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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Π Πολάκης Το γλέντι των
εργολάβων στα νοσοκομεία τελείωσε

Γιο το καινούργιο καθεστώς που
έρχεται να βάλει τέλος στον εργασιακό

μεσαίωνα των εργολαβικών
γραφείων μίλησε ο Παύλος Πολάκης
χθες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
παρευρέθηκε στην τελετή υπογραφής

30 ατομικών συμβάσεων εργασίας

για τον καθαρισμό και 5 για τη
φύλαξη για πρώτη φορά σε νοσηλευτικό

ίδρυμα της Περιφέρειας
Ενημέρωσε ότι έπονται 16 ακόμη

συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών

εστίασης του νοσοκομείου που
πρόκειται να υπογραφούν μέσα στις
επόμενες ημέρες Το γλέντι των

εργολάβων

στα νοσοκομεία τελείωσε
διεμήνυσε ο Παύλος Πολακης και κατήγγειλε

την κατασπατάληση του δημοσίου

χρήματος από κυκλώματα
που λυμαίνονται τη δημόσια υγεία

6,5 δισ το μαύρο χρήμα
στην Υγεία

Δίνουμε τεράστια μάχη στο κομμάτι

που λέγεται διαφθορά και διαπλοκή

στον χώρο της Υγείας τόνισε
ο αναπληρωτής υπουργός και εξήγησε

ότι για 13 χρόνια στον χώρο
της Υγείας παίζονταν 17 έως 18 δισ
ευρώ τον χρόνο Είναι μια Ολυμπιάδα

κάθε χρόνο Από αυτά ξέρουμε ότι

τα 6,5 δισ ήταν μαύρο χρήμα Και
στη συντριπτική πλειοψηφία μαύρο
χρήμα υπερτιμολόγησης υλικών
φαρμάκων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων

και πρόσθεσε Γι αυτό
ετοιμάζουμε νομοσχέδιο το οποίο θα
αλλάξει τελείως το τοπίο με τις προμήθειες

με κυρίαρχο κριτήριο την
κάλυψη της ανάγκης της δωρεάν ισότιμης

δημόσιας περίθαλψης

Κανείς δεν ακουμπούσε
τον μηχανισμό
της παραοικονομίας

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στις οριζόντιες

περικοπές δαπανών που εφαρμόστηκαν

στη δημόσια Υγεία επί

υπουργίας Λοβέρδου Γεωργιάδη

και Βορίδη για τους οποίους τόνισε
ότι ούτε που ακούμπησαν τον

μηχανισμό

που παράγει την παραοικονομία

Εξήγησε ότι επειδή λοιπόν
έκοψαν από φάρμακα έκοψαν από υλικά

οριζόντια αλλά άφησαν τα καθεστώτα

της τιμολόγησης όπως ήταν
παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο Οι
υπηρεσίες φύλαξης καθαριότητας
σίτισης επισκευών κ.λπ όλες οι υ
ποστηρικτικές λειτουργίες των νοσοκομείων

το 201 1 αθροιστικά στην
Ελλάδα ήταν περίπου 90 εκατ ευρώ
Το 2014 και 15 έφτασαν τα
310.000.000 ευρώ Γιατί έγινε αυτό
Διότι επειδή κόπηκαν οριζόντια φάρμακα

υλικά και αντιδραστήρια και επειδή

δεν περίσσευαν να το πω έτσι
παράπλευρες ωφέλειες από αυτά πια
ανεβάσαμε πάρα πολύ το κόστος αυτών

των υπηρεσιών προκειμένου να
υπάρχουν παράπλευρες ωφέλειες σε
διοικήσεις και δεξιά και αριστερά
σημείωσε ο Π Πολάκης

Ξεπόγωσαν οι προσλήψεις
Όσον αφορά της εφημερίες επε¬

σήμανε ότι φέτος τα 257 εκατομμύρια
που είχαν προβλεφθεί πέρσι για

τις εφημερίες έγιναν 335 εκατομμύρια
συν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν

χρήματα που μπορούν να
πάρουν τα νοσοκομεία από τον ΕΟ
ΠΥΎ Ο Π Πολάκης σημείωσε επίσης

ότι για πρώτη φορά μετά από
πολλά χρόνια προκηρύξαμε 985 θέσεις

λοιπού προσωπικού νοσοκομείων
και για πρώτη φορά μετά από

7-8 χρόνια 690 θέσεις μόνιμων γιατρών

και πως θα προστεθούν άλλοι
1.700 εργαζόμενοι οι οποίοι θα

προκηρυχθούν

μέσα στον Ιούνιο

Βρώμικο παρακράτος στην
υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ

Μιλώντας για τους διαγωνισμούς
που είναι σε εξέλιξη με το ΚΕΕΛΠΝΟ
είπε ότι εκεί λύσσαξε ένα βρώμικο
παρακράτος να μπλοκάρει αυτή την
ιστορία επειδή είχε δημιουργηθεί
ένα σκληρό πελατειακό δίκτυο το οποίο

ήθελε να συνεχίσει να διοικεί όπως

διοικούσε

Κατήγγειλε ότι η διοίκηση ουσιαστικά

τάιζε δημοσιογράφους και
φτάσαμε στο σημείο για 9.000.000

που χρωστάγαμε στην Αυστρία από
το 2007-08 να πάει να μας κόψει τη
δυνατότητα να στέλνουμε παιδιά για
να μεταμοσχευθούν έξω Δεν έδιναν
τα 9.000.000 ευρώ αλλά έδιναν
6.000.000 ευρώ σε κάποια site που
άντε να έχουν 300 άτομα επισκεψι
μότητα τον χρόνο

Τον Ιούλιο ήταν
συμβιβασμός όχι νίκη

Τέλος ο Παύλος Πολάκης είπε ότι
είναι δουλειά μας βγαίνοντας από

τα Μνημόνια να αποκαταστήσουμε
απώλειες και θα το κάνουμε αυτό σιγά

σιγά Γιατί πέρσι τον Ιούλιο υπογράψαμε

ένα συμβιβασμό ήταν συμβιβασμός

είναι σαφές δεν ήταν νίκη

Με το μαχαίρι στον λαιμό δεχτήκαμε

κάποια πράγματα που δεν είναι
μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά
μας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Επάνοδο στην υπηρεσία ζητούν οι γιατροί του ΠΕΔΥ Αττικής
Να σεβαστεί τις διαχρονικές της δεσμεύσεις

και να διασώσει έστω και την τελευταία στιγμή
τη δημόσια ΠΦΥ καλεί την κυβέρνηση η έκτακτη

Γενική Συνέλευση του ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ Αττικής
Η συνέλευση τονίζει ότι η διάλυση της ΠΦΥ ξεκίνησε

με τον νόμο Γεωργιάδη και συνεχίζεται
με την αδράνεια της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας

ενώ πλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος να κλείσουν

και Μονάδες μετά τη μνημονιακή αξιολόγηση

των δομών
Οι γιατροί του ΠΕΔΥ απαιτούν να καταργηθεί ο

κατάπτυστος Ν 4238/2014 να δοθεί δυνατότητα

επανόδου όλων των απολυμένων και όσων

υπηρετούσαν με συμβάσεις έργου επί πολλά έτη
στο ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ Να κριθούν όσοι γιατροί υπηρετούν

σήμερα και να πληρωθούν άμεσα εκείνοι

που έχουν επανέλθει με δικαστικές αποφάσεις

καθώς και να δοθούν προσωποπαγείς θέσεις
σε όλους τους γιατρούς Πα τους γιατρούς χωρίς
ειδικότητα να ενταχθούν ισότιμα στο μισθολόγιο

βαθμολόγιο με τους υπόλοιπους γιατρούς του
ΠΕΔΥ και να εφαρμοστεί πλήρης μισθολογική εξομοίωση

των ΠΑΑ Τέλος η επέκταση της λειτουργίας

των Μονάδων Υγείας να γίνει μόνο εφόσον

υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός γιατρών
Μ.ΚΑΛ
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Επίσχεση εργασίας από τσυς
απλήρωτους γιατρούς ΕΟΠΥΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

01 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ

γιατροί του
ΕΟΠΥΥ αλλά
και κλινικές
διαγνωστικά
κέντρα και
εργαστήρια
βρίσκονται με
ελάχιστη ρευστότητα

εν
αναμονή των
φορολογικών
και ασφαλιστικών

μέτρων

όταν
την ίδια στιγμή

ο οργανισμός

TOUS

οφείλει μεγάλα
χρηματικά

ποσά φωτογραφία

αρχείου

Πάνω από 500 εκατ ευρώ οφείλει ο οργανι
o\iôs nous συμβεβλημένους γιατρούς ενώ
συνολικά τα χρέη του ξεπερνούν τα 2 δισ
ευρώ πνίγοντας τους παρόχους υγείας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Ενα
βαρύ φορτίο οφειλών που

αγγίζει τα 2 δισ ευρώ πνίγει
χιλιάδες παρόχους του ΕΟΠΥΥ

Κλινικές διαγνωστικά κέντρα εργαστήρια

και γιατροί βρίσκονται με
ελάχιστη ρευστότητα εν αναμονή
φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων

τα οποία αναμένεται ότι θα τους
επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο

Οι συμβεβλημένοι γιατροί προχωρούν

από την 1 η Ιουνίου σε επίσχεση
και οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού
θα αναγκάζονται να πληρώνουν οι
ίδιοι το αντίτιμο της επίσκεψης Στην
περίπτωση που στο μεταξύ εκδοθεί
σχετική απόφαση από τον ΕΟΠΥΥ
θα μπορούν να καταθέτουν τις αποδείξεις

στο Ταμείο προκειμένου να
τους αποδίδεται το ποσό

Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους γιατρούς
μισό δισεκατομμύριο ευρώ χωρίς στο
ποσό αυτό να υπολογίζονται οφειλές

παλαιότερων ετών Η καθυστέρηση
καθιστά προβληματική τη συνέχιση
της σύμβασης και τη λειτουργία των
ιδιωτικών ιατρείων σχολίασε χθες
στο Εθνος η Αννα Μαστοράκου
πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ
ENI ΕΟΠΥΥ

Νομικές ενέργειες
Η ENI ΕΟΠΥΥ καλεί τα μέλη της

σε επίσχεση μέχρι να εξοφληθούν
οι επισκέψεις του περααμένου Ιανουαρίου

οι οποίες έχουν ήδη καταστεί
ληξιπρόθεαμες Σύμφωνα με την κ
Μαστοράκου η ENI ΕΟΠΥΥ δρομολογεί

νομικές ενέργειες κατά του
τρόπου ελέγχου και εκκαθαρισηςτων
παραστατικών

Τα ποσά που οφείλονται από τον
Οργανισμό σε συμβεβλημένους γιατρούς

και λοιπούς παρόχους προκαλούν

ίλιγγο Στους γιατρούς οφείλονται

περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ
από επισκέψεις που είχαν γίνει πριν

από το 201 2 σε ασφαλισμένους των
Ταμείων που σήμερα μετέχουν στον
ΕΟΠΥΥ Tous οφείλεται επίσης το
1 0 των οφειλών του 2012 περίπου
50 εκατομμύρια για γιατρούς και διαγνωστικά

έναντι εκκαθαρισης και
ολόκληρο το 2016

Ενδεικτικό είναι ότι σε ετήσια βάση

πραγματοποιούνται από ασφαλι
αμένους του ΕΟΠΥΥ επισκέψεις αξίας

1 1 8 εκατομμυρίων ευρώ διαγνωστικές

πράξεις 302 εκατομμυρίων και
ιατρικές πράξεις αξίας 26 εκατομμυρίων

Με δεδομένο ότι πραγματοποιούνται
σε μηνιαία βάση επισκέψεις

και πράξεις αξίας άνω των 35 εκατομμυρίων

ευρώ οι ληξιπρόθεαμες
οφειλές Ιανουαρίου Φεβρουαρίου
2016 ανέρχονται σε 70 εκατ ευρώ

Την ίδια ώρα o ΕΟΠΥΥ οφείλει
περισσότερα από 1 δισ ευρώ σε ιδι

Οι οφειλές προς τους
γιατρούς ξεκινούν

από το 2012

ωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα

Στους φαρμακοποιούς οφείλεται
μόνον ο Μάιος του 2016 160

εκατομμύρια ευρώ Τα προ του 20 1 2

χρέη ανέρχονται σε 1 0,5 εκατομμύρια
ευρώ για τα φαρμακεία της Αττικής
και περίπου 9 εκατομμύρια της υπόλοιπης

χώρας

Συμψηφισμός
Οι υπηρεσίες του Οργανισμού

προσηαθούν να εκκαθαρίσουν εκατομμύρια

παραστστικά με δειγματοληπτικούς

ελέγχους και παρατηρείται
μια σχετική βελτίωση στον ρυθμό
εξόφλησης Σε πολλές περιπτώσεις
επιχειρείται συμψηφισμός των οφειλών

με εκείνες των παρόχων όπως
με την επιστροφή υπερβάσεων
clawback και τις υποχρεωτικές εκπτώσεις

rebate
Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥκαλείτους γιατρούς

να είναι προσεκτικοί και σε περίπτωση
κουρέματος κατά την εκκαθάριση

Επισημαίνει δε ότι η έκδοση
πιστωτικού τιμολογίου προς τον Οργανισμό

πρέπει να συνοδεύεται από
τη ρητή επιφύλαξα του ενδιαφερομένου

παντός δικαιώματος του για
προσφυγή σε επιτροπή ενστάσεων
και διεκδίκηση του μη αποδεκτού
από τον ΕΟΠΥΥ ποσού δαπάνης
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ΣΦΕΕ

Η κλινική έρευνα
Στο ρόλο της κλινικής έρευνας
για το κοινωνικό κράτος αλλά
και για την οικονομία της
χώρας αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης
Αποστολίδης επισημαίνοντας

Η υγεία είναι στο επίκεντρο
της κοινωνικής και οικονομικής
ευημερίας της Ελλάδας και
αποτελεί το μεγαλύτερο Εθνικό
μας Κεφάλαιο Συνεπώς η
κλινική έρευνα αποτελεί μία
επένδυση στην υγεία το
φάρμακο την καινοτομία και
την οικονομία

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κ Χρήστος Δαραμήλας η Πρόεδρος

της ΠΕΣΠΑ κ Μαριάννα Λάμπρου το Μέλος Εθνικής Επιτροπής

Δεοντολογίας Καθ Μιχάλης Καραμούζης ο Αντιπρόεδρος
του ΣΦΕΕ κ Σπύρος Φιλιώτης ο Γενικός Γραμματέας Φαρμακευτικού

Φόρουμ ΕΒΕΑ EPhForT Δρ Χάρης Λαμπρόπουλος
ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ Πασχάλης Αποστολίδης και η Πρόεδρος

της ΕΛΛΟΚ κ Καίτη Αποστολίδου

Μία
σημαντική επένδυση η

οποία μπορεί να προσελκύσει

κεφάλαια να εισάγει

ερευνητική τεχνογνωσία να
ενισχύσει την επιχειρηματικότητα

την απασχόληση δημιουργώντας

καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας απασχολώντας εξειδικευμένο

επιστημονικό ανθρώπινο

δυναμικό υψηλής εκπαίδευσης

χωρίς καμία επιβάρυνση
για την Ελληνική Πολιτεία

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΦΕΕ
και της ΕΣΔΥ κάθε φορά που
εγκρίνεται μια κλινική έρευνα εισάγονται

στην Ελλάδα περίπου
250.000 ευρώ άμεσης επένδυσης

και προκαλείται βάσει των
δημοσιευμένων δημοσιονομικών
πολλαπλασιαστών καθαρή αύξηση

στο ΑΕΠ της χώρας μας
περίπου 875.000 ευρώ Ολοκληρώνοντας

ο Πρόεδρος του
ΣΦΕΕ απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας

σε όλους τους φο¬

ρείς καθώς όπως υπογράμμισε
Αυτό που απαιτείται είναι η

στενή συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων φορέων ώστε να
βρεθούν συναινετικές λύσεις που
θα αναδείξουν το δυναμικό της
χώρας και θα την καταστήσουν
αξιόπιστο Ευρωπαίο εταίρο
Στρατηγικός στόχος του ΣΦΕΕ
και των εταιριών μελών του είναι

η ανάδειξη της χώρας μας
σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών
μελετών με διεθνή απήχηση που
θα δώσει νέα πνοή και ώθηση
τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και
την Εθνική Οικονομία Στη συζήτηση

που ακολούθησε οι ενώσεις

των ασθενών ανέδειξαν τη
σημασία της Κλινικής Έρευνας
για την πρόσβαση σε καινοτόμα
φάρμακα την αύξηση του προσδόκιμου

ζωής και τη μείωση των
ποσοστών θνησιμότητας με την
Πρόεδρο της Π Ε Σ ΠΑ Μαριάννα

Λάμπρου να δηλώνει Οι

κλινικές μελέτες είναι η μόνη ελπίδα

για τους ασθενείς με Σπάνιες

Παθήσεις Από την πλευρά
της η Πρόεδρος του ΕΛΛΟΚ Καίτη

Αποστολίδου χαιρέτισε την
πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ και τόνισε

ότι οι Σύλλογοι Ασθενών
συμμετέχουν πλέον ως κοινωνικοί

εταίροι
Ο Πρόεδρος του ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Χρήστος Δαραμήλας μίλησε για
την προσωπική του εμπειρία και
τη συμμετοχή του στις κλινικές
μελέτες με διττό ρόλο και ως
ασθενής και ως ερευνητής αναδεικνύοντας

τη σπουδαιότητά
τους αλλά και το ρόλο των

φαρμακευτικών

εταιριών για την ανά
πτυξή τους Κατόπιν ο καθηγητής

Αθανάσιος-Μελέτιος Δημό
πουλος Πρύτανης ΕΚΠΑ και
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

περιέγραψε το επιστημονικό
πλαίσιο τις συνθήκες και τις

προϋποθέσεις που πρέπει να

πληρούνται για να έχουμε αξιόπιστες

κλινικές μελέτες Με την
σειρά του ο Καθηγητής Βιοχημικής

Ογκολογίας Μέλος της
Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Μιχαήλ Καραμούζης αναφέρθηκε

στον τρόπο λειτουργίας
αλλά και τα προβλήματα

της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

τον απολογισμό των κλινικών

μελετών στην Ελλάδα για
το 2015 σε σχέση με το 2014 την
αξία των κλινικών μελετών αλλά
και τη σημασία της σωστής επιλογής

ερευνητικών κέντρων από
τις φαρμακευτικές εταιρίες για
την καλύτερη πραγματοποίηση
κλινικών μελετών στην Ελλάδα
Ολοκληρώνοντας ο Αντιπρόεδρος

του ΣΦΕΕ και Πρόεδρος
Επιτροπής Κλινικών Μελετών
Σπύρος Φιλιώτης τόνισε Η κλινική

έρευνα αποτελεί μία υπηρεσία

υψηλής προστιθέμενης
αξίας Δεν υπάρχουν πρώτες
ύλες ή άλλα υλικά όλη η επένδυση

καθώς και τα δωρεάν φάρμακα

και εξετάσεις που συμπεριλαμβάνονται

σε αυτήν αποδίδουν

προστιθέμενη αξία για τη
χώρα σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 100
Καταλήγοντας ο κ Φιλιώτης κατέγραψε

τα θετικά βήματα που
έχουν διανυθεί καθώς οι αιτήσεις
για νέες κλινικές μελέτες έχουν
αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο

παρελθόν από 130 σε
154 ετησίως επισημαίνοντας
Εάν το καταφέρουμε και μπορούμε

να το καταφέρουμε ωφελημένοι

θα είναι και οι Έλληνες
ασθενείς και οι επαγγελματίες
υγείας και η ελληνική οικονομία

Επένδυση

Κάθε φορά
που εγκρίνεται
μια κλινική
έρευνα εισάγονται

στην
Ελλάδα περίπου

250.000
ευρώ άμεσης
επένδυσης
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εκινουν κινητοποιήσεις οι γιατροί
Γης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται
οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας

υγείας Οι συμβεβλημένοι με
τον ΕΟΠΥΥ γιατροί εμφανίζονται
αποφασισμένοι να σταματήσουν να
δέχονται δωρεάν ασφαλισμένους από
την 1η Ιουνίου και έως ότου ο οργανισμός

τους εξοφλήσει επισκέψεις
του Ιανουαρίου 2016 Την ίδια στιγμή
πράσινο φως προς την ομοσπονδία

τους για έναρξη κινητοποιήσεων δίνουν

οι γιατροί των μονάδων ΠΕΔΥ
της Αττικής οι οποίοι διαμαρτύρονται
για το τελεσίγραφο του υπουργείου
Υγείας σύμφωνα με το οποίο όσοι
παραμένουν με ασφαλιστικά μέτρα
στο ΠΕΔΥ θα πρέπει να επιλέξουν
ανάμεσα στα ιδιωτικά τους ιατρεία
και στο ΕΣΥ αλλιώς θα απολυθούν

Ειδικότερα οι γιατροί των μονάδων
ΠΕΔΥ πρώην ΕΟΠΥΥ της Αττικής
κατά τη γενική συνέλευσή τους καταδίκασαν

διάταξη που περιλαμβάνει
το προσχέδιο νόμου για την ψυχική
υγεία με την οποία θα πρέπει όσοι
γιατροί υπηρετούν στο ΠΕΔΥ αλλά
ταυτόχρονα διατηρούν το ιατρεία
τους με δικαστικές αποφάσεις να
υποβάλουν έως το τέλος του έτους
αίτηση για ένταξή τους σε οργανική
θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

αλλιώς θα απολυθούν Σύμ¬

φωνα με τους γιατρούς η διάταξη
αυτή εκτός του ότι είναι σε σημεία
της αντισυνταγματική αφού τους
ζητεί να παραιτηθούν από κάθε ένδικο
μέσο αντίκειται στο άρθρο 20 του
συντάγματος το οποίο κατοχυρώνει
το δικαίωμα της έννομης προστασίας
σε κάθε Ελληνα πολίτη ενδέχεται
να αποτελέσει μία ακόμα αφορμή για
την κατάρρευση του ΠΕΔΥ Σημειώνεται

ότι σήμερα στις μονάδες έχουν

Θα σταματήσουν να δέχονται

δωρεάν ασφαλισμένους
από 1ης 6 μέχρι ο ΕΟΠΥΥ
να εξοφλήσει επισκέψεις
του Ιανουαρίου

μείνει περίπου 2.300 γιατροί εκ των
5.000 που ήταν πριν από την ένταξή
τους στο ΠΕΔΥ και από αυτούς περίπου
1.000 παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις

Οι γιατροί ΠΕΔΥ της Αττικής
εξουσιοδότησαν την ομοσπονδία τους
να ξεκινήσει κινητοποιήσεις κάτι
που αναμένεται να δρομολογηθεί ανάλογα

με το αποτέλεσμα συνάντησης
των γιατρών με την ηγεσία του υπουργείου

Υγείας η οποία εκκρεμεί και
τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου
στη Βουλή προς ψήφιση

Ταυτόχρονα η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ

που εκπροσωπεί τους συμβεβλημένους

με τον οργανισμό γιατρούς

συστήνει στα μέλη της που
δεν έχουν πληρωθεί για υπηρεσίες
που παρείχαν σε ασφαλισμένους
τον Ιανουάριο να ξεκινήσουν επίσχεση

εργασίας αρχής γενομένης
την 1η Ιουνίου 2016 η οποία και θα
λήξει για κάθε γιατρό με την κατάθεση

στον λογαριασμό του των χρημάτων

που του οφείλει για τον συγκεκριμένο

μήνα ο οργανισμός
Επιπλέον n ένωση δρομολογεί νομικές

ενέργειες έναντι του οργανισμού
για τον τρόπο ελέγχου και εκκαθάρισης

των παραστατικών που οδηγεί
σε νέο κούρεμα των αποδοχών των
συμβεβλημένων γιατρών Υπενθυμίζεται

ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει προχωρήσει
σε εκκαθάριση με βάση δειγματοληπτικούς

ελέγχους στο 5 των παραστατικών

που καταθέτουν οι συμβεβλημένοι

Οπως καταγγέλλει η ENI
ΕΟΠΥΥ με έκπληξη και αγανάκτηση
διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη υπογραφής

ασφαλισμένου/γιατρού ή σφραγίδας

σε ένα μόνο παραπεμπτικό επίσκεψης

από τα 10 παραστατικά του
δειγματοληπτικού ελέγχου οδηγεί
σε περικοπή 200 ευρώ από την αμοιβή
του συμβεβλημένου ιατρού με τη μέθοδο

της αναγωγής στο σύνολο των
παραστατικών της δαπάνης
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Συνταγή
ελλείμματος

Τελικά η φαρμακευτική δαπάνη
δείχνει να είναι ο Πίθος των Δαναΐδων

Από τη μια γίνεται περικοπή
στις τιμές των φαρμάκων από την άλλη

ό,τι εξοικονομείται από εκεί το
υπερκαλύπτει η αντικατάσταση από

ακριβότερα φάρμακα Μάλιστα πληροφορίες

αναφέρουν ότι αυτή η αντικατάσταση

φορτώνει το σύστημα με επιπλέον

κόστη πάνω από 100 εκατ ευ
ρώ Μήπως θα πρέπει λοιπόν το όλο
σύστημα να επαναπροσδιοριστεί και
να μην κολλάει σης τιμές διάθεσης αλλά

κάτι να γίνει πιο εμπεριστατωμένα
στο τι συνταγογραφείται τελικά
Γ ΣΟΚ SID:10249063


	ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Τ4ΕΛΕΙΩΣΕ 
	24/05/2016 ΑΥΓΗ σελ. 1
	24/05/2016 ΑΥΓΗ σελ. 15
	24/05/2016 ΑΥΓΗ σελ. 15

	ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ
	24/05/2016 ΕΘΝΟΣ σελ. 36

	Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
	24/05/2016 ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σελ. 9

	ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
	24/05/2016 ΗΜΕΡΗΣΙΑ σελ. 5

	ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΧΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
	24/05/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 3

	ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ
	24/05/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 5

	ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
	24/05/2016 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ σελ. 8




