
1. ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΑΧΗ Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 17

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΝΘΟΣ

Διαρκής μάχη η θωράκιση της δημόσιας υγείας
Αναμενόμενο και ενδεχομένως
επιβεβλημένο είναι να υπάρξει

μια κινητικότητα και διεκδίκηση
στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων

δήλωσε ο υπουργός Υγείας
Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στον

ραδιοφωνικό

σταθμό Alpha σχολιάζοντας

τις χθεσινές πολύμορφες διαμαρτυρίες

έξω από την Αριστοτέλους

Ο υπουργός τόνισε ότι τα προβλήματα

και οι ανάγκες είναι συσσωρευμένα

τα κενά είναι πάρα πολλά

Προσπαθούμε να δώσουμε ανάσα

σ ένα γερασμένο σύστημα ωστόσο

είπε ότι η δήλωση του προέδρου

της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννά
κου ότι κόβουν το οξυγόνο στην υγεία

βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση
με την πραγματικότητα υπενθυμίζοντας

ότι αυξήσαμε το όριο δαπανών

στον χώρο υγείας κατά 150 εκ
ευρώ που διασφάλισε τον ομαλό εφοδιασμό

των νοσοκομείων
Πρόσθεσε δε ότι εκείνο που έχει

σημασία είναι ότι δεν αμφισβητεί
κανείς ότι υπάρχουν αντικειμενικές

δυσκολίες δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
ότι υπάρχει προσπάθεια σταθεροποίησης

Προσλήψεις 985
νοσηλευτών

Υπενθύμισε ότι το υπουργείο προχωρά

στην άμεση πρόσληψη 985 νοσηλευτών

και λοιπού προσωπικού
σημειώνοντας ότι ακολουθεί η πρόσληψη

2440 ατόμων μόνιμου προ¬

σωπικού μεταξύ των οποίων 690
γιατροί

Το σύστημα προμηθειών
μπλοκάρει τη λειτουργία
της αγοράς

Απαντώντας σε ερώτηση για τις
ελλείψεις των νοσοκομείων σε υλικά

επεσήμανε ότι οφείλονται στο
σύστημα προμηθειών νοσοκομείων
που μπλοκάρει τη λειτουργία της α¬

γοράς και πως υπάρχουν ταμειακά
διαθέσιμα 250 εκ ευρώ που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν διότι είναι

μπλοκαρισμένο το σύστημα προμηθειών

Την ίδια στιγμή που σε κάποιες

περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις

σε φτηνό υγειονομικό υλικό
γίνονται

πανάκριβες εξετάσεις εξήγησε

Αδιαμφισβήτητη
η πολιτική μας βούληση

Ο Αν Ξανθός επανέλαβε τη δέσμευση

της πολιτικής ηγεσίας να
προκαλέσει αλλαγή κλίματος να ηθικοποιήσει

το σύστημα που ήταν
για πολλά χρόνια πεδίο ανομίας
διαφθοράς και εκμετάλλευσης αρρώστου

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
η πολιτική βούληση και η διάθεση
να παρέμβουμε τόνισε ο υπουργός

Τέλος δήλωσε ότι η προσπάθεια

να στηριχθεί η δημόσια περίθαλψη

είναι διαρκής μάχη και
πως είμαστε πραγματικά αφοσιωμένοι

στη δημόσια περίθαλψη
Μ.ΚΑΛ
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ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΑ ΤΗΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΠΤΟΥ

Σε ισχύ τέθηκε από χθες η
φαρμακευτική

κάλυψη των ανασφάλιστων
και των ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής

για τους πολίτες που υπάγονται

στον νόμο για την ανθρωπιστική

κρίση
Συγκεκριμένα κατά την καταχώρηση

συνταγής θα καθορίζεται αυτόματα

από το σύστημα ποσοστό
συμμετοχής 0 για όσες περιπτώσεις

προβλέπεται από τον νόμο ενώ
για τους υπόλοιπους ανασφάλιστους
δικαιούχους του νόμου τα διαθέσιμα
ποσοστά θα είναι 0 10 και 25
Απαραίτητη και μοναδική προϋπό

Ξεκίνησε η φαρμακευτική
κάλυψη των ανασφάλιστων

θεση για την πρόσβαση στις παροχές

υγείας είναι η ύπαρξη αριθμού
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
ΑΜΚΑ

Οι διατάξεις του Ν 4368/2016 εφαρμόζονται

στο σύστημα της Ηλεκτρονικής

Συνταγογράφησης και
συγκεκριμένα η αναζήτηση ΑΜΚΑ
το σύστημα ΑΤΛΑΣ μετονομάζεται
σε Ταμείο Πρόνοιας Δικαιούχοι
του άρθρου 33 του Νόμου
4368/2016 και θα παραμείνει ενεργός

για ένα μεταβατικό στάδιο
για όσους δικαιούχους Πρόνοιας έχουν

βιβλιάριο Πρόνοιας σε ισχύ
Στον νέο φορέα μπορούν να συντα
γογραφούν μόνο οι ιατροί των δη¬

μόσιων δομών

Χορήγηση φαρμάκων
Τα φάρμακα θα χορηγούνται από

τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι
συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση

τα υψηλού κόστους που χορηγούνται

από τα φαρμακεία των
νοσοκομείων Τέλος η σχετική Κοινή

Υπουργική Απόφαση προβλέπει
τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου

Ανασφαλίστων οικονομικά
αδυνάτων Πολιτών στην Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

ΗΔΙΚΑ ΑΕ το οποίο
συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης των δημόσιων

υπηρεσιών υγείας
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Παπαγεωργίου
Ωραμηδέν

λόγωχρεών
ΣΤΟ σημείο μηδέν βρίσκεται
το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

αφού ο ΕΟΠΥΥ τού χρωστά
210.000.000 ευρώ και ακόμα δεν
του έχει δώσει ούτε ένα ευρώ

Γιατροί προσωπικό και διοίκηση

καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες

για να κρατηθεί όρθιο
το διαμάντι των νοσοκομείων
της βόρειας Ελλάδας και παρότι
εδώ και καιρό κρούουν τον κώδωνα

του κινδύνου για επικείμενο
λουκέτο ουδείς εκ των αρμοδίων

έχει δώσει λύση στο πρόβλημα

Αναμένουμε 5.000.000 ευρώ
από αυτά που μας οφείλει ο Ε0
ΓΤΥΎ αλλά ακόμα δεν έχουμε δει
το ποσό είπε στη δημοκρατία
ο πρόεδρος του νοσοκομείου Βασίλης

Παπάς
Οπως αναφέρει ο κ Παπάς το

νοσοκομείο στις εφημερίες δέχεται

περισσότερα από 1.300 άτομα
και με ης ελλείψεις σε υλικά αλλά

και με αρκετά μηχανήματα χαλασμένα

είναι θαύμα το ότι γίνονται
οι εφημερίες
Εχουν χαλάσει μηχανήματα

αλλά επειδή χρωστάμε χρήματα
στους προμηθευτές δεν έρχεται
κανείς να τα επισκευάσει Τα άλλα

νοσοκομεία κάνουν εφημερίες
ανά δύο ενώ το Παπαγεωργίου

μόνο του είπε ο κ Παπάς
Το νοσοκομείο οφείλει περισσότερα

από 80.000.000 ευρώ
σε προμηθευτές και η καθυστέρηση

δύο ετών στην αποπληρωμή
έχει οδηγήσει πολλές εταιρίες

στο να στραφούν με αγωγές κατά
του Παπαγεωργίου

Το νοσοκομείο είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και
το κράτος πληρώνει μόνο τη

μισθοδοσία

ενώ όλα τα υπόλοιπα
έξοδα καλύπτονται από τα ταμεία
του νοσοκομείου

Φονπ Χοριοτι
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Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης
Μπερσίμης καλεί τους ασφαλισμένους

να αναφέρουν τυχόν
περιστατικά παράλειψης υπηρεσίας

των συμβεβλημένων
ιατρών του Οργανισμού

Οι συμβεβλημένοι γιατροί βρίσκονται από χθες σε επίσχεση υπηρεσιών Υγείας

Προειδοποιεί τους γιατρούς ο ΕΟΠΥΥ

Αυστηρή
προειδοποίηση προς

ιους συμβεβλημένους για
ιρούς του ΕΟΠΥΥ βρίσκονται

από χθες σε επίσχεση υπηρεσιών
υγείας διεκδικώντας τα δεδουλευμένα

τους απηύθυνε η διοίκηση του
Οργανισμού Σύμφωνα με ανακοίνωση

του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ
Σωτήρη Μπερσίμη όσοι εκ των
συμβεβλημένων ιατρών προτίθενται
από 08.06.2016 να προβούν σε παράλειψη

υπηρεσιών υγείας προς τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ να ενημερώσουν

ρητά και ενυπογράφως με
υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει

να αποστείλουν στη Διεύθυνση
Συμβάσεων στο fax 210-8110635
καθώς και να την κοινοποιήσουν

στην κατά τόπο αρμόδια ΠΕΔΙ γτα
λόγους διασφάλισης της δημόσιας
υγείας

Όπως διευκρινίζεται ο Οργανισμός
θα συνεκτιμήσει την ανωτέρω

ατομική δήλωση στο πλαίσιο της ισχύουσας

σύμβασης και της εν γένει
νομοθεσίας κατόπιν θεσμικής επικοι
νωνίας και συνεννόησης με τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Παράλληλα

καλεί τους ασφαλισμένους
να αναφέρουν τυχόν περιστατικά

παράλειψης υπηρεσίας των συμβεβλημένων

ιατρών του Οργανισμού
στα τηλέφωνα 210 8110603 210
8110604 210 8110613 Στην ίδια ανακοίνωση

υπογραμμίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ

μέχρι την Τρίτη 7 Ιουνίου

προχώρησε σε ενταλματοποίηση/α
ποζημίωοη εκκαθαρισμένων υποβολών

των παροχών για τον μήνα Ιανουάριο

με τη νέα διαδικασία ελέγχου
και αποζημίωσης στο 1 00 των

εκκαθαρισμένων υποβολών τους Η
συγκεκριμένη ενέργεια αφορά τις
εξής κατηγορίες παρόχων

Συμβεβλημένους Ιατρούς για ι
ατρτκές επισκέψεις Συνολικά έχουν
προωθηθεί μέσω τραπεζών οι αποζημιώσεις

γτα 4.000 ιατρούς ποσοστό
75 του συνόλου των συμβεβλημένων

με τον Οργανισμό ιατρών Στις
επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η
πληρωμήτου συνόλουτων συμβεβλημένων

Φυστκοθεραπευτές Συνολικά έ¬

χουν ενταλματοποιηθεί αποζημιώσεις

προς 1.700 φυσικοθεραπευτές
ποσοστό 81

Στο μεταξύ με μαντινάδες και
χορούς στο υπουργείο Υγείας κατά
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη ξεκίνησε η χθεσινή
κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μεταξύ

άλλων επαρκή στελέχωση και
χρηματοδότηση μονιμοποίηση του
επικουρικού προσωπικού ανανέωση
συμβάσεων των εργαζομένων που
υπηρετούνστην εκτέλεσηκοινοτικών
προγραμμάτων ένταξη στα βαρέα και
ανθυγιεινά



5. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .09/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/06/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Κινητοποιήσεις εν χορώ για την υγεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έξω από τη Βουλή με πανό που απευθύνονται στον κ Παύλο Πολόκη και
φωτογραφίες του Λίγο νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Υγείας και με μαντινάδες Ως πότε οι εργαζόμενοι

θα βάζουμε τις πλάτες και συ Πολάκη και Ξανθέ θα ζείτε μ αυταπάτες τα έψελναν στον αναπληρωτή υπουργό που
είχε ζητήσει από τους νοσηλευτές να βάλουν πλάτη Ενα ομοίωμα μαχαιρωμένου ασθενούς είχε τοποθετηθεί σε φορείο
ενω με τρεις κουμπαράδες στο πεζοδρόμιο οι εργαζόμενοι έκαναν έρανο για νοσοκομεία ΕΚΑΒ και Κέντρα Υγείας Σελ 5
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Με μαντινάδες και καυστικά μηνύματα η
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Μία διαφορετική κινητοποίηση με
χορούς μαντινάδες εράνους και
μηνύματα που καυτηρίαζαν συμπεριφορές

και δηλώσεις της ηγεσίας

του υπουργείου Υγείας πραγματοποίησαν

χθες το πρωί γιατροί
και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

έξω από το κεντρικό
κτίριο του υπουργείου Υγείας
στην οδό Αριστοτέλους Από τις
8 το πρωί εργαζόμενοι άρχισαν
να συγκεντρώνονται έξω από το
υπουργείο όπου στις μαντινάδες
που ακούστηκαν πρωταγωνίστησαν

μεταξύ άλλων η πρόσφατη
παραίνεση του αναπληρωτή
υπουργού Π Πολάκη προς τους
νοσηλευτές να βάλουν πλάτη
αλλά και η εικόνα του Θεριακλή
κ Πολάκη που κάπνιζε σε χώρο
συσκέψεων του υπουργείου Ως

πότε οι εργαζόμενοι θα βάζουμε
τις πλάτες και συ Πολάκη και Ξανθέ

θα ζείτε μ αυταπάτες είναι
μία χαρακτηριστική φράση που
ακούστηκε κατά τις χθεσινές εκδηλώσεις

Ενα ομοίωμα ασθενούς
μαχαιρωμένου στην πλάτη είχε
τοποθετηθεί σε φορείο ενώ με
τρία κουτιά κουμπαράδες στο πεζοδρόμιο

οι εργαζόμενοι έκαναν
έρανο νια τα νοσοκομεία το ΕΚΑΒ
και τα Κέντρα Υγείας Την κινητοποίηση

διοργάνωσε η ΠΟΕΔΗΝ
στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας
στην οποία συμμετείχαν επίσης
και οι νοσοκομειακοί γιατροί ΟΕΝ
ΓΕ ΕΙΝΑΠ Στο κάλεσμα για τη
συγκέντρωση είχαν ανταποκριθεί
και συνταξιούχοι ενώ χαιρετισμό Γιατροί και εργαζόμενοι στα δη
απηύθυνε και ο γενικός γράμμα μόσια νοσοκομεία πραγματοηοί
τέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κου ησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυ
τσούμπας Οι εκδηλώσεις έξω ρίας καυτηριάζοντας τις ηρόσφα
από το υπουργείο Υγείας ολοκλη τες δηλώσεις Πολάκη

των γιατρών
ρώθηκαν ένα τέταρτο μετά τις
12 το μεσημέρι οπότε οι διαδηλωτές

κατευθύνθηκαν προς το
υπουργείο Εργασίας και μετά προς
το Μέγαρο Μαξίμου όπου ωστόσο
κλούβες των ΜΑΤ δεν τους επέτρεψαν

να πλησιάσουν
Εν τω μεταξύ να αναφέρουν

τον συμβεβλημένο γιατρό που θα
αρνηθεί να δεχθεί δωρεάν στο ιατρείο

του λόγω της κινητοποίησης
καλεί τους ασφαλισμένους ο πρόεδρος

του ΕΟΠΥΥ Σωτήρης Μπερ
σίμης Οι σχετικές αναφορές μπορούν

να γίνονται μέσω των τηλεφωνικών

γραμμών 21 0-81 10.603
210-81.10.604 και 210-81.10.613
Αιτία είναι η έναρξη της επίσχεσης

εργασίας των συμβεβλημένων
γιατρών του ΕΟΠΥΥ που δεν έχουν
πληρωθεί για υπηρεσίες που παρείχαν

τον Ιανουάριο του 2016
Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση

του ΕΟΠΥΥ έως την Τρίτη 7 Ιουνίου

είχαν προωθηθεί μέσω τραπεζών

οι αποζημιώσεις νια ιατρικές
επισκέψεις του Ιανουαρίου σε
4.000 γιατρούς ποσοστό 75 του
συνόλου των συμβεβλημένων
ενώ έχουν ενταλματοποιηθεί αποζημιώσεις

προς 1.700 φυσικοθε
ραπευτές

Με ανακοίνωσή του ο κ Μπερ
σίμης ζητεί από τους συμβεβλημένους

γιατρούς που δεν δέχονται
από χθες δωρεάν ασφαλισμένους
να ενημερώσουν ενυπόγραφα με
υπεύθυνη δήλωση για την ενέρ
γειά τους αυτή και ενημερώνει
ότι ο Οργανισμός θα συνεκτιμήσει

την ατομική δήλωση στο
πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης
και της εν γένει νομοθεσίας κατόπιν

θεσμικής επικοινωνίας και
συνεννόησης με τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο
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