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§ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

flflnpns κάλυψη
για 2 εκατ. ανασφάλιστοι^
Δωρεάν
φαρμακευτική
κάλυψη για 180.000
οικονομικά ασθενείς
οικογένειες
Ειδική κάρτα
υγείας για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες

Πρόσβαση στις δημόσιες δομές	φροντίδας ανεξάρτητα από την εργασία	και εξάμηνη υγειονομική κάλυψη σε πρό-
Υγείας εξασφαλίζει η Κοινή Υπουργική	και την ασφάλιση. «Μία παρέμβαση με	σφυγες μέσω ειδικής κάρτας για ευάλω-

Απόφαση. Πολιτική παρέμβαση για το	ισχυρό κοινωνικό στίγμα» σύμφωνα με	τες κοινωνικές ομάδες χωρίς ΑΜΚΑ.
σύνολο των πολιτών, με λογική ισότιμης	τον υπουργό Υγείας, που προανήγγειλε	σελ. 9
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ΔΩΡΕΑ
Πρόσβαση χωρίς αντίτιμο

μόνο για όσους έχουν ετήσιο
εισόδημα έως 2.400 ευρώ

αλλά και για τους μετανάστες

Ρεπορτάζ
Ρίτα Μεϋα
rmela@dimokrati;mi"ws.gr

Αποροι

άστεγοι κοι μειανάσιες-πρόοψυγες
που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και προσπαθούν

να επιβιώσουν με 2.400 ευρώ ιον
χρόνο στο όριο της ακραίας φτώχειας
και υπολογίζονται σε περίπου 400.000

ανθρώπους 170.000 οικογένειες είναι αυτοί που
θα έχουν εντελώς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ολοι οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι θα πρέπει
να πληρώνουν συμμετοχή για τα φάρμακά τους

Τα παραπάνω ανέφεραν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου σε συνέντευξη Τύπου

στην οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για την πρόσφατη

δημοσίευση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης ΚΥΑ που αφορά τους ανασφάλιστους

Ειδικότερα όοοι πολίτες δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ
άνεργοι μετανάστες-πρόσφυγες κ.λπ θα μπορούν
πολύ σύντομα να παραλαμβάνουν από τα νοσοκομεία

μια εξαμηνιαία κάρτα δωρεάν νοσηλείας αλλά
και φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Οσοι έχουν ΑΜΚΑ
Οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι που έχουν ΑΜΚΑ θα μπορούν

να παίρνουν τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά
φαρμακεία πληρώνοντας μόνο τη συμμετοχή τους
όπως και οι ασφαλισμένοι ενώ η νοσηλεία τους θα
είναι δωρεάν Σημειώνεται ότι το κόστος ίων φαρμάκων

στα ιδιωτικά φαρμακεία για ιους ανασφάλιστους
εκτιμάται ότι θα φτάσει ία 30.000.000 ευρώ τα οποία
έχουν εξασφαλιστεί με την αύξηση της χρηματοδότησης

του ΕΟΠΥΥ που θα καλύψει τη δράση
Οσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις αυτές

θα καλύπτονται δωρεάν από το ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία

Το κόστος για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

και τη νοσηλεία των ανασφάλιστων ανέρχεται
συνολικά στα 100.000.000 ευρώ Οι λειτουργικές δαπάνες

των νοσοκομείων και η κραιική χρηματοδότηση
έχουν αυξηθεί Φέτος το όριο των δαπανών είναι

1,634 διο ευρώ έναντι 1,388 δισ το 2015 είπε ο κ
Ξανθός και συμπλήρωσε ΓΓ αυτό φέτος θα εφαρμοστεί

η ΚΥΑ 0 υπουργός Υγείας αναφερόμενος στον
ΕΟΠΥΥ σημείωσε ότι οφείλει ήδη σιους παρόχους
υγείας 1,8 διο ευρώ Παράλληλα τόνισε ότι τα χρέη
του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων είναι συνολικά 3
διο ευρώ ωστόσο φέτος ο στόχος είναι ο ΕΟΠΥΥ να
λάβει 4 διο ευρώ από τα Ταμεία
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Ενεση 1 6.000.000 € στο ΑΧΕΠΑ
ΣΤΟ νέο ΕΣΠΑ ΣΕΣ 2014
2020 εντάχθηκε με απόφαση

ιου περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας

Απ Τζπζικώστα ένα
από τα σημαντικότερα έργα

υποδομών υγείας στη
θεσσαλονίκη Το έργο
συνολικού προϋπολογισμού

16.000.000 ευρώ
αφορά την ενίσχυση των
χειρουργείων του Νοσοκομείου

ΑΧΕΠΑ και την
προμήθεια του απαιτούμενου

εξοπλισμού
Ειδικότερα το κόστος

αφορά τη μελέτη και κατασκευή

νέας πτέρυγας χειρουργείων

διοίκησης αίθουσας

κεντρικής αποστείρωσης

και πλυντηρίων
Επίσης αφορά την ανακατασκευή

της υπάρχουσας
πτέρυγας χειρουργείων
και την προμήθεια εγκατάσταση

ιατρικού και ξενοδοχειακού

εξοπλισμού του
νοσοκομείου

Οπως ανέφερε ο Απόστολος

Τζιτζικώστας η
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

υγείας και κοινω¬

νικής φρονύδας εμπεδώνει
τον κοινωνικό μας πολιτισμό

σε μια περίοδο
μάλιστα που ο τόπος μας
το έχει ανάγκη Το κύριο
τοποθετείται στη βορειοανατολική

πλευρά του οικοπέδου

και συνδέεται στη
δυτική πλευρά του με την
υπάρχουσα πτέρυγα των
χειρουργείων η οποία
ανακατασκευάζεται Οι παρεμβάσεις

αναμένεται να
ολοκληρωθούν σύμφωνα
με τη σύμβαση στο τέλος
του 2017
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ωρες μαρτυρίου
χωρίς φάρμακα για
χημειοθεραπείες
Δεκάδες καρκινοπαθείς δεν έκαναν την περασμένη Πέμπτη για δεύτερη

συνεχή εβδομάδα τις απαραίτητες θεραπείες στο δημόσιο Νοσοκομείο

που δεν ήταν σε θέση να προμηθευτεί τα αναγκαία σκευάσματα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΩΡΓΟΣ

Σε
κίνδυνο μπαίνει η ζο)ή των

καρκινοπαθών απότις δράμα
τικές ελλείψεις σε πόρους και

φαρμακαχων δημόσιων νοσοκομεί
ων Για δεύτερη συνεχή εβδομάδα
δεν έγιναν την περασμένη Πέμπτη

χημειοθεραπείες σε δεκάδ s ασθενείς

στο Λαϊκό Παρόμοιο πρόβλημα

αντιμετωπίζουν κ ι άλλα
νοσηλευτικά ιδρύματα όπως το
ογκολογικό Αγιοι Ανάργυροι

Tis τελευταίες 15 ημέρε s ο Λαϊκό

δεν ήταν σε θέση να προμηθευτεί

τα αναγκαία φάρμακα για

τους καρκινοπαθείς Οι ελλείψεις
καλύφθηκαν μερικώς πριν από
δέκα ημέρες από το απόθεμα φαρ
μάκωντου Μητροπολιτικού Κοινωνικοί

Ιατρείου Ελληνικού
Το πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίστηκε

οριστικά και οι ασθενείς
ενημερώθηκαν την περασμένη Πέ¬

μπτη ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες
ποσότητες του χημειοθεραπευτικού
φαρμάκου Ακολούθησε καταγγελία
του Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού
και την Παρασκευή ανακοινώθηκε
από το υπουργείο Υγείας ότι υπήρξε

συνεννόηση με την εταιρεία που
το προμηθεύει

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας
έφτασε στο Λαϊκό η απαραίτητη
ποσότητα ώστε οι χημειοθεραπείες
των ασθενών να πραγματοποιούνται
πλέον κανονικά και χωρίς προβλήματα

και καθυστερήσεις Οι ασθενείς
ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν στο
νοσοκομείο προκειμένου να υπο
βληθούν στη θεραπεία που δεν είχε
γίνει την προηγουμένη

Ανεπάρκεια
Ανάλογα προβλήματα παρατη

ρούνται από την αρχή του χρόνου
τόσο στο Λαϊκό όσο και σε άλλα
νοσοκομεία Μιλώντας στο Εθνος
η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών

Εθελοντών ΚΕΦΙ Ζωή Γραμ
ματόγλου επεσήμανε ότι ελλείψεις
συγκεκριμένου φαρμάκου καταγράφηκαν

και ατο ογκολογικό νοσοκομείο

Αγιοι Ανάργυροι Σύμφωνα
με την κυρία I ραμματόγλου δεν
είναι δυνατό να αναβάλλονται χημειοθεραπείες

σε καρκινοπαθείς και
να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους Ο
Σύλλογος σημειώνει βοηθό με
όσα αποθέματα φαρμάκων έχει

όμως δεν επαρκούν τη λυοη πρέπει
να δώσει η Πολιτεία

Ο Γιώργος Βήχας καρδιολόγος
και ψυχή του Κοινωνικού Ιατρείου

Ελληνικού τονίζει ότι η καθυστέρηση

της θεραπείας των καρκινοπαθών

εγκυμονεί κινδύνους όχι
μόνο για την επιδείνωση της κατά
στασής τους αλλά και για την ίδια
τη ζωή τους Το τωρινό πρόβλημα
λύθηκε Εάν δεν δοθεί οριστική λύση

θα το ξαναβρούμε σύντομα μπρο
σιά μας Και η οριστική λύση είναι
μία Να σταματήσουν αμέσως οι περικοπές

δαπανών στην Υγεία και να
αυξηθούν οι προϋπολογισμοί των
νοσοκομείων

Από την αρχή του έτους τα δημοσία
νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν

μεγαλύτερη δυσκολία να
καλύψουν με ψαρμακα εξωτερικούς
ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά
νοσήματα όπως ο καρκίνος Με
απόφαση του υπουργείου Υγείας
οι χρονίως πάσχοντες δε ν παραλαμ
βάνουν τα σκευάσματα τους από τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ όπως συνέβαινε

μέχρι το τέλος του 201 5

Απευθύνονται πλέον στα δημόσια
νοσοκομεία τα οποία πρέπει να διαθέτουν

επαρκείς ποσότητες ώστε
να καλύψουν τους ασθενείς Τα συγκεκριμένα

σκευάσματα ωστόσο
είναι πολύ ακριβά και οι ισχνοί

προϋπολογισμοί

των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων δεν μπορούν να τα κα
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ΑΠΟ TO ΑΠΟΘΕΜΑ

του φαρμακείου

του
Κοινωνικού Ιατρείου

Ελληνικού

καλύπτονται

συχνά οι
ελλείψεις σε
φάρμακα του
Λαϊκού Νοσοκομείου

όπως
εξηγεί η υπεύθυνη

φαρμακείου
του Μητροπολιτικού

Ιατρείου

Ελένη
Ηλιοπούλου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
επάρκειας φαρμάκων

για tous
καρκινοπαθείς
παρατηρούνται
και σε άλλα δημόσια

νοσοκομεία

αναφέρει η

πρόεδρος του
Συλλόγου Καρκινοπαθών

ΚΕΦΙ
Ζωή Γραμματό

γλου

MB

λυψουν Ενα φιαλίδιο για τη χημειοθεραπεία

ων καρκινοπαθών κοστίζει

2.800 ευρώ
Γο υπουργείο Υγείας ανακοίνω

οε αύξηση ιων κονδυλίων προκει
μενού να καλυφθούν οι ανάγκες
αλλά η κατάσταση είναι οριακή Ενδεικτική

είναι η περίπτωση του Λαϊκού

όπου σια χρόνιατων Μνημονίων
έχουν περικοπεί έως και πάνω

απάτα μισά κονδύλια για φάρμακα
και υγειονομικό υλικό

Δύσκολο καλοκαίρι
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι

το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυ
μα έχει εκδηλώσει μια σειρά από
σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα για
ασθενεί μί σοβαρές παθήσεις όπως
οροθετικούς και καρκινοπαθείς Ο

προϋπολογισμός του 2016 επιτρέπει
ακόμη την κάλυψη των αναγκών
του νοσοκομείου αλλά τα πράγματα

θα δυσκολέψουν πολύ έως το
καλοκαίρι όταν οι διαθέσιμοι πόροι
θα έχουν μειωθεί

Σύμίρωνα με στοιχεία από τις
υπηρεσίες του πέρυσι το Λαϊκό
διέθεσε για φάρμακα 25,47 εκατ
ευρώ όταν το 2010 είχε διαθέσει
γιατον ίδιο σκοπό 58,48 εκατ ευρώ
Λναλογες μειώσεις έχουν καταγραφεί

και στους πόρους για υγειονομικό
υλικό οι οποίοι περιορίστηκαν

πέρυσι στα 9,65 εκατ ευρώ έναντι
1 7 εκατ ευρώ πριν από έξι χρόνια

Η ΔΙΑΘΕΣΗ
των αναγκαίων
πόρων για την
υγεία των πολι
τών είναι τελικά

προς όφελος

και της
ίδιας της Οικονομίας

σχολι
άζει ο υπεύθυνος

του Κοινωνικού

Ιατρείου
Ελληνικού
Γιώργος Βήχας

MftO Α·**α

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ των Μνημονίων το Λαϊκό έχει υποστεί πρωτοφανείς ηερικο
πες στα κονδύλια για φάρμακα και υγειονομικό υλικό
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ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ

Nées διοικήσει σε
ακριτικά νοσοκομεία
Τρεις

συνταξιούχοι περί
λαμβάνονται στους εννέα
πρώτους διοικητές και

αναπληρωτές διοικητές νοσοκομείων

οι οποίοι ανακοινώ
θηκαν χθες από το υπουργείο
Υγείας

Τα νέα στελέχη του ΕΣΥ κρί
θηκαν από επιτροπή αξιολόγησης

και καλύπτουν θέσεις σε
μονάδες οι οποίες πιέζονται
λόγω του Προσφυγικού

Στο Θεραπευτήριο Λέρου δι
οικήτρια αναλαμβάνει n Ελένη

Λήδα Σαρίκα βιολόγος του
νοσοκομείου Αλεξάνδρα Στο
νοσοκομείο Σάμου Ικαρίας
διοικητής επελέγη ο χημικός
Λάζαρος Θεόφιλος

Διοικήτρια στο νοσοκομείο
Μυτιλήνης διορίζεται η Αννα
Ζερβού συνταξιούχος υπάλλη
λος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
στον τομέα της Υγείας

Εχει πτυχίο της Νομικής Σχο
λήςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και του τμήματος Διοι
κητικών Διευθυντών της Υγει
ονομικής Σχολής της Αθήνας

Στο νοσοκομείο Λήμνου αναπληρωτής

διοικητής αναλαμ
βάνει ο οικονομολόγος Θεόδω¬

ρος Μονοκρούσος συνταξιούχος
καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης
Στο νοσοκομείο Κιλκίς διοικήτρια

επελέγη η πολιτικός
μηχανικός Μαρία Βλάχου η
οποία έχει υπηρετήσει στο Σώμα

Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας

Σε Ρόδο Κάλυμνο Κω
Διοικήτρια στο νοσοκομείο

Ρόδου αναλαμβάνει η Αικατερίνη

Χατζηοτρατή συνταξιούχος
οδοντίατρος του κλάδου Ιατρών
ΕΣΥ

Αναπληρωτής διοικητής στο
ίδιο νοσοκομείο διορίζεται ο
Σταμάτης Βασιλειάδης με σπουδές

στην Οργάνωση και Διοίκηση

Επιχειρήσεων
Στο νοσοκομείο Καλύμνου

αναλαμβάνει αναπληρωτής διοικητής

ο Εμμανουήλ Βόλος
πτυχιούχος της Σχολής Ηλέ
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Αναπληρωτής διοικητής στο
νοσοκομείο της Κω διορίζεται
ο μηχανικός υπολογιστών Νεκτάριος

Γεωργαντής
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ΕΛΕΥΟΕΡΟΓ ΤΥΠΟΣ
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 15

ΕΞ V XV JmSij^^L
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΤΑ 200 ΕΥΡΩ

θα πληρώνουν
για φάρμακα
όσοι έχουν
εισόδημα 201€

ισότιμη πρόσβαση σε φάρμακα και
Υγεία για έχοντες και μη κατά την πρώτη

φορά Αριστερά κυβέρνηση υπολογίζεται

με όρους απόλυτης φτωχοποίησπς προκειμένου

ο πολίτης να μπορεί να ακολουθήσει
ως ασθενής την αγωγή του

Το όριο που τέθηκε από το υπ Υγείας είναι
τα 200 ευρώ για δωρεάν πρόσβαση στα

φαρμακευτικά

σκευάσματα αφού τα 201 ευρώ
μηνιαίως προφανώς θεωρούνται αρκούντως
ικανά για να βάλει ο πολίτης και από την τσέπη
του Μια πολιτική που λίγους μήνες πριν την
ερμήνευαν με διαφορετική γλώσσα οι κυβερνώντες

διά στόματος μάλιστα του ίδιου του
πρωθυπουργού που ως μότο χρησιμοποιούσε
τη χαρακτηριστική φράση πλήρης καθολική και
ισότιμη πρόσβαση

Ολα αυτά γκρεμίστηκαν χθες από τον υπ

Υγείας Ανδρέα Ξανθό ο οποίος προσγείωσε
τους κοινωνικά αδύναμους απότομα Ο υπουργός

Υγείας δήλωσε ότι η δωρεάν πρόσβαση στα
φάρμακα αφορά μόνο άτομα με εισόδημα 200

Ο αριθμός των πολιτών
που δικαιούνται
δωρεάν φάρμακα
υπολογίζεται σε 300.000
ενώ οι ανασφάλιστοι
είναι 2,5 εκατομμύρια

D MAPI Α-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

ευρώ το μηνα και με αστερίσκους επί αστερίσκων
στα κριτήρια πρόσβασης των ανασφάλιστων σε

δωρεάν φάρμακα Ετσι κατά τον κ Ξανθό τέθηκε

επιτέλους σε εφαρμογή η καραμέλα της
συγκυβέρνησης για την υγειονομική περίθαλψη
των 2.5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων Μόνο
που η πλήρης καθολική και ισότιμη πρόσβαση
όπως είχαν εξαγγείλει εδώ και ένα χρόνο στην
πραγματικότητα αφορά μόνο όσους ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας Η δήλωσή του για να

δικαιολογήσει το προκλητικό πλαφόν στο όριο
πρόσβασης ήταν κυνική Αυτό μπορέσαμε να

κάνουμε στις σημερινές συνθήκες με τα σημερινά

δημοσιονομικά δεδομένα παραδεχόμενος
ουσιαστικά πως σε ό,τι αφορά στη φαρμακευτική
κάλυψη των ανασφάλιστων δεν υπάρχει μεγάλη
αλλαγή

Το δωρεάν φάρμακο αφορά μόνο το πιο
ακραία φτωχοποιημένο κομμάτι Αυτό μπορούσαμε

να κάνουμε σε αυτή τη φάση
Ο αριθμός των ατόμων αυτών που εμπίπτουν

σε αυτό το φτωχοποιημένο κομμάτι υπολογίζεται
σε 300.000-400.000

Συγκεκριμένα για να καλυφθεί και φαρμακευτικά

ένας ανασφάλιστος το ετήσιο εισόδημά
του δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.400 ευρώ
κατ άτομο ή τις 3.600 ευρώ για ζευγάρι ετησίως

προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο μέλος Υπάρχουν όμως και άλλοι
όροι Οπως το ότι η αξία της ακίνητης περιουσίας

ενός ανασφάλιστου να μην υπερβαίνει τις
1 50.000 ευρώ

Ανασφάλιστοι
Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που
υπεγράφη πριν από περίπου μία εβδομάδα καταργούνται

πλέον οι τριμελείς επιτροπές των
δημοσίων νοσοκομείων που ενέκριναν τη νοσηλεία

των ανασφαλίστων και πλέον όλοι οι
ανασφάλιστοι θα μπορούν να υποβάλλονται σε
εξετάσεις επεμβάσεις ή νοσηλεία χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση

Προϋπόθεση είναι να έχουν ΑΜΚΑ και να
έχουν χάσει την ασφαλιστική ικανότητά τους
Οσοι δεν έχουν ΑΜΚΑ όπως οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες θα μπορούν να λαμβάνουν
μια κάρτα υγειονομικής περίθαλψης εξάμηνης
διάρκειας από τα νοσοκομεία ώστε να έχουν
πρόσβαση στις δημόσιες δομές Υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανασφάλιστοι θα
έχουν τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων
μόνο στις δημόσιες δομές Υγείας και όχι στους
συμβεβλημένους ηαρόχους όπως οι ασφαλισμένοι

Και αυτό σημαίνει ακόμη και πολύμηνες αναμονές

για ραντεβού λόγω των πολύ γνωστών

ΙΑΘΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

προβλημάτων του ΕΣΥ δηλαδή ελλείψεις σε

προσωπικό και χαλασμένα μηχανήματα

Χρηματοδότηση από ΕΟΠΥΥ
Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο που κάνει πολλούς

εκπροσώπους του χώρου να αμφιβάλλουν

πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η Κοινή

Υπουργική Απόφαση είναι το κόστος που έχει
υπολογιστεί για την κάλυψη των ανασφάλιστων
Αυτό έχει υπολογιστεί στα 1 00 εκατ ευρώ χρήματα

που θεωρούνται πολύ λίγα Η χρηματοδότηση
αυτή θα προέλθει από τον Εθνικό Οργανισμό

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ Σύμφωνα
με τον υπουργό Υγείας φέτος ο ΕΟΠΥΥ μπορεί
να διαθέσει αυτούς τους πόρους δεδομένου
ότι πλέον ο Οργανισμός δεν θα καλύπτει το
κόστος των φαρμάκων με την ένδειξη στερείται

που μεταφέρθηκαν στα δημόσια
νοσοκομεία Επίσης εκτιμάται ότι φέτος
στον ΕΟΠΥΥ θα φθάσουν 500 εκατ
ευρώ επιπλέον από τα ασφαλιστικά ταμεία

καθώς θα βελτιωθούν οι ροές των
εισφορών από την κοινωνική ασφάλιση
στον Οργανισμό
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Δεν εχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια

Νέα ανασφάλεια
για τους ανασφάλιστους

Περίπου 2 εκατ πολίτες
δεν έχουν κάλυψη οε

νοσοκομεία φαρμακεία
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στον
αέρα βρίσκεται n ιατρο

φαρμακευτική περίθαλψη
των ανασφάλιστων πολιτών

καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί τα
απαραίτητα κονδύλια Παράτις εξαγγελίες

για δωρεάν καθολική πρόσβαση
των ανασφάλιστων σε υπηρεσίες

υγείας καισε φάρμακα χθες σ υπουργός

ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός διευκρίνισε
ότι δεν υπάρχει ειδικός κωδικός

για την κάλυψη των ανασφάλιστων
ο αριθμός των οποίων εκτιμάται

περί στα 2 εκατομμύρια
Πρόσθεσε πάντως ότι υπάρχει

συμφωνία μεταξύ πρωθυπουργού
υπουργείων Υγείας και Εργασίας
για αυξημένη ροή ασφαλιστικών

εισφορών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ
και άρα και στη συνέχεια προς τις
δημόσιες δομές Ταυτόχρονα εκτίμησε

ότι ο πληθυσμός των ανασφάλιστων

πολιτών είναι κατά
βάση ένας πληθυσμός σχετικά νεότερος

δηλαδή είναι άνθρωποι
παραγωγικής ηλικίας και άρα κατά
τεκμήριο σχετικά πιο υγιείς

Σύμφωνα με τον υπουργό πλέον

οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση
στα δημόσια νοσοκομεία και τις

μονάδες ΠΕΔΥ χωρίς διαδικασία
προέγκρισης όπως προέβλεπε το
προηγούμενο καθεστώς για τους
ανασφάλιστους και χωρίς υποχρέωση

αποδοχής χρέουςγιανοσηλεία

στα νοσοκομεία Ο κ Ξανθός παραδέχτηκε

ότι όσον αφορά τη
φαρμακευτική κάλυψη δεν κάνουμε

κάποια σημαντική αλλαγή
Στην ουσία διατηρείται το καθεστώς

της προηγούμενης περιόδου

Σύμφωνα με τον υπουργό
όσον αφορά τη συμμετοχή στα
φάρμακα

ft Οι πολίτες σε καθεστώς κατοχής
βιβλιαρίου πρόνοιας ή απορίας συνεχίζουν

και μετά τη λήξη του βιβλιαρίου

να έχουν δωρεάν παροχή
φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία

με μηδενική συμμετοχή Το
κόστος περί τα 30 εκατ ευρώ για
300.000 άτομα θα το αναλάβει ο ΕΟ
ΠΥΥ

ft Οι πολίτες που είναι
κάτω από το όριο της φτώχειας

εισοδηματικό κριτήριο
στα 2.400 ευρώ όσοι

δηλαδή εμπίπτουν στις
προβλέψεις του νόμου για
την ανθρωπιστική κρίση
έχουνδικαίωμα σε δωρεάν
φάρμακα Πρόκειται για
περίπου 170.000 οικογένειες

400.000 ανθρώπους με
εκτιμώμενο κόστος 100 εκατ

ευρώ Για τους μη έχοντες

ΑΜΚΑ διαμένοντες στη χώρα
θα εκδοθεί υγειονομική κάρτα από
τα δημόσια νοσοκομεία εξάμηνης
διάρκειας

Αναφερόμενος στον ΕΟΠΥΥ ο
υπουργός σημείωσε πως χρωστάει
1 8 δισ και τανοσοκομεία χρωστούν
1,2 δισ χονδρικά σε παρόχους σε
προμηθευτές σε φαρμακευτικές εταιρείες

και λοιπά

ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Χθες διορίστηκαν οι πρώτοι εννέα
διοικητές αναπληρωτές διοικητές
στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία

της χώρας τα οποία έχουν
αυξημένες ανάγκες λόγω των

προσφυγικών

ροών ενώ μέχρι τις 10
Μαίου αναμένεται να αναλάβουν και
οι διοικητές των μεγάλων νοσοκομείων

Αθήνας Θεσσαλονίκης και
των πανεπιστημιακών

Οι πρώτοι πάντως 9 είναι ΚΘ
ΚΥ Λέρου διοικήιρια Σαρικα Ελένη
Λύδα Βιολόγος Γ Ν Σάμου
Ικαριας διοικητής Θεόφιλος Λάζαρος

χημικός στο ΓΝ Μυτιλήνης
διοικήτρια Ζερβού Αννα συνταξιούχος

υπάλληλος
ΠΕ στο ΓΝ-ΚΥ Λήμνου

αναπληρωτής
διοικητής Μονοκρσύ
σος Θεόδωρος συνταξιούχος

καθηγητής
ΔΕ στο ΓΝ Κιλκίς
διοικήτρια Βλάχου
Μαρία πολιτικός μηχανικός

στο ΓΝ Ρόδου

διοικήτρια η Χα
τζηστρατή Αικατερίνη
συνταξιούχος Οδοντίατρος

ΕΣΥ και αναπληρωτής

διοικητής Βασιλειάδης
Σιαμάτιος Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων στο Γ.Ν.-Ν.Υ Καλύμνου

αναπληρωτήςδιοικητής Βόλος
Εμμανουήλ(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

και Μηχανικών Υπολογιστών
ΕΜΠ στο ΓΝ Κω αναπληρωτής
Διοικητής Γεωργαντής Νεκτάριος
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Σύμφωνα με
τον υπουργό πλέον

οι ανασφάλιστοι
έχουν πρόοβαση στα

δημόσια νοσοκομεία
και τις μονάδες ΠΕΔΥ

χωρίς διαδικασία

προέγκρισης
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Συνταξιούχος 1 στους 3 νέους διοικητές
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ενας συνταξιούχος καθηγητής δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης μία συνταξιούχος

διοικητική υπάλληλος
του ΕΣΥ και μία συνταξιούχος οδοντίατρος

είναι μεταξύ των πρώτων
επιλογών της ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας για τις θέσεις διοικητών

και αναπληρωτών διοικητών
νοσοκομείων

Χθες ύστερα από περίπου τέσσερις

μήνες που τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων

είναι ακέφαλα το υπουργείο

Υγείας ανακοίνωσε τους πρώτους

εννέα διοικητές και αναπληρωτές

διοικητές που διορίζονται
σε νοσοκομεία του Αιγαίου καθώς
και του Κιλκίς Το πρώτο δείγμα
γραφής των επιλογών είναι μάλλον
φτωχό αφού τρεις στους εννέα
νέους διοικητές είναι συνταξιούχοι
ενώ μεταξύ των εκλεκτών

συγκαταλέγονται

και άτομα με γνωστή
σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ Μένει να
αποδειχθεί εάν πρόκειται για επιλογή

του υπουργείου ή εάν δεν
υπήρχαν καλύτεροι ή ισάξιοι από
πλευράς προσόντων υποψήφιοι
για τις συγκεκριμένες θέσεις Την
πρώτη φουρνιά νέων διοικητών

συμπληρώνουν ένας χημικός μία
βιολόγος μία επιθεωρήτρια υγείας
ένας πτυχιούχος στην οργάνωση
και διοίκηση επιχειρήσεων και
δύο άτομα με πτυχίο/δίπλωμα
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε
χθες το υπουργείο Υγείας διορίστηκαν

οι πρώτοι εννέα διοικητές
αναπληρωτές διοικητές σε νοσοκομεία

με αυξημένες ανάγκες λόγω
των προσφυγικών ροών Ετσι στο
νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λέρου
διοικήτρια αναλαμβάνει η Ελένη
Λύδα Σαρίκα βιολόγος στο Α Ενδοκρινολογικό

Τμήμα του Αλεξάνδρα
στο νοσοκομείο Σάμου-Ικα

ρίας ο Θεόφιλος Λάζαρος χημικός
που έχει εργαστεί μεταξύ άλλων
ως συνεργάτης της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ στο νοσοκομείο

Μυτιλήνης η Αννα Ζερβού

συνταξιούχος υπάλληλος ILE
διοικητικού λογιστικού στον τομέα
υγείας με περισσότερα από 20
έτη υπηρεσίας σε νοσοκομεία ως
διοικητική υπάλληλος και προϊσταμένη

διοικητικών υπηρεσιών
και στο ΓΝ/ΚΥ Λήμνου ο Θεόδωρος
Μονοκρούσος συνταξιούχος καθηγητής

δευτεροβάθμιας εκπαί

Οι πρώτοι εννέα
τοποθετήθηκαν σε
νοσοκομεία Αιγαίου και
Κιλκίς ενώ απομένει
ο διορισμός άλλων 135

δευσης 13 έτη υπηρεσίας με ειδικότητα

οικονομολόγου έχει εργαστεί

και οκτώ έτη στον τραπεζικό

τομέα
Συνταξιούχος οδοντιατρικής

του ΕΣΥ είναι η Αικατερίνη Χα
τζηστρατή νέα διοικήτρια στο
νοσοκομείο Ρόδου που έχει και
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
στη διοίκηση μονάδων υγείας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

και θα συνεργαστεί με τον
νέο αναπληρωτή διοικητή Σταμάτη

Βασιλειάδη σπουδές στην
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

στο Πανεπιστήμιο του
San Diego στις ΗΠΑ ενώ n νέα
διοικότρια του νοσοκομείου Κιλκίς
είναι n Μαρία Βλάχου πολιτικός
μηχανικός με πολυετή υπηρεσία
στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών

Υγείας και Πρόνοιας Στο νοσοκομείο

Κέντρο Υγείας αναπλη¬

ρωτής διοικητής αναλαμβάνει ο
Εμμανουήλ Βόλος πτυχιούχος
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών του
ΕΜΠ και στο νοσοκομείο Κω νέος
αναπληρωτής διοικητής είναι ο
Νεκτάριος Γεωργαντής διπλωματούχος

μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής

Αυτοί οι νέοι διοικητές επιλέχθηκαν

από την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Υγείας κατόπιν
εισήγησης της ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης που έχει συσταθεί
και η οποία προτείνει τους δύο καλύτερους

υποψήφιους ανά θέση
με βάση τα βιογραφικά και την έκβαση

της προσωπικής συνέντευξης
Συνολικά η Επιτροπή έχει

κληθεί να βρει τους κατάλληλους
για 75 θέσεις διοικητών και 71 θέσεις

αναπληρωτών διοικητών Οι
πρώτοι εννέα βρέθηκαν μένουν
μόλις 135

Επόμενο στάδιο είναι η επιλογή
των επικρατέστερων για διοικητές

και αναπληρωτές διοικητές
μεγάλων νοσοκομείων Αθήνας
Θεσσαλονίκης και πανεπιστημιακών

νοσοκομείων και η οποία
σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής

Αξιολόγησης και γενικό

γραμματέα Υγείας Πέτρο Γιαν
νουλάτο εκτιμάται ότι θα έχει
ολοκληρωθεί έως τις 10 Μαΐου
Ηδη οι υποψήφιοι γι αυτές τις
θέσεις καλούνται να περάσουν
τη δοκιμασία της προσωπικής
συνέντευξης

Πρόκειται για το βαρύ πυροβολικό

καθώς σύμφωνα με στελέχη

του υπουργείου εκεί συγκεντρώνονται

τα περισσότερα
και καλύτερα βιογραφικά Θα είχαμε

τελειώσει νωρίτερα αλλά
προσπαθούμε να εξαντλήσουμε
τη δημοκρατική διαδικασία δήλωσε

χθες ο Πέτρος Γιαννουλάτος
και διευκρίνισε εάν εγώ είμαι σε
ένα νοσοκομείο υποψήφιος και
πάω σε κρίση και μπροστά μου
είναι ο Ναπολέοντας έχασα Μπορεί

όμως στη δεύτερη και στην
τρίτη μου επιλογή να είμαι εγώ
ο Ναπολέοντας Αν λοιπόν με
απορρίψεις με την πρώτη με αδικείς

Προσπαθούμε λοιπόν να
δούμε σχεδόν όλους τους ικανούς
υποψηφίους σε όλα τα νοσοκομεία
της Αττικής μετά του Πειραιά
και μετά της Θεσσαλονίκης ώστε
αυτοί που έχουν τα περισσότερα
προσόντα να μην αδικηθούν
κατέληξε
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ΕΟΠΥΥ Κονδύλι ύψους 100 εκατ Σύντομα η απόφαση για τα νοσοκομειακά φάρμακα και το επικείμενο clawback

Περίθαλψπγια2,2 εκστ ανασφάλιστους
Τ~Τ λάτη στην κάλυψη περίι Απου 2,2 εκατομμυρίων ανασφάλιστων

ουμπσλπών μας βάζει

ο ΕΟΠΥΥ καθώς έχει προβλεφθεί

κονδύλι της τάξης των 100
εκατ ευρώ για τους Ελληνες οι
οποίοι έχουν AMKA αλλά έχουν
απολέσει την ασφολιστική τους
ικανότητα Σημειώνεται πως σύμφωνα

με πς δηλώσεις του υπουργού

Υγείας Ανδρέα Ξανθού το πο¬

σό αυτό μπορεί να εξασφολιστεί
στσ πλαίσιο των δαπανών του ΕΟΠΥΥ

από τη στιγμή που ο οργανισμός

από φετος απαλλάσσεται
από τις πληρωμές για νοσοκομειακά

φάρμακα τα οποία το 20 1 5
ήταν αξίας μεγαλύτερης των 150
εκατ ευρώ

Στο πλαίσιο της χθεσινής ση
νέντευξής Τύπου έγινε και αναφορά

στο θέμα των νοσοκομει¬

ακών φορμάκων και το επικείμενο
clawback που θα κληθούν να

πληρώσουν φέτος οι φορμακευ
ικές εταιρείες Σύμφωνα με τον
ιιπουργό n σχετική απόφοση θα
δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες

εβδομάδες και θα τεθεί και
7ε διαβούλευση προς πς φορμα
κευτικές Μεθσδεύειαι αφενός να
τυνυπολογίζεται στο clawback το
ποσοστό των εκπτώσεων που δί¬

νουν οι εταιρείες στις διαπραγματεύσεις

που κάνουν με τα νοσοκομεία

αλλά και η απομόνωση
στο πλαίσιο του κλειστού νοσοκομειακού

προϋπολογισμού
των κονδυλίων που προβλέπονται

για εξοφλήσεις οφειλών για
φάρμακα

Ακόμη σύμφωνα με πληροφορίες

το αργότερο μέσα στην
επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί

και η Υπουργική Απόφαση για τη
γενική ανατιμολόγηση φαρμάκων

η οποία θα προβλέπει και
μία ασφάλεια μείωσης της τιμής
της τάξης του 15 δηλαδή ειδικά
για τα γενόσημα η τιμή δεν θα
πρέπει να μειωθεί σε ποσοστό

μεγαλύτερο

του 15 Εν σηνεχεία
μετά πς 15-20 Μαΐου αναμένεται
να έχουμε και νέο δελπ'ο πμών

ISID 101 59691
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Πρώτο

Υγιεία

Αγνωστος Χ
τα κονδύλια
Με ελλειμα ξεκινά το πρόγραμμα για τη δωρεάν παροχή
υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων οίους ανασφάλιστους

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝ1ΑΗ

Αδυναμία
στην επίλυση εξισώσε

ων παραδέχεται η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας Παρά τις

εξαγγελίες για ισότιμη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων

με τους ασφαλισμένους ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός παραδέχτηκε
κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου
ότι σε αυτή τη φάση με τα σημερινά
δημοσιονομικά δεδομένα δεν iVruv
δυνατή η απόλυτη εξίσωση

Αντικείμενο της συνέντευξης ήταν
οι δράσεις του υπουργείου για τους
ανασφάλιστους τα κονδύλια του ΕΙΠΑ

αλλά και η προσφυγική κρίση Οι
απαντήσεις που δόθηκαν ωστόσο
προκάλεσαν περισσότερες απορίες
απ όσες έλυσαν Εντύπωση μάλιστα
προκάλεσε η διαπίστωση της αναπληρώτριας

υπουργού για θέματα Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου ότι
εφαρμόζεται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης

αλλά και η αποστροφή του
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TA MBA ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2016

Λοιμωξειβ του ανώτερου
αναπνευστικού σπανιότερα
λοιμώξειβ γαστρεντερικου
δερματικά προβλήματα και
εξανθήματα είναι τα συχνότερα

προβλήματα υγείαβ
των προσφυγών ουμφωνα
με την ηγεσία του υπουργείου

Υγε/as

3

γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Γιάννη Μπαοκόζου ότι η προσφυγική
κρίση είναι πρόκληση για την αναβάθμιση

της δημόσιας υγείας

ΦΑΡΜΑΚΑ Επικαλούμενος τις δημοσιονομικές

συνθήκες ο Ανδρέας
Ξανθός παραδέχθηκε ότι δωρεάν πρόσβαση

στα φάρμακα παρέχεται μόνο σε
1 70.000 οικογένειες δηλαδή περίπου
400.000 πολίτες με ετήσιο εισόδημα
που δεν υπερβαίνει τα 2.400 ευρώ και
συνεπώς εμπίπτουν στις προβλέψεις
του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση
είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι

Επιπλέον οι πολίτες που κατέχουν
βιβλιάριο πρόνοιας ή απορίας συνεχίζουν

και μετά τη λήξη του βιβλιαρίου
να έχουν δωρεάν παροχή φαρμάκων
από τα ιδιωτ ικά φαρμακεία με μηδενική

συμμετοχή Το κόστος περί
τα 30 εκατομμύρια ευρώ για 300.000
άτομα θα το αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ Οι
υπόλοιποι ανασφάλιστοι θα συνεχί

Ευκαιρία για αναβάθμιση
η περίθαλψη των προσφυγών

ΟΙ Π ΡΟΣΦΥΓΕΙ θα αναβαθμίσουν τις δομές τπς δημόσιας
υγείας Κάπως έτσι αντιμετωπίζει η ηγεσία του υπουργείου

Υγείας την ανάγκη για υγειονομική περίθαλψη των
προσφύγων και των μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί
στη χώρα μας Η δήλωση του γενικού γραμματέα Δημόσιας

Υγείας Γιάννη Μπασκόζου είναι χαρακτηριστική Ας
δούμε την κατάσταση αυτή στον τομέα της υγείας σαν
μία ευκαιρία να αναβαθμιστούν επιτέλους να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες
δημόσιας υγείας Ας το δούμε σαν μία θετική πρόκληση
Στην οδό Αριστοτέλους όμως έχει σημάνει συναγερμός
για δύο νέους υγειονομικούς κινδύνους τα μεταδιδόμενα
από έντομα νοσήματα αλλά και τους κινδύνους από την
ενδεχόμενη αλλοίωση των τροφίμων

Παρά ταύτα ο Ανδρέας Ξανθός εμφανίστηκε καθησυχαστικός

σημειώνοντας ότι δεν τίθεται θέμα υγειονομικής
βόμβας παρά μόνο κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από
την έκθεση των προσφύγων σης εξωτερικές συνθήκες
Αλλωστε μετά την πρόσφατη επίσκεψη στελεχών του
ECDC το ευρωπαϊκό ΚΕΕΛΠΝΟ αξιολογήθηκαν θετικά οι
παρεμβάσεις του υπουργείου Υγείας για τους πρόσφυγες

Σε ό,τι αφορά τους αναγκαίους εμβολιασμούς μετά
και τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβο¬

λιασμών η ηγεσία του υπουργείου δήλωσε ότι προς
το παρόν έχουν γίνει σποραδικές προσπάθειες με την
κυβέρνηση να επενδύει κυρίως στα αποθέματα των μη
κυβερνητικών οργανώσεων και στις δωρεές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Αμυντικός ωστόσο εμφανίστηκε ο Ξανθός
όταν τέθηκε το ζήτημα των υττοστελεχωμένων νοσοκομείων

με τον ίδιο να επαναλαμβάνει τις επικείμενες
προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού στο
ΕΣΥ Σε ερώτηση σχετικά με την πρόσφατη προβληματική
ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο Τύπου για
προσλήψεις ακτινοθεραπευτών σε νοσοκομεία που δεν
διαθέτουν ακτινοθεραπευτικά τμήματα εκείνος απάντησε

Συνήθως μας κατηγορούν ότι δεν διορίζουμε Οταν
εμφανίζουμε ένα σχέδιο προσλήψεων κατηγορούμαστε
ότι δεν ξέρουμε πού να τους διορίσουμε και ότι βάζουμε
ανθρώπους άσχετους σε άσχετα νοσοκομεία

Αίγα λεπτά αργότερα ωστόσο και έπειτα από επίμονες
ερωτήσεις πρόσθεσε Είμαστε δυστυχώς σε μια φάση
που από την εξαγγελία και τον σχεδιασμό μεσολαβεί ένα
διάστημα μέχρι την υλοποίηση Τώρα καμιά φορά υπάρχει
μια έτσι μη καλή αποτύπωση των στοιχείων που έρχονται
από τις υγειονομικές περιφέρειες στα νοσοκομεία

σουν να πληρώνουν συμμετοχή για τη
φαρμακευτική τους περίθαλψη αλλά
και το ένα ευρώ ανά συνταγή όπως
και οι ασφαλισμένοι Ομως άγνωστος
παραμένει έως και σήμερα ο ακριβής
αριθμός των ανασφάλιστων με τους
αρμοδίους να υπολογίζουν ότι πρόκειται

για πάνω από δύο εκατομμύρια
πολίτες αποδίδοντας τη θολή εικόνα
στα μη επικαιροποιημένα στοιχεία

Φ
0 Avôpéas Eav6ôs
παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει
ειδικό5 kcoôikôs για tnv
κάλυψη ίων ανασφάλιστων
ενώ η Θεανώ Φωτίου
θυμήθηκε το πρόγραμμα
ms θεσσαλονίκη

των ασφαλιστικών ταμείων Κατά
προσέγγιση υπολογίζεται όμως και
η δαπάνη για την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη των ανασφάλιστων με
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
να συνυπολογίζει το νεαρό της ηλικίας

των ανασφάλιστων πολιτών ως
σωσίβιο για το τελικό κόστος Είναι

κατά βάση ένας πληθυσμός σχετικά
νεότερος δηλαδή είναι άνθρωποι
παραγωγικής ηλικίας και άρα κατά
τεκμήριο σχετικά πιο υγιείς σημείωσε

ο Ξανθός

ΝΟΣΗΛΙΑ Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει

η υπουργική απόφαση που
παρουσιάστηκε λεπτομερώς κατά τη
χθεσινή συνέντευξη Τύπου οι ανασφάλιστοι

θα έχουν δικαίωμα δωρεάν
πρόσβασης αποκλειστικά και μόνο στις
δημόσιες δομές υγείας και όχι στις
ιδιωτικές αλλά ούτε και στους συμβεβλημένους

γιατρούς Η ίδια απόφαση
καταργεί τις τριμελείς επιτροπές στα
νοσοκομεία και σβήνει τα χρέη που

αφορούσαν τα νοσήλια και μεταφέρονταν

στις ΔΟΥ
Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και για

την οικονομική κάλυψη των διαγνωστικών
εξετάσεων υπό την προϋπόθεση

ότι αυτές θα διεξάγονται σε δημόσια
εργαστήρια με τον Ανδρέα Ξανθό να
παραδέχεται ότι εκκρεμεί μια μεταρρυθμιστική

παρέμβαση για την ενίσχυση
των αποδιοργανωμένων δομών

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Και παρότι η ηγεσία του υπουργείου

Υγείας τόνισε ότι για την υλοποίηση
της δωρεάν και καθολικής πρόσβασης

των ανασφάλιστων στο δημόσιο
σύστημα υγείας είναι αναγκαία η επαρκής

χρηματοδότηση παραδέχτηκε ότι
δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για την

κάλυψη των ανασφάλιστων
Πρόσθεσε πάντως ότι υπάρχει

συμφωνία μεταξύ Πρωθυπουργού
υπουργείων Υγείας και Εργασίας για
αυξημένη ροή ασφαλιστικών εισφορών
υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ και άρα και στη
συνέχεια προς τις δημόσιες δομές

ΠΟΛΑΚΗΣ

Απουσία που
σχολιάστηκε
Ηχηρή ήταν η απουσία
του αναπληρωτή υπουργού
Υγείαε Παύλου Πολάκη
στη χτεοινή συνέντευξη Τύπου

Ο unoupYÔs Avôpéas
EavOôs προσερχόμενοε
στην αίθουσα Τύπου επικαλέστηκε

προσωπικό του
πρόβλημα προσθέτονταε
ότι ο Πολάκηβ ενδεχομένου

να καθυστερήσει
λίγο Το λίγο όμωε έγινε
πολύ και τελικά παρότι η

συνέντευξη κράτησε πάνω
από δύο ώρεε δεν εμφανίσθηκε

Η χθεσινή ήταν η πρώτη
συνέντευξη στην οποία
κλήθηκαν οι διαπιστευμένοι

στο υπουργείο Υγείαβ
δημοσιογράφοι μετά την
επεισοδιακή συνάντηση
tous τον περασμένο
Δεκέμβριο Τότε είχε
προκληθεί θερμό επεισόδιο

ανάμεσα στον Παύλο
Πολάκη και έναν δημοσιογράφο

στη διάρκεια του
οποίου έγινε ανταλλαγή
προσβλητικών χαρακτηρισμών

Η τετράμηνη σιωπή
από το υπουργείο Υγείαε
αποδόθηκε εν μέρει και
στον καβγά που είχε
μάλιστα avaipopés σε ρά
τσεε σκύλων Ετσι χθεε
πολλοί ήταν εκείνοι που
ανέμεναν στην αίθουσα
τον Πολάκη για να διαπιστώσουν

αν τα πνεύματα
ηρέμησαν στο μεσοδιάστημα

Φευγονταβ εκτόβ από
αυτή την απορία είχαν άλλη

μία αν τελικά ο αναπλη
ρωτήε unoupYÔs απέφυγε
τη συνάντηση για να μην
υπάρξουν επαναλήψειε
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