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ΟΕΟΠΥΥ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ

ΕΠΟΧΗ

Αποτελεσματική εκκαθάριση
με εξοικονόμηση πόρων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ

Οριστικό τέλος στο χαρτοβασί
λειο που καταλάμβανε τα γραφεία
των εργαζομένων και τους χώρους
εξυπηρέτησης των πολιτών έβαλε η
διοίκηση του ΕΟΠΥΎ με τον νέο
τρόπο εκκαθάρισης που εγκαινίασε

προσφάτως ο Οργανισμός
Συγκεκριμένα οι πάροχοι για

παράδειγμα οι συμβεβλημένοι γιατροί

τα ιδιωτικά θεραπευτήρια τα
διαγνωστικά κέντρα κ ά προωθούν

σε ετήσια βάση περίπου 100
εκατομμύρια σελίδες παραστατικών

στις υπηρεσίες του οργανισμού
σε όλη την Ελλάδα Αυτές οι υποβολές

στοιβάζονταν σε κούτες
στα κατά τόπους γραφεία των Περιφερειακών

Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ

δυσκολεύοντας τόσο τους
εργαζόμενους και τους πολίτες όσο

και τη διαδικασία της εκκαθάρισης

Είναι κάτι το πρωτόγνωρο για
εμάς που είμαστε κατειλημμένοι
στην κυριολεξία δηλώνει εργαζόμενη

στην Περιφερειακή Διεύθυνση
του ΕΟΠΥΥ στον Πειραιά να

βλέπουμε φως μετά από χρόνια
εργασίας σε άθλιες και τριτοκοσμικές

καταστάσεις
Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας

του οργανισμού η νέα διοί

Ψηφιοποίηοη 100
εκατομμυρίων
εγγράφων ανά έτος
κηση εφάρμοσε τη βέλτιστη λύση
για γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο

των υποβολών των παρόχων
με τη διαδικασία της ψηφιοποίη
σής τους Πλέον ο κλινικός και διοικητικός

έλεγχος των υποβολών
θα γίνεται ηλεκτρονικά από εξειδικευμένο

προσωπικό του ΕΟΠΥΥ
Η εκπόνηση και επιτυχής υλοποίηση

πολυσύνθετων δράσεων από

τους ανθρώπους του οργανισμού

με την αδιάλειπτη αρωγή
του υπουργείου Υγείας λύνει γόρδιους

δεσμούς και δυσλειτουργίες
ετών Το όραμά μας για τον οργανισμό

βήμα βήμα μετατρέπεται σε
πραγματικότητα βελτιώνοντας τις
συνθήκες ζωής χιλιάδων συνανθρώπων

μας τονίζει ο πρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερσίμης

Θετική αποτελέσματα
για τους παρόχους

Μέχρι σήμερα εξηγεί ο αντι¬

πρόεδρος του Οργανισμού Τάκης
Γεωργακόπουλος όλοι γνωρίζουν
ότι οι γιατροί και γενικά οι πάροχοι

πληρώνονταν από τον ΕΟΠΥΥ
με πρόχειρο λογιστικό τρόπο και έπαιρναν

90 της δαπάνης που ζητούσαν

ενώ το 10 έμενε απλήρωτο

και για εκκαθάριση από το
2012 μέχρι σήμερα

Από τον Ιανουάριο του 20 1 6 και
με τον νέο τρόπο εκκαθάρισης που
εγκαινίασε ο ΕΟΠΥΥ οι αιτούμενες

δαπάνες θα εκκαθαρίζονται

στο σύνολο τους και οι πάροχοι θα
πληρώνονται γεγονός που θα επηρεάσει

ευνοϊκά τους ίδιους αλλά

και τις απαιτήσεις του rebate
ciaback που προκύπτουν από τη
νομοθεσία σημειώνει Τέλος σχολιάζοντας

τις αντιδράσεις της ENI
ΕΟΠΥΎ τονίζει ότι εμείς θα επιμείνουμε

σε αυτή τη διαδικασία
που είναι πλέον νομοθετημένη και
θεωρούμε ότι έχουμε τη συντριπτική

πλειονότητα των παρόχων
με το μέρος μας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στρεβλό το σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων
Στρεβλό χαρακτηρίζει η Πανελλήνια'Ενωση

Φαρμακοβιομηχανίας ΠΕΦ το σύστημα τιμολόγησης

των φαρμάκων διότι όπως αναφέρει
σε ανακοίνωση που εξέδωσε παράγει ανισότητες

και οδηγεί σε μεγαλύτερες μειώσεις στις
τιμές των παλιών φθηνών φαρμάκων και σε πολύ

μικρότερες εκείνες των νέων ακριβότερων
Σύμφωνα με την ΠΕΦ ενώ η συνολική μέση

μείωση του νέου δελτίου εκτιμάται σε 3 η μέση

μείωση στα παλιά φθηνά φάρμακα υπολογίζεται

σε 15-17

Πρόκειται για την 8η συνεχόμενη μείωση μετά
και από τις μειώσεις του 20 1 2 ενώ για τα νέα

ακριβότερα φάρμακα με τιμές από 30 έως 150
ευρώ η μέση μείωση εκτιμάται σε 1 Αυτή η
πολιτική τιμολόγησης σύμφωνα με τον ΠΕΦ έχει

ως αποτέλεσμα την εξόντωση των παλαιών
φθηνών φαρμάκων την αδυναμία κυκλοφορίας
νέων γενοσήμων τη διάλυση της ελληνικής παραγωγής

και τη δημιουργία μονοπωλίου εισαγομένων

φαρμάκων Η ΠΕΦ υποστηρίζει επίσης

πως η όποια πρόσκαιρη εξοικονόμηση θα

εξανεμιστεί γρήγορα λόγω της αδυναμίας ελέγχου

του όγκου και της υποκατάστασης των φθηνών

από ακριβότερα σκευάσματα Αυτό ακριβώς

συνέβη και το 2015 και οδήγησε τελικά
στην αύξηση της δαπάνης κατά 1 23 εκατ ευρώ
σε σχέση με το 2014 όπως αναφέρει

Για τον λόγο αυτό ζητάει να εστιαστεί η πολιτική

εκεί που είναι το πρόβλημα δηλαδή στον
όγκο συνταγογραφίας και τον καθορισμό του
προϋπολογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής
δαπάνης σε βιώσιμα επίπεδα
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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ανοιχτή εκδήλωση
με τον Παύλο Πολάκη

Η Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Χαλανδρίου

οργανώνει σήμερα Τετάρτη
20.00 ανοικτή πολιτική εκδήλωση με ομιλητή

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου
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Αντιδράσεις για τα μέτρα

Απεργιακό κύμα
σε λιμάνια υγεία
και συγκοινωνίες
Ο Νέο μπλόκο στα λιμάνια αποφάσισαν

οι εργαζόμενοι σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

Σοβαρό πρόβλημα στα λιμάνια αλλά και στις
συγκοινωνίες προκαλούν οι απεργίες Στον χορό

και οι εργαζόμενοι στην Υγεία και την Παιδεία

ενώ συνεχίζουν οι δικηγόροι οελ 26
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ

ΠανυγειονομικΓ 24ωρη απεργία σήμερα
24ωρη αύριο στον ΟΣΕ και στάση εργασίας
στα μέσα σταθερής τροχιάς Συνεχίζεται η

απεργία σε ΟΛΠ και ΟΛΘ Σελ 26
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Πανυγειονομική κινητοποίηση σήμερα

Σε απεργιακό
κλοιό μπαίνει
όλη η χώρα

Λιμενικοί εργαζόμενοι
σε ΟΣΕ και αστικές

συγκοινωνίες ιατροί και

νοσηλευτές καθώς και

δάσκαλοι έχουν εξαγγείλει
κινητοποιήσεις

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

Σε
απεργιακά κλοιό βρίσκεται

n χώρα καθώς δικηγόροικαι
λιμενεργάτες συνεχίζουν ης

κινητοποιήσεις τους ενώ και οι
εργαζόμενοι

στις αστικές συγκοινωνίες
και τον ΟΣΕ προχωρούν σε στάσεις

εργασίας και 24ωρες απεργίες
για τις επόμενες δύο εβδομάδες Στο
χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν
σήμερα και οι εργαζόμενοι στις δημόσιες

δομές υγείας και την παιδεία

Τη συνέχιση των 48ωρων κυλιόμενων

απεργιών τους αποφάσισαν
οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και τον
ΟΛΘ που ζητούν τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας στα δύο λιμάνια
τη θέσπιση των εργασιακών τους
σχέσεων στη βάση της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας και του Γενικού
Κανονισμού Εργασίας Μάλιστα σε
χθεσινή της ανακοίνωση η ΠΝΟ
καλεί όλους τους εργαζόμενους στα

λιμάνια σε ετοιμότητα για κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων
Την ίδια στιγμή και οι δικηγόροι

προσανατολίζονται σε παράταση της
απεργίας μέχρι τις 15 Ιουνίου

Με προσωπικό ασφαλείας θα
λειτουργήσουν σήμερα και οι δημόσιες

δομές υγείας καθώς η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εργαζομένων στα

Δημόσια Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ
έχει εξαγγείλει 24ωρη πανελλαδική
πανυγειονομική απεργία και συγκέντρωση

έξω από το υπουργείο Υγείας
στις 1 1:00 το πρωί Παράλληλα

σε επίσχεση εργασίας προχωρούν
από σήμερα και οι συμβεβλημένοι
με τον ΕΟΓΤΥΎ γιατροί Αυτό σημαίνει

ότι οι ασφαλισμένοι θα είναι αναγκασμένοι

να πληρώνουν από την
τσέπη τουςτο αντίτιμο της επίσκεψης
ή θα επισκέπτονται τις δημόσιες
δομές υγείας Η Ένωση Ιατρών ΕΟ
ΠΥΥ διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση

εξόφλησης οφειλομένων
ποσών και κάνει λόγο για οσμή
σκανδάλου στον τρόπο ελέγχου των
παραστατικών ώστε να αποπληρωθούν

οι υποχρεώσεις που αφορούσαν
το 10 από το 2012

Παράλληλα σήμερα είναι ημέρα
πανελλαδικής δράσης για την Παιδεία

με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδος να προχωρεί σε 24ωρη

απεργία και την Ομοσπονδία Λειτουργών

Μέσης Εκπαίδευσης σε

στάση εργασίας 12-2 μ μ 2-4 μ μ
ζητώντας την πραγματοποίηση μαζικών

μόνιμων διορισμών στην
εκπαίδευση Δάσκαλοι και καθηγητές

θα πραγματοποιήσουν πανεκπαι
δευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο
της πρωτεύουσας 1 2.30 στα Προπύλαια

ενώ κινητοποιήσεις θα γίνουν
σε Διευθύνσεις και Περιφέρειες
Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα

Εν τω μεταξύ κινητοποιήσεις
ξεκίνησαν από τη Δευτέρα και οι
εργαζόμενοι των Σταθερών Συγκοινωνιών

με προειδοποιητικές στάσεις

εργασίας οε μετρό τραμ και ηλεκτρικό

σιδηρόδρομο ανπδρώντας
στην ένταξη των αστικών συγκοινωνιών

στο υπερ-Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

αλλά και στην καθυστέρηση
της υπογραφής νέας συλλογικής
σύμβασης εργασίας

Οι στάσεις εργασίας που έχουν
εξαγγείλει τα σωματεία εργαζομένων

στην ΣΤΑΣΥ έχουν ως εξής
I Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουνίου 20 1 6

Στάση εργασίας από 12.00 έως
16.00

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016
Στάση εργασίας από 22.00 έως λήξη
βάρδιας

ft Δευτέρα 1 3 Ιουνίου 2016 Στάση

εργασίας από έναρξη έως 10.00

Τετάρτη 1 5 Ιουνίου 2016 Στάση
εργασίας από 2 1 00 έως λήξη βάρδιας

I Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
Στάση εργασίας από 12.00 έως
17.00

Αύριο Πέμπτη η χώρα θα μείνει
χωρίς σιδηρόδρομο ενώ οι εργαζόμενοι

στον ΟΣΕ θα προχωρήσουν οε
επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας

από τις 14 Ιουνίου και νέα
24ωρη απεργία στις 22 Ιουνίου εκφράζοντας

την αντίθεσή τους στην
ιδιωτικοποίηση τωνΤΡΑΙΝΟΣΕ και
ΕΕΣΣΊΎ αλλά και την ένταξη του
ΟΣΕ σιο υπερ-Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων

• Οι στάσεις εργασίας θα
πραγματοποιηθούν

στις 14,15,16 και 21
Ιουνίου από πς 05.00 08.00 από ης
13.00 16.00 και από τις 2 1.00 έως τα
μεσάνυχτα
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