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Δικαίωμα οτη ζωή
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση
του ΣΦΕΕμε τίτλο Κλινική Ερευνα Πρόοδος στην

πράξη δικαίωμα στη ζωή φωνή στους ασθενείς
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ

Κατερίνα Αντωνίου Πρόεδρος του ΕΟΦ Ιωάννα

Διαμαντοπούλου Υποδιοικήτρια 1 ηςΥ.ΠΕ Αττικής
Καίτη Αποστολίδου Πρόεδροςτης Ελληνικής Ομοσπονδίας

Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ Μαριάννα Λάμπρου
Πρόεδροςτης Πανελλήνιας'ΕνωσηςΣπανίων Παθή
σεων-ΠΕΣΠΑ ΧρήστοςΔαραμήλας Πρόεδροςτης
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη-ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος
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ΣΦΕΕ Ουραγός η Ελλάδα

στις κλινικές μελέτες
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ διοργάνωσε την Τετάρτη

εκδήλωση στην οποία
ακούστηκε από το σύνολο
των παρευρισκομένων η
διαπίστωση ότι η Ελλάδα
εξακολουθεί να είναι ουραγός

στον τομέα των κλινικών

μελετών Από τα 35
δισ ευρώ που διατίθενται
παγκοσμίως για εκπόνηση
κλινικών ερευνών η Ελλάδα απορροφά μόλις και μετά βίας 80 εκατ
ευρώ τη στιγμή που το Βέλγιο με πληθυσμό ανάλογο της χώρας μας
προσελκύει περισσότερα από 2 δισ ευρώ ετησίως
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ Πασχάλη Αποστολίδη και τον

αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κ Σπύρο Φιλιώτη πρέπει και μπορούν τα
80 εκατ ευρώ να πολλαπλασιαστούν μέσα στα επόμενα χρόνια
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Κλινικά νεκρή η Υγεία

ml1

Εργαζόμενοι τον Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός έχουν αποκλείσει συμβολικά τη λεωφόρο Κηφισίας στο νψος της Πανόρμου

Ρεπορτάζ
PfTQ Mciiô
rmela@dimokratianews.gr

Καζάνι

που βράζει
είναι τα δημόσια

νοσοκομεία

που εξακολουθούν

να
λειτουργούν στο κόκκινο
παρά την έκκληση της πολιτικής

ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας προς τους εξουθενωμένους

εργαζομένους
να βάλουν πλάτη

Οι εργαζόμενοι προφανώς
έπειτα από έξι χρόνια

υποσχέσεων έχουν εξαντλήσει

κάθε περιθώριο
υπομονής που διαθέτουν
γΓ αυτό άλλωστε εξαγγέλλονται

διαρκώς στάσεις εργασίας

και συγκεντρώσεις

Από την τσέπη τους θα πληρώνουν
οι ασθενείς την επίσκεψη στους

συμβεβλημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ

διαμαρτυρίας έξω από το
υπουργείο Υγείας και τη
Βουλή

ΓΓ αυτούς τους λόγους

σήμερα οι εργαζόμενοι
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Δρομοκαΐτειο
έχουν προγραμματίσει από
τις 07.00 έως τις 11.00 στάση

εργασίας και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το

υπουργείο Υγείας διαμαρτυρόμενοι

για την υποχρημα
τοδότηση και υποστελέχω
ση του ΕΣΥ Σημειώνεται

ότι το προσωπικό στο Δρομοκαΐτειο

καθημερινά παίζει
τη ζωή του κορόνα γράμματα

καθώς από τους ασθενείς

που νοσηλεύονται οι
90 έχουν διαπράξει έγκλημα

και χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα

επικίνδυνοι Σύμφωνα

με το Σωματείο Εργαζομένων

το Δρομοκαΐτειο
για το πρώτο πεντάμηνο
του 2016 χρηματοδοτήθηκε

με 300.000 ευρώ από
το σύνολο του προϋπολογισμού

του που ανέρχεται

στα 4.000.000 ευρώ Αποτέλεσμα

είναι να αδυνατεί
να εκπληρώσει τις συμβατικές

υποχρεώσεις του σε
προμηθευτές και εργαζομένους

όπως σημειώνει το
σωματείο

Επιπλέον οι 80 εργαζόμενοι
στον τομέα καθαριότητας

φύλαξης και εστίασης

είναι απλήρωτοι πέντε
μήνες Ακόμη επίσχεση εργασίας

ξεκινούν από σήμερα
οι συμβεβλημένοι γιατροί

του ΕΟΠΥΥ γιατί είναι
απλήρωτοι από τον Ιανουάριο

Αυτό σημαίνει ότι οι
ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν

από την τσέπη τους
τις επισκέψεις τους στους
γιατρούς

Κινητοποίηση
προγραμματίζουν

και για αύ¬

ριο Πέμπτη 2 Ιουνίου οι
εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο

Αττικόν που θα συγκεντρωθούν

στην πύλη
του νοσοκομείου από τις
08.00 ως τις 10.00 διεκδικώντας

την επίλυση οικονομικών

και θεσμικών αιτημάτων

τους
Για την Τετάρτη 8 Ιουνίου
η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια

Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
έχει εξαγγείλει 24ωρη πανελλαδική

πανυγειονομι
κή απεργία Την ίδια ημέρα
η ομοσπονδία προγραμματίζει

συγκέντρωση έξω από
το υπουργείο Υγείας σης 11

το πρωί Σημειώνεται ότι τα

δημόσια νοσοκομεία θα λειτουργήσουν

με προσωπικό
ασφαλείας
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Από 17 Ιουλίου τα
δωρεάν φάρμακα
ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ από σήμερα

όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά
η δωρεάν συμμετοχή ανασφάλιστων

και ευπαθών ομάδων

στα φάρμακα Λόγω αδυναμίας

έγκαιρης προσαρμογής και
προετοιμασίας των πληροφοριακών

συστημάτων των συναρμοδίων

υπηρεσιών το μέτρο Θα

ισχύσει από τις 17 Ιουλίου
Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων

σε εγκύκλιο την οποία
απέστειλε χθες ο υπουργός
Υγείας προς τις υπηρεσίες σχετικά

με την περίθαλψη ανασφάλιστων

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική
Απόφαση η οποία εκδόθηκε
τον περασμένο Απρίλιο δικαιούχοι

μηδενικής συμμετοχής
στα φάρμακα είναι όσοι έχουν
ετήσιο ατομικό εισόδημα έως
2.400 ευρώ ή τα ζευγάρια με
ετήσιο εισόδημα 3.600 ευρώ
συν 600 ευρώ για κάθε προστατευόμενο

μέλος Απαλλάσσονται

επίσης από τη συμμετοχή

ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας

67 και άνω και άτομα
που φιλοξενούνται σε δομές
Πρόνοιας
Φάρμακα υψηλού κόστους παρέχονται

αποκλειστικά από τα
φαρμακεία των νοσοκομείων
και του ΕΟΠΥΥ Δίνεται πλέον
η δυνατότητα ηλεκτρονικής συ
νταγογράφησης των απαραίτητων

φαρμάκων μέσα από το σύστημα

της ηλεκτρονικής συντα
γογράφησης ΗΔΙΚΑ μόνο με
τη χρήση του ΑΜΚΑ
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Zôflos με το μπόνου 2
σε υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ
Αναστάτωση

έχει προκύψει
ανάμεσα στους παρόχους
του ΕΟΠΥΥ από ρύθμιση

του νόμου 4368/201 6 το λεγόμενο

παράλληλο πρόγραμμα που
είχε περάσει στα ψιλά γράμματα
Σύμφωνα με το άρθρο 90 προβλέπεται

μπόνους 2 έως 4 εκατ
ευρώ σε υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ
για εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών

Αυτό θεωρείται από τους παρόχους

παράνομο και μη ηθικό
καθώς υποστηρίζουν πως δεν είναι

λογικό δημόσιοι υπάλληλοι
να πριμοδοτούνται για να κάνουν
σωστά τη δουλειά τους

Η διάταξη
Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει

Ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει ελέγχους
προκειμένου να εντοπίσει και να
αποτρέψει παραβατική συμπεριφο

Γ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
I I mgeorganta@3-typos.com

ρά εκ μέρους των παρόχων του
Τα ποσά που προκύπτουν από

ποινές ή εκπτώσεις βάσει των
ελέγχων εισπράτεονται ή συμψηφίζονται

και εν ουνεχεία κατανέμονται

σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος
με απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε
ετήσια βάση για αναπτυξιακούς
σκοπούς του Οργανισμού Εξ αυτών

ένα ποσοστό 2 του ποσού
το οποίο σε καμία περίπτωση δεν

μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εκατ
ευρώ διανέμεται στο προσωπικό
του Οργανισμού ανάλογα με τη
θέση το βαθμό του καθώς και το
βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά
το στάδιο του οχεδιασμού των
νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο
και κατά το στάδιο διενέργειας των

ανωτέρω ελέγχων Κντονη ήταν
η αντίδραση των φαρμακοποιών
παρότι όπως cpaivftai από τις
πληροφορίες είναι και εκείνοι που
επηρεάζονται λιγότερο από αυτή
τπ διάταξη Με επιστολή τους μάλιστα

προς το υπουργί ίο Υγείας και
τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ζητούν την
κατάργηση της σχετικής παραγράφου

στο νόμο
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης

Μπερσίμπς επισήμως δη

Evtoves αντιδράσει
από φαρμακοποιοί
και στελέχη ιδιωτικών
κλινικών Ζητούν
κατάργηση ms
διάταξα

λώνει πως είναι γνωστό ότι o νόμος

υπάρχει και τα χρήματα από
οποιαδήποτε αιτιολογημένη ποινή
θα μπαίνουν σε ειδικό λογαριασμό
χωρίς να θέλει να σχολιάσει τίποτα
περισσότερο

Σύμφωνα μάλιστα με τις πηγές
τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και των

φαρμακοποιών

υπάρχει πολύ καλή συνεργασία

μεταξύ των δύο πλευρών
Σήμερα έχουν και προγραμματισμένη

συνάντηση
Εκτός όμως των φαρμακοποιών

η συγκεκριμένη ρύθμιση βρίσκει
αντίθετους και τους υπόλοιπους
παρόχους Στελέχη από ιδιωτικές
κλινικές αναφέρουν πως αυτός
που θα κάνει τον ελεγχο ξέροντας
πως θα πάρει χρήματα θα ψάξει
να σε βρει και χαρακτηρίζουν
πρωτόγνωρο για μια δημόσια

υπηρεσία να μοιράζονται χρήματα
από ελέγχους
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Αντί για την 1η Ιουνίου οπως είχε αρχικά ορισθεί

Φαρμακευτική περίθαλψη για
ανασφαλίστους απο 15 Ιουλίου

Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις

σχετικά με τη διασφάλιση

της πρόσβασης των ανασφάλιστων

και των κοινωνικά

ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο

σύστημα υγείας

ΤΗί ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Απότις
15Ιουλίου οι ανασφάλιστοι

πολίτεςθα έχουν πρόσβαση

σε φαρμακευτική
περίθαλψη Αρχικά είχε ορισθεί η
1η Ιουνίου για την ενεργοποίηση
της σχετικής απόφασης ωστόσο
λόγωαδυναμίαςέγκαιρηςπροσαρμογής

και προετοιμασίας των πληροφοριακών

συστημάτων των συναρμοδίων

υπηρεσιών οι προθεσμίες

παρατείνονται οπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται σε εγκύκλιοτου
υπουργείου Υγείας

Στην ίδια εγκύκλιο υπογραμμίζεται
ότι όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως

εθνικότητας νομικού καθεστώτος
ή κατοχής νομιμοποιητικών

εγγράφων οφείλουν να γίνονται
δεκτοί στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας

και τα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών των Νοσοκομείων
Ειδικά για την περίθαλψη των

προσφύγων

καιμεταναστών στην εγκύκλιο

τονίζεται ότι τα τμήματα επειγόντων

περιστατικών των νοσοκομείων

οφείλουννακάνουνδεκτούς
τους ασθενείς από παραπομπές που
γίνονται με ευθύνη των ιατρών που

παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα
φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών

Πιο αναλυτικά η εγκύκλιος
παρέχει διευκρινίσεις σχετικάμε τη
διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων

και των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο
σύστημα υγείας Σύμφωνα με την
εγκύκλιο

Όλοι οι πολίτες Έλληνες
καινόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί
κάτοχοι AMΚΑ δικαιούνται πλήρους

πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες

Δομές Υγείας συμπεριλαμβανομένων

καιτων πανεπιστημιακών
νοσοκομείων Η πρόσβαση αυτήδεν
εξαρτάται από την εξέταση από επιτροπές

και δεν υπόκειται σε έλεγχο
εισοδηματικώνκριτηρίων Οι παροχές

που δικαιούνταιοιανασφάλιστοι
απότο δημόοτοσύστημαυγείας βάσει
της νέας κανονιστικής ρύθμισης
εξισούνταιμετιςπαροχές που δικαιούνται

οι ασφαλισμένοικαιπεριλαμβάνουν

ενδεικτικά όλες τις νοση¬

λευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες
τοδικαίωμανα προγραμμότισουν

εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και
χειρουργεία κ.ά

Όσες από τις παραπάνω
παροχές δικαιούνται δωρεάν οι ασφαλισμένοι

οι Δημόσιες Δομές
Υγείας οφείλουν να τις παρέχουν
δωρεάν και στους ανασφάλιστους
χωρίς την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης αποδοχήςχρεών Οι Διοικήσεις

των Νοσοκομείων οφείλουν
να καταγράφουν διακριτά τις ιατρικές

και διαγνωστικές πράξεις για
τις οποίες τα Νοσοκομεία θα επιχορηγούνται

από τον ΕΟΓΤΥΎ

K^s Προκειμένου πολίτες τρίτης

χώρας με νομιμοποιητικά έγγραφα

παραμονής στην Ελλάδα από
δημόσια αρχή να έχουν πρόσβαση
στις παροχές της απόφασης πρέπει
νακατέχουν ήνααποκτούνAMΚΑ
Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν
ΑΜΚΑ ή αδυνατούν να εκδώσουν

πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν
κάρτα υγειονομικής περίθαλψης
αλλοδαπού ΚΥΠΑ Ο ενδιαφερόμενος

αλλοδαπός θα αιτείται την
έκδοση Αριθμού υγειονομικής περίθαλψης

αλλοδαπού από τα κατά
τόπους ΚΕΠ ενώ η χορήγηση της
Κάρτας ΥΠΑ θα γίνεται από υπηρεσίες

των νοσοκομείων με εξάμηνη
ισχύ εκτός των εγκύων γυναικών
που θα είναι ετήσια

£ Η χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων

και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού ή άλλων αναγκαίων

σκευασμάτων θα πραγματοποιείται
απότα Νοσοκομείακαιθα ισχύειό,τι
και για τους ασφαλισμένους του Ε
ΟΠΠΥ

V Η ιατρική καινοσηλευτική
περίθαλψη καθώς και οι απαιτούμενες

κλινικοεργαστηριακές και
λοιπές εξετάσεις των δικαιούχων
παρέχεται σ αυτούς μέσω των αντίστοιχων

ιατρείων και εργαστηρίων
όλωντωνΔημόσιωνΔομώνκαι δεν
δικαιούνται δωρεάν εξετάσεων σε
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα Σε
περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας

νοσηλείας στις Δημόσιες
Δομές Υγείας παρέχεται η δυνατότητα

νοσηλείας σε ιδιωτικέςμονάδες
παροχής υπηρεσιών υγείας Απαιτείται

ωστόσο ιατρική βεβαίωση Τα
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται
στο υπουργείο Υγείας για έκδοση
Υπουργικής Απόφασης με χρέωση
κρατικού τιμολογίου και εις βάρος
του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ



8. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Δεν δέχονται δωρεάν τους ασφαλισμένους οι γιατροί ΕΟΠΥΥ
ΓηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες στον
χώρο της Υγείας από εργαζόμενους

στα νοσοκομεία συμβεβλημένους

γιατρούς και λοιπούς πα
ρόχους που παρά την πρόσφατη
παραίνεση του αναπλ υπουργού
Υγείας Παύλου Πολάκη δεν αντέχουν

άλλο να βάζουν πλάτη
Ετσι από σήμερα οι συμβεβλημένοι

γιατροί του ΕΟΠΥΥ ξεκινούν

επίσχεση εργασίας που σημαίνει

ότι δεν θα δέχονται δωρεάν
τους ασφαλισμένους Διαμαρτύρονται

για την καθυστέρηση εξόφλησης

οφειλομένων από τον
ΕΟΠΥΥ Οπως αναφέρουν δεν
έχουν πληρωθεί ούτε ένα ευρώ
για το πρώτο τετράμηνο του 2016
ενώ έχουν εκδοθεί τιμολόγια με
αποτέλεσμα να προκύπτουν ήδη
φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις που υπερβαίνουν
τις 4.500 ευρώ για εισόδημα που
δεν έχει εισπραχθεί

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ η οποία έχει
εξαγγείλει την κινητοποίηση
συνιστά στα μέλη της να επιδείξουν

κοινωνική ευαισθησία Για
όσο διάστημα διαρκέσει n κινη¬

τοποίηση οι ασφαλισμένοι θα
κληθούν να πληρώσουν από την
τσέπη τους το αντίτιμο της επίσκεψης

Με ένα συμβολικό δεκάλεπτο
αποκλεισμό της λεωφόρου Κηφισίας

χθες νωρίς το πρωί οι
εργαζόμενοι

στο Κοργιαλένειο
Μπενάκειο ΕΕΣ διαμαρτυρήθηκαν

για την υποστελέχωση του
νοσοκομείου Σύμφωνα με το σωματείο

εργαζομένων το νοσοκομείο

θα έπρεπε να έχει 202
γιατρούς και έχει 150 εκ των
οποίων οι 15 είναι επικουρικοί
και περίπου 40 αναμένεται να
συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος
του έτους Αντί για 400 νοσηλευτές

το νοσοκομείο έχει 206 και
αναλογεί ένας νοσηλευτής για
40 ασθενείς Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

πραγματοποιούν σήμερα

έξω από το υπουργείο Υγείας
8 π μ και οι εργαζόμενοι στο

Δρομοκαιτειο που εκτός από την
υποστελέχωση εγείρουν και θέμα
υποχρηματοδότησης Οπως αναφέρουν

για το α πεντάμηνο του
2016 το Δρομοκαιτειο χρηματοδοτήθηκε

μόνο με 300.000 ευρώ
από το σύνολο της χρηματοδό

Συνκέντρωση διαμαρτυρίας
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
στη λεωφόρο Κηφισίας

Η δωρεάν φαρμακευτική
κάλυψη ίων ανασφάλιστων

θα ισχύσει
από τα μέσα Ιουλίου

τησης που θα λάβει εφέτος ύψους
4 εκατ ευρώ αδυνατώντας να
εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις σε προμηθευτές
και εργαζομένους

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν και
οι ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων

που καταγγέλλουν τον αρμόδιο

αναπλ υπουργό κ Πολάκη
ότι δεν πιέζει την ΗΔΙΚΑ να ενσωματώσει

στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ τους κανόνες

ορθής συνταγογράφησης
εξετάσεων αριθμητικά όρια
έλεγχοι κ.ά Οπως αναφέρουν
όσο δεν εφαρμόζονται οι κανόνες
τόσο οι εξετάσεις συνταγογρα
φούνται ανεξέλεγκτα και είναι
πλέον βέβαιο ότι τα διαγνωστικά
κέντρα και εργαστήρια θα υποστούν

για τέταρτη συνεχή χρονιά
clawback και rebate που κατά
πάσα πιθανότητα θα οδηγήσουν
τις περισσότερες μονάδες στην
οριστικό διακοπή της λειτουργίας
τους

Η αιτία καθυστέρησης
Από τα μέσα Ιουλίου και όχι

από σήμερα όπως ήταν o αρχικός

σχεδιασμός θα ισχύσει n

δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη
των ανασφάλιστων

Αιτία γι αυτή την καθυστέρηση

είναι η μη έγκαιρη προσαρμογή

και προετοιμασία των
πληροφορικών συστημάτων των
αρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου

να μπορούν να αναγνωρίζουν
κατά την εκτέλεση των

συνταγών ποιοι ανασφάλιστοι
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

για να λαμβάνουν εντελώς
δωρεάν φάρμακα και ποιοι θα
πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή

επί της φαρμακευτικής δαπάνης

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο
του υπουργού Υγείας Ανδρέα
Ξανθού με την οποία παρέχονται

διευκρινίσεις σχετικό με την
πρόσβαση των ανασφάλιστων
στο ΕΣΥ

Με την εν λόγω εγκύκλιο καλούνται

οι διοικήσεις των νοσοκομείων

μεταξύ άλλων να ορίσουν

άμεσα την υπηρεσία του
νοσοκομείου που θα διεμκολύνει
τους ανασφάλιστους στις σχετικές

διαδικασίες μέχρι να λειτουργήσουν

τα γραφεία Προστασίας

Δικαιωμάτων Ληπτών
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Εγκρίθηκαν 11,5 δια
το 4μηνο για εισαγωγές
Στο 11,5 δισ. ευρώ ανήλθε το πρώτο τετράμηνο του έτους
η αξία των εισαγωγών αγαθών -χωρίς τις υπηρεσίες- που
εγκρίθηκε για λογαριασμό των επιχειρήσεων από την
Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του υπουργείου 

Οικονομικών, αλλά και από τις υποπεπιτροπές των
τραπεζών, που εξετάζουν αιτήματα έως 10.000 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών του πρώτου τετραμήνου του
2016 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τετράμηνο,
περίοδο κατά την οποία η αξία των εισαγωγών ήταν
14,9 δισ. ευρώ, είναι μειωμένη κατά 22,8%, χωρίς αυτό
να μεταφράζεται σε ισόποση μείωση των εισαγωγών
στη χώρα.

Αυτό γιατί στα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του
2016 καταγράφονται οι πληρωμές που έγιναν από επιχειρήσεις 

μέσω τραπεζικών λογαριασμών από τις εγχώριες
τράπεζες, ενώ είναι γνωστό ότι ένα κομμάτι των εισαγωγών
χρηματοδοτείται πλέον μέσω λογαριασμών σε τράπεζες
του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομικών, το πρώτο τετράμηνο του έτους η επιτροπή
εξέτασε 21.211 αιτήματα. Από αυτά εγκρίθηκε το 65%,
που αντιστοιχεί σε αξία ίση με 7,2 δισ. ευρώ, το 7% απορρίφθηκε, 

ενώ το υπόλοιπο 28% αφορούσε αιτήματα που
είτε αρχειοθετήθηκαν, είτε ανακλήθηκαν. Επιπλέον ποσό
4,8 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από τις ειδικές υποεπιτροπές
των τραπεζών.

Αναλυτικά, σε σχέση με τους επιμέρους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, στον τομέα των τροφίμων εγκρίθηκαν 

367 εκατ. ευρώ (5% επί του συνόλου), στον τομέα
των φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων 686 εκατ.
ευρώ (9%), στον τομέα της ενέργειας 1,3 δισ. ευρώ (19%)
και στον τομέα της εισαγωγής πρώτων υλών για την
εγχώρια παραγωγή 505 εκατ. ευρώ (8%).
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Αντιδράσεις για το τσιγάρο του Πολάκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κάπνιζε στην αίθουσα

συσκέψεων του υπουργείου Υγείας

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Απαγόρευση του καπνίσματος σε
παιδικές χαρές παραλίες και πλατείες

ζητεί από την πολιτεία η Ελληνική

Αντικαρκινική Εταιρεία
Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια

Ημέρα Κατά του Καπνίσματος
n Ελληνική Αντικαρκινική

Εταιρεία κάνει έκκληση προς την
κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες

να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους

νόμους σχετικά με
την απαγόρευση του καπνίσματος
σε δημόσιους χώρους αλλά και
να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα
επεκτείνοντας το μέτρο σε ανοικτούς

χώρους για την προστασία
των παιδιών Την ίδια στιγμή που
γινόταν αυτή n έκκληση μία φωτογραφία

του αναπληρωτή υπουργού

Υγείας Παύλου Πολάκη να
καπνίζει στην αίθουσα συσκέψεων

του υπουργείου έκανε τον γύρο

του Διαδικτύου προκαλώντας
πληθώρα σχολίων

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

απευθύνει μηνύματα με πολλούς

αποδέκτες Από την κυβέρνηση

ζητεί μεταξύ άλλων να
εφαρμοστούν άμεσα οι υφιστάμενοι

αντικαπνιστικοί νόμοι και
για τις νέες συσκευασίες των προϊόντων

καπνού όπου το μεγαλύτερο
ποσοστό της εξωτερικής επιφάνειας

των πακέτων πρέπει να
καλύπτεται με εικόνες και προειδοποιήσεις

για τις επιπτώσεις
του καπνίσματος Επιπρόσθετα
ζητεί να απαγορευθεί το κάπνισμα
σε ανοιχτούς χώρους όπου συχνάζουν

παιδιά όπως παιδικές
χαρές πλατείες παραλίες και
ανοικτοί χώροι διασκέδασης και
να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα
της μόλυνσης από τα αποτσίγαρα
Το μήνυμα της Εταιρείας προς
τους καπνιστές στοχεύει και
στο πορτοφόλι τους Οπως αναφέρει

εάν ένας καπνιστής έβαζε
από 18 ετών έως τη συνταξιοδότηση

σε κουμπαρά τα χρήματα
που ξοδεύει για τσιγάρα θα είχε
εξασφαλισμένη σύνταξη 760 ευρώ
εθνική σύνταξη συν την εξοικονόμηση

που θα την απολάμβανε
για περισσότερα και πιο δραστή

Εκκληση για εφαρμογή
και επέκταση του αντικαπνιστικού

νόμου από
την Ελληνική Αντικαρκινική

Εταιρεία
ρια χρόνια ζωής Τέλος καλεί τους
Ελληνες που δεν καπνίζουν να
μην αποδέχονται αδιαμαρτύρητα
τον ρόλο του παθητικού καπνιστή
και να απαιτήσουν από όλους να
συμμορφωθούν με τον νόμο Την
πλήρη εφαρμογή του αντικαπνιστικού

νόμου ζητεί από τον
υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
και τον γ.γ δημόσιας υγείας Γιάννη

Μπαοκόζο και η Ελληνική Καρδιολογική

Εταιρεία ενώ ο πρόεδρος

της Εθντκής Επιτροπής για

τον έλεγχο του καπνίσματος Παναγιώτης

Μπεχράκης κατηγορεί
την ελληνική πολιτεία ότι εξακολουθεί

να μένει αδρανής θεατής
του σοβαρότερου ίσως προβλήματος

Δημόσιας Υγείας σήμερα
Την ίδια στιγμή τη θέση ότι ο

περιορισμός του καπνίσματος
δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμους

αλλά χρειάζεται να αλλάξει
η νοοτροπία των νέων εξέφρασε
ο υφυπουργός Παιδείας Θ Πελε
γρίνης με αφορμή έρευνα σε μαθητές

Α και Β Γυμνασίου Οπως
κατέδειξε η έρευνα το 16,7 έχει
δοκιμάσει να καπνίσει κυρίως
από περιέργεια το 9,2 κάπνισε
έστω και μία φορά τον τελευταίο
μήνα το 30 είναι παθητικοί καπνιστές

στο σπίτι τους ενώ οκτώ
στους δέκα μαθητές συνδέουν
το κάπνισμα με το άγχος
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Οι γιατροί του
ΕΟΠΥΥ προχωρούν
από σήμερα σε
επίσχεση εργασίαβ
διαμαρτυρόμενοι για
Tis καθυστερήσει
στην πληρωμή tous

θα πληρώσουν
ιην επίσκεψη
σιον γιατρό από
ιην ισέπη tous
Νέα ταλαιπωρία για
10 εκαι. ασφαλισμένοι^
ιου ΕΟΠΥΥ μειά
mv επίσχεση εργασίπ5
ιου συμβεβλημένου
ιατρικού προσωπικού
που διαμαρτύρεται για ιην
καθυσιέρηση εξόφλησή5
ιου από ιον Οργανισμό

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΧ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Σε 
επίσχεση εργασίας προχωρούν

από σήμερα 5.500 κλινικοί και
3.500 εργαστηριακοί γιατροί, διαμαρτυρόμενοι 

για την καθυστέρηση
εξόφλησης τους από τον ΕΟΠΥΥ. Μοιραία,
η 1 η Ιουνίου είναι και η ημέρα έναρξης
της ταλαιπωρίας ΙΟεκατομμυρίων ασφαλισμένων 

του Οργανισμού, οι οποίοι θα
κληθούν να πληρώσουν την επίσκεψη
από την τσέπη τους.

Γο προεδρείο της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ 

σε μια προσπάθεια να μετριάσει την
οικονομική αιμορραγία των ασθενών
συστήνει στα μέλη της να τηρήσι >υν - για
όσο διάστημα διαρκέσει η επίσχεση - τη
σύμβαση με το Ταμείο, που προβλέπει ότι
η αμοιβή τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τα 10 ευρώ.

Ωστόσο, είναι στη διακριτική ευχέρεια
του κάθε γιατρού να ζητήσει επιπλέον
χρήματα, πέραν του πλαισίου που ορίζει
ο Οργανισμός.

«Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμείς
επιμένουμε ότι οι συμβεβλημένοι γιατροί
οφείλουν να μη διεκδικούν υπερβολικές
τιμές, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες» 

τονίζει στα «ΝΕΑ» η πυρηνικός
γιατρός και πρόεδρος της Ενωσης Αννα
Μαστοράκου.

Τα χρήματα που θα καταβάλουν οι
ασφαλισμένοι ενδέχεται να τα λάβουν
εκ των υστέρων, υπό την προϋπόθεση
ότι ο Οργανισμός θα εκδώσει σχετική
ανακοίνωση. Στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να καταβάλουν τις αποδείξεις ώστε
να τους επιστραφεί το ποσό που καλύπτει
ο ΕΟΠΥΥ για ιατρική εξέταση.

Εναλλακτική λύση - για τους ασφαλισμένους 

που δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται 

να επιβαρυνθούν για ιατρική εξέταση
ή συνταγογράφηση - είναι τα μονίμως
συμφορημένα δημόσια νοσοκομεία και
οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 

Υγείας (ΠΕΔΥ) που τελούν υπό
κατάρρευση εξαιτίας των ελλείψεων σε
ειδικευμένους γιατρούς πρώτης γραμμής.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ. Υπό τις συνθήκες αυτές η
Ενωση κάνει λόγο για «απαξίωση του
ιατρικού έργου σε μια οικονομικά ζημιογόνο 

και άκρως ψυχοφθόρα σύμβαση».
Και αυτό διότι εκτός από το γεγονός ότι

δεν έχει καταβληθεί καμία πληρωμή από
τον Ιανουάριο και έπειτα, η στάση πληρωμής 

του ΕΟΠΥΥ το 201 5 για τις επισκέψεις
του δεύτερου εξαμήνου «χρεώνει τους

κλινικούς γιατρούς με έναν επιπρόσθετο
φόρο (βάσει της έκδοσης του τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών) που κυμαίνεται από
1.2(H) έως 4.200 ευρώ ανάλογα με τη δήλωση 

εισοδήματος».
Προειδοποιητική επιστολή όμως έστειλε 
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)

λίγες ώρες πριν από την έναρξη της επίσχεσης, 

στην οποία σημειώνει ότι «οι
ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον
ΕΟΠΥΥ παραμένουν απλήρωτοι για το
πρώτο τετράμηνο του 2016, ενώ έχουν
εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια».

Και καταλήγει: «Σας καλούμε όπως
άμεσα παρέμβετε για την έκδοση της
σχετικής ΚΥΑ αλλά και όπως προβείτε
στην αποπληρωμή των δεδουλευμένιον
των ιατρών για τα έτη 201 1 και εφεξής,
άλλως επιφυλασσόμαστε για την άσκηση
παντός νομίμου δικαιώματός μας».

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ. Μέτωπο ωστόσο
έχει ανοίξει ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός
φορέας της χώρας και με τον κλάδο των
φαρμακοποιών. Αφορμή η διάταξη που
προβλέπει μπόνους για τους υπαλλήλους-
ράμποτου ΕΟΠΥΥ, δίνοντας έτσι μεγάλη
έμφαση στους ελέγχους με στόχο να εντοπιστούν 

παρεμβατικές συμπεριφορές εκ
μέρους των παροχών.

Το προεδρείο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) με έγγραφότου
προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
και τη διοίκηση του ΕΟΙ 1ΥΥ σημειώνει ότι
«είναι απολύτως απαράδεκτη η προσπάθεια 

να βαφτιστεί μισθολογική αύξηση
προς τους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ η
υπόσχεση περί παροχής οικονομικών
κινήτρων, προκειμένου να διαπιστώσουν
περισσότερες παραβάσεις και να επιβληθούν 

μεγαλύτερες ποινές».

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

Ούτε évas naiôiatpos
Ins νοσοκομειακέε μονάδεβ Kozàvns,
Γρεβενών, Poôônns, Ξάνθηβ, KaoTopias,
KaßaAas, Σουφλίου, Σερρών, Κατερίνηβ,
Γιαννιτσών, Eöeoaas. αλλά και σε όλο
τον Νομό Χαλκιδικήβ δεν υπηρετεί
ούτε évas ηαιδίατροβ. Αντίστοιχα κενά
παρατηρούνται και σε καρδιολόΥουε,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
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jm war

Ηρωτο πλάνο

Ξανθός Πολάκης

Από mv περίοδο xdpiios
σία ματωμένα γάνηα

Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων κόβουν tous δεσμοί που tous ένωναν με tous
συναδέλφου5 tous που βρίσκονται στην ηγεσία του υπουργείου Υγεία5 s Μέρα με τη μέρα

η ένταση μεγαλώνει όσο μεγαλώνουν οι ελλείψεκ και οι αρρυθμίε5 στα δημόσια νοσοκομεία

Με ματωμένα
γάντια
διαμαρτύρεται
το νοσηλευτικό
προσωπικό εξω
απο το υπουργείο
Υγειαε
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2016

ΤΗΣ ΜΑΡΘΑ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Εμπνευσμένη
από τη ρητορική

του Αλέξη Τσίπρα είμαστε
σάρκα από τη σάρκα αυτού

του λαού η ηγεσία του υπουργείου
Υγείας επιχειρεί να κατεβάσει τους
τόνους της αντιπαράθεσης στον χώρο

της Υγείας επαναλαμβάνοντας σε
κάθε ευκαιρία ότι είμαστε από την
ίδια όχθη του ποταμού

αποδοκιμασίες Οι φωνές αποδοκιμασίας

όμως από τους εργαζομένους
στο ΕΣΥ πληθαίνουν καθώς οι

γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων
μέρα με τη μέρα δείχνει να κόβουν
τους δεσμούς που αρχικά φαινόταν
ότι τους ένωναν με τους συναδέλφους
τους οι οποίοι ανέλαβαν το τιμόνι
στην οδό Αριστοτέλους

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός είναι σπλάγχνο

του ΕΣΥ Με ειδικότητα στη μικροβιολογία

υπηρέτησε για πολλά χρόνια
το Νοσοκομείο Ρεθύμνου ενώ πολλάκις

έχει κατέβει στους δρόμους ως
πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ
στον ίδιο νομό

Γ ιατρός το επάγγελμα είναι και
αναπληρωτής υπουργός ο Παύλος
Πολάκης ο οποίος παρότι τα τελευταία

χρόνια είχε απορροφηθεί από τον
ιδιωτικό τομέα ως δήμαρχος Σφακίων
ίδρυσε δύο περιφερειακά ιατρικά κέντρα

στα οποία χειρουργούσε ο ίδιος
προσωπικά

Από το βιογραφικό του δεν λείπει
και το πλούσιο συνδικαλιστικό έργο
Τόσο ως ειδικευόμενος όσο και ως
ειδικευμένος υπήρξε πολλές φορές
εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ενωσης
Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά

ΕΙΝΑΠ και του Γενικού Συμβουλίου

της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
ΟΕΝΓΕ

Οπως λένε στα ΝΕΑ στελέχη του
χώρου της Υγείας τους πρώτους
μήνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΕΛ είχε δοθεί μια άτυπη γραμμή
προκειμένου να παραχωρηθεί περίοδος

χάριτος στην ηγεσία του υπουργείου

Υγείας
Δεδομένου μάλιστα ότι οι συνδικαλιστές

είναι αυτοί που έχουν τον
πρώτο λόγο στις κινητοποιήσεις η
υποδοχή των δύο γιατρών υπουργών
έγινε σε κλίμα φιλικό αφού η συνδικαλιστική

ηγεσία των γιατρών της χώρας
ανήκε στο στρατόπεδο της τότε νέας
κυβέρνησης

Οταν ο αναπληρωτή
unoupYOS παραβίαζα
τον νόμο για το τσιγάρο
Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον
χώρο ms Υγείαβ lotos auras είναι ο
λόγοβ που οδήγησε τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείαβ Παύλο Πολάκη
να καταφύγει στην παρηγοριά ενόε
τσιγάρου Εκ ms θέσεώε του βέβαια
ενόψει και ms σημερινήβ Παγκόσμιαβ
HpÉpas κατά του Καπνίσματοβ θα
έπρεπε τουλάχιστον να μην το πράττει
οε δημόσια θέα

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο
καταγράφεται σταδιακά επιδείνωση
στις σχέσεις των εργαζομένων του
ΕΣΥ με το υπουργείο Υγείας φέρνοντας

αρρυθμίες στη διοίκηση του
χώρου

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ Τα παραδείγματα των
τελευταίων ημερών είναι ενδεικτικά
της έντασης που φαίνεται να κλιμακώνεται

Την περασμένη εβδομάδα

νοσηλευτές πολιόρκησαν το
υπουργείο Υγείας με το σύνθημα
Υπουργέ βγες από το καβούκι σου

και κατέβα κάτω
Επιπλέον την περασμένη Πέμπτη

έξω από το υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης γιατροί και νοσηλευτές άπλω¬

σαν ματωμένες ποδιές και απέκλεισαν
με αλυσίδες την είσοδο στο κτίριο
διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις
στα δημόσια νοσοκομεία

Και ενώ οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ
έχουν αποφασίσει πανυγειονομική
απεργία για τις 8 Ιουνίου έντονες
αντιδράσεις καταγράφονται και στις
τοπικές κοινωνίες για τα προβλήματα
των δημόσιων δομών Υγείας

Το σκηνικό που διαδραματίστηκε
το Σάββατο έξω από το Μποδοσά
κειο Νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας
έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό

στην οδό Αριστοτέλους καθώς
αποτελεί απόδειξη ότι η κατάσταση
δυσκολεύει για την πολιτική ηγεσία

Εκεί ο Παύλος Πολάκης αναγκάστηκε
να πάρει τον τηλεβόα από τα

μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών
Εορδαίας που τον περίμεναν συγκεντρωμένα

διαμαρτυρόμενα για την
υποβάθμιση της δημόσιας υγείας
τους απλήρωτους γιατρούς και τις
ελλείψεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις όμως του
Πολάκη ότι θα ξημερώσουν καλύτερες
ημέρες το πλήθος συνέχιζε να τον
αμφισβητεί Ιδιο ήταν το κλίμα που
επικράτησε και στο αμφιθέατρο του
νοσοκομείου

ΧΑΣΤΟΥΚΙ Εκεί ο Πολάκης έκανε
λόγο μεταξύ των άλλων για προσλήψεις

και ενέσεις χρηματοδότησης στο
ΕΣΥ αλλά παριστάμενοι ρωτούσαν αν
πιστεύει αυτά που λέει και ο αναπληρωτής

υπουργός Υγείας υπεραμυνόταν
του έργου του

Προπομποί των αντιδράσεων που
καταγράφονται το τελευταίο διάστημα
ήταν οι κάλπες που στήθηκαν πρόσφατα

για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην
ΕΙΝΑΠ και Εκτελεστικής Γραμματείας
στην ΟΕΝΓΕ Και στις δύο περιπτώσεις

τα αποτελέσματα ήταν χαστούκι
για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ΕΙΝΑΠ

το τιμόνι παρέμεινε στη γαλάζια
παράταξη με πρόεδρο τη Ματίνα

Παγώνη ενώ το Μέτωπο που στηρίζεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε την

τέταρτη θέση
Στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας

αναδείχθηκε πρώτη δύναμη το ΚΚΕ
ανατρέποντας τους συσχετισμούς
των πολιτικών δυνάμεων στον χώρο
Οι νοσοκομειακοί γιατροί μαύρισαν
και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση
την παράταξη Μέτωπο που κυριαρχούσε

τα τελευταία επτά χρόνια
στην ΟΕΝΓΕ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕΘ

0 kclXôs ο KCIKÔS

οι unoöxeoeis
και η κατάρρευση
ΠΑΡΟΤΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης φαίνεται

να επενδύει στη συγκρουσιακή τακτική ενισχύοντας το μαχητικό
προφίλ του μπροστά στις κάμερες των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις
τετ α τετ συναντήσεις με τους νοσοκομειακούς γιατρούς τη γραμμή τη
δίνει ο Ανδρέας Ξανθός επιβάλλοντας πιο ήρεμους τόνους

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη συνάντηση στο υπουργείο Υγείας
με το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ διάρκειας περίπου τριών ωρών όπου η πολιτική

ηγεσία επιχείρησε να καλλιεργήσει ένα συναδελφικό κλίμα
με τους συνδικαλιστές του χώρου αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες
του συστήματος

Η εκτίμηση όμως των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας και Πειραιά
είναι ότι ακόμη και αν αναγνωριστούν οι καλύτερες προθέσεις στους
ιθύνοντες της οδού Αριστοτέλους το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Και αυτό διότι όπως δηλώνει στα ΝΕΑ η πρόεδρος

της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς
προσλήψεις προσωπικού τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν

Στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζεται ότι η πολιτική
ηγεσία δεν δέχθηκε την κριτική ότι το σύστημα υγείας είναι υπό κατάρρευση

συμπληρώνοντας
Τα εΠΙΧείρήμαΐα Περί ότι η χρηματοδότηση θα εί

avaxauilms διαψεύδονται να ma του εΦ"<™ κ°rT Ύ
c θα συμβάλει και ο ΕΟΠΥΥ

απο tous μετοΊίσιμοικ öetoes 0 οποίος θα έχει αυξημένα
που φανερώνουν επιδείνωση έσοδα

Επιπλέον σε ό,τι αφορά
την υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων αμφότεροι οι Ανδρέας

Ξανθός και Παύλος Πολάκης αφού εξάντλησαν τις υποσχέσεις
για προσλήψεις σε βάθος χρόνου υπεραμύνθηκαν των συμβάσεων
με μπλοκάκια και των ελαστικών σχέσεων εργασίας μέτρα που ως
αντιπολίτευση μάχονταν σθεναρά επαναλαμβάνοντας ότι θα χρησιμοποιήσουν

κάθε μέσο για τη στελέχωση του συστήματος
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και

αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ Ηλίας Σιώρας επισημαίνει από την
πλευρά του ότι υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες επιδείνωσης της δημόσιας
υγείας συνεπώς τα επιχειρήματα περί ανάκαμψης δεν είναι πειστικά

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό των δημόσιων νοσοκομείων
σημειώνει ότι η επυίορήγησή τους σε σχέση με το 2009 είναι μειωμένη

κατά 60
Ο ίδιος συμπληρώνει ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού

όλων των κλάδων και ειδικοτήτων πάνω από 30.000 έτσι ώστε
να παραμένουν κλειστά χειρουργεία και τουλάχιστον 200 κλίνες σε
Μονάδες Εντατικής θεραπείας ανενεργές με αποτέλεσμα να καταγραφεί

αριθμός-ρεκόρ θανάτων τον χειμώνα λόγω της εποχικής γρίπης
Κι αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιχειρεί να χτίσει γέφυρες

με τους εργαζομένους στο ΕΣΥ ζητώντας τους να βάλουν λίγη πλάτη
ακόμη και επισημαίνοντας ότι και οι ίδιοι οι υπουργοί έχουν ξεκινήσει

από τα πολύ χαμηλά σκαλοπάτια στο ευρύ κοινό προβάλλει
μέτρα όπως η κάλυψη των ανασφαλίστων σε μια προσπάθεια να
αντιστρέψει το βαρύ κλίμα
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