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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

Με απλή επίδειξη ΑΜΚΑ π πρόσβαση
στις δημόσιες δομές υγείας

Δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες

δομές υγείας και σε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη έχουν και επισήμως

από χθες όλοι οι ανασφάλιστοι
πολίτες με απλή επίδειξη του

ΑΜΚΑ τους αφού υπεγράφη και η
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΚΥΑ

Σημειώνεται ότι στις δημόσιες δομές

περιλαμβάνονται και τα πανεπιστημιακά

νοσοκομεία και οι παροχές
που διασφαλίζει η ΚΥΑ είναι ισότιμες
με τον κανονισμό παροχών του ΕΟ
ΠΥΥ δηλαδή αφορούν κάθε υπηρεσία
νοσηλείας διαγνωστικές εξετάσεις
ιατρικά βοηθήματα κ.λπ

Καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές
καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση

για τη νοσηλεία στα δημόσια

νοσοκομεία/Οσον αφορά τη συμμετοχή

στη φαρμακευτική δαπάνη εισάγεται

ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών

κοινωνικών και κλινικών

κριτηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί

η απαλλαγή από τη συμμετοχή

για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ο έλεγχος αυτών των κριτη¬

ρίων θα γίνεται κατά κύριο λόγο αυτόματα

και σε real time μέσω της συνομιλίας

των ηλεκτρονικών συστημάτων

της ΗΔΙΚΑ και της ΓΓΔΕ επισημαίνεται

σε σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Υγείας

Επίσης μέσω της κάρτας υγειονομικής

περίθαλψης αλλοδαπών που θα
χορηγείται από τα νοσοκομεία καλύπτονται

όλες οι ευάλωτες ομάδες των
μεταναστών προσφύγων που έχουν
ανάγκη συστηματικής φροντίδας και
διαβιούν στη χώρα ανεξαρτήτως νομικού

καθεστώτος Τέτοιες ομάδες είναι

για παράδειγμα οι έγκυες ανήλικοι

χρόνιοι ασθενείς ψυχικά ασθενείς

ασθενείς με βαριά νοσήματα το
ξικοεξαρτημένοι άστεγοι κ.ά

Τέλος για την περαιτέρω πληροφόρηση
σχετικά με τη συγκεκριμένη

ΚΥΑ το προσφυγικό καθώς και την εθνική

στρατηγική για τα επιχειρησιακά
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014

2020 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υγείας θα παραχωρήσει συνέντευξη

Τύπου την ερχόμενη Δευτέρα
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι
Σύμφωνα με tnv κοινή υπουργική
απόφαση θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση σιο ΕΣΥ με την επίδειξη
του ΑΜΚΑ τους Σύστημα κριτηρίων
για τη φαρμακευτική περίθαλψη

TnsNTANI ΒΕΡΓΟΥ

κδόθηκε χθες η κοινή υπουργική απόφαση

που εξασφαλίζει στους ανασφάλιστους

πολίτες δωρεάν πρόσβαση σε όλες
τις δημόσιες δομές υγείας πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης

με την επίδειξη του ΑΜΚΑ Για
τη φαρμακευτική τους περίθαλψη ωστόσο

εισάγεται ένα σύστημα συνδυασμού
εισοδηματικών κοινωνικών και κλινικών
κριτηρίων το οποίο εγείρει ερωτήματα και
δεν είναι σαφές καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί

ακόμα οι σχετικές λεπτομέρειες
Υπενθυμίζεται ότι η κοινή υπουργική

απόφαση έρχεται να επικυρώσει το σχετικό

άρθρο του παράλληλου προγράμματος
ν 4388/2016 ενάμιση μήνα μετά την ψή
φισή του Τυπικά ωστόσο οι ανασφάλιστοι

είχαν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας
από την πρώτη στιγμή δεδομένου ότι το

υπουργείο Υγείας με εγκύκλιο του μετά την
ψήφιση του προγράμματος ζητούσε από
όλες τις δομές του Εθνικού Συστήματος
Υγείας την αυστηρή εφαρμογή του νόμου

Η κοινή υπουργική απόφαση με θέμα
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης

των ανασφάλιστων στο Δημόσιο
Σύστημα Υγείας διασφαλίζει τη δωρεάν

πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές

υγείας συμπεριλαμβανομένων και των
πανεπιστημιακών νοσοκομείων και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων

πολιτών ελαχιστοποιώντας
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες τονίζει
ο υπουργός Υγείας Αν Ξανθός Οι παροχές
που διασφαλίζει προσθέτει είναι ισότιμες
με αυτές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ κάθε
υπηρεσία νοσηλείας διαγνωστικές εξετάσεις

ιατρικά βοηθήματα κ.λπ

Οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με την
επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης ΑΜΚΑ και χωρίς καμία
άλλη διαδικασία θα δικαιούνται ισότιμη
πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας
όπως και οι ασφαλισμένοι Καταργούνται
οι τριμελείς επιτροπές καθώς και κάθε οικονομική

επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα
δημόσια νοσοκομεία προσθέτει

Το νέο σύστημα
Οσο για τη συμμετοχή στη φαρμακευτική

δαπάνη και το σύστημα συνδυασμού
κριτηρίων ο υπουργός εξηγεί ότι θα εξασφαλιστεί

η απαλλαγή από τη συμμετοχή
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ
ο έλεγχος των κριτηρίων που θα αποσαφηνιστούν

μόλις δημοσιοποιηθεί ο σχετικός
πίνακας θα γίνεται κατά κύριο λόγο αυτόματα

και σε real time μέσω της συνομιλίας
των ηλεκτρονικών συστημάτων της

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ
και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων ΓΓΔΕ

Για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
που δεν έχουν ΑΜΚΑ προβλέπεται

η κάλυψή τους μέσω της χορήγησης από
τα νοσοκομεία κάρτας υγειονομικής περίθαλψης
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Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Δωρεάν ραντεβού με γιατρούς
του ΠΕΔΥ έως το τέλος Απριλίου

Εκτιμάται ότι από το νέο

τρόπο κλεισίματος ραντεβού
θα επιτευχθεί ετήσια

εξοικονόμηση κόστους 1,5

εκατ ευρώ για το κράτος και

1,8 εκατ για τους πολίτες

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενεργοποιείται

μέχρι
τέλος Απριλίου το e

ραντεβού για τους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι

θα μπορούν να κλείσουν δωρεάν
ραντεβού μέσω διαδικτύου με γιατρούς

του ΠΕΔΥ ιδιώτες συμβεβλημένους

γιατρούς ΕΟΠΥΥ καθώς

και με γιατρούς στα Κέντρα
Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία
των Δημόσιων Νοσοκομείων Εκτιμάται

μάλιστα ότι από το νέο τρόπο
κλεισίματος ραντεβού θα επιτευχθεί
ετήσια εξοικονόμηση κόστους 1,5
εκατ ευρώ για το κράτος και 1 8 εκατ

για τους πολίτες ποσά που διατίθενται

σήμερα κυρίως στις τηλεφωνικές

εταιρείες πενταψήφιων
αριθμών που υποστηρίζουν το κλείσιμο

ραντεβού
Εκτός από την ευκολία και τη

ταχύτητα πρόσβασης το νέο σύστημα

υπόσχεται επιπρόσθετα διαφάνεια
στο κλείσιμο των ραντεβού και

πάταξη του φαινομένου να εξαντλούνται

μόλις στις 2-3 πρώτες

μέρες του μήνα τα ραντεβού
Ήδη η ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

υπεύθυνη για την ηλεκτρονική

συνταγογράφηοπ έχει αναπτύξει

μια κεντρική βάση δεδομένων
σε εθνικό επίπεδο όπου καταχωρείται

η διαθεσιμότητα τωνγιατρώνγια
ραντεβού κλείνονται τα ραντεβού
και βλέπουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι

στις γραμματείες τα κλεισμένα

ραντεβού τους ώστε να τα
διαχειρίζονται Από τον περασμένο
Δεκέμβριο μάλιστα στο σύστημα έχουν

ενταχθεί 173 Μονάδες Υγείας
των ΠΕΔΥ ενώ άμεσα εντάσσονται
και τα νοσοκομεία

Το Εθνικό Διαδικτυακό Σύστημα

Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού
παρουσίασε χθες η κ Αθηνά Τριανταφυλλίδη

προϊσταμένη Διεύθυνσης

Λειτουργίας και Υποστήριξης
Εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ στη διάρκεια

ημερίδας για την παρουσίαση
των έργων πληροφορικής στρατηγικής

σημασίας για τον χώρο της
κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας

που υλοποιήθηκαν από την
ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Στην ημερίδα ο γενικός γραμματέας

ΔημόσιαςΥγείαςκ Ιωάννης
Μπασκόζος αναφέρθηκε στην εφαρμογή

νέων μέτρων ελέγχου και
παρακολούθησης της συνταγογρά
φησης νέα θεραπευτικά και διαγνωστικά

πρωτόκολλα καθώς και
στην αξιοποίηση των Μητρώων
Χρόνιων Ασθενών και Εμβολίων

Σημειώνεται ότι σήμερα έχουν ενσωματωθεί

2 1 θεραπευτικά πρωτόκολλα

συνταγογράφησης
Η κ Ελπίδα Φωτιάδου προϊσταμένη

Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών

ΗΔΙΚΑ αναφερόμενη
στο σύστημα της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφηοης τόνισε πως πρόκειται

για ένα είναι εθνικό έργο
ευρέως διαδεδομένο με διείσδυση

98 όπως είπε αποτελεί το μεγαλύτερο

πανελλαδικά on-line πληροφοριακό

σύστημα με περισσότερες
από 850.000 συναλλαγές την

ημέρα και ένα από τα πληρέστερα
σε παγκόσμιο επίπεδο Ενδεικτικό
είναι ότι στο σύστημα είναι 50.000
πιστοποιημένοι ιατροί 13.000 πιστοποιημένα

φαρμακεία εκδίδονται
5.500.000 συνταγές μήνα και
2.400.000 παραπεμπτικά μήνα και
εξυπηρετούνται 2.900.000 ασθενείς

μήνα Συνολυίά από την έναρξη του
συστήματος έχουν εξυπηρετηθεί
9.950.000 διαφορετικοί ασθενείς

Απότην πλευρά του ο πρόεδρος
της ΗΔΙΚΑ κ Αναστάσιος Τάγαρης
τόνισε το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε

η ΗΔΙΚΑ στην υλοποίηση
των έργων ΕΣΠΑ και την ιδιαίτερη

συμβολή τους οτιι μεταρρύθμιση
και των εκσυγχρονισμό των

φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
υγείας

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ Ειδική αναφορά
στην ημερίδα έγινε στον Ατομικό
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας που
σχεδιάζει η ΗΔΙΚΑ και αφορά την
OTKjn^iaTuui συλλογή του ιστορικού
και της κατάστασης υγείας ενός
πολίτη Ο Φάκελος δημιουργείται
και συντηρείται από έναν ιατρό ή
μια μονάδα υγείας ή άλλον επαγγελματία

φροντίδας υγείας και περιέχει

δημογραφικά στοιχεία ατομικό

και οικογενειακό ιστορικό ιατρικά

προβλήματα πλήρες αρχείο
των κλινικών επαφών του ασθενή
χειρουργεία αποτελέσματα Εξετάσεων

διαγνώσεις φαρμακευτική
Αγωγή πρόγραμμα Εμβολιασμού
και τρόπο Ζωής Αλκοόλ Κάπνισμα

Είναι ενιαίος για όλες τις υπηρεσίες

του ΕΣΥ και επιτρέπει πρόσβαση

στον ίδιο τον Πολίτη για να
βλέπει τα δεδομένα του ο οποίος
ορίζει και ποιος έχει πρόσβαση στα
δεδομένα υγείας του



4. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 202 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .05/04/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .05/04/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 25

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρώτη μέρα εφαρμογής του σχεδίου επαναπροώθησης προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία

χθες αλλά το ισοζύγιο δεν είναι θετικό καθώς έφθασαν στη Λέσβο περισσότεροι από όσους έφυγαν
Μάλιστα υπό τον φόβο των επαναπροώθησής τους στην Τουρκία χιλιάδες είναι οι αιτήσεις ασύλου

που κατατίθενται προς τις ελληνικές αρχές

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑ

Εφυγαν 202 ήρθαν όμως 559
ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗ

Μετ
εμποδίων εφαρμόζεται το

σχέδιο επαναπροώθησης προσφύγων
και μεταναστών στη βάση της

συμφωνίας Ε.Ε Τουρκίας Συνολικά 202
μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι δεν
uriépaÀav αίτηση ασύλου στην Ελλάδα επέστρεψαν

στην Τουρκία από τη Λέσβο και
τη Χίο χθες μέσω του λιμένα του Δικελί με
πλοία ναυλωμένα από τη Frontex την ίδια
ώρα που στα ελληνικά νησιά κατέφθασαν

άλλοι 339 με τους περισσότερους

να αποβιβάζονται στη
Λέσβο Μάλιστα υπό τον
φόβο των επαναπροώθησής
τους στην Τουρκία χιλιάδες
είναι οι αιτήσεις ασύλου που
κατατίθενται προς ης ελληνικές

αρχές Είναι ενδεικτικό
ότι μέσα σε δύο ημέρες

έχουν κατατεθεί 2.850 αιτήματα

ασύλου στη Μυτιλήνη
όπου παραμένουν περί τους
3.350 πρόσφυγες και μετανάστες

από το σύνολο των
52.451 που βρίσκονται σε
όλη τη χώρα

Οι αιτήσεις για άσυλο
στη νησιά και ιδιαίτερα στη
Μυτιλήνη αυξήθηκαν τις
τελευταίες ημέρες παραδέχθηκε

ο αναπληρωτής υπουργός

Άμυνας και επικεφαλής

του Συντονιστικού
Κέντρου Διαχείρισης της
Προσφυγικής Κρίσης Δημήτρης

Βίτσας μιλώντας
χθες στην πρωινή εκπομπή
του Mega προσθέτοντας ότι
η διαδικασία αυτή απαιτεί
χρόνο

Τη διαδικασία δυσκολεύει

περαιτέρω το γεγονός
ότι η Frontex δεν έχει αποστείλει

ακόμα στην Αθήνα
τα στελέχη που θα βοηθούσαν

στη διευθέτηση των αιτήσεων

ασύλου κάτι που
αναμένεται να γίνει από
αύριο Γενικά ο στόχος μας
είναι η αίτηση του ασύλου
και η εξέταση της ενδικοφα

νοΰς προσφυγής να ολοκληρώνονται μέσα
σε 15 ημέρες Το σύνολο φθάνει τις 28 ημέρες

Αυτή η διαδικασία είναι έτοιμη τεχνικά
καιμόλις έρθουν οι εμπειρογνώμονες μπορεί

να λειτουργήσει οε μία ημέρα σημείωσε
ο κ Βίτσας

Εισβολή
σε αποθήκη

του OHE
Ο Χθες στήθηκε
νέο μπλόκο στην
εθνική οδό θεσσα
λονίκης-Ευζώνων
λίγα χιλιόμετρα από
τα σύνορα ενώ σημειώθηκε

ένταση
όταν οδηγός προσπάθησε

να περάσει
με το αυτοκίνητο
του από τα πλαϊνά
του δρόμου που είχαν

αποκλείσει οι
πρόσφυγες Αποτέλεσμα

ήταν να έρθει
σε έντονη αντιπαράθεση

με πρόσφυγες
και να χρειαστεί η
παρέμβαση της
αστυνομίας για να
λήξει το επεισόδιο
Εξάλλου μετά το
περιστατικό με το
μουχλιασμένο φαγητό

μετανάστες
έσπασαν χθες την
αποθήκη του OHE
που βρίσκεται εντός
του γεπονικού χωριού

ενώ κάτοικος
της περιοχής κατήγγειλε

πως
απειλήθηκε με μαχαίρι

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων στελέχη

της Frontex έλεγαν χαρακτηριστικά
ότι οι χθεσινές επαναπροωθήσεις από Λέσβο

και Χίο είναι το μισό της μισής συμφωνίας

Υπάρχουν μετανάστες που δεν
ζητούν άσυλο Ήταν η πλειοψηφία όσων
έφυγαν σήμερα Αλλοι ζητούν
άσυλο καιτο αίτημα τους πρέπει
να εξεταστεί Αυτή η διαδικασία
απαιτεί χρόνο Έτσι μπορούμε
να τους χωρίσουμε σε δυο κατηγορίες

δήλωσε η εκπρόσωπος
της Frontex Εύα Μανκούρε

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η έναρξη
της διαδικασίας των επανα

προωθήσεων έχειδημιουργήσει
εκρηκτικό κλίμα σε hot spot
κέντρα φιλοξενίας και καταυλισμούς

Από τη μία οι πρόσφυγες
που βρίσκονται στα hot spot των
νησιών δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην
Τουρκία κι από την άλλη όσοι παραμένουν
στην ηπειρωτική χώρα θεωρούν ότι κινδυνεύουν

με απέλαση εάν βρεθούν οε κέντρο
φιλοξενίας κι έτσι αρνούνται να εγκαταλείψουν

τους καταυλισμούς

Στον Πειραιά
λίγοι είναι εκείνοι που

δέχονται να μεταβούν

στα κέντρα

υποδοχής Έτσι πε

ριοχιτεροι από 4.800

πρόσφυγες και
μετανάστες

εξακολουθούν

να βρίσκονται εκεί

υπό άθλιες συνθήκες

Είναι ενδεικτικό ότι στον Πειραιά παρά
τις προσπάθειες στελεχών του λιμενικού
σώματος να πείσουν τους μετανάστες να
φύγουν λίγοι είναι εκείνοι που δέχονται
να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να
μεταβούν στα κέντρα υποδοχής

Έτσι περισσότεροι από 4.800
πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν

να βρίσκονται εκεί
υπό άθλιες συνθήκες

Ο κ Βίτσας πάντως δήλωσε
χθες ότι το λιμάνι θα έχει αδειάσει

μέχρι το Πάσχα Έως το
τέλοςτης εβδομάδας ο Πειραιάς
θα έχει ανακουφιστεί πάρα πολύ

είπε προσθέτοντας ότι στη
συνέχεια θα αρχίσει η εκκένωση
της Ειδομένης Εκεί η κατάσταση

είναι έκρυθμη με τους μετανάστες

και τους πρόσφυγες να
συνεχίζουντις διαμαρτυρίες τους

για τα κλειστά σύνορα Η σιδηροδρομική
γραμμή παραμένει υπό κατάληψη για 18η
μέρα ενώ κλειστή για τα φορτηγά παραμένει

για τρίτη ημέρα η εθνική οδός θεσσαλονίκης

Ευζώνων στο όψος του Πολυκά
στρου

Ill III III
Αναίτια επίθεση
των ΜΑΤ κατά
κατοίκων της Χίου

Αντιδράσεις αλλά και προβληματισμό

στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν

προκαλέσει οι συμπλοκές
που σημειώθηκαν στα Ταμπάκικα
της Χίου το βράδυ της Κυριακής
όταν διμοιρία των ΜΑΤ χρησιμοποίησε

βία για να απωθήσει κατοίκους

που εναντιώνονταν ειρηνικά
στη μεταφορά των προς απέλαση
μεταναστών στην περιοχή τους Είναι

ενδεικτικό ότι ο βουλευτής Χίου

του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαη
λίδης έκανε λόγο για απαράδεκτη
και αψυχολόγητη επίθεση των
ΜΑΤ σε πολίτες καταδικάζοντας
το επεισόδιο Οξύτατη ήταν εξάλλου

η αντίδραση του δημάρχου Χίου

Μανώλη Βουρνού ο οποίος
κατηγόρησε την κυβέρνηση για
έλλειψη συντονισμού σημειώνοντας

ότι δεν είναι δυνατόν η τοπική

κοινωνία να είναι έρμαιο μιας
ασχεδιαστής και αδιευκρίνιστης
κατάστασης
Ψυχραιμία από όλες τις πλευρές
συνέστησε από την πλευρά του ο
αναπληρωτής υπουργός Αμυνας
και επικεφαλής του Συντονιστικού
Κέντρου Διαχείρισης της Προσφυγικής

Κρίσης Δημήτρης Βίτσας
Μιλώντας χθες στην πρωινή εκπομπή

του Mega είπε χαρακτηριστικά
ότι η αστυνομία περισσότερο έχει

κατηγορηθεί για αδράνεια και
όχι για βία
Σημειώνεται ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν

όταν οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα

της Χίου αρνήθηκαν τη μεταφορά

των προς απέλαση μεταναστών
στην περιοχή τους και συγκεκριμένα

στο κτίριο όπου μέχρι
πρότινος γινόταν η διαδικασία τιις
ταυτοποίησης και της καταγραφής
προσφύγων και μεταναστών Ενώ
οι κάτοικοι αρνούνταν ειρηνικά τη
διέλευση της κλούβας της Αστυνομίας

δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση
από άνδρες των ΜΑΤ Αποτέλεσμα

ήταν τρεις κάτοικοι να τραυματιστούν

και να μεταφερθούν στο
Σκυλιτσειο Νοσοκομείο
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e-Ραντεβού
με γιατρούς ΠΕΔΥ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ηλεκτρονικά χωρίς καμία χρέωση θα μπορούν πολύ σύντομα

οι πολίτες να κλείνουν τα ραντεβού τους με γιατρούς
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΠΕΔΥ συμβεβλημένοι

γιατροί ΕΟΠΥΥ και εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Εντός του Απριλίου αναμένεται να ανοίξει
για τους πολίτες το e-Ραντεβού μια νέα εφαρμογή που
υλοποίησε η ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής

Ασφάλισης Α.Ε και από τη λειτουργία της
οποίας οι πολίτες που πλέον δεν θα χρεώνονται για να
κλείσουν ένα ραντεβού εκτιμάται ότι θα γλιτώσουν
δαπάνη της τάξης των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως
Αντίστοιχα η εξοικονόμηση για τα κράτος υπολογίζεται
σε περίπου 1,5 εκατ ευρώ ετησίως Επιπλέον το νέο
σύστημα επιδιώκει να διασφαλίσει διαφάνεια προκειμένου
να μην παρατηρείται το φαινόμενο να συμπληρώνεται
το πλαφόν των 200 ραντεβού που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ
για τους ασφαλισμένους του τις πρώτες 2-3 ημέρες του
μήνα Ηδη η ΗΔΙΚΑ έχει αναπτύξει κεντρική βάση δεδομένων

σε εθνικό επίπεδο στην οποία καταχωρίζεται
η διαθεσιμότητα των γιατρών

για ραντεβού και
στην οποία θα κλείνονται
τα ραντεβού Οσοι πολίτες
δεν έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο θα συνεχίσουν
να κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά

όπως γίνεται
και σήμερα

Το e-Ραντεβού παρουσιάστηκε

στην ημερίδα
που διοργανώθηκε από
την ΗΔΙΚΑ Η ψηφιακή
εποχή της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας Αποτίμηση

έργων ΕΣΠΑ και είναι ένα από τα υποσυστήματα
που υλοποιεί η ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο των στόχων που
έχει θέσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας Μεταξύ
αυτών όπως ανέφερε α γενικός γραμματέας Δημόσιας
Υγείας Γιάννης Μπασκόζος είναι ο ατομικός ηλεκτρονικός
φάκελος υγείας τα μητρώα χρόνιων ασθενειών εμβολίων
και εμβολιασμών καθώς και ειδική πλατφόρμα καταγραφής

στοιχείων ενδανασοκομειακών λοιμώξεων και
κατανάλωσης αντιβιοτικών που σήμερα συλλέγονται
από το ΚΕΕΛΠΝΟ Ηδη είναι σε αρχικό στάδιο η
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στόχος
είναι να συνοδεύει τον κάθε πολίτη από τη στιγμή της
γέννησης του που θα περιέχει μεταξύ άλλων δημογραφικό

στοιχεία αρχείο κλινικών επαφών του ασθενούς
χειρουργεία διαγνώσεις φαρμακευτική αγωγή αλλά
και στοιχεία τρόπου ζωής π.χ κάπνισμα

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν
στοιχεία της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης το οποίο με διείσδυση μεγαλύτερη
του 98 στη συνταγογράφηση και με περισσότερες
από 850.000 συναλλαγές την ημέρα αποτελεί το μεγαλύτερο

πανελλαδικά online πληροφοριακό σύστημα
Στο σύστημα είναι πιστοποιημένοι 50.000 γιατροί και
13.000 φαρμακεία Κάθε μήνα γράφονται ηλεκτρονικά
5.500.000 συνταγές φαρμάκων και 2.400.000 παραπεμπτικά

εξετάσεων και εξυπηρετούνται 2.900.000
διαφορετικοί ασθενείς Από την έναρξη λειτουργίας
του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έως
σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 9.950.000 διαφορετικοί

ασθενείς

Εντός Απριλίου
θα ανοίξει η νέα
εφαρμογή από τη
tenovpvîa της οποίας

θα εξοικονομηθούν
συνολικά 3,3

εκατ ευρώ ετησίως
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