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Σκόπιμη «συσκότιση» στον τομέα των φαρμάκων
Τα σκάνδαλα της Novartis στην Ελλάδα βοούν, αλλά εδώ στην Κύπρο «όλα καλά»
την Ελλάδα βλέπουμε τις τελευταίες
μέρες τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
με τον βούρκο της Novartis, ακούμε για
σκάνδαλο πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων
με βαριές κατηγορίες. Μάλιστα στους κατηγορούμενους φέρονται να συγκαταλέγονται
πρωτοκλασάτοι πολιτικοί, όπως, δύο πρώην
πρωθυπουργοί, o Αντώνης Σαμαράς και ο Παναγιώτης Πικραμμένος και οι πρώην υπουργοί, Γιάννης Στουρνάρας, νυν διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος υπήρξε έμμισθος σύμβουλος της Novartis, Δημήτρης
Αβραμόπουλος, νυν Επίτροπος στην Ε.Ε. και
Άδωνις Γεωργιάδης.
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Ο τελευταίος μάλιστα χαρακτήρισε «τρίχες»
τις αποκαλύψεις που περιέχονται στη δικογραφία και ότι «θα τους κάνω πλήρως ρεζίλι και
θα αποκαλύψω τη σκευωρία για να τη μάθει ο
ελληνικός λαός», ο οποίος όμως ήδη έδωσε
επιστολή παραίτησης από αντιπρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι «επιφανείς» υπουργοί είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας
Λυκουρέζος, ο Μάριος Σαλμάς, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Γιώργος Κουτρουμάνης, ενώ
άλλοι είκοσι κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Όλοι κατηγορούνται ως αποδέκτες της δωροδοκίας
και για προνομιακή μεταχείριση της Novartis
έναντι άλλων φαρμάκων που καθυστερούσαν
να εγκριθούν, που πρόκειται κυρίως για ογκολογικά φάρμακα.
Σχεδόν στο σύνολο των εφημερίδων παρουσιάζονται έγγραφα όπου γιατροί, πολιτικοί και
δημοσιογράφοι βρίσκονται στο payroll της
Novartis, με τις μίζες εκατομμυρίων να διαμοιράζονται προς όλους τους πιο πάνω.
Να σημειώσουμε ότι το σκάνδαλο Novartis
δεν είναι ένα ελληνικό αλλά ένα διεθνές σκάνδαλο. Διερευνάται τόσο από τις ελληνικές
αρχές, όσο και από αρχές άλλων χωρών η τιμολόγηση υπέρ της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας μέσω και της δωροδοκίας
πολιτικών προσώπων, εις βάρος των ασθενών
και του συστήματος υγείας Τα φάρμακα στην
Ελλάδα είναι τρεις (3) με τέσσερις (4) φορές
πιο ακριβά απ’ ότι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σε σχέση με το εισόδημα των κατοίκων. Στη Γαλλία υπήρξε παρόμοιο περιστατικό
και τέως υπουργός είναι για τρία (3) χρόνια
φυλακή και δήμευση της περιουσίας του. Να
σημειωθεί ότι η Ελλάδα, ως χώρα αναφοράς
για τη διαμόρφωση τιμής φαρμάκων σε 29
χώρες του κόσμου, είναι κρίσιμη χώρα, γιατί
μια αύξηση 10 σεντ στην Ελλάδα, υπολογίζεται
ότι μπορεί να μεταφράζεται σε κέρδη €25 εκ.
για την εταιρεία Novartis.
Στην Κύπρο τώρα, ενώ η κυβέρνηση όφειλε να
θωρακίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και να
αποκαθιστά τη σχέση διαφάνειας στο τρίπτυχο φαρμακευτικές εταιρίες- συνταγογράφηση –ασθενείς, με ένα αίσθημα δικαίου και
χωρίς προκαταλήψεις, κηρύσσει … συσκότιση.
Στην Κύπρο, όμως… η δύναμη του χρήματος
και της εξαγοράς συνειδήσεων κυριαρχεί και
οι εμπλεκόμενοι τηρούν σιγή ιχθύος, βοηθούμενοι φυσικά από την παράδοξη αδράνεια της
κυβέρνησης, των θεσμών και των ΜΜΕ, που
μας υποβάλλει ότι εδώ «όλοι μαζί τα τρώνε» ή
αλλιώς: «ή αλληθωρίζουμε ή πάει στραβά ο
γιαλός»!

Τα αχρείαστα φάρμακα και
η κακή πλευρά του συστήματος
Στη Βρετανία έγινε μια μεγάλη έρευνα από το

Public Health England και βρήκαν ότι το 20%
των αντιβιοτικών που συνταγογραφούνται
από τους οικογενειακούς γιατρούς (GP’s) είναι
αχρείαστα και μόνο το 10% των ασθενών που
εξετάστηκαν βρέθηκαν να έχουν οξύ βήχα και
έπρεπε να πάρουν αντιβίωση, όμως, μόνο το
41% από αυτούς πήραν αντιβίωση. Αυτά για να
μη νομίζουμε ότι μας περιμένουν καλές μέρες
με το ΓεΣΥ και τον ΟΑΥ. Οι φαρμακοβιομηχανίες θα εξεύρουν νέους τρόπους παραπλάνησης των ασθενών και ρίξιμο στάχτης στα
μάτια μας, που θα «βοηθά» το σύστημα, τους
γιατρούς και τα φαρμακεία να κερδίζουν επί
πλέον χρήματα.

Το Γερμανικό Ογκολογικό της
Λεμεσού και το Υπουργικό Συμβούλιο
Όπως ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Υγείας ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου, το Υπουργικό Συμβούλιο
άναψε πράσινο φως, στις 14 Μαρτίου, στην αύξηση του ανώτατου ποσού για την αγορά υπηρεσιών από το εν λόγω ιατρικό κέντρο, στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Πιο συγκεκριμένα, από τα €4 εκατομμύρια ετησίως, τα
οποία είχε εγκρίνει τον περασμένο Ιανουάριο
το Υπουργικό ( στο πλαίσιο της έναρξης της
διαπραγμάτευσης), πλέον θα μπορούν να διατεθούν μέχρι και €5 εκ. Το ακριβές ποσό της
συμφωνίας θα καθοριστεί σύντομα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο
πλευρών.
Η απόφαση αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου
προέκυψε, όπως λέγεται, επειδή στο πλαίσιο
της διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους
του Γερμανικού Ογκολογικού διαφάνηκε ότι το
ετήσιο ποσό των €4 εκ., το οποίο είχε προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Υγείας, δεν ήταν
αρκετό για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία του
Υπουργείου Υγείας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
Α. Την παροχή υπηρεσιών ακτινοθεραπείας
για 800 ογκολογικούς ασθενείς από τη Λεμεσό και την Πάφο. Ενώ οι ασθενείς από Λευκωσία και Λάρνακα θα συνεχίσουν να
εξυπηρετούνται από το μονοπώλιο του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου
Β. Την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στον
διαγνωστικό τομέα από όλη την Κύπρο με τη
χρήση του PET-CT Scan, η οποία δεν προσφέρεται από άλλο ιατρικό κέντρο στην Κύπρο.
Γ. Σημειώνεται ότι στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών χημειοθερα-

πείας για τους ασθενείς.
Φυσικά θα μας πουν ότι όλα αυτά γίνονται για
το καλό των ασθενών κι ότι όποια άλλη θέση
είναι εκ του πονηρού. Δυστυχώς, η αλήθεια
είναι ότι μας εμπαίζουν ακόμη μια φορά και
όσο σιωπούμε τόσο πιο πολύ μας κοροϊδεύουν
και μας εκμεταλλεύονται
Σημειώσεις:
1. Η «24» δημοσίευσε τον ολοκληρωμένο τιμοκατάλογο του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας που πληρώνει το σύστημα για τις
πράξεις ακτινοθεραπείας. Περιμένουμε να
μάθουμε πόσα θα χρεώνει το Γερμανικό, το
δικό μας Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε
συγκρίσεις και θα επανέλθουμε.
2. Η Ελλάδα χρεώνει το Υπουργείο Υγείας Κύπρου για τη χρήση του PET-CT Scan €920,
ενώ το Γερμανικό ζητούσε μίνιμουμ €2.000.
Στα κατεχόμενα το λεγόμενο Ιατρικό Πανεπιστήμιο χρεώνει €1.200 το PET-CT Scan.
Αναμένουμε, θα κάνουμε συγκρίσεις και θα
επανέλθουμε.
Υπενθυμίζουμε ότι:
1. Το 70% του ποσού που δαπανήθηκε για την
κατασκευή της κλινικής χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων
(ΕΤΕπ).
2. Η Τράπεζα Κύπρου αποδέχτηκε να γίνει το
Γερμανικό Ογκολογικό νοουμένου ότι θα
συμμετέχει κι αυτή στο κεφάλαιο, κατά 40%
σύμφωνα με πληροφορίες της «24» και ότι
το κράτος θα εγκαταλείψει κάθε πρόθεση
για δημιουργία Κρατικών Ακτινοθεραπευτικών στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, παρόλο
που και μ’ αυτή τη συμφωνία θα μένουν
χωρίς ακτινοθεραπεία 900-1.000 καρκινοπαθείς. Θα τους κάνουν χημειοθεραπεία,
που θα τους αποδίδει πολύ χρήμα το «χρυσορυχείο χημειοθεραπεία» (η Novartis
ξέρει όπως είδαμε να «ξεπληρώνει» τέτοιες
υποχρεώσεις) κι ας πεθαίνουν αβοήθητοι οι
καρκινοπαθείς…
3. Το Ογκολογικό της Τράπεζας ΔΕΝ δέχεται
να γίνονται στο Γερμανικό χημειοθεραπείες
με έξοδα του κράτους, ούτε φυσικά πειραματικές θεραπείες.
4. Συγγενείς υψηλά ιστάμενων πολιτικών, έγιναν μέτοχοι.
5. Φρεσκάροντας τη μνήμη κάποιων που θέλουν ξεχνούν, το 2011 έγινε μελέτη από το
Υπουργείο Υγείας με τη βοήθεια επιστημόνων από την Ελλάδα, οι οποίοι πρόσφεραν
τις υπηρεσίες τους δωρεάν, για το κόστος
ανέγερσης και λειτουργίας δυο κρατικών

Ακτινοθεραπευτικών Τμημάτων, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, με δυο Γραμμικούς Επιταχυντές έκαστο Τμήμα, και βρέθηκε ότι θα
στοίχιζαν €22 εκ. και τα 2 Τμήματα, που θα
αποπληρώνονταν στα επόμενα 3-4 χρόνια.
Παράλληλα η μελέτη έδειξε ότι τα επιπλέον
ετήσια λειτουργικά των 2 κρατικών Ακτινοθεραπευτικών θα ήταν μεταξύ €4-6 εκ. και
θα είχαμε συνολικά 7 Γραμμικούς Επιταχυντές όπου θα μπορούσαν ΟΛΟΙ οι καρκινοπαθείς που χρήζουν ακτινοθεραπείας χωρίς
καθυστερήσεις να γίνεται. Τώρα δίνει το
κράτος δεκάδες εκατομμύρια στα 2 ιδιωτικά
Ακτινοθεραπευτικά, Γερμανικό και Τράπεζας, για 5 συνολικά Γραμμικούς Επιταχυντές
και να παραμένουν ΧΩΡΙΣ ακτινοθεραπεία
1.000 καρκινοπαθείς το χρόνο.
Να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία τα δημοσιεύσαμε προ πολλού, τα συνοδεύσαμε με έγγραφα και κανένας δεν τόλμησε
μέχρι σήμερα να μας αμφισβητήσει. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι πήγαν ομαδικά και ζήτησαν
από μεγαλοδικηγόρο να προχωρήσει σε ιδιωτική ποινική δίωξη ή/και για αγωγή για λίβελο.
Τους ζήτησε να του δώσουν έγγραφα και στοιχεία που να αμφισβητούν τα όσα δημόσια καταγγέλλονται… κι αυτοί κρύφτηκαν και το
έριξαν στο τραλαλά. Που σημαίνει… ότι καθ΄
υπόδειξη δική τους είναι: Ένοχοι ή/και συνένοχοι στα εγκλήματα υγείας και εκμετάλλευσης του κρατικού κορβανά και σε όσα
επώνυμα και με έγγραφα καταγγέλλουμε.
Η διαχρονική ασυδοσία στα θέματα Υγείας, η
σωρεία εγκλημάτων σε βάρος ασθενών και
του δημοσίου χρήματος, η διαπλοκή και η διαφθορά, η ατιμωρησία για την αποπνικτική
μπόχα που εκπέμπουν, οι λαμογιές για να βγάλουν περισσότερα χρήματα με αδιαφορία για
το τι θα συμβεί στον ασθενή, που γίνονται από
τραπεζίτες, επίορκους γιατρούς, αφιλότιμους
ανθρώπους και πολιτικούς κι από ανάλγητους
πολικάντηδες πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα
τέλος. Οι πρόσφατες εκλογές έδειξαν ένα και
μόνο: Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς και τα ΜΜΕ, ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κανένα και πρέπει αυτό να αποκατασταθεί
άμεσα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα
απ’ όλα να η αποκατασταθεί η ΑΛΗΘΕΙΑ, η
οποία αποκρύβεται απ’ όλους και όσοι τολμούν να πουν τις πραγματικότητες… τους κόβουν την καλημέρα και τους γίνεται
πολύπλευρος πόλεμος.

Δεν αποδεχόμαστε τη χειραγώγηση
των Ογκολογικών Υπηρεσιών
από ιδιώτες και τραπεζίτες
Στο επόμενο τεύχος της «24» θα παρουσιάσουμε έγγραφα καθώς και έγραφα της Βουλής
μας, όπως και έρευνα 36 επώνυμων ιατρών για
το θέμα των Ογκολογικών Υπηρεσιών στην
Κύπρο και τα παρασκήνια της «Στρατηγικής
του Καρκίνου» η οποία εγκρίθηκε από την
Ολομέλεια της Βουλής το 2009, με μια εξαίρεση, και που τώρα Κυβέρνηση και Υπουργείο
Υγείας μαζί με ιδιώτες «έστησαν επιτροπή» για
να κάνουν δήθεν επικαιροποίησή της, βάζοντας στην επιτροπή όσους καταψήφισαν τη
Στρατηγική του Καρκίνου κι όσους θέλουν να
κλείσει το Κρατικό Ογκολογικό και να πάει στα
χέρια της τράπεζας με άλλη μορφή. Μια άλλη
«επιτροπή» έστησαν εσπευσμένα και την ονόμασαν «Ανώτατο Ογκολογικό Συμβούλιο» που
στοχεύει ακριβώς τα ίδια πιο πάνω με τους ίδιους «πρωταγωνιστές», με το πρόσχημα για
ενοποίηση των Ογκολογικών Υπηρεσιών του
κράτους με το Ογκολογικό της Τράπεζας ώστε
να λειτουργούν δήθεν ως μία ενιαία μονάδα
κάτω όμως από την αποκλειστική εκμετάλλευση από την Τράπεζα. Μια ευφάνταστη παγκόσμια πρωτοτυπία χειραγώγησης των
Ογκολογικών Υπηρεσιών, που δεν υπάρχει
πουθενά στην Ευρώπη, ούτε καν παγκόσμια!

