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ΕΟΠΥΥ:

Στόχος η διείσδυση
των γενοσήμων στο 40%
της συνταγογράψησης

Στο 40% της συνταγογράφησης θα πρέπει να ανέλθει με-
σοοταθμικά η διείσδυση των γενοσήμων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, 

όπως προκύπτει από τη νέα στοχοθεσία του ΕΟΠΥΥ, με
την οποία επιχειρείται να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη,
η οποία, τον περασμένο Σεπτέμβριο υπερέβη τις εκτιμήσεις
κατά 29 εκατ. ευρώ.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι σε περίπτωση απόκλισης προς τις προαναφερόμενες 

διατάξεις το θέμα θα παραπέμπεται σε επιτροπή 

ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα συνεκτιμούν 

εν προκειμένω τις συνθήκες συνταγογράφησης προτού 

κινηθεί η διαδικασία κλήσης του γιατρού για παροχή εξηγήσεων. 

Η δυνατότητα εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον
κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών γιατρών, με απόφαση 

προέδρου ΕΟΠΥΥ, ωστόσο, παραμένει.
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Νοσοκομεία Πιέζουν για
το πεντάευρο οι θεσμοί

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση διατηρούν

οι εκπρόσωποι των δανειστών μας την επαναφορά του
εισιτηρίου των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων

εμμένοντας στην εφαρμογή του μέτρου ακόμη και
πριν από το τέλος του έτους καθώς θεωρούν ότι η ελληνική
πλευρά δεν έχει προτείνει πειστικά ισοδύναμα μέτρα

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έχει διαβεβαιώσει ότι
το πεντάευρο δεν θα επιστρέψει Οι πιστωτές μας στην τρέχουσα

φάση της διαπραγμάτευσης έδωσαν έμφαση στο θέμα των
γενοσήμων αλλά δεν έχουν ξεχάσει ούτε αυτό το ζήτημα και είναι

πολύ πιθανό να το συμπεριλάβουν στη δεύτερη λίστα
προαπαιτούμενων

μέτρων για την εκταμίευση της τελευταίας εκκρεμούς

υποδόσης ύφους 1 δισ ευρώ
Για να μην επιβληθεί ξανά το μέτρο η κυβέρνηση θα πρέπει
να βρει ισοδύναμα που θα αποφέρουν 20 δισ ευρώ σε ετήσια

βάση Οι τεχνοκράτες των δανειστών μας θεωρούν ότι οι
εξοικονομήσεις που υπόσχεται το υπουργείο Υγείας στις προμήθειες

των νοσοκομείων κ.λπ δεν αρκούν για να καλυφθεί
το ποσό αυτό
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Κάρτα υγείας για
ανέργους απόρους

από τον Ιατρικό
Συλλογο Πειραιά

ΚΑΡΤΑ υγείας οίους άνεργους και οικονομικά
αδύναμους πολίτες αποφάσισε να προσφέρει ο Ιατρικός

Σύλλογος Πειραιά ΙΣΠ Η σημαντική πρωτοβουλία

του επιστημονικού συλλόγου έχει διττό

χαρακτήρα όπως εξηγεί στη δημοκρατία ο Ιωάννης

Καψοκόλης γενικός γραμματέας του ΙΣΠ
καθώς καλύπτει σε τιμές Δημοσίου τις εξετάσεις
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ταυτόχρονα
προστατεύει τους ανασφάλιστους από διάφορους
επιτηδείους που έχουν κατακλύσει την αγορά με
αμφιβόλου προελεύσεως κάρτες υγείας με αποτέλεσμα

ο ασθενής να βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην
τσέπη 0 ασθενής με την κάρτα υγείας ίου ΙΣΠ

μπορεί να επισκεφθεί
ιδιωτικά ιατρεία

και διαγνωστικά

κέντρα του
Πειραιά πληρώνοντας

μόνο ό,υ αναλογεί

στις αντίστοιχες

τιμές του Δημοσίου

σημειώνει
ο κ Καψοκόλης

Για παράδειγμα μπορεί να κάνει γενικές εξετάσεις
αίματος με 2,88 ευρώ γενική ούρων με 1,76 ευρώ
σακχάρου με 2,26 ευρώ ακτινογραφίες θώρακος
με 1,88 ευρώ κ.λπ Παράλληλα αποφεύγει και τις
αγνώστου προελεύσεως κάρτες υγείας

Δυστυχώς οι μνημονιακές πολιτικές του
υπουργείου Υγείας κατεδάφισαν την πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας με συνέπεια σήμερα τα ιατρεία
του ΕΟΠΥΥ να μην έχουν ούτε προσωπικό ούτε
υλικά για να κάνουν εξετάσεις Αυτό το κενό άρχισε

να το καλύπτει μια καινούργια μπίζνα όπου ο
καθένας μπορεί ανεξέλεγκτα να διαφημίζει και να
πουλάει κάρτες υγείας που τελικά στοιχίζουν πολύ

ακριβά στους ασθενείς εξηγεί ο κ Καψοκόλης
Ο ίδιος τονίζει Εχουμε πολλές καταγγελίες

και μάλιστα πρόσφατα μια κυρία πλήρωσε 300 ευρώ

τοις μετρητοίς παρόλο που είχε κάρτα με 100

ευρώ τον χρόνο Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν

να βγάλουν την κάρτα υγείας του ΙΣΠ μπορούν

να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 21041 78775
και 2104170652

Ρίτα Μεηά

Γενικέβ aipaxos

με2,88€
σακχάρου με 2,26€

ακτινογραφίες
θώρακος με 1,88€
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Με βραδείς ρυθμούς η εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων επίορκων
Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Με ρυθμούς χελώνας εκδικάζονται

οι πειθαρχικές υποθέσεις
επίορκων δημοσιών υπαλλήλων

παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει
πάνω από ένας μήνας από την
εντολή του αναπληρωτή υπουργού

Aioumraais Ανασυγκρότησης
Χριστόφορου Βερναρδάκη για
άμεση συγκρότηση των πειθαρχικών

συμβουλίων και επίσπευση
των διαδικασιών προκειμένου va
αποφευχθεί το φαινόμενο της
επιστροφής στο Δημόσιο πειθαρχικώς

ελεγχόμενων υπαλλήλων
διάτου νόμου Κατρουγκαλου

Στις αρχές Οκτωβρίου όταν
εκδηλώθηκε το φαινόμενο επιστροφής

επίορκων υπαλλήλων
στις υπηρεσίες τους λόγω μη
έγκαιρης εκδίκασης των πειθαρχικών

υποθέσεων οι αρμόδιοι
υπουργοί Εσωτερικών Παναγιώ¬

της Κουρουμπλής και Χριστόφορος

Βερναρδάκης ανακοίνωσαν
την κατάθεση τροπολογίας

για τη διόρθωση του νόμου
Κατρουγκαλου Ωστόσο λόγω
των πολιτικών εξελίξεων και δεδομένου

ότι προηγούνται νομοσχέδια

που σχετίζονται με την
αξιολόγηση της χώρας από τους
δανειστές η σχετική τροπολογία
δεν έχει κατατεθεί ακόμα με
αποτέλεσμα οι πειθαρχικές υποθέσεις

να παραμένουν σε εκκρεμότητα

Η τροπολογία
Βάσει της τροπολογίας η οποία

θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο
για την αξιολόγηση των δημοσίων
υπαλλήλων θα τίθενται σε αυτοδίκαιη

αργία όσοι υπάλληλοι
έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα
σε δίκη για κακού ργηματικές
πράξεις μέχρι να εκδικασθούν

Παρότι οι κ Κουρουυτ
πλής καιΒερναρδάκης
είχαν ανακοινώσει την
κατάθεση τροπολογίας
νια διόρθωση του νόμου

Κατρουγκαλου

οι υποθέσεις τους Σε περίπτωση
αθώωσής τους από τα ποινικά
δικαστήρια θα επανέρχονται βεβαίως

στις υπηρεσίες τους
Τα αδικήματα για τα οποία θα

εφαρμόζεται n αυτοδίκαιη αργία
αφορούν υπεξαίρεση απάτη εκβίαση

απιστία δωροδοκία νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομη

δραστηριότητα ενώ
συμπεριλαμβάνονται

και αυτά της
γενετήσιας προσβολής ή εκμετάλλευσης

Στο πλαίσιο ταχύτερης αλλά
και αποτελεσματικότερης απονομής

πειθαρχικού δικαίου προωθείται

με τη συμμετοχή του
γενικού επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή
n σύσταση νομοπαρασιοευαστικής
επιτροπής n οποία θα επανεξετάσει

συνολικά το πειθαρχικό δίκαιο

ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση
του δημοσίου συμφέροντος

αλλά και να μη θίγεται το τεκμήριο
αθωότητας των πειθαρχικώς ελεγχομένων

Χαρακτηριστική πάντως της
αδράνειας που επικρατεί ως προς
την εκδίκαση των πειθαρχικών
υποθέσεων ο μεγαλύτερος όγκος
των οποίων εκκρεμεί ενώπιον
των πειθαρχικών συμβουλίων
του υπουργείου Υγείας είναι η
πρόσφατη εγκύκλιος του αναπληρωτή

υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Χριστόφορου

Βερναρδάκη με την οποία ζητεί
αναλυτικά στοιχεία για την πορεία

τους
Ειδικότερα ζητεί από τα πειθαρχικά

συμβούλια να ενημερώνουν

όπως υποχρεούνται από
τις κείμενες διατάξεις ανά τακτά
χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθμιο

Πειθαρχικό για την
πορεία των υποθέσεων από την
εισαγωγή τους μέχρι την εκδί
κασή τους

Παράλληλα ανά τρίμηνο τα
πρωτοβάθμια συμβούλια υποχρεούνται

να αποστέλλουν καταστάσεις

με τις εκκρεμείς και τις εκ
δικασθείσες πειθαρχικές υποθέσεις

Επίσης θα πρέπει να αποστέλλουν

καταστάσεις με τις
ασκηθείσες ενστάσεις και προσφυγές

καθώς επίσης και επιμέρους

λειτουργικά προβλήματα
που ενδεχομένως καθυστερούν
την εκδίκαση των υποθέσεων
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Ζ Ππερσίμης Στην αναζήτηση νέων πηγών

Η καινοτομίαεργαλείο
χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ

Σε αναζήτηση για νέα χρηματοδοτικά

εργαλεία βρίσκεται
ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ καθηγητής

στατιστικολόγος Σωτήρης

Μπερσίμης Ο κ Μπερσι'μης
θέτει ως μείζονα προτεραιότητα
της θητείας του την εύρεση καινούργιων

πηγών χρηματοδότησης
του ΕΟΠΥΥ καθώς πρέπει

να βρεθεί άμεσα αντίδοτο για την
υποχρηματοδότηση του οργανισμού

και η αύξηση της σχετικής

δημόσιας δαπάνης δεν αποτελεί

ρεαλιστική επιλογή
Στις άμεσες προτεραιότητες

ιου ο πρόεδρος ίου ΕΟΠΥΥ ενέταξε

την επένδυση στην υψπλη
ιατρική τεχνολογία και την καινοτομία

γνωρίζοντας καλά από
την ερευνητική δραστηριότητά
του ότι μπορούν να αποδώσουν
καρπούς αφενός σε επίπεδο παρεχόμενων

υπηρεσιών υγείας

αφετέρου σε δημοσιονομικό επίπεδο

προσφέροντας λύση στη
χρηματοδοτική ασφυξία

Η εισαγωγή της καινοτομίας
στον χώρο της υγείας είτε μέσω
ιατρικών θεραπειών στην αιχμή
της τεχνολογιάς είτε μέσω καινοτόμων

φορμακευτικών σκευασμάτων

σύμφωνα με τους οικονομολόγους

της υγείας συνδυάζει

την προσφορά υψηλής
ποιότητας θεραπευτικών υπηρεσιών

με την οικονομία χρηματοδοτικών

πόρων καθώς εξοικονομεί

στο σύστημα υγείας πόρους

από τη μικρότερη ανάγκη
για νοσηλεία και τον περιορισμό
της πολυφορμακίας Παράλληλα

τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει

η συζήτηση για την ανάγκη
επένδυσης της χώρας στην έρευνα

και καινοτομία γενικότερα
SID:9860345
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