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Συνάντηση θ ΔημόπουΑου
με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

Τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη Κοντό συνάντησε

χθες ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας Θάνος Δη

μόπουλος προκειμένου να ενημερωθεί για τα τρέχοντα

ζητήματα του Οργανισμού
Ειδικότερα ο Δ Κοντός ενημέρωσε για τα οικονομικά

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ ενώ

ιδιαίτερη μνεία έκανε στην υστέρηση της αναγκαίας

όπως τη χαρακτήρισε χρηματοδότησης του
Οργανισμού από την Κοινωνική Ασφάλιση

Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε την περασμένη
Παρασκευή με τη μερική προσωρινή έλλειψη

δύο σκευασμάτων στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο
Γκύζη ο Δ Κοντός ανέφερε ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί

Από την πλευρά του ο θ Δημόπου
λος ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε

να μην υπάρχει καμία έλλειψη ειδικά σε φάρμακα

που αφορούν σοβαρές ασθένειες
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Το έργο αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά
γ μπαςκοζο και τις ευαισθησίες της Αριστεράς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γ.Γ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ

Τις ενέργειες και τις δράσεις ιης
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας

απολογίζει μιλώντας στην Αυγή

ο γ γ Γιάννης Μπασκόζος επισημαίνοντας

ότι στο επτάμηνο της
αριστερής διακυβέρνησης υπήρξαν
καθυστερήσεις και αστοχίες αλλά
παρήχθη ένα σοβαρό έργο το οποίο
πρέπει να αναδεικνύεται Ειδικά
στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

σε συνεργασία βεβαίως με
τους υπουργούς και όλους τους συνεργάτες

παρήχθη ένα έργο που αναδεικνύει

τα χαρακτηριστικά και τις
ευαισθησίες της Αριστεράς αλλά και
θέτει τις βάσεις για την αντιμετώπιση

των μεγάλων προκλήσεων του
προσφυγικού μεταναστευτικού και
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας

Ελπίζουμε σημειώνει ο Γ
Μπασκόζος ότι ο ελληνικός λαός
θα δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί

το έργο που μπορεί να φέρει
σε πέρας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον απολογισμό

που συνετάχθη από τις υπηρεσίες

ιης Γ.Γ Υγείας καταργήθηκε
η υγειονομική διάταξη 39Α για

τους οροθετικούς που είχε προκαλέσει
θύελλα αντιδράσεων αφού με το

πρόσχημα του περιορισμού της διάδοσης

λοιμωδών νοσημάτων περιόριζε

ανεπίτρεπτα σειρά θεμελιωδών
δικαιωμάτων και στοχοποιούσε τους
χρήστες ναρκωτικών τα εκδιδόμενα
άτομα και τους μετανάστες

Παράλληλα σημαντικές ήταν και
οι δράσεις για τη διαχείριση του

μεταναστευτικού

ζητήματος με τη Γ.Γ
να συμμετέχει στη μεταφορά των
προσφύγων στο Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας

στον Ελαιώνα και τη στελέχωση

μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ του
ιατρείου το οποίο διαθέτει πλήρες
φαρμακείο δύο κρεβάτια εξέτασης
και βιβλιάρια υγείας και εμβολιασμών

Επιπλέον μεσολάβησε για
την παραχώρηση του κτηρίου του
Δρακοπούλειου στο υπ Μεταναστευτικής

Πολιτικής μέσω του Ελληνικού

Ερυθρού Σταυρού για τη δημιουργία

δομής ανοιχτής φιλοξενίας

Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου
διατέθηκε το κτήριο ΠΙΚΠΑ στη Λέρο

για τη στέγαση των προσφύγων

που παραμένουν στο νησι ενω συνεργάστηκε

με τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης για τη δημιουργία

ανοιχτής δομής υποδοχής
προσφύγων στο νησί ενώ πραγματοποιήθηκε

αποστολή Κινητής Μονάδας

και στη Μυτιλήνη
Στην περίπτωση των προαναχω

ρησιακών Κέντρων Κράτησης έχει
πραγματοποιηθεί ιατρικός έλεγχος
με Κινητή Μονάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
στο ΠΚΚ Κορίνθου έχει καλυφθεί το
ΠΚΚ της Π Ράλλη και της Αμυγδαλέ

ζας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ημερήσια
βάση Επίσης έχει διασφαλιστεί η
επάρκεια ψυχιατρικών φαρμάκων
και έχει τοποθετηθεί ψυχίατρος στο
ΠΚΚ Π Ράλλη και έχει πραγματοποιηθεί

αποστολή Κινητής Μονάδας
του ΚΕΕΛΠΝΟ για επιτόπου ιατρικό
έλεγχο 49 ασυνόδευτων ενηλίκων
στο ΠΚΚ Αμυγδαλέζας με σκοπό την
άμεση απελευθέρωση των παιδιών
και τη μεταφορά τους σε δομές φιλοξενίας

ή την εκούσια επιστροφή στη
χώρα προέλευσης Τέλος η Γ.Γ

πραγματοποίησε σε συνεργασία με
ο ΚΕΕΛΠΝΟ για την άμεση ενίσχυση

των υποδομών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας

στις πύλες εισόδου των προσφύγων

με 50 ιατρούς ειδικοτήτων 10

κοινωνιολόγους και 70 νοσηλευτές
Παράλληλα ξεκίνησε η συνεργασία

με τον Τομέα Υγείας του ΟΟΣΑ
και συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή
παρακολούθησης της φαρμακευτικής

δαπάνης και της εφαρμογής θεραπευτικών

πρωτοκόλλων συνταγο
γράφησης ΟΠΣ προκειμένου να

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση

των ευπαθών ομάδων στα
φάρμακα και η προστασία των οικονομικών

πόρων του Δημοσίου Ιδιαίτερη

μέριμνα υπήρξε και για την
ασφάλεια στο νερό με τη ΓΓΔΥ να υλοποιεί

Εθνικό Πρόγραμμα που μεταξύ

άλλων περιελάμβανε τη διδαχή
σε 500.000 μαθητές δημοτικού σχολείου

την ασφάλεια στο νερό και την
αθλητική ναυαγοσωστική

Κατόπιν προσωπικού ενδιαφέροντος
του γ γ Δημόσιας Υγείας ιδιαίτερο

βάρος δόθηκε στην ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στον τομέα της Υγείας
Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί πιστοποίησης

τεχνολογικών και λογισμικών

προϊόντων υπηρεσιών υγείας
και διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας

και καθορίστηκε η εξασφάλιση
των αρχών διασφάλισης προσωπικών

δεδομένων του πολίτη σε επίπεδο

ηλεκτρονικής πληροφορίας
Διαβάστε ολόκληρο τον απολογισμό

της Γ.Γ Δημόσιας Υγείας στον ι
στότοπο της Αυγής www.avgi.gr
5805936

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Τιμωρούν
ασθενείς και
γιατρούς
Να εξαιρεθούν χημειοθεραπείες

και εξωσωματικές από τον νέο ΦΠΑ
στις ιδ κλινικές ζητάει ο ΠΙΣ

Ρεπορτάζ
Ρίτα Mena
rmcla@diraokratiancws.gr

Την
εξαίρεση των ακτινοθεραπειών

των χημειοθεραπειών

των
ακτινογραφιών των
εξωσωματικών και άλλων

διαγνωστικών και θεραπευτικών

εξετάσεων από την υπαγωγή
του 23°/ο στα ιδιωτικά θεραπευτήρια

ζητάει ο ιατρικός κόσμος
από τη νέα ηγεσία του υπουργείου

Υγείας
Τη θέση αυτή βασίζει στην

έγκυρη πληροφορία ότι η αύξηση
του ΦΠΑ από το 1 3 στο 23°/ο στα
νοσήλια αλλά και σε μια σειρά από
διαγνωστικές και ακτινοθεραπευ
τικές πράξεις δεν ήταν όρος των
δανειστών μας αλλά πρόταση της
αριστερής πρώην κυβέρνησης
που επιθυμεί ένα μεγάλο δημόσιο
σύστημα υγείας

Τι σημαίνει όμως στην πράξη

αύξηση του ΦΠΑ στο 23
Για παράδειγμα ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει

έως 600 ευρώ την ακτινοβο¬

λία του καρκινοπαθούς σε ιδιωτικό

θεραπευτήριο Οι ακτινοβολίες
στοιχίζουν από 1.000 έως 2.000
ευρώ και τη διαφορά καλύπτει ο

ασθενής
Εάν η ακτινοβολία στοιχίζει

2.000 ευρώ ο ασθενής δίνει 1.400

ευρώ από την τσέπη του Με την
αύξηση του ΦΠΑ 23 ο ασθενής

θα δώσει 460 ευρώ επιπλέον
και αυτό διότι η ακτινοβολία

και η χημειοθεραπεία χαρακτηρίζονται
κλειστή νοσηλεία δηλαδή

νοσηλεύεται μια μέρα στο νοσοκομείο

αντί για ανοιχτή όπως
θα έπρεπε

Εκτόξευση
Επιπλέον η εξωσωματική στοιχίζει
από 1.500 ευρώ έως και 2.500 και
τώρα με τον ΦΠΑ στο 23 εκτοξεύεται

σε δυσθεώρητα ποσά
Είναι ενδεικτικό ότι εάν ένα

παιδί υποβληθεί σε επέμβαση
σκωληκοειδίτιδας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

από 850 ευρώ που θα
πλήρωνε με το 1 3 τώρα θα πληρώσει

945 ευρώ και εάν μείνει
μια μέρα παραπάνω θα ξεπεράσει

Δεξιά Ο πρόεδρος τον Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Μιχάλης Βλασταράκος

τα 1 000 ευρώ Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού

Συλλόγου ΠΙΣ Μιχάλη Βλα

σταράκο η υπογραφή του τρίτου
Μνημονίου αποτελεί το τελειωτικό

χτύπημα για τους ασθενείς αλλά

και τους γιατρούς που εργάζονται
στον ιδιωτικό τομέα

Οπως επισημαίνει ο ΠΙΣ οι διατάξεις

που περιλαμβάνονται στο
νέο Μνημόνιο για την Υγεία θα
έχουν καταστροφικές συνέπειες
καθώς εκτός από τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις προβλήματα επιβίωσης

θα αντιμετωπίσουν και οι
μεγαλύτερες

επιχειρήσεις οι οποίες
δεν είναι απίθανο να οδηγηθούν
σε μείωση των θέσεων εργασίας

Ακόμη η φορολόγηση των

ελεύθερων επαγγελματιών με 29
από το πρώτο ευρώ με προκαταβολή

φόρου επιπλέον του φόρου
επιτηδεύματος των 600 ευρώ θα
οδηγήσει στο αδιέξοδο ιατρούς
και άλλους επαγγελματίες υγείας
ενώ θα αυξήσει και τη μετανάστευση

γιατρών στο εξωτερικό
Δεν θέλουν την ιδιωτική υγεία

όπως και δεν θέλουν και την ιδιωτική

παιδεία γΓ αυτό παίρνουν
τέτοιους είδους αποφάσεις Ετσι
όμως τιμωρούν όσους ασθενείς
επιλεγούν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια

αλλά και τους εργαζομένους σ
αυτά σχολιάζει χαρακτηριστικά μιλώντας

στη δημοκρατία ο αντιπρόεδρος

του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών Ευριπίδης Μπτλιράκης
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Υπουργείο Υγείας

Παγώνει η νέα

πμολόγηση φαρμάκων
• Προτεραιότητα του

νέου υπουργού ΕΣΠΑ

και μεταναστευτικό
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

αγωνει προς το
παρόν π νέα τιμο
λόγησπ των φαρμάκων

γιατημείωση τωντιμών
κυρίως των γενσσήμων που
περιλαμβάνεται στο νέο μνημόνιο

Παράτιι μεγάλη παραγωγή

αποφάσεων που είχαν
αναρτηθεί στη Διαύγεια τις
τελευταίες εβδομάδες και οι
οποίες αφορούσαν κυρίως μετατάξεις

εργαζομένων εγκρίσεις

προϋπολογισμών στα νοσοκομεία

καιπροσλήψειςμέσω
ΟΑΕΔ οι πολυαναμενόμενες
για την αγορά και τους ασφαλισμένους

υπουργικές αποφάσεις

για την τιμολόγηση των
φαρμάκων και το νέο rebate
παρέμειναν στα συρτάρια του
πρώην υπουργού Υγείας κ
Παναγιώτη Κουρουμπλή

Από την πλευράτου ονέος
υπουργός κ Θάνος Δημόπου
λος θέτει ως προτεραιότητες
την απορρόφηση των κονδυλιών

ΕΣΠΑκαιτομεταναστευτικό
ενώ βρίσκεται σε συνεχείς

συναντήσεις προκειμένου να
ενημερωθεί για θέματα του υπουργείου

Χθες μάλιστα ο
υπουργός Υγείας πραγματοποίησε

συνάντηση με τον πρόεδρο

του ΕΟΠΥΥ Δημήτρη
Κοντό προκειμένουνα ενημερωθεί

για τα οικονομικά προβλήματα

που αντιμετωπίζει ο
ΕΟΠΥΥ ενώ ιδιαίτερη αναφο¬

ρά έγινε στην υστέρηση της αναγκαίας

χρηματοδότηοτιςτου
Οργανισμού από την Κοινωνική

Ασφάλιση Σύμφωνα με τα
στοιχεία τα χρέη των ασφαλιστικών

ταμείων από τις εισφορές

υγείας των ασφαλισμένων
προς τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνούν
τα 800 εκατομμύρια ευρώ το
πρώτο επτάμηνο του 2015

Όσον αφορά το θέμα που
προέκυψε την περασμένη Παρασκευή

με τη προσωρινή έλλειψη

δύο σκευασμάτων στο
φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο
Γκύζη ο κ Κοντός ανέφερε
ότιτοπρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί

Από την πλευρά του ο
υπουργός Υγείας ζήτησε να
ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να μην υπάρχει
καμία έλλειψη ειδικά σε φάρμακα

που αφορούν σοβαρές
ασθένειες π.χ ογκολογικά
Στο μεταξύ καταστροφικό για
την Υγεία χαρακτηρίζει το 3ο
μνημόνιο οΠανελλήνιος Ιατρικός

Σύλλογος Μεταξύ άλλων
αναφέρει ότι η διατήρηση για
ακόμη τρία χρόνια του claw
back θα καταστρέψει όλους
ανεξαρτήτως τους παρόχους
καιθα αναγκάσειτους πολίτες
να πληρώνουν τις υπηρεσίες
υγείας από το υστέρημά τους
Η δε φορολόγηση των ελεύθερων

επαγγελματιών με 29
από το πρώτο ευρώ με προκαταβολή

φόρου 75 το 2015 και
100 το 2016 επιπλέον του
φόρου επιτηδεύματος των 600
ευρώ θα οδηγήσει στην καταστροφή

ιατρούς και άλλους επαγγελματίες

υγείας και στην
αύξηση της μετανάστευσης
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• ΕΟΠΥΥ Ξεπερνά το 1,5 δια ευρω
το έλλειμμα στα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από
εισφορές που έχουν εισπράξει αλλά
δεν έχουν αποδώσει τα ασφαλιστικά ταμεία

Μόνο για το πρώτο επτάμηνο του
2015 τα χρέη των ταμείων ξεπερνούν τα
800 εκατ ευρώ Σελ 6
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Οι εκκρεμότητες του υπουργείου Υγείας
Εως τον Οκτώβριο 2015 Εως τον Δεκέμβριο 2015

IF
• Είσπραξη ίου clawback

του α εξαμήνου του 2015 για
φάρμακα διαγνωστικές
εξετάσεις και ιδιωτικές
κλινικές

• Δημοσίευση του νέου δελτίου
τιμών

• Επανεξέταση και περιορισμό
των τιμών των διαγνωστικών
εξετάσεων

• Απόφαση για την επαναφορά
των 5 ευρώ ή λήψη
ισοδύναμων

• Λήψη μέτρων για την αύξηση
της χρήσης των γενοσήμων
του ποσοστού κεντρικών
προμηθειών σε νοσοκομεία
και του μεριδίου προμηθειών
φαρμακευτικών προϊόντων ανά
δραστική ουσία

• Κατάρτιση νέων πρωτοκόλλων
για τα ακριβά φάρμακα και τις
διαγνωστικές διαδικασίες

• Κατάρτιση σχεδίου για την
εφαρμογή από τα νοσοκομεία
νέων κλειστών ενοποιημένων
νοσηλίων

ΟΦΕΙΛΕΙ
ΤΑΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

1,5 δια€
οι συνολικές
οφειλές των Ταμείων
προς τον ΕΟΠΥΥ
από εισφορές Υγείας
ασφαλισμένων

8(XW€
τουλάχιστον
οι οφειλές
των ασφαλιστικών
ταμείων προς
τον ΕΟΠΥΥ
για το επτάμηνο
Ιανουαρίου-Ιουλίου
2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ανω του 1,5 δια το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ
Ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια
ευρώ τα χρέη των ασφαλιστικών
ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ από τις
εισφορές Υγείας των ασφαλισμένων

για το πρώτο επτάμηνο του
2015 Αν και οι συνταξιούχοι είδαν
την περασμένη Παρασκευή μειωμένες

τις συντάξεις τους λόγω
αύξησης των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ

χα Ταμεία συνεχίζουν να
μην αποδίδουν στον Οργανισμό
όσα οφείλουν με αποτέλεσμα ο
ΕΟΠΥΥ να καθυστερεί να πληρώσει

τους προμηθευτές του
Συνολικό το έλλειμμα στα έσοδα

του ΕΟΠΥΥ από εισφορές που
έχουν εισπράξει αλλά δεν έχουν
αποδώσει τα ταμεία τόσο για το
2015 όσο και για προηγούμενα
έτη ξεπερνάει το 1,5 δισ ευρώ
Κάθε μήνα ο Οργανισμός θα έπρεπε

να λαμβάνει από την κοινωνικό
ασφάλιση 320 εκατομμύρια ευρώ
ποσό το οποίο μετά την επιπλέον
παρακράτηση στις συντάξεις των

ασφαλισμένων υπέρ ΕΟΠΥΥ έχει
αυξηθεί πλέον κατά περίπου 60
εκατομμύρια ευρώ Το πρόβλημα
της μη απόδοσης από τα ταμεία
στον ΕΟΠΥΥ του συνόλου των εισφορών

Υγείας των ασφαλισμένων
χρονολογείται από την ίδρυση

του ΕΟΠΥΥ καθώς συχνά τα Ταμεία

χρησιμοποιούν αυτές τις εισφορές

για την καταβολή των
συντάξεων Ωστόσο εντάθηκε
εντός του 2015 λόγω του ασφυκτικού

οικονομικού πλαισίου στο
οποίο βρίσκεται η χώρα Το Θέμα
έχει τεθεί επανειλημμένως στο
τραπέζι των συζητήσεων κυβερνητικών

παραγόντων με τους εκπροσώπους

της τρόικας που έχουν
ζητήσει από το υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
την άμεση απόδοση των εισφορών
στον ΕΟΠΥΥ

Για τη δεινή οικονομική θέση
στην οποία έχει περιέλθει ο ΕΟΠΥΥ

λόγω της υστέρησης των

εσόδων του ενημέρωσε χθες ο
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης
Κοντός τον υπηρεσιακό υπουργό
Υγείας Αθανάσιο Δημόπουλο σε
συνάντηση που είχαν για τα τρέχοντα

ζητήματα του Οργανισμού
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

έγινε αναφορά και στο ζήτημα

των ακριβών φαρμάκων που
διατίθενται από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ με αφορμή το θέμα
που προέκυψε την περασμένη
Παρασκευή οπόταν υπήρξε προσωρινή

έλλειψη δύο σκευασμάτων
στο φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ

στου Γκύζη Ο κ Κοντός ανέφερε
ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί

ενώ από την πλευρά του
ο κ Δημόπουλος ζήτησε να ληφθούν

όλα τα απαραίτητα μέτρα
ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη

ειδικά σε φάρμακα που
αφορούν σε σοβαρές ασθενείες
π.χ ογκολογικά

Π ΜΠ
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Εκκρεμεί η νέα τι
Είκοσι μέρες μένουν στον κ Δημόπουλο για

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στον πάγο μέχρι νεωτέρας μπαίνει
η υπουργική απόφαση για τη

νέα τιμολόγηση των φαρμάκων
και η οποία βασίζεται σε μνημο
νιακό προαπαιτούμενο μείωσης
των τιμών όλων των εκτός πατέντας

και γενόσημων φαρμάκων Η
εξαγγελία των εκλογών πρόλαβε
την προηγούμενη ηγεσία του
υπουργείου Υγείας που δεν ολοκλήρωσε

εγκαίρως τις διαδικασίες
ώστε να τεθεί σε ισχύ n σχετική
απόφαση Από την πλευρά του ο

υπηρεσιακός υπ Υγείας Αθανάσιος
Δημόπουλος καλείται για τις επόμενες

είκοσι ημέρες να τρέξει

Εως τον Οκτώβριο
θα πρέπει να έχει ληφθεί

απόφαση
νια την επαναφορά
του εισιτηρίου
των 5 ευρώ στα νοσοκομεία

ή τη λπψη
ισοδύναμων μέτρων

τα άμεσα θέματα που άπτονται
των δεσμεύσεων της χώρα μας για
την Υγεία στο πλαίσιο του τρίτου
μνημονίου και όπως ανέφερε στην
Κ αυτή τη στιγμή ιεραρχούμε

τις δεσμεύσεις με βάση τα χρονικά
περιθώρια που υπάρχουν Σύμφωνα

με το 3ο μνημόνιο το υπ
Υγείας πρέπει άμεσα να επαναφέρει
τη στ-νταγογράφηση αποκλειστικό
της δραστικής ουσίας χωρίς εξαιρέσεις

ενώ έχει περιθώριο έως τον
Οκτώβριο για τη δημοσίευση του
εξαμηνιαίου δελτίου τιμών φαρμάκων

την είσπραξη του dawback
αυτόματη επιστροφή της υπέρβασης

της δαπάνης του πρώτου
εξαμήνου 2015 για τα φάρμακα
τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις
ιδιωτικές κλινικές καθώς και για
την επανακοστολόγηση των διαγνωστικών

εξετάσεων Εως τον

Οκτώβριο θα πρέπει να έχει ληφθεί
απόφαση από τις ελληνικές αρχές
για την επαναφορά του εισιτηρίου
των 5 ευρώ στα νοσοκομεία ή τη
λήψη ισοδύναμων μέτρων Η αύξηση

της χρήσης των γενοσήμων
η κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων

και η εφαρμογή νέου
συστήματος κλειστών ενοποιημένων

νοσηλίων είναι υποχρεώσεις
που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί
έως τον Δεκέμβριο

Εκτός από την τήρηση των δεσμεύσεων

της χώρας μας o υπηρεσιακός

υπουργός έχει θέσει ως
στόχο να μη χαθούν κονδύλια του
ΕΣΠΑ για έργα που είναι σε εξέλιξη

Στις προτεραιότητες είναι
και το μεταναστευτικό και συγκεκριμένα

η αντιμετώπιση των
προβλημάτων Υγείας των μεταναστών

και η διασφάλιση της δημόσιας

Υγείας Το Σάββατο ο κ
Δημόπουλος συναντήθηκε στο
υπουργείο Υγείας με τον αναπληρωτή

υπουργό μεταναστευτικής
πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και
τον πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ Αθανάσιο

Γιαννόπουλο Κατά τη συνάντηση

αποφασίστηκε μεταξύ
άλλων η αποστολή κινητής μονάδας

του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Κω
Εν τω μεταξύ αίτημα στο Συμβούλιο

της Επικρατείας με το οποίο
ζητεί να συνεχιστούν παρά την
προεκλογική περίοδο οι διαδικασίες

τοποθέτησης των επικουρικών
γιατρών σε μονάδες Υγείας του
ΕΣΥ υπέβαλε το υπουργείο Υγείας
με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις

προσωπικού Ενδεικτική περίπτωση

είναι αυτή της παθολογικής

κλινικής του νοσοκομείου
Σπάρτης που αδυνατεί πλέον να
ανταποκριθεί στις ανάγκες των
πολιτών μετά τη συνταξιοδότηση
της διευθύντριας της κλινικής
Προσωρινή λύση έως τις 25 Σεπτεμβρίου

βρήκε το υπουργείο
Υγείας σε συνεννόηση με την αρμόδια

Υγειονομική Περιφέρεια με
την επιστράτευση παθολόγων
από Κέντρα Υγείας της Λακωνίας
και του νοσοκομείου Αργούς

ίθλόγηση φαρμάκων
τρέξει τα άμεσα θέματα των δεσμεύσεων μας για την Υγεία
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