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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

Διευκρινίσεις για την ιατροφαρμακευτική
κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων

Διευκρινίσεις σχετικά με την
πρόσβαση ιων ανασφάλιστων και
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
στο δημόσιο σύστημα Υγείας περιλαμβάνει

εγκύκλιος που συνυπογράφεται

από τον υπουργό Υγείας
Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή
υπουργό Παύλο Πολάκη Στο έγγραφο

απαντώνται μεταξύ άλλων και ερωτήματα

που αφορούν την παροχή

φαρμάκων αλλά και τη διαχείριση
περιπτώσεων αναδρομικής κάλυψης

νοσηλείας για το διάστημα
πριν από την έναρξη ισχύος του σχετικού

νόμου
Όσον αφορά τα φάρμακα επισημαίνεται

ότι οι ανασφάλιστοι που
διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά
έγγραφα διαμονής ή κάρτα υγειονομικής

περίθαλψης αλλοδαπού
ΚΥΠΑ δικαιούνται παροχή φαρ

μάκων με τις ίδιες προϋποθέσεις χή εξαιρούνται μόνοι οι ανασφάλι
συμμετοχής που έχουν και οι ασφα στοι με εισόδημα κάτω ιων 6.000 ευ
λισμένοι ασθενείς Από τη συμμετο ρώ ετησίως

Τα φάρμακα υψηλού κόστους παρέχονται

αποκλειστικά από τα φαρμακεία

των νοσοκομείων και του Ε
ΟΠΥΥ ενώ πλέον δίνεται και η δυνατότητα

ηλεκτρονικής συνταγο
γράφησης των απαραίτητων φαρμάκων

μέσα από το σύστημα της Η
ΔΙΚΑ μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ

Αναδρομική κάλυψη
νοσηλείας

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι

σε περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί

αιτήσεις στους δήμους για έκδοση

βιβλιαρίου ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού

κοινωνικής προστασίας

για αναδρομική κάλυψη νοσηλείας

για το διάστημα πριν από την
έναρξη ισχύος του Ν 4368/16 τότε
τα νοσήλια αυτά διαγράφονται δεδομένης

της δυσκολίας που αντι¬

μετωπίζουν οι δήμοι προκειμένου
να αναζητήσουν ποιες από τις εκκρεμείς

αυτές αιτήσεις αφορούν νοσηλείες

στο διάστημα πριν από την
21.2.16 Απαραίτητη προϋπόθεση
για την απαλλαγή αυτή είναι η προσκόμιση

στο νοσοκομείο του εγγράφου

κατάθεσης της αίτησης με πρωτόκολλο

της υπηρεσίας του δήμου
ημερομηνία κατάθεσης έως την

4.4.16
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας απευθύνει έκκληση προς

τους λειτουργούς της δημόσιας Υγείας
να καταβάλλετε κάθε δυνατή

προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη

ευαισθησία για την εφαρμογή

της ισχύουσας νομοθεσίας
πάντα με πνεύμα συνεργασίας και
σεβασμού απέναντι στους πολίτες

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
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Χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής ερευνάς

Υπεραιωνοβια τα παιδία
που γεννιούνται σημερα

Σύμφωνα με επιστημονικές

μελέτες στην Αμερική
από το 1970 μέχρι το 2000

είχαμε αύξηση του προσδόκιμου

ζωής κατά τρία χρόνια
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ

Πάνω
από εκατό χρόνια θα

ζουν τα παιδιά που γεννιούνται

σήμερα χάρη
στην εξέλιξη της ιατρικής έρευνας
τεχνολογίας και της εφαρμογής

τους στην καθημερινή ζωή Σε
ποσοστό 50 με 75 έχει συμβάλει
η βελτίωση της ποιότητας στην
περίθαλψη και θεραπεία και σε
ποσοστό 25 με 50 οι αλλαγές
στον τρόπο ζωής και πρόληψης

Είναι χαρακτηριστικό πως πριν
από το 1700 το προσδόκιμο επιβίωσης

του ανθρώπου αυξανόταν
μόλις κατά ένα χρόνο σε διάστημα
10.000 χρόνων Σύμφωνα με επιστημονικές

μελέτες στην Αμερική
από το 1970 μέχρι το 2000 είχαμε
αύξηση του προσδόκιμου ζωής
κατά τρία χρόνια

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε

ο κ Διονύσιος Φ Κόκκινος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Παν/μιου Αθηνών Επίτιμος

Διευθυντής και Επιστημονικός
Συνεργάτης Ωνασείου και Διευθυντής

Τομέως Καρδιάς Αγγείων

στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Ακαδημίας Αθηνών μιλώντας

σε διάλεξη του Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού

Κολλεγίου Ελλάδας με θέμα
Η μεταφραστική έρευνα στη Δημόσια

Υγεία
Όπως είπε η ιατρική έρευνα

σε συνδυασμό με την εξέλιξη της
τεχνολογίας και η κλινική εφαρμογή

τους είναι οι βασικοί παράγοντες

που βοήθησαν καθοριστικά
στην αύξηση του προσδόκιμου
ζωής του ανθρώπου

Σύμφωνα με τον κ Κόκκινο η
κλινική εφαρμογή των ερευνών
συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση

μολυσματικών και άλλων

ασθενειών αλλά ταυτόχρονα

και στην ταχύτερη θεραπεία των
ανθρώπων Εντόπισε τα βασικά
αίτια σημαντικών παθήσεων όπως
υπέρταση εκλαμψία παχυσαρκία

διαβήτης διαβήτης καρδιοπάθεια
Παράλληλα συνέβαλε στην

ταχύτερη μεταφορά γνώσης μείωση

κόστους θεραπειών μείωση
απόσταση έρευνας κλινικής πράξης

Σήμερα σύμφωνα με επιστημονικές

μελέτες οι κύριες αιτίες
θανάτου του ανθρώπου προέρχονται

από τα καρδιαγγειακά νοσήματα

τον καρκίνο και τα αναπνευστικά

νοσήματα
Σύμφωνα με τον κ Κόκκινο η

ανάπτυξη της Τηλεϊατρικής Τη
λεφροντίδας τα κλινικά πληροφορικά

συστήματα και οι περιοχι

κές και εθνικές βάσεις πληροφοριών
θα παίξουν καθοριστικό ρόλο

τα αμέσως επόμενα χρόνια στη
βελτίωση της ποιότητας της υγείας
του ανθρώπου Ήδη σύμφωνα με
αμερικανική μελέτη οι παρεμβάσεις

με τη βοήθεια της ψηφιακής
υγείας μπορεί να μειώσουν μέχρι
και 40 τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

ΕΛΛΑΔΑ Τα δεδομένα για το
προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα για
το 2012 δεν διαφέρουν και πολύ
από το προηγούμενο έτος αφού
ήταν 83 χρόνια για τις γυναίκες
και 77,9 χρόνια για τους άντρες
παρουσιάζοντας πολύ μικρή μείωση

από το 2011 Το 2013 ωστόσο
το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση

σημείωσε μικρή αύξηση και
για τα δύο φύλα πλησιάζοντας τα
επίπεδα του 20 1 1 78,3 έτη για τους
άνδρες και 83,4 έτη για τις γυναίκες

ενώ το 2014 παρέμεινε στάσιμο

περίπου οτα ίδια επίπεδα
78,45 έτη για τους άνδρες και

83,51 έτη για τις γυναίκες
Με βάοη τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα

που αφορούν στο έτος
2012 το Προσδόκιμο Ζωής ΠΖ
στην ηλικία των 65 ετών ανέρχεται
στα 2 1 έτη για τις γυναίκες και στα
18,1 έτη για τους άνδρες σημειώνοντας

αύξηση σε σύγκριση με το
2004 κατά 1 2 έτη και για τα δύο
φύλα
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Ανέστειλαν την επίσχεση
οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ
Διορία έως την ερχόμενη Τετάρτη για να τακτοποιήσει τις
οικονομικές του υποχρεώσεις δίνουν στον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι

γιατροί Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ ανέστειλε
την επίσχεση εργασίας που ξεκινούσε χθες μετά την
ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι εκδόθηκε
στην κυριολεξία στο παρά πέντε η κοινή υπουργική
απόφαση που επιτρέπει την πληρωμή των παρόχων Συμφωνά

με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει η
διαδικασία ενταλματοποίησης και πληρωμής των παρόχων
και ειδικά για τις υπηρεσίες ιατρικών επισκέψεων n συγκεκριμένη

ενέργεια θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος
της εβδομάδας Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτ Μπερσίμης
μάλιστα προειδοποίησε τους γιατρούς που θα ξεκινούσαν
κινητοποιήσεις για καταγγελία των συμβάσεών τους
αφού όπως ενημέρωνε παραμονή της κινητοποίησης
όσοι εκ των συμβεβλημένων ιατρών προτίθενται να προβούν

σε παράλειψη υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους

του ΕΟΠΥΥ να ενημερώσουν ρητά και ενυπογράφως
με υπεύθυνη δήλωση προσθέτοντας ότι ο οργανισμός
θα συνεκτιμήσει την ατομική δήλωση στα πλαίσια της
ισχύουσας σύμβασης και της εν γένει νομοθεσίας κατόπιν
θεσμικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο

Εν τω μεταξύ επίσχεση εργασίας ξεκινούν την ερχόμενη
Δευτέρα οι περίπου 80 εργαζόμενοι στην καθαριότητα
στη σίτιση και στη φύλαξη του Δρομοκαιτειου οι οποίοι
σύμφωνα το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου
παραμένουν απλήρωτοι για πέντε μήνες
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