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Επιλογή γιατρών ΕΟΠΥΥ βάσει αναγκών
Παράλληλα η νέα διοίκηοη του Οργανισμού προωθεί νέο πλαίσιο κανόνων συντανονράφησης

Tnc ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αλλαγή στο σύστημα επιλογής
συμβεβλημένων γιατρών με γνώμονα

τις ανάγκες των ασφαλισμένων
και όχι το ποιοι είναι πρόθυμοι

να συμβληθούν εξετάζει η νέα
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ Στο πλαίσιο
αυτό αναμένεται να γίνει και πιο
ευέλικτο το πλαφόν των επισκέψεων

ανά γιατρό με τους νέους

γιατρούς να πριμοδοτούνται
με περισσότερες επισκέψεις έναντι

των παλαιότερων στο σύστημα
καθιερωμένων γιατρών
Ηδη η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ

έχει ζητήσει από τις επτά Υγειονομικές

Περιφέρειες στοιχεία
για το πόσες ιατρικές επισκέψεις
ασφαλισμένων μπορεί να καλύψει
το ΕΣΥ Η υποχρέωση αυτή των
ΥΠΕ περιγράφεται και στις συμβάσεις

τους με τον ΕΟΠΥΥ Ο αριθμός
αυτών των επισκέψεων θα

αφαιρεθεί από τον συνολικό
αριθμό των αναγκαίων ιατρικών

επισκέψεων ασφαλισμένων και ο
ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει ανά περιοχή
από ιδιώτες γιατρούς όσες δεν καλύπτει

το ΕΣΥ Αντίστοιχη πρόταση

είχε γίνει και από την προηγούμενη

διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
ενώ μελέτη με τις αναγκαίες ανά
περιοχή επισκέψεις ασφαλισμένων
είχε εκπονηθεί από το καλοκαίρι
του 2014 Αξίζει να σημειωθεί ότι
σήμερα ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει
ετησίως 12 εκατομμύρια επισκέψεις

σε συμβεβλημένους γιατρούς
Στις στρεβλώσεις του συστήματος
είναι ότι σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ
έχουν όσοι γιατροί θέλουν και όχι
όσοι χρειάζονται με αποτέλεσμα
να υπάρχουν νομοί χωρίς βασικές
ειδικότητες π.χ καρδιολόγους ή
παιδιάτρους Σε αυτές τις περιπτώσεις

οι ασφαλισμένοι αναγκάζονται

να επισκέπτονται ιδιώτες
γιατρούς καταβάλλοντας 5-10 ευρώ
για απλή συνταγογράφηση

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ βλέπει
θετικά την πρόταση του Πανελ¬

λήνιου Ιατρικού Συλλόγου οι νέες
συμβάσεις για την αγορά ιατρικών
επισκέψεων να γίνονται σε επίπεδο

Ιατρικών Συλλόγων Οπως
ανέφερε στην Κ ο πρόεδρος του
ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης είναι
μία επιλογή που θα αφαιρέσει

μειονεκτήματα και θα προσθέσει
πλεονεκτήματα ξεκαθαρίζοντας
ωστόσο ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί

εάν νομικά υπάρχει αυτή
η δυνατότητα Σε κάθε περίπτωση
η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

πρόκειται να εξε

Εως σήμερα σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ έχουν
μόνο όσοι γιατροί
το επιθυμούν
με αποτέλεσμα να
υπάρχουν νομοί χωρίς
βασικές ειδικότητες

τάσει τις προτεινόμενες αλλαγές
στο πλαίσιο της σύναψης νέων
συμβάσεων με τους παρόχους του
ΕΟΠΥΥ Ο στόχος του οργανισμού
είναι αυτές να υπογραφούν μέσα
στον Απρίλιο Την ίδια στιγμή n
διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προωθεί νέο
πλαίσιο κανόνων συνταγογράφη
σης για τους γιατρούς Μεταξύ
αυτών είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων

εξετάσεων που θα μπορούν

να συνταγογραφούνται από
τους γιατρούς ανάλογα με τη διάγνωση

και την κατηγορία νόσου
ICD 10 αλλά και το στάδιο της

διερεύνησης της νόσου π.χ αρχική

διερεύνηση ή παρακολούθηση
Παρέκκλιση από τους κανόνες

θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν
τεκμηρίωσης Ηδη έχει σταλεί
στην ΗΔΙΚΑ για εισαγωγή στο σύστημα

συνταγογράφησης κατάλογος

με τις απαιτητές εξετάσεις
για τις 20 πιο συχνές κατηγορίες
νόσων που καλύπτουν το 50 των
εξετάσεων που αποζημιώνει ο ΕΟ¬

ΠΥΥ Επιπλέον θα μπουν νέοι κανόνες

και στη συχνότητα με την
οποία θα πρέπει να γράφονται αυτές

οι εξετάσεις και όσοι γιατροί
επανειλημμένως δεν τους ακολουθούν

θα ελέγχονται
Παράλληλα για τους γιατρούς

θα υπολογίζεται το μέσο παραπεμπτικό

ανά ειδικότητα και κατηγορία

νόσου ICD10 και κάθε
φορά που γιατρός συγκεκριμένης
ειδικότητας θα ξεπερνάει κατά
20 το μέσο παραπεμπτικό θα
καταγράφεται η υπέρβαση Τέλος
στο ίδιο πλαίσιο κανόνων όταν
ένας ασθενής εισάγεται σε νοσοκομείο

αυτόματα θα κλειδώνει
η συνταγογράφηση διαγνωστικών
εξετάσεων και φαρμάκων Για
τους νέους κανόνες έχει ληφθεί
υπόψη και η γνώμη του Πανελλήνιου

Ιατρικού Συλλόγου η θέση
του οποίου είναι ότι κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση ωστόσο

θα περιμένει και την εφαρμογή
τους για τυχόν διαφοροποιήσεις
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Wi-fi σε 31 νοσοκομεία
Τριάντα ένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας αποκτούν υπηρεσίες

ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους ασθενείς

το προσωπικό και τους επισκέπτες Ηδη έχουν ενεργοποιηθεί

536 Wi-Fi Hotspot από τα προβλεπόμενα 910 σε 19
από τα προβλεπόμενα 31 νοσοκομεία που περιλαμβάνονται
στο έργο Ενταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο
ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων

στην ιατρική και στη βιολογία σε νεφοϋπολογιστι
κό περιβάλλον Cloud Computing του Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Σε λίγες εβδομάδες θα
τεθούν σε δημόσια χρήση και τα υπολειπόμενα σημεία των
12 νοσοκομείων Ο εξοπλισμός διαθέτει προηγμένα πρότυπα
ασφάλειας και αξιοπιστίας ώστε να προσφέρει υψηλές ταχύτητες

σύνδεσης στους χρήστες φορητών συσκευών κινητά

τηλέφωνα και ταμπλέτες να εξυπηρετεί ταυτόχρονα
έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών και να απαιτεί ελάχιστο
διαχειριστικό φορτίο για τη λειτουργία τους με τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών
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• EBRD Εμείς θα κάνουμε επενδύσεις Εσείς
προχωρήστε τις μεταρρυθμίσεις Αυτό ήταν το μήνυμα

που έστειλε χθες στην ελληνική κυβέρνηση ο

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση

και την Ανάπτυξη European Bank for
Reconstruction and Development EBRD Σούμα
Τσακραμπάρτι κατά την εκδήλωση των εγκαινίων
των γραφείων της EBRD στην Αθήνα παρουσία του
υπουργού Οικονομίας κ Γ Σταθάκη Σελ 19

EBRD Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις
και μετά οι επενδύσεις
Εμείς θα κάνουμε επενδύσεις

Εσείς προχωρήστε τις μεταρρυθμίσεις
Αυτό ήταν το μήνυμα που

έστειλε χθες στην ελληνική κυβέρνηση

ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση

και την Ανάπτυξη European

Bank for Reconstruction
and Development EBRD Σούμα
Τσακραμπάρτι κατά την εκδήλωση

των εγκαινίων των γραφείων
της EBRD στην Αθήνα παρουσία
του υπουργού Οικονομίας Γ Σταθάκη

Από την άλλη ο ίδιος απέτισε

φόρο τιμής όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε στον ελληνικό

λαό για το σθένος που έχει επιδείξει

τα τελευταία χρόνια
Εάν οι μεταρρυθμίσεις συνεχισθούν

θα προχωρήσουμε με
αποφασιστικότητα και θα φέρουμε

στην Ελλάδα πολλά νέα προγράμματα

πέραν αυτών που υπεγράφησαν

πέρυσι τόνισε o κ
Τσακραμπάρτι στην αρχή της
ομιλίας του ενώ επανήλθε στο
θέμα των μεταρρυθμίσεων προς
το τέλος αυτής υπογραμμίζοντας
Οι επενδυτές αναζητούν ευκαι¬

ρίες Αναλαμβάνουν ρίσκα και
αναμένουν ανταπόδοση Αναζητούν

αποδείξεις ισχυρής εφαρμογής

του νόμου διαφάνειας δικαιοσύνης

και μη απρόβλεπτων
καταστάσεων Αυτά είναι στο
χέρι των αρχών να τα παρέχουν
αφενός μέσω της θέσπισης της
σωστής νομοθεσίας και αφετέρου
διασφαλίζοντας ότι αυτή εφαρμόζεται

κατάλληλα
Ο ίδιος απέδωσε τη μεγάλη

υποχώρηση της αξίας των τραπεζικών

μετοχών εν μέρει στην
υποχώρηση των διεθνών αγορών
επεσήμανε ωστόσο ότι μεγάλο
μέρος της μείωσης οφείλεται στην
αβεβαιότητα σχετικά με τον ρυθμό

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων
Ο κ Τσακραμπάρτι αναφέρθηκε

και στο ζήτημα των κόκκινων

δανείων επισημαίνοντας
ότι η EBRD θα ενθαρρύνει επενδυτές

που αναζητούν επενδύσεις
σ.σ σε εταιρείες υπό αναδιάρθρωση

Μάλιστα η EBRD θα βοηθήσει

την Τράπεζα της Ελλάδος
στη διοργάνωση συνεδρίου που
θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο

με αντικείμενο το πρόβλημα των
μη εξυπηρετούμενων δανείων

Πέραν βεβαίως των τραπεζών
ο ίδιος ανέφερε ότι η EBRD βρίσκεται

σε προχωρημένες συζητήσεις

με εταιρείες του αγροδια
τροφικού τομέα ενώ στο επίκεντρο

του ενδιαφέροντος της
τράπεζας βρίσκονται ακόμη οι
τομείς του τουρισμού των φαρμάκων

των ΤΠΕ Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
και των logistics Επίσης ο κ
Τσακραμπάρτι ανέφερε ότι θα
στηρίξει τις ιδιωτικοποπισειε αλλά

και tous δήμους έτσι ώστε να
βελτιώσουν Tis παρεχόμενεε
υπηρεσίες

Χθεε εξάλλου η EBRD και η
Εθνική Τράπεζα υπέγραψαν σύμβαση

για την ενεργοποίηση του
προγράμματος παροχής εγγυοδοσίας

της EBRD για το διασυνοριακό

εμπόριο Μέσω του προ
γράμματας αυτού διασφαλίζεται
n πρόσβαση τόσο των εισαγωγικών

όσο και των εξαγωγικών επιχειρήσεων

σε πολλαπλέ5 μορφές
πιστοδότησης χω pis παροχή με

f
Ο πρόεδρος της EBRD Σούμα Τσακραμπάρτι συναντήθηκε και με τον
πρωθυπουργό Αλ Τσίπρα

τρητού καλύμματο5 διευκολύνοντας

σημαντικά το συναλλακτικό

κύκλωμα και μειώνοντας
το σχετικό kôotos Ταυτόχρονα
στηρίζεται η προσπάθεια συμμετοχής

των ελληνικών επιχειρήσεων
σε σημαντικούς διαγωνι

σμού5 στο εξωτερικό
Ο πρόεδρος tos EBRD συναν¬

τήθηκε χθες το πρωί και με τον
πρωθυπουργό κ Αλ Τσίπρα ενώ
προχθές είχε την ευκαιρία να συναντηθεί

με εκπροσώπους του
επιχειρηματικού κόσμου ως επίσημος

προσκεκλημένο5 σε συνάντηση

εργασία5 που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμ05 Επιχειρήσεων

και Βιομηχανιών ΣΕΒ
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Εξαίρεση υλικών νοσοκομείων από Παρατηρητήριο Τιμών
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την εξαίρεση των φίλτρων τεχνητού

νεφρού από το Παρατηρητήριο
Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών

Υγείας αποφάσισε ο υπουργός

Υγείας Ανδρέας Ξανθός Με
την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται

και συγκεκριμένες τιμές
για όλη την επικράτεια νια τα φίλτρα

τεχνητού νεφρού οι οποίες
είναι υψηλότερες από τις τιμές
που αναρτήθηκαν πρόσφατα ή
πρόκειται να αναρτηθούν στο
Παρατηρητήριο έπειτα από προσφορές

που είχαν γίνει στα δημόσια

νοσοκομεία το 2015 Σύμφωνα

με την απόφαση η εξαίρεση
των συγκεκριμένων υλικών από
το Παρατηρητήριο και ο ορισμός

νέων τιμών γίνεται για λόγους
δημοσίου συμφέροντος και κάλυψης

ζωτικών αναγκών των δημόσιων

νοσοκομείων με δεδομένο

ότι οι προμηθευτές αρνούνται
να παρέχουν υλικά στα νοσοκομεία

εξαιτίας των χαμηλών τιμών

που έχουν αναρτηθεί στο
Παρατηρητήριο

Ειδικότερα σύμφωνα με την
απόφαση οι τιμές φίλτρων τεχνητού

νεφρού Low Flux και High
Flux με συνθετική μεμβράνη ορίζονται

στα 18,9 ευρώ και 23,8 ευρώ
αντίστοιχα Η τρέχουσα τιμή του
Παρατηρητηρίου για την πρώτη
κατηγορία φίλτρων είναι από τον
Ιανουάριο 2016 16,3 ευρώ ενώ
πριν από τον Ιανουάριο ήταν στα
21 ευρώ Αντίστοιχα η τιμή του

Λόγω εμπλοκής
στις προμήθειες αφού
εταιρείες δεν μπορούν
να δώσουν τα υλικά
στις τιμές που
έχουν καταγραφεί

Παρατηρητηρίου για τη δεύτερη
κατηγορία είναι 28 ευρώ αλλά με
βάση προσφορά που είχε γίνει το
2015 στο νοσοκομείο Χανίου επρόκειτο

να μειωθεί στα 21,8 ευρώ
Οπως και σε μια σειρά από αναλώσιμα

υλικά των νοσοκομείων
έτσι και στα φίλτρα τεχνητού νεφρού

καταγράφεται το τελευταίο

διάστημα εμπλοκή στις προμήθειες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία
στο Παρατηρητήριο αναρτώνται
οι χαμηλότερες τιμές με τις οποίες
έχει προμηθευτεί μονάδα υγείας
ένα προϊόν ανά την επικράτεια
Οι τιμές αυτές κλειδώνουν ως
ανώτατες για όλα τα νοσοκομεία
Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο
οι τιμές αυτές είναι ευκαιριακές
δηλαδή προσφορές από προμηθευτές

που θέλουν απλώς να διώξουν

το στοκ τους πριν αυτό λήξει
και δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική εικόνα της αγοράς
και ακόμη και οι ίδιοι ενδέχεται
να μην μπορούν να προμηθεύσουν
τα υλικά τους στη χαμηλή τιμή με
την οποία τα είχαν προσφέρει στο
παρελθόν Στον αντίποδα όπως

καταγγέλλουν στελέχη των νοσοκομείων

στα ακριβά υλικά δεν
λείπουν οι περιπτώσεις όπου οι
προμηθεύτριες εταιρείες ακολουθούν

πιστά τις τιμές του Παρατηρητηρίου

και δεν κάνουν καλύτερες

προσφορές διατηρώντας
τες σε πολύ υψηλά επίπεδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο

πρόβλημα έχει καταγραφεί
τις τελευταίες εβδομάδες σε σειρά
φθηνών αναλώσιμων υλικών
όπως σύριγγες και γάζες Σε αρκετές

περιπτώσεις προκειμένου
να μην ξεμείνουν τα νοσοκομεία
από υλικό αϊ διοικούντες των νοσοκομείων

αναγκάζονται να
ρισκάρουν

μια παράνομη διαδικασία

αψηφώντας τις τιμές του
Παρατηρητηρίου


	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
	02/03/2016 ΑΥΓΗ σελ. 9

	ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
	01/03/2016 ΑΥΓΗ σελ. 16

	ΥΨΗΛΟΙ ΤΟΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
	02/03/2016 ΕΘΝΟΣ σελ. 12

	Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
	02/03/2016 ΕΘΝΟΣ σελ. 7

	ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ
	02/03/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΓΚΩΝ
	02/03/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 6

	WI-FI ΣΕ 31 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
	02/03/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 6

	EBRD ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	02/03/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 17

	ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ
	01/03/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 6




