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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠ Ο ΥΡΓΟΥ ΥΓΕ ΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘ Ο Υ
Τετάρτη 9 Μαΐου 2018
«Ε ίναι προφανές ό τι έχο υμε να κάνο υμε με μια οργανωμένη μαφία στο
χώρο των παράνομων παράλληλων εξαγωγών φαρμάκου στη χώρα κα ι
απ’ ότι φαίνεται το συγ κεκριμ έν ο κύκλωμα εξειδ ικευό ταν στην
υπεξαίρ εση και εξαγωγή ακριβ ών ογ κολογικών φαρμάκων, τα οποία
φυσικά πληρών ει και πολύ καλά κάν ει η ελληνική πολιτεία.
Θεωρώ ό τι πραγμ ατικά πρό κειται ό χι απλώς για οργ ανωμένο
έγκλημα οικονομικής φύσεως, αλλά πρόκειται και για μία σπείρα, η
οποία ουσιαστικά έ θετε απ’ ότι φαίνεται σε διακινδύνευση και την
πορεία της υγ είας των ασθεν ών.
Είναι σε εξέλιξη η έρευνα και π ρέπει να δούμ ε το τελικό
πόρισμα. Είμαστε σε φάση που απο λογούνται όσοι είχ αν συλληφθ εί.
Υπάρχουν ήδ η προ φυλακίσεις.
Νομίζω ό τι θα έχ ει πολύ με γά λο ενδιαφέρον να δούμ ε την τελική
εικόνα, να δούμ ε και τη δομ ή και τη μεθοδο λογία και το μηχανισμό
που παρενέβαινε γ ια να υπάρξει αυτή η υπεξαίρ εση κα ι η διασπάθιση
του δ ημό σιο υ χρ ήμ ατος.
Και κυρίως να δούμε και την επίπ τωση πο υ είχε στην ποιότητα
της φροντίδας προ ς τους ασθεν είς. Θ έλω να πω το εξής όμως, ότι αυτό
προφανώς είναι μία πολλή σημαντική επιτυχία και της οικονομικής
αστυν ομίας, αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμ ών το υ Υπουργείου και
εν προκειμέν ω του ΕΟΦ, ο οποίος πρ αγματικά αθόρυβα και η διοίκ ησή
του και το υπόλο ιπο προσωπικό , τους προηγο ύμενο υς μήνες έχο υν
κάνει μία συστημ ατική προσπάθεια να διερευν ήσο υν την επιρρο ή
αυτών των κυκλωμάτων που αφορο ύν και ιδιωτικά φα ρμακεία και τα
φαρμακεία των νο σοκομ είων και τα φαρμακεία το υ Ε ΟΠΥΥ και τη
συναλ λαγή το υς με επαγγελματίες υγ είας.
Θεωρώ ό τι το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει πλέο ν ισχυρ ή
πολιτι κή βο ύληση για να αντιμ ετωπιστο ύν α υτές οι τρομ ερές
παθογένειες και τα θεσμικά κενά τα οποία υπ ήρχαν στο σύστημα
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υγείας, πο υ επέτρ επαν να υπάρχο υν αυτές οι α παρ άδεκτες εστίες
ανομίας και διαφθ οράς.
Θέλω να πω ότι δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Δεν πρέπει
να το αντιμ ετωπίσουμε ως ένα τυχα ίο συμβάν το οποίο συγ κυριακά
αποκαλύφθηκε.
Θέλω να επισημά νω ότι α υτό το οποίο υλοποιείται, με τη
συνδρομ ή και των ελεγκτικών μηχα νισμών και των υπηρεσιών το υ
Υπουργείου, αλλά και των διωκτικών αρχών της χώρας, είναι ένα
συγ κεκριμέν ο πολιτικό σχ έδιο ηθ ικο ποίησης το υ συστήματος υγ είας,
αντιμετώπισης
των
διαχρ ονικών
δυστυχ ώς
φαινομ ένων
κατασπατάλησης πόρων, διαφθοράς, επ ιρροής συμφερό ντων και λοιπά
και εκμ ετά λλευσης το υ αρρ ώστου που υπήρχαν πάντα στο σύστημα
υγείας.
Γίνεται μια συν ολική προσπάθεια, λοιπόν, η οποία θα
διασφαλίζ ει και την επιβίωση το υ συστήματος υγ είας, τη βιωσιμότητα
της δημόσιας περίθαλψης, αλλά κυρίως την ποιο τική και την
ανθρωποκεν τρική φροντίδα προς τον πολίτη.
Επειδή αν τιλαμβά νομαι ότι δ ημιο υρ γείτ αι ένα κλίμα ανασφάλειας σε
πάρα πολλούς ασθ ενείς, ιδιαίτερα σε ογκολογικο ύς ασθενείς, θέλω να
πω το εξής. Ότι το σύστημα υγ είας δεν είναι ανοχύρ ωτο .
Το σύστημα υγεία ς εξα κολουθ εί σήμερα να παρέχ ει αξιόπιστες
υπηρ εσί ες και απ οτελεσματικές υπ ηρεσίες, στην πλειονό τητα των
περιπτώσεων. Είν αι πιο προσβάσιμ ο στους πο λίτες, μετά από τη
ρύθμιση για την πρόσβαση των αν ασφάλιστων. Είναι αξιόπιστο και
έχει την επιστημον ική εγκυρό τητα πο υ διασφαλίζει η κα λή εκπαίδ ευση
και κα τάρτιση το υ προσωπικο ύ το υ, του ιατρικο ύ κα ι του υπόλοιπο υ
προσωπικο ύ.
Έχει, όμως, αυτό είναι αναμφισβ ήτητο, εστίες ανο μίας και
θεσμι κά κενά, τα οποία οφείλο υμ ε αυτήν την περίοδο , αξιοποιών τας
και τα πορίσματα αυτών των ερευνών, να θωρακίσο υμ ε.
Και νομίζω ότι εδ ώ αυτό πο υ αμέσως προκύπ τει ως αν άγ κη είναι,
πρώτον να ενισχ ύσο υμε τον ελεγ κτικό μηχανισμό το υ Ε ΟΦ, μ ε
επιπλέον προ σωπικό, με επιπλέον εργαλεία ελεγ κτικά , αξιοποιώντας
περισσό τερ ο την ηλεκτρ ονική δ ιακυβ έρν ηση του συστήμα τος, τα
πληρο φοριακά συστήμα τα και λοιπά.
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Ταυτόχρ ονα, νομίζω ότι εντός το υ νοσοκομείου οφείλουμε να
ενισχ ύσο υμ ε και εκεί την ηλεκτρον ική επιτήρηση το υ συστήματος και
της συν ταγογράφησης και της διαχείρισης των φαρμά κων, μ έχρι την
τελική διάθεσή το υς προς τον ασθεν ή.
Νομίζω ότι αυτό οφείλο υμε να το κάνουμ ε. Θα μας βοηθ ήσει
πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη. Και μπ ορούμ ε, μ’ αυτόν τον τρόπο, να
δώσο υμε μεγαλύτερη ασφάλεια στο υς πολίτες. Ότι κα ι το σύστημα
υγείας μπορ εί να είναι αποτελεσμα τικό και να προσφέρ ει την αναγκαία
φροντίδα, αλλά κα ι να μην επιτρ έπει να διαιωνίζονται τέτοιο υ τύπ ο υ
προβλήμα τα και πα θογένειες, που ξέρ ουμε ότι υπήρ χαν διαχρονικά.
Έχουμ ε πει πολλές φορ ές ό τι είναι δ ομικό πρόβλημα η διαφθορά στο
σύστημα υγ είας. Κ αι γενικά στον δ ημ όσιο βίο της χώρας , θα έλεγα.
Νομίζω, όμ ως, ότι έχει δοθεί το πο λιτικό σήμα, ότι πλέον δ εν
υπάρχει πολιτική ασυλία σε τέτο ιες συμπεριφορές. Δεν είναι τυχαίο το
ότι αυτήν την περίοδο, επειδ ή ακρ ιβώς υπάρχει η β ούληση, επ ειδή
ακριβώς υπάρχει η συν εργασία των συναρμ όδιων φορ έων και επειδ ή
αφήνο υν και τις διωκτικές αρχές να κάνουν τη δο υλειά το υ ς, υπάρχει
αποτελεσματικό τητα.
Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προ φανώς μας
ενδιαφέρει να δ ούμε την έκταση και το βάθο ς αυτών των
προβλημά των. Ξέρουμε ό τι υπάρχο υν και σε άλλα επίπεδα εστίες
ανομίας. Είναι μ έρος εν ός συνο λικού σχ εδίο υ ηθικοποίη σης και
αναβάθμισης της δ ημόσιας περ ίθαλψης, σ’ αυτό το οποίο υλοποιούμ ε ».

