
Αριστοτέλους με στόχο τη μείωση της
επιβάρυνσης των ανθρώπων στην αγο
ρά των απαραίτητων φαρμάκων, κάνο
ντας λόγο για επιβάρυνση ύψους 100
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Οι ισχυροί άνδρες της βιομηχανίας
στέκονται και στο αναδρομικό rebate,

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κάνουν λόγο για καταστροφική χρονιά εξαιιίας
της κεντρικής πολιτικής και φοβούνται νέα
επιδείνωση από τις επικείμενες νομοθετικές
ρυθμίσεις, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για τους ασθενείς που και επιβαρύνονται υπερβολικά
και στερούνται πρόσβαση σε νέες θεραπείες.
Ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζουν ως οφειλόμενο
το ποσό των 241 εκατ. που τους ζητεί αναδρομικά
η κυβέρνηση για τα έτη 2006-2008
δηλαδή τον μηχανισμό έκπτωσης βά
σει ενός κλιμακούμενου ποσοστού, για
τη διετία 2006-2008, ύψους 241 εκατ.
ευρώ, το οποίο ζητεί η κυβέρνηση λέ
γοντας ότι δεν καταβλήθηκε στην ώρα
του, ενώ οι ίδιοι θεωρούν μη υφιστάμε
νη οφειλή. Επιπλέον, σημειώνουν πως
«κανένα νέό φάρμακο δεν έχει εισαχθεί
εδώ και έναν χρόνο στη χώρα μας ως

απόρροια των καθυστερήσεων στις δι
αδικασίες ΗΤΑ», δηλαδή της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Τεχνολογίας (ΗΤΑ) του
Ανδρέα Ξανθού, που αποτελεί θεσμική
παρέμβαση προς την κατεύθυνση της
οχύρωσης του συστήματος σε επίπεδο
τιμολόγησης και διαπραγμάτευσης τι
μών. «Αυτό έχει αποτέλεσμα οι Ελληνες
ασθενείς να στερούνται την πρόσβαση

σε νέες καινοτόμες θεραπείες, σε αντί
θεση με τους Ευρωπαίους συμπολί
τες μας [...]. Αντί να ληφθούν υπόψη οι
επανειλημμένες κραυγές αγωνίας που
εκπέμπει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια
και να γίνεται προσπάθεια να μειωθούν
οι επιβαρύνσεις για τη βιομηχανία σε
σχέση με το 2018, όπου έφτασαν το 1,4
δισ. ευρώ, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε φαρμακευτι
κή κάλυψη στον πληθυσμό της χώρας,
οδηγούμαστε σε νέες πρόσθετες επιβα
ρύνσεις τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων
ευρώ», προσθέτουν.
Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοι
χεία που προκύπτουν από την πρόσφα
τη έκδοση του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επι
χειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) «Η φαρμα
κευτική αγορά στην Ελλάδα: γεγονότα
και στοιχεία 2018», οι ασθενείς πλήρω
σαν συνολικά 1,640 δισ. ευρώ για να
προμηθευτούν τα απαραίτητα για την
υγεία τους φάρμακα. Από αυτά, τα 625
εκατομμύρια πήγαν στη δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη,
δηλαδή για φάρμακα που αποζημιώνει
ο ΕΟΠΥΥ, και το 1,015 δισ. ευρώ στα
φάρμακα που δεν αποζημιώνει ο ΕΟ
ΠΥΥ ή φάρμακα που τα αποζημιώνει
αλλά ο ασθενής επέλεξε να τα αγοράσει
ιδιωτικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα δημοσιευ
μένα στοιχεία στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ), η αξία των φαρμάκων
που διακινήθηκαν στη χώρα το 2017
έφτασε τα 5,779 δισ. ευρώ, με το καθαρό
κέρδος της φαρμακοβιομηχανίας, σύμ
φωνα με την 1C ΑΡ, να είναι μεσοσταθμικά 5% και το μικτό κέρδος 32%.
Κλείνοντας την επιστολή τους οι
πρόεδροι ζητούν να καθοριστεί το συ
ντομότερο δυνατό μια συνάντηση σε
ανώτατο επίπεδο, ώστε να συζητηθεί
ένα ρεαλιστικό, κοινά αποδεκτό πλαίσιο
εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής που
εκτός από την προστασία της Δημόσιας
Υγείας και τη συγκράτηση της φαρμα
κευτικής δαπάνης θα διασφαλίζει εύ
λογη προβλεψιμότητα στον χώρο του
φαρμάκου, αποτρέποντας την εξόντωση
των εταιρειών του κλάδου.
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 Η υγεία και τα υπαίθρια γυμναστήρια
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

318.6 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

47

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

6725

V ποσημειώσεις
► Του ΓΙΠΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ gstamatopoulos@efsyn.gr

Η υγεία και τα υπαίθρια γυμναστήρια
α υπαίθρια γυμναστήρια, μας πληροφορεί ο συνεπής και
κές υποχρεώσεις για τους ασθενείς και η κατάσταση της δημόσι
αδάμαστος οικολόγος Στέφανος Σταμέλλος, που ζει στη Λα
ας υγείας στη χώρα μας υποχρεώνει να αναζητούμε λύσεις και να
μία, είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται πολύ στις ευρωπαϊκέςσυζητούμε για την πρόληψη με στόχο τη μείωση των συνεπειών.
πόλεις, το δε κόστος εγκατάστασής τους είναι μικρό. ΠροσφέΗ δε πρόληψη, σε συνδυασμό με την πρωτοβάθμια φροντίδα και
ρονται για όλες τις ηλικίες και μπορούν να τα χρησιμοποιούν
την έγκαιρη διάγνωση, μπορεί να πετύχει πολύ καλά αποτελέ
όσοι δεν έχουν την ευχέρεια να πληρώνουν στα γυμναστήρια,
σματα για το επίπεδο υγείας των κατοίκων, κυρίως των πολιτών».
απολαμβάνοντας την άσκηση στα όργανα. Τα γυμναστήρια απο
Ποιος είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και πώς μπορεί να
τελούνται από όργανα παρεμφερή αυτών που βρίσκει κανείς σε
συμβάλει αποφασιστικά; «Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν
ένα συμβατικό γυμναστήριο, η δε χρήση τους είναι απολύτως
την αυτοδιοικητική μέριμνα για την προαγωγή και την πρόλη
ασφαλής για όσους είναι πάνω από δεκαπέντε χρονώ, άσε που
ψη υγείας είναι το πράσινο στις πόλεις και τα πάρκα, η καθαρή
δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ή εποπτεία κάποιου γυμναστή
ατμόσφαιρα, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η ηχορύπανση, η
- τέλος, τα όργανα φέρουν λεπτομερείς οδηγίες χρήσης καθώς και
ψυχαγωγία και η αναψυχή, η άσκηση, η άθληση και ο μαζικός
αναφορές σχετικά με τους γυμναζόμενους μυς.
αθλητισμός. Ο ίδιος όμως ο “δημοτικός αθλητισμός" τα τελευ
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον αθλούταία χρόνια γίνεται θύμα όλο και περισσότερο της φιλελεύθε
μενο ένα τέτοιο γυμναστήριο; Ιδού, μεταξύ άλλων: η αίσθηση
ρης επικρατούσας αντίληψης, στη λογική πως η ιδιωτική πρω
ελευθερίας, αφού δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να γυμνά
τοβουλία θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών
ζεται μέσα στην ίδια τη φύση· η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτά
δημιουργώντας όλο και περισσότερες αθλητικές “επιχειρήσεις”
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας· το γεγονός πως είναι δωρεάν
αθλητικές επιχειρήσεις κρατικοδίαιτες και δημοτικοδίαιτες,
προς όλους. Η άσκηση που επιτυγχάνεται είναι περισσότερο
δεξαμενές ψήφων των δημοτικών αρχών».
αερόβια, συντελεί δε στη διατήρηση της φόρμας και λιγότερο
Εχει σημασία ότι την πρότασή του αυτή ο κ. Σταμέλλος την
στη μυϊκή ενδυνάμωση. Κατά τον συγγραφέα, άνετα θα μπο
έχει δημοσιεύσει από τον Σεπτέμβριο του 2016 χωρίς βεβαίως
ρούσαν στη Λαμία να εγκατασταθούν τουλάχιστον τέσσερα
να βρει ανταπόκριση. Την επαναφέρει σήμερα μπας και ευαι
τέτοια γυμναστήρια, με μόνο κόστος την αγορά των οργάνων,
σθητοποιηθούν οι νέοι δημοτικοί άρχοντες, διότι, όντως, είναι
δηλαδή με ελάχιστο κόστος.
μια πρόταση ουσίας προς όφελος της υγείας των δημοτών και
Τι τον ώθησε να καταθέσει την πρότασή του στον δήμο; Η
της πρόληψης. Και βεβαίως απευθύνεται σε όλους τους ανά την
αγωνία του για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη. Εξηγείται:
επικράτεια επίδοξους δημοτικούς άρχοντες και αρχόντισσες.
«Κοινή είναι η διαπίστωση πως η κρίση, πέραν των άλλων, επη
Διαβάζω, όμως, και μπράβο, ότι σε αρκετούς δήμους της χώρας
ρεάζει άμεσα την υγεία των πολιτών...Οι δυσβάστακτες οικονομι
εφαρμόζεται αυτή η πρακτική των υπαίθριων γυμναστηρίων.

Τ
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 Βόμβα» του Κυριάκου και για τη δημοσια υγεια
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

599.35 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αρθρογράφος:

6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

1

Βόμβα» του Κυριάκου και γι
■ Πολλέβ anopies για την πρότασή του να
δοθούν (με μακρόχρονεε συμβάσεις)
σε ιδιώτεε οι διοικήσεις των νοσοκομείων

ην ίδια επιθετική τα
μόσιοι υπάλληλοι. Και μπορώ να
κτική με το θέμα της
σας πω και κάτι ακόμα; Η ιδιω
επταήμερης εργασια
τική εταιρία θα μπορεί να έχει
κής εβδομάδας ακο
και τη δυνατότητα, αν κάνουν
λουθεί ο Κυριάκος
καλά τη δουλειά τους, να δώ
Μητσοτάκης και στην πολιτι
σει και ένα πρόσθετο μπόνους
κή ιδιωτικοποίησης τηςστους
Υγείδημοσίους υπαλλήλους,
ας, προκαλώντας απορίες και
οι οποίοι θα εργάζονται εντός
ερωτήματα για τη συζήτηση
του ακτινοθεραπευτικού κέ
που άνοιξε χθες με τη συνέ
ντρου μέσα σε ένα νοσοκομείο.
ντευξή του στον Σκάι. 0 πρόε
Γιατί το κράτος δεν θα αγορά
δρος της Ν.Δ. ουσιαστικά πρόζει πια μηχανήματα, θα αγορά
τεινε την παραχώρηση της δι
ζει υπηρεσίες, θα αγοράζει αριθ
οίκησης των νοσοκομείων στον
μό εξετάσεων»!
ιδιωτικό τομέα μέσω μακροχρό
Ειδικά με το τελευταίο σκέ
νιας σύμβασης και, δείχνοντας
λος της πρότασής του ο κ. Μη
ότι έχει επίγνωση όσων προτεί
τσοτάκης ανοίγει τον δρόμο για
νει, τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξέ
το νόμιμο «λάδωμα» των δημο
ρω ότι θα βγουν τα τρολ του ΞΥ
σίων υπαλλήλων από τους ιδι
ΡΙΖΑ και θα πουν ότι ιδιωτικο
ώτες μέσω των μπόνους, πέ
ποιώ την Υγεία και
ραν του γεγονότος
σαχλαμάρες. Δεν με
ότι οι ιδιώτες θα μι
νοιάζει το νοσοκο
σθώνουν τζάμπα με
Στο ίδιο σχέδιο
μείο να είναι κρα
κρατικό χρήμα δη
και πρόβλεψη
τικό. Με νοιάζει η
μοσίους υπαλλή
λους.
υγεία να είναι δη
για «λάδωμα»
μόσια, όχι κατ’ ανά
Σε μια εξίσου
χων υπαλλήλων
προβληματική το
γκην κρατική».
με... μπόνους
ποθέτηση ο κ. Μη
Προχωρώντας
τσοτάκης επισήμαόμως ένα βήμα πα
νε ότι «επειδή θα
ραπέρα, στο πλαί
σπεύσουν τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ
σιο της θέσης του για εκχώρη
να μας πουν ότι αυτά είναι νεο
ση δημόσιων υπηρεσιών στους
φιλελεύθερα, θα τους πω ότι γί
ιδιώτες, ο Κυριάκος Μητσοτά
νονται και σε χώρες σοσιαλδη
κης υπογράμμισε: «Τι μας ενο
μοκρατικές».
χλεί αν, αντί να αγοράζουμε
Το Μαξίμου αντέδρασε και
εμείς ως κράτος μαγνητικούς
κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη
τομογράφους, να συνεργαζόμα
για «νεοφιλελεύθερο αμόκ» που
στε με μία εταιρία και να αγο
βρίσκεται σε «εντεταλμένη υπη
ράζουμε, όχι μαγνητικούς τομο
ρεσία συμφερόντων». Ωστόσο
γράφους, αλλά τις υπηρεσίες; Σε
η Ν.Δ. επανήλθε και έβαλε στο
αυτή τη δομή θα εργάζονται δη

Τ
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Από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Σκάι

στόχαστρο την Ολγα Γεροβασίλη λέγοντας με νόημα πως «έκα
νε χρυσές δουλειές με το ιδιω
τικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο
που διατηρεί στην Αρτα». Σε αυ
τό το πλαίσιο η Ν.Δ. τόνισε ότι
με τις θέσεις του κ. Μητσοτά
κη «στηρίζει αναφανδόν τη θε
σμοθετημένη σύμπραξη δημό
σιου και ιδιωτικού τομέα», ώστε
να «πάψουν οι υπόγειες διαδρο

μές ανάμεσα στα δημόσια νοσο
κομεία και κάποια ιδιωτικά δι
αγνωστικά κέντρα». Ουσιαστι
κά η Ν.Δ. επιχειρεί να ξεπλύνει
ακραία νεοφιλελεύθερες θέσεις
μέσω των «γαλάζιων» καταγγε
λιών κατά της... γιατρού Ολγας
Γεροβασίλη. Για «αήθεις επιθέ
σεις» και «χυδαίες προσβολές»
έκανε λόγο το γραφείο του πρω
θυπουργού.
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 Βόμβα» του Κυριάκου και για τη δημοσια υγεια
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

6-7

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

15-05-2019

δημόσια υγεία!

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Κάνουν ακόμα πιo δύσκολη τη ζωή των
καρκινοπαθών
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφάνεια:

310.72 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

23

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

8215

Κάνουν ακόμα mo δύσκολη
τη ζωή των καρκινοπαθών
Απόχη
Ρίχα Μεηά
rmda@dimokratianews.gr

ε μια σκλη
ρή ανακοί
νωση απαντά
στον ΕΟΠΥΥ
ο πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρεί
ας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) Γιώρ
γος Πισσάκας αναφορικά
με την απόφαση του ορ
γανισμού να απαγορεύσει
τη συνταγογράφηση ναρ
κωτικών στους καρκινοπα
θείς από τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους.
Ο κ. Πισσάκας εξηγεί ότι
οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι οφείλουν να βρουν
την καλύτερη λύση και τον
καλύτερο συνδυασμό ακτι
νοθεραπείας και χορήγη
σης αναλγητικών και ναρ
κωτικών για τον έλεγχο του
πόνου και καλεί τον οργα-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

■ ΕΟΠΥΥ: «Στοπ» στη

συνταγογράφηση
ναρκωτικών από
ακτινοθεραπευτέΒ

νισμό να πάψει να ταλαι
πωρεί τους καρκινοπαθείς:
«Στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι
η όσο το δυνατόν καλύτε
ρη εξυπηρέτηση των ασθε
νών και σε ακόμη μεγαλύ
τερο βαθμό, των καρκινο
παθών ασφαλισμένων του,
που αντιμετωπίζουν το οξύ
πρόβλημα του νεοπλασματικού πόνου. Οφείλουν,
λοιπόν, να ξέρουν αυτοί
που παίρνουν αποφάσεις,
οι οποίες έχουν εξαιρετι
κό αντίκτυπο στην καθη
μερινότητα των ασθενών,
ότι ένα από τα πιο δυνα
τά όπλα σε αυτό τον αγώνα

είναι η ακτινοθεραπεία και
υπεύθυνος γιατρός είναι ο
ακτινοθεραπευτής ογκολόγος. Αυτός οφείλει να βρει
την καλύτερη λύση και τον
καλύτερο συνδυασμό ακτι
νοθεραπείας και χορήγη
σης αναλγητικών και ναρ
κωτικών για τον έλεγχο του
πόνου.
Ο ΕΟΠΥΥ, όμως, φαί
νεται ότι αγνοεί τα στοιχει
ώδη στο σοβαρότατο αυ
τό θέμα και αποφάσισε να
απαγορεύσει με πρόσφα
τη απόφασή του τη συνταγογράφηση ναρκωτικών
στους ακτινοθεραπευτές
ογκολόγους! Δεν θα ήθε
λα να χαρακτηρίσω αυτή
του την ενέργεια, γιατί και
ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός
θα ήταν πολύ βαρύς. Μια
κραυγή μόνο... Επιτέλους,
λυπηθείτε αυτόν τον κόσμο
που ζει μια τέτοια συνθή
κη και μην τον ταλαιπωρεί
τε άλλο».
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 Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Πάνω από
45.000 επεμβάσεις καρδιάς στα 25 χρόνια λειτουργίας
Πηγή:

NEXTDEAL

Επιφάνεια:

249.82 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

22

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Πάνω από 45.000 επεμβάσεις καρδιάς στα 25 χρόνια λειτουργίας
ίκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το Ωνάσειο Καρδι
ρικό και το κόστος που αυτή συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, να προαχθούν η γνώση και οι ικανότητες των Ελλήνων ι
οχειρουργικό Κέντρο και στον ετήσιο απολογισμό των πεπραγ
ατρών και νοσηλευτών μέσω της μετεκπαίδευσης και της συνεργα
μένων του δίνεται συνοπτική εικόνα τπς προσφοράς του νοσο
κομείου από το 1993 έως και το 2018 και, παράλληλα, παρουσιάζεταισίας με κορυφαίους ιατρούς από το εξωτερικό. Ειδικά για τα παιδιά,
στόχος είναι να προσφέρονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στην καρ
π προοπτική για το μέλλον, που δεν είναι άλλη από το Ωνάσειο Εθνικό
διολογία και καρδιοχειρουργική, συμπεριλαμβανομένων των μετα
Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, δωρεά του Ιδρύμα
μοσχεύσεων σε αυτόνομη μονάδα σχεδιασμένη ειδικά για τις ανά
τος Ωνάση, Από τπν έναρξη λειτουργίας του Ωνασείου και μέχρι το
γκες των παιδιών. Επίσης η ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Αριστείτέλος του 2018, πραγματοποιήθηκαν 45.680 επεμβάσεις καρδιάς, 160
ας και Ιατρικής Καινοτομίας στους τομείς Καρδιολογίας, Καρδιοχει
μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 137.448 πράξεις στο Αιμοδυναμική Εργα

Ε

στήριο και 33.599 πράξεις στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο. 0

ρουργικής και Μεταμοσχεύσεων.

συνολικός αριθμός ιατρικών επισκέψεων στα πρωινά και εξωτερικά

Στον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του 2018, παρουσιάζονται

ιατρεία ανήλθε στις 871.604. Η σημασία όμως των στατιστικών έγκει

τα αποτελέσματα των οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων της

ται στο γεγονός ότι η λειτουργία του Ωνασείου αναχαίτισε το κύμα
φυγής των Ελλήνων καρδιοπαθών προςτο εξωτερικό για αναζήτηση

χρονιάς. Όπως επισημαίνεται, συνεχίστηκε η προσπάθεια εξυγίαν
σης των οικονομικών του Κέντρου. Ο δείκτης υποχρεώσεων προς

θεραπείας και συνέβαλε στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς

απαιτήσεις αποδεικνύε. ότι το 2018, το ΩΚΚ μείωσε σημαντικά τις υ
ποχρεώσεις του προς τους προμηθευτές. Η είσπραξη των απαιτήσε
ων από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ήταν σταθερή. Τα
λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,89% σε σχέση με το 2017. Η

τους'Ελληνες ιατρούς.
Στην επέτειο των 25 ετών, τοΊδρυμα Ωνάση έδωσε το στίγμα για το
μέλλον με την ανακοίνωση της δωρεάς του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου και το Ωνασείου Παίδων. Οι στόχοι της δωρεάς
είναι να αυξηθεί η μεταμοσχευτική δραστηριότητα την πρώτη πεντα
ετία ώστε να μειωθεί δραστικά η μετάβαση των ασθενών στο εξωτε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σημαντική μείωση του κόστους των αναλωσίμων, των φαρμάκων
και των λοιπών λειτουργικών δαπανών οφείλεται στις διαπραγμα
τεύσεις με τους προμηθευτές και τη μείωση των τιμών.

20

 Υπουργείο Υγείοε Σύγχρονοι αξονικοί τομογράφοι
σε 19 νοσοκομεία της χώρας
Πηγή:

NEXTDEAL

Επιφάνεια:

243.17 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

22

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Υπουργείο Υγείοε

Σύγχρονοι αξονικοί
τομογράφοι σε
19 νοσοκομεία της χώρας
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ στο υπουργείο Υγείας οι προ
γραμματικές συμβάσεις για τπν προμήθεια 19 σύγ
χρονων αξονικών τομογράφων για τις ανάγκες νο
σοκομειακών μονάδων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, ο διεθνής διαγωνισμός
που διεξήχθπ από το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκο
μείο με πιλοτικό τρόπο σε σχέση με τις μέχρι σήμε
ρα διαδικασίες προμηθειών, διήρκησε 18 μήνες
περίπου και οδήγησε στη θετική εξέλιξη.
Το τελικό συνολικό τίμημα που προέκυψε για την
προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση/τεχνική κά
λυψη για 5 χρόνια και εκπαίδευση του προσωπι
κού, ανέρχεται στο ποσόντων 8.600.000 € περίπου,
από μια διπλάσια σχεδόν προϋπολογισμένη δαπά
νη που εκτιμήθηκε αρχικά
Με τον τρόπο αυτό επετεύχθπ μεγάλη εξοικονό
μηση για τους δημόσιους πόρους, ενώ τα μηχανή
ματα θα πληρωθούν στις προμπθεύτριες εταιρείες
από τα νοσοκομεία που θα τα υποδεχθούν, αξιοποιώντας τους πόρους που μεταφέρονται σε αυτά από
τον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνει το υπουργείο Υγείας και α
ναφέρει ότι η ενίσχυση που δέχεται το δημόσιο σύ
στημα Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ φέτος, έχει υπερΒεί τα
670 εκατ. € έναντι των 50 εκατ. € που ήταν το 2015.
Οι 3 εταιρείες που προκρίθηκαν από τον διαγωνι
σμό (GeneralEiectric, Siemens, «ΠΡΩΤΟΝ»), δε
σμεύτηκαν για ταχύτατες διαδικασίες παράδοσης
και εγκατάστασης των μηχανημάτων μέσα στο κα
λοκαίρι 2019, ανάλογα και με τις ειδικές συνθήκες
που επικρατούν σε κάθε νοσοκομείο υποδοχής.
Πέντε νοσοκομεία -ΓΝΑ Γεννηματάς, ΓΝΑ Σισμανόγλειο, ΓΝΕ θριάσιο, ΓΝΘ Παπανικολάου και ΠΓΝ
Ιωαννίνων-θα παραλάΒουν Αξονικούς Τομογρά
φους 64 τομών, ενώ τα υπόλοιπα (Πύργου, Καρπε
νησιού, Κυθήρων, Κέρκυρας, Νάουσας, ΨΝΑ, ΝΜ
Γεννηματάς, Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Σπτείας, Με
σολογγίου, Διδυμοτείχου, Άργους, ΚΥ Κω και Αμ.
Φλέμινγκ) θα αποκτήσουν τομογράφους CT 16 Τύ
που A (32 τομών) και CT 16 Τύπου Β (16 τομών).
Με τη νέα αυτή μαζική προμήθεια των σύγχρο
νων ιατρικών μηχανημάτων αναβαθμίζεται συνολι
κά η διαγνωστική και θεραπευτική επάρκεια του
δημόσιου συστήματος Υγείας πανελλαδικά, ενώ
μειώνεται δραστικά (σε κάποιες περιπτώσεις εκμη
δενίζεται σχεδόν) ο απαιτούμενος χρόνος της εξέ
τασης/θεραπείας και κατ' επέκταση και της επίπο
νης διαδικασίας που υφίστανται οι ασθενείς, υπο
γραμμίζει το υπουργείο Υγείας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παγκύπρια έρευνα για την εμβολιαστική κάλυψη
των παιδιών
Πηγή:

NEXTDEAL

Επιφάνεια:

194.49 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

51

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Υπουργείο Υγείαε

Παγκύπρια έρευνα
γιατηνεμβολιασηκή
κάλυψη ίων παιδιών
ΣΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ έρευνα, με οκοπό την
εκτίμηση της εμβολιασπκής κάλυψης
των παιδιών ηλικίας 17-24 μηνών, πρό
χωμά το υΥπουργείο Υγείας. Όπως τονί
ζεται. η έρευνα αυτή θεωρείται πολύ
σημαντική για τη δημόσια υγεία, αφού
θα Βοηθήσει στην εκτίμηση των κενών
που υπάρχουν στην εμβολιαστική κάλυ
ψη των παιδιών και τα αποτελέσματά της
θα αξιοποιηθούν για ενίσχυση του προ
γράμματος εμβολιασμού. Η μεθοδολο
γία της έρευνας αποφασίστηκε από επι
τροπή λειτουργών του υπουργείου Υγεί
ας, με την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνωντου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
που είχαν πραγματοποιήσει επίσκεψη
στην Κύπρο τον περασμένο Αύγουστο
για το σχεδίασμά της έρευνας. Πρόκειται
για επιλογή τυχαίου δείγματος παιδιών
ηλικίας 17-24 μηνών από το αρχείο πλη
θυσμού, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγα
λύτερη δυνατή αξιοπιστία των ευρημά
των. Αρχικά, θα σταλούν επιστολές προς
τουςγονείς/κηδεμόνεςτων παιδιών που
επιλέγηκαν να συμμετέχουν στην έρευ
να, καλώντας τους να επικοινωνήσουν
με τα κέντρα επισκεπτών/τριών υγείας
της επαρχίας τους για να διευθετηθεί συ
νάντηση σε χρόνο και χώρο που εξυπη
ρετεί καλύτερα τους γονείς/κηδεμόνες.
Η συνάντηση θα είναι σύντομη και σε
αυτή θα καταγραφούν οι εμβολιασμοί
από το Βιβλιάριο εμβολιασμού του κάθε
παιδιού.
Τονίζεται ότι θα τηρηθεί πλήρης εμπι
στευτικότητα και προστασία των προσω
πικών δεδομένων και τα στοιχεία αυτά
θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευ
νας.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Αυξήθηκαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στα
δημόσια νοσοκομεία
Πηγή:

NEXTDEAL

Σελ.:

Επιφάνεια:

621.07 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

53

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

15-05-2019

Κυκλοφορία:

0

Ποσοστό Απολυθέντων Ασθενών από τα Γενικά Νοσοκομεία
κατά Επιλεγμένη Κατηγορία Ασθενειών, 2017

1

Θάνατοι κατά Αιτία Θανάτου
■ Ασθένειεςτου κυκλοφορικού
συστήματος

Νεοπλάσματα

Νεοπλάσματα

•Τραύματα, δηλητηριάσεις και συγκεκριμένα
άλλα επακόλουθα από εξωτερικές αιτίες
«Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος

■ Ασθένειεςτου αναπνευστικού
συστήματος

■«Ασθένειεςτου πεπτικού συστήματος

■ Ασθένειεςτων ενδοκρινών
αδένων

Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος

s Εξωτερικές αιτίες
«Άλλες ασθένειες

Άλλες αιτίες θανάτου
Δε δηλώθηκε

ύξηση 4,3% παρουσίασαν ίο

Α

2017 οι ασθενείς που νοσηλεύ
τηκαν και απολύθηκαν από τα
γενικά νοσοκομεία του δημοσίου το

μέα στην Κύπρο. Ειδικότερα, σύμ

φωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το
2017.81.856 ασθενείς νοσηλεύτηκαν
και απολύθηκαν από τα γενικά νοσο
κομεία του δημόσιου τομέα, σημειώ
νοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με
το 2016, που ήταν 78.486. Επιπρόσθε
τα, 1.556 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και
απολύθηκαν από τα Αγροτικά Νοσο
κομεία Κυπερούντας και Πόλης το
2017, σε σύγκριση με 1.481 το 2016,
σημειώνοντας αύξηση 5,1%.
Το 2017, το ποσοστό κατάληψης
κλινών για τα γενικά νοσοκομεία του
δημόσιου τομέα ήταν 75,6%, σημειώ
νοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με
το 2016, που ήταν 73,1 %. Το αντίστοιχο
ποσοστό για τα αγροτικά νοσοκομεία
κατά το 2017 ήταν 51,8%, σημειώνο
ντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016,
που ήταν 46,9%.
Τα νεοπλάσματα συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό 14,5% επί του συ
νόλου των απολυθέντων ασθενών από
τα γενικά νοσοκομεία, ακολουθούν οι
ασθένειες του κυκλοφορικού συστή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυξήθηκαν οι ασθενείς
που νοοηϋεύτηκαν στα
δημόσια νοσοκομεία

ματος με 9,7%, οι κατηγορίες ασθενει
ών «τραύματα, δηλητηριάσεις» και
συγκεκριμένα άλλα επακόλουθα από
εξωτερικές αιτίες με 9,5%, οι ασθένειες
του πεπτικού συστήματος με 8,9% και οι
ασθένειες του αναπνευστικού συστή
ματος με 8,5% 'Ολες οι υπόλοιπες κατη
γορίες συγκεντρώνουν ποσοστό 43,5%,
ενώ το «Δεν δηλώθηκε» 5,4%.

Επισκέψειβ
εξωτερικών ασθενών
Το ίδιο διάστημα έγιναν 1.800.016
επισκέψεις εξωτερικών ασθενών σε
όλα τα κυβερνητικά ιατρικά ιδρύμα
τα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,2%
σε σχέση με το 2016, που ήταν
1.796.654. Επιπρόσθετα το 2017 έγι

ναν 301.624 επισκέψεις στα τμήματα

πρου και επισκεπτών, οι οποίοι συ

του

πρώτων Βοηθειών, σε σύγκριση με

νέβηκαν στην Κύπρο. Ποσοστό 52,9%

(9,7%), οι ασθένειες των ενδοκρινών

αναπνευστικού

συστήματος

309.426 επισκέψεις που έγιναν το

[3.274 θάνατοι) αφορούν άνδρες και

αδένων, της θρέψης και του μεταβο

2016, σημειώνοντας μείωση 2.5%.

ποσοστό 47,1% (2.914 θάνατοι) αφο

λισμού (7,0%), καθώς και τα τραύματα

ρούν γυναίκες. Οι κυριότερες αιτίες

και δηλητηριάσεις από εξωτερικές

θάνατοι και attics θανάτου

θανάτου ήταν οι ασθένειες του κυ

αιτίες (5,2%). Οι υπόλοιπες αιτίες θα

Παράλληλα το 2017 έχουν κατα

κλοφορικού συστήματος (32,3%), τα

νάτου ακολουθούν με χαμηλότερα

γράφει 6.188 θάνατοι κατοίκων Κύ

νεοπλάσματα (23,7%), οι ασθένειες

ποσοστά.
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 Αποτελεσματικά θεωρεί τα εμβόλια η συντριπτική
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Αποτελεσματικά θεωρεί
in εμβόλια η συντριπτική
πλειοψηφώ των Ελλήνων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ για την πρόληψη των λοιμω
δών ασθενειών θεωρεί το 90% των Ελλήνων τα εμ
βόλια, ενώ συνολικά στην Ε.Ε. το ποσοστό αυτό φθά
νει το 86%, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΕυρωΒαρόμετρου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το
37% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα έχει εμβολια
στεί την τελευταία πενταετία, ενώ το 38% όχι. Επίσης,
π μεγάλη πλειοψηφία (94%) απάντησε ότι συμβου
λεύεται και εμπιστεύεται επαγγελματίες του τομέα
της υγείας για να βρίσκει πληροφορίες σχετικά με
τους εμβολιασμούς.
«Ο εμβολιασμός είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα
μέτρα δημόσιας υγείας μέχρι σήμερα. Τα εμβόλια
όχι μόνο προλαμβάνουν πολλές ασθένειες και σώ
ζουν ανθρώπινες ζωές, αλλά μειώνουν και τις δα
πάνες υγειονομικής περίθαλψης. Εδώ και δύο αιώ
νες έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι τα εμβόλια
είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι γεγονός και όχι ά
ποψη», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κατάινεν με την ευκαιρία
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού.
Σύμφωνα με τον Γίρκι Κατάινεν, το ΕυρωΒαρόμετρο καταλήγει και σε μια ανησυχητική διαπίστωση,
καθώς το 48% των Ευρωπαίων πιστεύει, εσφαλμέ
να. ότι τα εμβόλια προκαλούν συχνά σοβαρές παρε
νέργειες, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 41 %.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ακόμα μεγάλες
προσπάθειες για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κά
λυψης και για την καταπολέμηση της παραπληροφό
ρησης σχετικά με τα εμβόλια, υπογράμμισε ο αντι
πρόεδρος Κατάινεν, ενώ προανήγγειλε ότι στις 12
Σεπτεμβρίου η Επιτροπή και ο ΠΟΥ θα διοργανώσουν μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον εμβο
λιασμό. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα πολιτικής
υποστήριξης υπέρ των οφελών του εμβολιασμού,
της σημασίας των ερευνών για καλύτερα εμβόλια,
και της ανάγκης εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης
στα εμβόλια για όλους, σημείωσε ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η έ
ρευνα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που φαί
νεται να έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών
στα εμβόλια, ως αποτέλεσμα τπς παραπληροφόρη
σης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πα
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μάλιστα χαρακτη
ρίσει την παραπληροφόρηση σχετικά μετά εμβόλια
έναν από τους 10 σημαντικότερους κινδύνους για τη
δημόσια υγεία φέτος

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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