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ΘΕΟΦΙΛΟ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Επαγρύπνηση και άμεση κινητοποίηση
για την προστασία της δημόσιας Υγείας

Τα καθήκοντα του ως νέος πρόεδρος

του ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε επίσημα

χθες ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
παρουσία του υπουργού Υγείας Ανδρέα

Ξανθού του αναπληρωτή υπουργού

Παύλου Πολάκη και του γ.γ
Δημόσιας Υγί ίας Γιάννη Μπασκό
ζου

Αφού προηγήθηκε σύντομη ενημέρωση

από υπηρεσιακούς παράγοντες
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

παρουσίασε τον νέο πρόεδρο
στο προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και
διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι
η προτεραιότητα της νέας διοίκησης
θα είναι να υπάρχει ένα κλίμα καλής
συνεργασίας με το επιστημονικό
προσωπικό αλλά και όλο το ανθρώπινο

δυναμικό του φορέα έτσι ώστε
το ΚΕΕΛΠΝΟ να επιτελέσει με τη

μεγαλύτερη

δυνατή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα

τον πολύ κρίσιμο
ρόλο του σιη δημόσια Υγεία

Ταυτόχρονα η πολιτική ηγεσία α¬

νέφερε στους εργαζόμενους ότι η κατεύθυνση

που έχει δοθεί στη νέα διοίκηση

είναι να υπάρχει θεσμική
διοικητική και λειτουργική εξυγίαν¬

ση του φορέα έτσι ώστε το ΚΕΕΛΠΝΟ

ξεπερνώντας τις παθογένειες
του παρελθόντος να μπορέσει να ανταποκριθεί

στον βασικό σκοπό του

που είναι η πρόληψη και η προστασία
της δημόσιας Υγείας

Υπογραμμίστηκε δε ότι το τρίπτυχο
για την επίτευξη του στόχου είναι

διαφάνεια αξιοκρατία επιστημονική
τεκμηρίωση

Επιπλέον η πολιτική ηγεσία διαβεβαίωσε

τους εργαζόμενους ότι δεν
πρόκειται η νέα διοίκηση να επιδοθεί

σε κυνήγι μαγισσών ούτε υπάρχει

η πρόθεση συνολικής ενοχοποίησης

του προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ

για υποθέσεις που έχουν
παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη

Ο Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ ευχαρίστησε

τον υπουργό για την εμπιστοσύνη
του και αναφέρθηκε στο σημαντικό

έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο
προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία
στην περίοδο αυτή που στην κοινωνικοοικονομική

κρίση προστίθεται η
πρόκληση από την παραμονή στη
χώρα μας δεκάδων χιλιάδων μεταναστών

σε αντίξοες συνθήκες Τέλος
ζήτησε την πιο μεγάλη επαγρύπνηση
και την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών

για την προστασία της δημόσιας

Υγείας
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Νυστέρι των δανειστών
σε έξοδα για την Υγεία

ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ περικοπές φέρνουν

οι νέες οδηγίες των δανειστών

στον τομέα της υγείας
και ειδικότερα στα φάρμακα στις
διαγνωστικές εξετάσεις στα οικονομικά

των δημόσιων νοσοκομείων

αλλά και στις ιδιωτικές
κλινικές

Σύμφωνα με πληροφορίες
η νέα εντολή που δίνουν οι θεσμοί

στο υπουργείο Υγείας είναι
να τραβήξει χειρόφρενο στον
εκτροχιασμό του προϋπολογισμού

του ΕΟΠΥΥ
Στην κατεύθυνση αυτή η

ηγεσία του υπουργείου Υγείας
θα πρέπει έως τον Δεκέμβριο να
έχει βρει λύση ώστε την επόμενη

χρονιά το claw back προς τις
επιχειρήσεις υγείας το ποσό δηλαδή

που πληρώνουν για τη διαφορά

των πραγματικών δαπανών
σε σύγκριση με τον κλειστό

προϋπολογισμό

του ΕΟΠΥΥ να είναι

κατά 30 μειωμένο σε σχέση
με τη φετινή χρονιά ενώ το 2018
θα πρέπει να επιτευχθεί επιπλέον

μείωση 30°/ο σε σχέση με το
2017

0 προϋπολογισμός
Ενδεικτικά οι φαρμακευτικές
επιχειρήσεις αναμένεται να υποστούν

φέτος claw back που μπορεί
να ξεπεράσει τα 350.000.000

ευρώ ενώ κατά 200.000.000 ευ
ρώ εκτιμάται ότι θα ξεφύγει και
ο προϋπολογισμός για τα νοσήλια

των κλινικών
Επίσης οι δανειστές απαιτούν

από το υπουργείο Υγείας
και τον ΕΟΠΥΥ περαιτέρω μείωση

στις τιμές αποζημίωσης των
διαγνωστικών εξετάσεων ώστε
να συρρικνωθούν τα αιτήματα
των διαγνωστικών κέντρων για
τις ιατρικές πράξεις που γίνονται
στους ασφαλισμένους

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί

συγκεκριμένες οδηγίες για το
πώς θα επιτευχθεί αυτό
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Πέντεμήνες για ακπνοβολιες

Ρεπορτάζ
Pire ΜεΑά
rmela@dimokratianews.gr

Σε
γολγοθά δίχως τέλος

εξελίσσεται π κατάσταση
των καρκινοπαθών στην
Ελλάδα που αναγκάζονται

να περιμένουν έως
πέντε μήνες για να υποβληθούν σε
ακτινοβολίες παρά τις υποσχέσεις
του υπουργείου Υγείας για προσλήψεις

στα ακτινοθεραπευτικά τμήματα
των δημόσιων νοσοκομείων
Σύμφωνα με χθεσινή καταγγελία
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

ΙΣΑ ένας 55χρονος ασθενής περιμένει

τέσσερις μήνες προκειμένου
να κάνει τη θεραπεία του Συγκεκριμένα

όπως αναφέρει ο ΙΣΑ το
αίτημά του για ακτινοβολίες εκκρεμεί

από τον περασμένο Ιανουάριο
Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Μαρτίου

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
ΙΣΑ απέστειλε επιστολή προς την

Νέα καταγγελία για
τη λίστα αναμονής

παρα τις δεσμεύσεις
από το υπουργείο

ηγεσία του υπουργείου Υγείας ζητώντας

να δοθεί άμεσα λύση στο
πρόβλημα της πολύμηνης αναμονής

για ακτινοθεραπεία και κάνοντας

λόγο για τριτοκοσμική κατάσταση

Παράλληλα υπογράμμιζε ότι θα
διερευνήσει το ενδεχόμενο να εξεταστούν

και τυχόν ποινικές ευθύνες

στο συγκεκριμένο θέμα
Την ίδια ημέρα το υπουργείο

Υγείας είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει

σε προσλήψεις προκειμένου
να επιλυθεί το πρόβλημα Παρ

όλα αυτά σχεδόν δύο μήνες μετά

ο ΙΣΑ υπενθυμίζει στο υπουργείο
Υγείας ότι το πρόβλημα συνεχίζεται

με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται
η υγεία των ασθενών Ακόμα ο τεχνολογικός

εξοπλισμός των ακτινο
θεραπευτικών κέντρων είναι απαρχαιωμένος

Συγκεκριμένα με βάση
τα διεθνή δεδομένα η Ελλάδα θα
έπρεπε να έχει 60 μηχανήματα ενώ
έχει 37 από τα οποία μόνο 24 είναι
στον δημόσιο τομέα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014
το Ιδρυμα Σταύρου Νιάρχου είχε

εγκρίνει δωρεά 1 6.000.000 ευ
ρώ για την προμήθεια επτά σύγχρονων

γραμμικών επιταχυντών
στα νοσοκομεία Αλεξάνδρα Αττι
κόν θεαγένειο στα πανεπιστημιακά

νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης
Λάρισας Πάτρας και Κρήτης Ωστόσο

προκειμένου να προχωρήσουν
οι δωρεές το ίδρυμα είχε θέσει ως
προϋπόθεση την πρόσληψη ειδικού
προσωπικού που θα μπορούσε να
λειτουργεί τα μηχανήματα
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Με συνοδεία αστυνομικών
η ηγεσία του υη Υγείας

για να τοποθετήσει τοννέο
πρόεδρο του οργανισμού

ρωτοφανή επίσκεψη συνοδεία
ένστολων αστυνομικών πραγματοποίησαν

χθες το πρωί στο
Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων

ΚΕΕΛΠΝΟ ο υπουρ¬
γός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής

υπουργός Παύλος Πολάκης Στη θέα
της αστυνομικής δύναμης πολλοί από το
επιστημονικό προσωπικό που απαρτίζεται
από επιστήμονες διεθνούς κύρους θεώρησαν

αρχικά ότι τους επισκέπτεται ο πρωθυπουργός

Αλέξης Τσίπρας
Σύντομα όμως διαπίστωσαν ότι το περιπολικό

με τους αστυνομικούς συνόδευε τον
κ Ξανθό και τον κ Πολάκη που πήγαν για
να εγκαταστήσουν τον νέο πρόεδρο Θεόφιλο

Ρόζενμπεργκ
Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοκρατίας

το προσωπικό αναρωτήθηκε αν η
πολιτική ηγεσία νιώθει ότι κινδυνεύει από
αυτούς και έσπευσε συνοδεία αστυνομικών

στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο υπουργός ΥγείαςΑνόρεας Ξανθός αριστερά με τον αναπληρωτή υπουργόΠαύλο Πολάκη δεξιά

Είναι κωμικοτραγικό να απαξιώνεται έτσι το
επιστημονικό προσωπικό του κέντρου Πού
νομίζουν ότι ήρθαν και χρειάζονται προστασία

ήταν κάποια από τα σχόλια που καταγράφηκαν

Εντύπωση επίσης προκάλεσε το γεγονός
ότι δεν προσκλήθηκαν τα μέλη του διοικητικού

συμβουλίου που προέρχονται από
την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Πανελλήνιο

Ιατρικό Σύλλογο ΠΙΣ αλλά μόνο τα

μέλη που επέλεξε η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας
Κατά την έξοδό του ο κ Πολάκης δήλωσε

Ηρθαμε να εγκαταστήσουμε τον νέο
πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ Γυρνάμε σελίδα
με άλλο κοινωνικό συμβόλαιο και άλλο ρόλο

του ΚΕΕΛΠΝΟ Σημειώνεται ότι ο πρώην
πρόεδρος καθηγητής Αθανάσιος Γιαννόπουλος

που παύθηκε από τον κ Πολάκη
έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Επανεξελέγη
npÔEÔpOS
ms ΕΙΝΑΠ
η Μ Παγώνη
Η ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ επανεξελέγη

πρόεδρος της Ενωσης
Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας
Πειραιά ΕΙΝΑΠ Επειτα από ψηφοφορία

που διεξήχθη στα γραφεία

της Ενωσης και στην οποία

συμμετείχαν 14 από τα 15 μέλη
του διοικητικού συμβουλίου
προέκυψε το εξής αποτέλεσμα
Πρόεδρος εξελέγη η Ματίνα
Παγώνη αντιπρόεδρος ο Ηλίας
Σιώρας ταμίας ο Κώστας Λιβα
δάς και ειδικός γραμματέας ο
Δημήτρης Βραχάτης
Μέλη του συμβουλίου είναι oc

Αγρογιάννη Μαίρη Αντύπας
Γιώργος Γέρου Ηλέκτμα Δρί
τσας Σπύρος Ζάκκα Μαρία Κο
λοκάθης Φώτης Κοσμοπούλου
Ολγα Παπανικολόου Πάνος Σι
δέρης Γιώργος Σωκιανός Μάνος
και Τσιλίκας Κωνσταντίνος
Για το αξίωμα του προέδρου
υπήρξαν τρεις υποψηφιότητες
Κολοκάθης Φώτης ψήφος 1

Παγώνη Ματίνα ψήφοι Π Πα
πανικολάου Πάνος ψήφοι 2
Για τη Θέση του γενικού γραμματέα

δεν υπήρξε υποψηφιότητα
και η Θέση προς το παρόν

παρέμεινε κενή
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Επιπλέον σημείωσε ότι η κατεύθυνση που έχει
δοθεί στη νέα διοίκη

0 Geocpiflos
Ρόζενμπεργκ
ανέλαβε πρόεδρ<κ
ιου ΚΕΕΑΠΗΟ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ του ο νέος πρόεδρος

του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
χθες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός
παρουσίασε τον νέο πρόεδρο στο προσωπικό του
ΚΕΕΛΠΝΟ και διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους
ότι η προτεραιότητα της νέας διοίκησης θα είναι
να υπάρχει ένα κλίμα καλής συνεργασίας με το
επιστημονικό προσωπικό αλλά και όλο το ανθρώπινο

δυναμικό του φορέα έτσι ώστε το ΚΕΕΛΠΝΟ
να επιτελέσει με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία

και αποτελεσματικότητα τον πολύ κρίσιμο
ρόλο του στη Δημόσια Υγεία

0 υ r ουργός
Υγείας

Ανδρέας Ξανθός
διαβεβαίωσε
το προσωπικό
ότι η νέα ίιοίκηση
δεν πρόκειται
να επιδοθώ σε
κυνήγι μαγισσών

ση είναι να υπάρχει
θεσμική διοικητική και
λειτουργική εξυγίανση
του φορέα έτσι ώστε
το ΚΕΕΛΠΝΟ ξεπερνώντας

τις παθογένειες
του παρελθόντος

να μπορέσει να ανταποκριθεί

στον βασικό
σκοπό του που είναι
η πρόληψη και η προΙ^Η στασία της Δημόσιας
Υγείας Υπογράμμισε

δε ότι τα τρία κρίσιμα εργαλεία για την επίτευξη
αυτού του στόχου θα πρέπει να είναι η διαφάνεια
η αξιοκρατία και η επιστημονική τεκμηρίωση

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε
τους εργαζόμενους ότι δεν πρόκειται η νέα διοίκηση

να επιδοθεί σε κυνήγι μαγισσών ούτε υπάρχει
η πρόθεση συνολικής ενοχοποίησης του προσωπικού

του ΚΕΕΛΠΝΟ για θέματα για τα οποία ήδη
έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος και για υποθέσεις

που έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη
Ο νέος πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ από την πλευρά

του ευχαρίστησε τον υπουργό για την εμπιστοσύνη

του και αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο
του Κέντρου που προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία
στην περίοδο αυτήν που στην κοινωνικοοικονομική
κρίση προσ:ίθεται η πρόκληση από την παραμονή

στη χώρα μας δεκάδων χιλιάδων μεταναστών
σε αντίξοες συνθήκες και ζήτησε την πιο μεγάλη
επαγρύπνηση και την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών

για ι:ην προστασία της Δημόσιας Υγείας
ΝΤΑΝΙ ΒΕΡΓΟΥ
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Η καλύτερη
διαδικασία
διαβούλευσης

Ολοκληρώθηκε χθες η διαβούλευση
μεταξύ ΕΟΦ και φαρμακευτικών

εταιρειών όσον αφορά την προτεινόμενη
λϊστα των νέων τιμών των φαρμάκων

και μέσα στην επόμενη εβδομάδα το
αργότερο η Επιτροπή Τιμών θα συντάξει

την τελική ώστε να εκδοθεί διά χειρός

υπουργού Υγείας το νέο δελτίο τιμών

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς
η διαδικασία κύλησε ιδιαίτερο ομαλά
και λέγεται πως ίσως ήταν η καλύτερη
διαδικασία διαβούλευσης που έγινε ποτέ

Νέες τιμές στα φαρμακεία βέβαια
αναμένονται τον Ιούνιο ενώ δεν θα πρέπει

να αναμένουμε φοβερές εξοικονομήσεις

όπως εικάζεται Γ Σακ
SID:1021J885
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Εγκαιέσιησαν μόνοι tous
τον νέο πρόεδρο ίου ΚΕΕΛΠΝΟ
Μια άνευ προηγουμένου κεκλεισμένων

των θυρών φιέστα
στήθηκε χτες το πρωί στο

Μαρούσι στο κτίριο όπου στεγάζεται

το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύσσωμη η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας σε κλοιό
ασφαλείας από την Αστυνομία
επισκέφτηκε τα γραφεία του
Κέντρου για να τοποθετήσει
τον νέο πρόεδρο Θεόφιλο Ρό
ζενμπεργκ αναπληρωτή καθηγητή

Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ιδρυτή και επί πολλά έτη
πρόεδρο των Ελλήνων Γιατρών
του Κόσμου ο οποίος από το
2007 διευθύνει το Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνής
Ιατρική Διαχείριση Κρίσεων
Υγείας
Η προβλεπόμενη εθιμοτυπική
τελετή παράδοσης παραλαβής

δεν έγινε ποτέ πάντως αφού ο
απερχόμενος πρόεδρος καθηγητής

επίσης της Χειρουργικής
Θανάσης Γιαννόπουλος δεν
έλαβε σχετική πρόσκληση καθώς

όπως φαίνεται ο Παύλος
Πολάκης που τον καρατόμησε
τον έχει βάλει στη μαύρη λίστα
Ισως να ευθύνεται και το γεγονός

ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων που έχει καταθέσει ο
και πρώην γαλάζιος υφυπουργός

Γιαννόπουλος κατά της
απόφασης του αναπληρωτή
υπουργού Πολάκη
Προσκλητήριο όμως δεν στάλθηκε

ούτε στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου που ορίζονται
από την Εκκλησία και τον Πανελλήνιο

Ιατρυίό Σύλλογο Ετσι
στην αίθουσα παρευρίσκονταν
αποκλειστικά οι εκλεκτοί της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου

Υγείας
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