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Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Δημοσιεύθηκε από kris - 31/01/2010 03:34

_____________________________________

30/01/2010
Η μηχανοργάνωση είναι μονόδρομος(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
Γιατρειά δεν βρίσκει ο χώρος του φαρμάκου, όσες εξαγγελίες κι αν κάνουν οι παρελαύνοντες από τη
θέση του υπουργού Υγείας για εντοπισμό της διαφθοράς.
Με τη δημιουργία σωμάτων επιθεωρητών επί σωμάτων δίωξης του οικονομικού εγκλήματος δεν
λύνεται το πρόβλημα. Τα κυκλώματα φαρμάκων, η υπερσυνταγογράφηση, οι παράλληλες εξαγωγές,
τα ακριβά αντίγραφα φαρμάκων, οι υπεράριθμες εταιρείες παρασκευής των αντιγράφων κ.ο.κ. δεν
θα σταματήσουν να υπάρχουν.
Η διεθνής εμπειρία περιγράφει την πολύ απλή λύση των μηχανοργανωμένων και
αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για το πρόβλημα και είναι απορίας άξιον (;) πώς
κανείς υπουργός Υγείας δνε τη σκέφτηκε, δεν μπόρεσε να την εφαρμόσει.
Πώς θα παταχθεί η διαφθορά όταν δεν έχουμε στα χέρια μας στοιχεία για το τι δημιουργεί τη
δαπάνη, αναρωτιούνται άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το χώρο του φαρμάκου. Οταν δεν γνωρίζουμε
πόσα φάρμακα πωλούνται, πόσα γράφει ποιος γιατρός, πόσα αγοράζει ποιο νοσοκομείο κ.ο.κ.
Μπορεί τα Ταμεία μας και τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν ακόμα με προϋπολογισμούς και όχι με
ισολογισμούς;
Η μηχανογράφηση είναι η λύση. Και πολύ εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί, από τη στιγμή που υπάρχει
διπλό bar code -εδώ και τέσσερα χρόνια- σε κάθε φάρμακο. Με οπτικό αναγνώστη όπως αυτόν που
περνούν οι ταμίες τα τρόφιμα στο σουπερμάρκετ θα καταγράφεται η πώληση των φαρμάκων.
Για να καθαρίσει το τοπίο απαιτούνται διαφάνεια και διαύγεια στοιχείων. Πρέπει να μάθει το
υπουργείο ποιο είναι το έλλειμμά του, ποιο είναι το ποσό που δαπανά στα φάρμακα σε σύγκριση με
το ΑΕΠ του, ώστε να μπορεί να το συγκρίνει με τους δείκτες άλλων χωρών.
Είναι ένας πλούτος στοιχείων με τον οποίο μπορούν να γίνονται επιδημιολογικές μελέτες,
παραδείγματος χάρη για το πού υπάρχει κατάχρηση αντιβιοτικών.
Με τη μηχανοργάνωση υποστηρίζεται ότι θα εκδιωχθούν από τον χώρο του φαρμάκου οι δεκάδες
μικρές εταιρείες που απασχολώντας λιγότερα από τρία άτομα κυκλοφορούν στην αγορά αντίγραφα
φαρμάκων που πωλούνται 400% πάνω από το πραγματικό τους κόστος. Οι γιατροί που δέχονται να
συνεργαστούν με αυτές τις εταιρείες θα εντοπίζονται και άρα θα ζυγίζουν τις επιπτώσεις.
Τα μηχανοργανωμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης της συνταγογραφίας και
της χορήγησης φαρμάκων συγκρατούν τις δαπάνες έως και 30%, λέει η διεθνής εμπειρία.
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