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Τίτλος:  
Ο υφυπ. Υγείας Μ. Σαλμάς "πριμοδοτεί" την ακριβότερη 
μέθοδο μοριακού ελέγχου! 
Μέσο :  

http://www.alfavita.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=72025 

 

Μπορείτε να φανταστείτε ότι, εν μέσω ασφυκτικής δημοσιονομικής 
στενότητας για τη χώρα μας, συνεπώς και για το υπουργείο Υγείας, 

δαπανήθηκαν πέρυσι, το 2011, περισσότερα από... 2 εκατ. ευρώ 
προκειμένου να ελεγχθούν ένα προς ένα, δηλαδή με τη μονήρη μέθοδο 

του μοριακού ελέγχου του αίματος (ΝΑΤ), 100.000 δείγματα για τον ιό 

του Δυτικού Νείλου για να καταλήξουμε τελικά στο αποτέλεσμα να 
εντοπισθούν μόλις... πέντε (5) θετικά δείγματα στον ιό; 

Με άλλα λόγια, δηλαδή, δαπανήθηκαν περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ για 

εξετάσεις αξίας... εκατό (100) ευρώ! Δεν ήξεραν; Ήξεραν. Η χώρα μας 
δεν ανήκει στην Αφρική και ο μονήρης έλεγχος για τον ιό του Δυτικού 

Νείλου δεν ενδείκνυται, καθώς τα θετικά δείγματα δεν αναμένεται να είναι 
πολλά. Δεν ήξεραν; Ήξεραν. Η πιο φθηνή και η ιδανική μέθοδος για τη 

χώρα μας ήταν, είναι και θα είναι αυτή των μικροδεξαμενών, δηλαδή ο 
έλεγχος έξι δειγμάτων ταυτόχρονα. Αυτή η μέθοδος συνδυάζεται με τον 

μονήρη έλεγχο για τις μικροδεξαμενές οι οποίες θα δείξουν ύπαρξη 
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θετικού δείγματος. Ήξεραν, αλλά δαπάνησαν περισσότερα από 2 εκατ. 
ευρώ... 

 

Ο Σαλμάς ξέρει και είναι... ακριβός! 

  

Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας Αν. Λυκουρέντζος έχει δώσει 

από τις 3 Αυγούστου 2012 εντολή στην πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τζ. Κρεμαστινού να προχωρήσει 

στην παραχώρηση 300.000 ευρώ στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) 

προκειμένου εκείνο να αγοράσει τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τον 
μοριακό έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο των μικροδεξαμενών, η Τζ. 

Κρεμαστινού κωλυσιεργεί χαρακτηριστικά και συστηματικά ακόμη και 
μέχρι τις 24 Αυγούστου 2012! 

Εκείνη την ημέρα, η υφυπουργός Υγείας Φωτ. Σκοπούλη αποστέλλει την 

εξής επιστολή προς την πρόεδρο του ΚΕΕΛΠΝΟ: "Με την παρούσα 
επιστολή θα ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να προβείτε σε 

απευθείας ανάθεση της παραγγελίας των αντιδραστηρίων για τον έλεγχο 
των μονάδων αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την 

πρόταση του ΕΚΕΑ και τηρώντας όλες τις νόμιμες και κοινοτικές Οδηγίες. 

Η εντολή σάς έχει δοθεί από τον υπουργό στις 3 Αυγούστου 2012 και δεν 
έχει υλοποιηθεί ακόμη. Παρακαλώ για τις δικές σας άμεσες ενέργειες". 

Ακολουθεί, δύο ημέρες μετά, στις 26 Αυγούστου 2012, λιβελλογράφημα 

κατά της Φωτ. Σκοπούλη σε μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα, το οποίο 
κατηγορεί... την υφυπουργό Υγείας ότι δίνει εντολή για "απευθείας 

ανάθεση" έργου! 

Το λιβελλογράφημα πλέκει το... εγκώμιο του αναπληρωτή υπουργού 

Υγείας Μάρ. Σαλμά, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει 
"διαπραγματεύσεις" με τις εταιρείες Chiron και Roche για καλύτερες τιμές 

και κατέληξε στην πριμοδότηση της πολύ ακριβότερης Chiron και στη 
μέθοδο του μονήρους ελέγχου... 

Ο υπουργός Υγείας αφαίρεσε τότε πάραυτα τη σχετική αρμοδιότητα από 

τον Μάρ. Σαλμά για να την "περάσει" στην υφυπουργό Υγείας, αρμόδια 
για τη δημόσια υγεία. 

 

Ο Σαλμάς αγνοεί και το ΕΚΕΑ... 
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Σύμφωνα με ένα εξαιρετικά επείγον έγγραφο του ΕΚΕΑ, με ημερομηνία 7 
Αυγούστου 2012 και αριθμό πρωτοκόλλου Γπ/08/2296, η επιλεγείσα 

μέθοδος για τον μοριακό έλεγχο του αίματος σχετικά με τον ιό του 
Δυτικού Νείλου είναι αυτή των μικροδεξαμενών, η φθηνότερη και πιο 

συμβατή με τα χαρακτηριστικά της χώρας δηλαδή, το κόστος για την 
οποία είναι 7,5 ευρώ για τα έξι δείγματα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 

την εταιρεία Roche. Η άλλη εταιρεία, η αμερικανική πολυεθνική Chiron, 
έδωσε προσφορά μόνον για μοριακό έλεγχο με τη μονήρη μέθοδο, δηλαδή 

την ακριβότερη μέθοδο, με κόστος 17,22 ευρώ το δείγμα 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ! 

Η Chiron, μάλιστα, σύμφωνα με δύο (2) ανακοινώσεις του Μάρ. Σαλμά 
"προσφέρει" στο υπουργείο Υγείας... έκπτωση της τάξης του 10% και... 

20.000 δωρεάν αντιδραστήρια, όταν οι εκτιμήσεις των αρμοδίων και των 
ειδικών κάνουν λόγο για χρήση 50.000 - 100.000 αντιδραστηρίων για 

τους ελέγχους οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 
Αυγούστου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2012! 

Η πολύ περίεργη και ύποπτη στάση του Μάρ. Σαλμά υπογραμμίζεται ακόμη 

περισσότερο από ενημερωτικό σημείωμα το οποίο έχει αποστείλει η 

εταιρεία Roche στον Αν. Λυκουρέντζο, προκειμένου να κάνει γνωστό στον 
υπουργό Υγείας ότι ο Μάρ. Σαλμάς δεν έχει απαντήσει ακόμη και μετά τις 

ελεγχόμενες ανακοινώσεις του στη δική της προσφορά έκπτωσης της 
τάξης του 33%... Δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα διαμορφούμενα δεδομένα, 

η εταιρεία Roche, η οποία έχει κερδίσει τη διαδικασία της επίσημης 
διαπραγμάτευσης του ΕΚΕΑ, είναι η φθηνότερη, αλλά και εκείνη η οποία 

προσφέρει την υψηλότερη έκπτωση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο του ΕΚΕΑ, η εταιρεία 
Roche είναι η φθηνότερη ακόμη και για τη μονήρη μέθοδο! 

Μόνον που ο Μάρ. Σαλμάς είχε άλλη "γνώμη"... Κέρδισε, έτσι, το εγκώμιο 
από τη μεγάλη κυριακάτικη εφημερίδα, η οποία δημοσίευσε το 

λιβελλογράφημα κατά της Φωτ. Σκοπούλη! 

Η ΑΥΓΗ, 2/9/2012 
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Τίτλος : 
ΠΑΤΡΑ: Ευχαριστεί δημόσια το Νοσοκομείο "Αγιος 
Ανδρέας" 
 

Μέσο :  
http://www.dete.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.dete.gr/news.php?article_id=108525 

 
 
Ευχαριστήρια Επιστολή προς το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Άγιος 
Ανδρέας» και το τμήμα της Παθολογικής Κλινικής Με την επιστολή αυτήν 

θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Άγιος 
Ανδρέας» και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της Παθολογικής Κλινικής 

(ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό) για την αμέριστη ιατρική φροντίδα που 
παρείχαν στην σύζυγο μου καθ'όλη την διάρκεια της νοσηλείας της στην 

κλινική. Με την σκέψη μας πλέον καθαρή και χωρίς καμιά διάθεση 
υπερβολής, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου 

και εγώ αλλά και η οικογένεια μου τους : Επιμελητές Λουκοπούλου 
Παρασκευή και Λεωνίδου Λυδία, τους ιατρούς: Στραβοδήμου Αριστέα, 

Χαλίμου Ιωάννα, Μαρινάκης Γεώργιος, Μουστογιάννη Βασιλική, 
Παπαποστόλου Απόστολος, Μαρκόπουλος Δημήτριος, και τον χειρούργο 

Αποστολόπουλο Αλέξανδρο. Δυστυχώς η σύζυγός μου Ανδρομάχη δεν τα 

κατάφερε... ξέρω όμως πως έγινε ότι ήταν δυνατόν να γίνει. Τους 
ευχαριστούμε όλους από τα βάθη της καρδiάς μας. Μετά απ' αυτή μας την 

δραματική εμπειρία, απευθύνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς 
για τη διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Με τιμή 

Οικογένεια Βασιλείου Ν. Παναγοπούλου 

http://www.dete.gr/news.php?article_id=108525
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Τίτλος : 

ΕΟΠΥΥ: Έλληνες Όμηροι Παρακμιακών Υπηρεσιών Υγείας  
 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1761.html 

 

Σε κυνήγι «ευρέσεως λύσεως» έχει επιδοθεί το Υπουργείο Υγείας. 

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Λυκουρέντζο, γίνονται συντονισμένες 
προσπάθειες από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ με τη συμπαράσταση του 

υπουργείου, για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση και να αποφευχθούν 
οι κινητοποιήσεις. 

 
Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τους φαρμακοποιούς την κατανόησή τους, 

«με το ηθικό δικαίωμα», όπως είπε, που έχει ως υπουργός, «υπό την 
έννοια ότι από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του 

ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα με την υποχρέωση της Πολιτείας να 
εξοφλεί τα χρέη μας προς τους φαρμακοποιούς». 

 
Οι ασφαλισμένοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

καλούνται και πάλι να πληρώσουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους 

και τις ιατρικές επισκέψεις Από την 1η Σεμπεμβρίου αναστολεται η επί 
πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους. Ενώ από την 

Δευτέρα 3 Σεμπεμβριου. οι συμβεβλημένοι γιατροί αποφάσισαν την 
αναστολή της συνεργασίας με τον Οργανισμό. 

 
Σε καθεστώς ομηρίας τέθηκαν από το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου χιλιάδες 

ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι, μετά την απόφαση των 
φαρμακοποιών να δώσουν τέλος στην επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων, 

καλούνται πλέον να πληρώνουν το σύνολο της αξίας των 
παρασκευασμάτων από την τσέπη τους. 

 
Οι φαρμακοποιοί διεκδικούν με αυτόν τον τρόπο την τακτοποίηση των 

οφειλών των ταμείων που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 

Αττικής αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται τις δύσκολες στιγμές της ελληνικής 

κοινωνίας, προσθέτοντας όμως ότι σε αυτή συμμετέχουν και τα μέλη του 
συλλόγου, τα οποία πληρώνουν όλους τους προμηθευτές τους στο 

ακέραιο, χωρίς να εισπράττουν τα οφειλόμενα. 
 

Μετά και την κόντρα που ξέσπασε από την απόφαση της διοίκησης του 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1761.html
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Οργανισμού να πληρώνει κατά προτεραιότητα τους φαρμακοποιούς που 
δεν αναστέλλουν τη χορηγία των φαρμάκων με πίστωση, όλοι οι 

φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας συντάσσονται πλέον με τους 19 που, 
από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, εκτελούν συνταγές μόνο αν 

πληρωθούν απευθείας από τους ασφαλισμένους. 
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, κανένας 
φαρμακοποιός από την Αρκαδία, την Αργολίδα και την Κορινθία, οι οποίοι 

έχουν αναστείλει την πίστωση εδώ και πολλές ημέρες, δεν «έσπασε» την 
κινητοποίηση. Από τη μεριά τους, οι φαρμακοποιοί στα Γιάννινα, κάνουν 

λόγο για τεράστια χρέη του Οργανισμού, τα οποία θέτουν εν αμφιβόλω 
την επιβίωση του κλάδου. 

 

Σε κινητοποιήσεις και οι γιατροί 
 

Επιπλέον, η αναταραχή στον χώρο της Υγείας αναμένεται να ενταθεί 
ακόμη περισσότερο, καθώς, μετά τους φαρμακοποιούς, κινητοποιήσεις θα 

ξεκινήσουν από τη Δευτέρα και οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον 
ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας υπέρογκων οφειλών του Οργανισμού και προς αυτούς. 

 
Όπως υποστηρίζουν, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους κλινικούς ιατρούς πάνω από 

50 εκατομμύρια ευρώ και στους εργαστηριακούς ιατρούς 200 εκατ. ευρώ 
για το 2012, καθώς και 570 εκατομμύρια ευρώ και 540 εκατομμύρια ευρώ 

αντίστοιχα για τα έτη 2010 και 2011. 
 

Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι 
ιατροί έχουν δανείσει ατόκως τον ΕΟΠΠΥ με πάνω από 1,3 δις ευρώ τα 

τελευταία δύο έτη, ενώ κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, 

Μάριο Σαλμά, για έλλειψη διαλόγου και για «τακτική απειλών και 
εκβιασμών». 

 
Τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναμένεται να συναντηθεί με τη 

Διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να συζητηθούν οι λόγοι και το 
πλαίσιο της επίσχεσης, καθώς και τα κρίσιμα ζητήματα της Υγείας.
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Τίτλος : 
Πάτρα: Η "Μεγάλη Δευτέρα" της Υγείας - Φάρμακα και 
γιατρούς από την τσέπη τους θα πληρώνουν οι 
ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_1980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

Η υγεία νοσεί μιας και το κράτος νοσεί και στο τέλος τη "νύφη" για μια 

ακόμα φορά θα την πληρώσουν οι ασφαλισμένοι. Από αύριο Δευτέρα αν 
θέλετε να έχετε φάρμακα θα πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη και να 

τα δώσετε μετρητοίς, ενώ το ίδια θα ισχύσει στην περίπτωση που θέλετε 
να εξεταστείτε από γιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λόγω των χρεών του 

οργανισμού σε γιατρούς και φαρμακοποιούς οι τελευταίοι ξεκινούν 
κινητοποιήσεις και κόβουν την πίστωση. 

 

Ωστόσο όπως έχει κατ΄επανάληψη αποδειχτεί αρκετοί πολίτες στην Πάτρα 
δεν μπορούν να πληρώσουν φάρμακα και γιατρούς από την τσέπη τους 

,με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν στο γιατρό και να κόβουν ή να 
περιορίζουν τη φαρμακευτική αγωγή τους. 

 
Από την άλλη γιατροί και φαρμακοποιοί λένε "ως εδώ". 

 
Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε χθες ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας 

αναφέρει ότι "μεγάλο μέρος των φαρμακείων, ειδικά των αστικών ιστών, 
βρίσκεται υπό προσχηματική λειτουργία, λόγω αδυναμίας να αγοράσουν 

έστω και στοιχειώδεις ποσότητες φαρμάκων μιας και βρίσκονται στο 
καθεστώς της μετρητοίς πληρωμής από το χονδρεμπόριο και τις εταιρίες". 

 
Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

 

"Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, 
αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του συλλόγου στην κινητοποίηση 

των συλλόγων όλης της χώρας με άρση επί πιστώσει χορήγησης 
φαρμάκων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από Δευτέρα 03.09.12. 

Εκτιμούμε πως η στάση πληρωμών, που έχει κηρύξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφορά 
στην πλήρη κατάργηση του συστήματος Υγείας, αφού τα αποθεματικά 

όλων των Ταμείων έγιναν βορά στις ορέξεις των δανειστών μας, ενώ η 
ύφεση και η ανεργία, που πλήττουν με τους μεγαλύτερους δείκτες από 

την εποχή του Β’ παγκόσμιου πολέμου τη χώρα μας, δημιουργούν πλήρες 
αδιέξοδο και στο ζήτημα της χρηματοδότησης του Οργανισμού. Τα χρέη 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1980.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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του 2011, αποτελούν ασφυκτική θηλιά στο λαιμό των φαρμακοποιών, ενώ 
η καθιέρωση τόσο των τμηματικών πληρωμών, όσο και η 90ημερη, 

πληρωμή εκτός κάθε λογικής συμβατικών υποχρεώσεων, κλυδωνίζει 
επικίνδυνα τόσο το λιανεμπόριο όσο και τους Συνεταιρισμούς και το 

χονδρεμπόριο γενικότερα. 
 

Η ανικανότητα (;) της κυβέρνησης να εισπράξει και το rebate πωλήσεων 
και το clow back από τη μεγάλη πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία, 

μεταθέτει το πρόβλημα της επιβίωσης του συστήματος φαρμακευτικής 
περίθαλψης της χώρας, στην πλάτη των φαρμακοποιών, που με μηδενικά 

πλέον χρηματικά αποθεματικά από την φοροεπιδρομή, τις καθυστερήσεις 
πληρωμών και τις διαρκείς υποτιμήσεις της αγοραστικής τους δύναμης, 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Μεγάλο μέρος των φαρμακείων, ειδικά των 

αστικών ιστών, βρίσκεται υπό προσχηματική λειτουργία, λόγω αδυναμίας 
να αγοράσουν έστω και στοιχειώδεις ποσότητες φαρμάκων μιας και 

βρίσκονται στο καθεστώς της μετρητοίς πληρωμής από το χονδρεμπόριο 
και τις εταιρίες. 

 
Η κυβέρνηση, αντί να εκπληρώσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις, 

θυμίζουμε πως διατυμπάνιζε πρόσθετη χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
συμψηφισμό των χρεών μας, προχωρεί σε απειλές για ατομικές συμβάσεις 

και έκνομες πληρωμές, προσπαθώντας να φοβίσει αυτούς που ως χτες 
υπεραμυνόταν των δίκαιων αιτημάτων τους. Αντί να πει την αλήθεια στον 

Ελληνικό λαό, πως πρακτικά είναι ανασφάλιστος, επιλέγει να μας διχάσει, 
επενδύοντας σε εσωτερικές αδυναμίες και αντιθέσεις. Οι φαρμακοποιοί, 

είναι οι μόνοι πολίτες που από τις 31 Ιουλίου, έχουν αποδώσει φόρο για 
εισοδήματα που δεν έχουν λάβει. 

 

Οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας, απαντούν δυναμικά! Τέρμα τα ψέματα! 
Εδώ και τώρα χρονοδιάγραμμα πληρωμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Τραπεζικές 

εγγυήσεις για τα αποθεματικά του ως το τέλος του χρόνου, απαλλαγή των 
φαρμακοποιών για κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής 

στέγης λόγω χρεών σε προμηθευτές, άμεση ρύθμιση των χρεών του 2011, 
είτε με συμψηφισμό είτε με αποπληρωμή. Η Υγεία, και η Παιδεία, δεν 

μπορεί να αποτελούν σφάγια στις ορέξεις των Μνημονιακών εγκεφάλων. 
Είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών! 

 
Ελπίζουμε, πως το κίνημα των φαρμακευτικών συλλόγων, που φούντωσε 

σε όλη τη χώρα δεν θα εκτονωθεί με τα πρώτα ψιχία, τρεχουσών 
προκαταβολών. Σε κάθε περίπτωση και επειδή «οι καλοί λογαριασμοί, 

κάνουν τους καλούς φίλους», στο ενδεχόμενο που εμφανιστούν 
φαινόμενα προσχηματικών αποχωρήσεων από τις κινητοποιήσεις από 

συλλόγους ανεξάρτητα αν είναι όμοροι ή όχι, η Αχαϊα δεν θα επιχειρήσει 

να λύσει με τον μοναχικό αγώνα της το συνολικό μας πρόβλημα. 
 

Ελπίζουμε να πάμε όλοι μαζί ως το τέλος για την επιβίωση του κλάδου και 
του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας!" 
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Πάτρα: Σήμα κιδύνου από τους γιατρούς του EOΠΥΥ 

 
Σήμα κινδύνου για την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ εκπέμπουν οι γιατροί της 

Πάτρας, οι οποίοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος 
απέστειλε μάλιστα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας 

και τον πρόεδρο του Φορέα, στην οποία δηλώνει ότι καλύπτει πλήρως τις 
κινητοποιήσεις. 

 
Η επιστολή του Ιατρικού έχει ως εξής: 

 
«Κατά την τελευταία πληρωμή των συνεργατών Ιατρών του ΕΟΠΥΥ, 

αποδόθηκαν σε ποσοστό 90%, οι επισκέψεις των κλινικών Ιατρών μέχρι 

το Μάιο του 2012 και οι ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις των 
εργαστηριακών Ιατρών μέχρι τον Απρίλιο του 2012. 

 
Θεωρούμε αυτονόητη την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης της 

έγκαιρης εντός 45 ημερών, δίκαιης και ισότιμης απόδοσης των 
δεδουλευμένων όλων των συνεργατών φορέων του οργανισμού, το οποίο 

όμως καταστρατηγείται συστηματικά. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί η απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ΕΟΠΥΥ για τα πρώην ταμεία (ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, κλπ.) που 

αφορούν στις δεδουλευμένες αμοιβές όλων των συμβασιούχων Ιατρών για 
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αξιώνει και προτείνει: 
 

1. την άμεση προώθηση επιτροπικού εντάλματος από τον ΕΟΠΥΥ για τις 

εκκαθαρισμένες οφειλές αυτών των ταμείων, των οποίων, ενώ έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν του 

6μήνου. 
 

2. την απόδοση των οφειλών των παλιών ταμείων προς τους 
ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, των οποίων η δυνατότητα παραμονής 

στο επάγγελμα βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. 
 

3. Την παρουσία εκπρόσωπου ιατρικού συνδικαλιστικού οργάνου στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ. 

 
4. την εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης της βιωσιμότητας του Οργανισμού 

με πλήρεις όρους διαφάνειας, τα αποτελέσματα της οποίας οφείλουν να 
ανακοινωθούν επίσημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ, τους 

Ιατρικούς συνδικαλιστικούς φορείς και την κοινωνία. Χάριν δε, 

ασφαλιστικής ισότητας, στη μελέτη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία 
της σχέσης των ασφαλιστικών εισφορών των ταμείων που εντάχθηκαν, με 

τα αντίστοιχα στοιχεία ανταπόδοσης υπηρεσιών υγείας που παρέχονται. 
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5. την άσκηση νομικών μέσων από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για την 
είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τα πρώην ταμεία. 

 
6. έκτακτη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 
7. τη συγκράτηση της οικονομικής σπατάλης στις υπάρχουσες διοικητικές 

δομές του ΕΟΠΥΥ. 
 

8. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών μέσω της αναβάθμισης του 
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συστημάτων 

μηχανοργάνωσης / μηχανογράφησης. 
 

9. την εκπόνηση μελέτης επανασχεδιασμού και επαναπροσδιορισμού 

μέτρων 
 

συγκράτησης των δαπανών, οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του κλειστού 
προϋπολογισμού, χωρίς όμως να αποβαίνει σε βάρος των αμοιβών του 

«εξαθλιωμένου» οικονομικά και ηθικά δημόσιου ή ελευθεροεπαγγελματία 
Ιατρού, ο οποίος ενώ στηρίζει και χρηματοδοτεί τη διάσωση του δημόσιου 

συστήματος υγείας, γίνεται αντικείμενο τόσο από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ 
όσο και από ηγεσία, μίας λυσσαλέας εκστρατείας συκοφάντησης και 

καθημερινής καθύβρισης, επειδή απλώς απαιτεί να αμειφθεί για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, έστω με τις εξευτελιστικές αμοιβές που ορίστηκαν 

από την πολιτεία. 
 

Η άρνηση εκ μέρους της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να σεβαστεί τους θεσμούς 
και το νόμιμο δικαίωμα στη συλλογική εκπροσώπηση, καθώς και η 

δημιουργία κύματος εκφοβισμού του ιατρικού σώματος προς άρση των 

κινητοποιήσεων, μας δημιουργεί την ηθική και θεσμική υποχρέωση να 
προσφέρουμε κάλυψη στην κινητοποίηση του συνδικαλιστικού φορέα των 

Ιατρών του ΕΟΠΥΥ. 
 

Τέλος, η τραγική χρηματοοικονομική κατάσταση του ταμείου, μας οδηγεί 
στην απαίτηση για άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων λειτουργίας 

του.»
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Τίτλος : 

Αλλάζουν όλα στους διαγωνισμούς για την Υγεία  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

Αλλαγές δρομολογούνται στο χώρο των προμηθειών του Υπουργείου 
Υγείας, σύμφωνα με σημερινό δημοσιεύμα της εφημερίδας Το Βήμα της 

Κυριακής. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να σημάνουν την κατάργηση ή την 
επανεξέταση του ρόλου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), όπως 

σχεδιάζει η ηγεσία του Υπουργείου. Μιλώντας στο «Βήμα», ο υπουργός κ. 
Α. Λυκουρέντζος δήλωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο διενέργειας 

των προμηθειών είτε κεντρικά, από το υπουργείο, είτε σε επίπεδο 

Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), με στόχο την εξυγίανση του χώρου. Σε 
ό,τι αφορά διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, η θέση του υπουργού 

Υγείας είναι: «Ότι είναι προβληματικό σταματά». Υπό αυτό το πρίσμα 
εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ολοκλήρωση του μεγάλου 

διαγωνισμού για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφηοης, που έχει 
προκηρυχθεί από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ), με προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ για μία τριετία. 
Την ίδια στιγμή, διαγωνισμοί που ξεκίνησαν προ διετίας δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθεί, κάτι το οποίο δείχνει ότι το νέο σύστημα κάθε άλλο παρά 
συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Σε ορισμένους μάλιστα 

διαγωνισμούς που βαίνουν προς ολοκλήρωση υπάρχουν παρατυπίες, όπως 
προκύπτει από το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός υπ' αριθμόν 4 του 

2010 νια την προμήθεια ενδοφακών σε 70 νοσοκομεία της χώρας, για 

χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ως 17.955.000 
ευρώ κατ' έτος. 

Αρχικά έλαβαν μέρος 12 εταιρείες. Σταδιακά απορρίφθηκαν οι προσφορές 
οκτώ εταιρειών ως μη πληρούσες τους όρους της διακήρυξης. Εν τω 

μεταξύ, η μια από τις εταιρείες που δεν είχαν αποκλειστεί προσέφυγε 
εναντίον των άλλων τριών στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαιώνεται. 

Παρ' ότι υπάρχει σχετική απόφαση του ΣτΕ, η εταιρεία αποσύρει τη 
διεκδίκηση της και οι αρμόδιοι της ΕΠΥ προχωρούν τη διαδικασία και με 

τις τέσσερις εταιρείες για περαιτέρω παράδοση των οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξη των μειοδοτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7539.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Το έκτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδριάζει εφέτος στις 10 

Μαΐου και αποφασίζει ότι κωλύεται η υπογραφή συμβάσεων και με τις 
τέσσερις εταιρείες, καθώς: 

• Η διακήρυξη ανέγραφε ποσό προϋπολογισμού του διαγωνισμού 
56.093.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 35.910 000 ευρώ (για δύο 

χρόνια), γεγονός που συνιστά ανεπίτρεπτη διάσταση και συνακόλουθα 
νομική πλημμέλεια. 

• Έγιναν δεκτές μη νόμιμα οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες, καθώς 
προσκόμισαν λανθασμένα ή δεν συμπλήρωσαν σωστά τα δικαιολογητικά. 

• Έγινε ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών προμήθειας σε 
περισσότερους από έναν προμηθευτές, κάτι το οποίο συνιστά ευθεία 

παράβαση των όρων της διακήρυξης. 

Στις 20 Ιουνίου οι εκπρόσωποι της ΕΠΥ ασκούν αίτηση ανάκλησης της 
απόφασης του έκτου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 

εκδικάζεται από το Τμήμα Α' Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο 
η σύμβουλος κυρία Μαρία Βλαχάκη και ο πάρεδρος κ. Κ. Παραθύρας 

έκριναν ότι η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. «Ελλείψει 
σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης», σημειώνεται στο σκεπτικό της 

απόφασης, «ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής δεν μπορεί να ασκεί ένδικα 
μέσα και βοηθήματα απευθυνόμενα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 

όπως συμβαίνει εν προκειμένω». 
 

Παρά ταύτα, το τμήμα δέχθηκε την αίτηση και την υπέρ αυτής ασκηθείσα 
παρέμβαση, χοίρίς να το αιτιολογεί, και εκδίδει κατακυρωτική απόφαση 

του διαγωνισμού με το εξής σκεπτικό: 
• Η αναγραφή διαφορετικού ποσού προϋπολογισμού, από το πραγματικό, 

έγινε εκ παραδρομής και «συνιστά μη ουσιώδη πλημμέλεια». 

• Η απόφαση για τον μη αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία των 
τριών εκ των τεσσάρων εταιρειών είναι σωστή, διότι η εταιρεία που είχε 

προσφύγει οτο ΣτΕ δεν άσκησε εντός 30 ημερών αίτηση ακύρωσης. 
Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι το κλιμάκιο δεν έσφαλε μεν ως προς τη 

διαπίστωση των προαναφερθεισών νομικών πλημμελειών, τις απέδωσε 
όμως σε... πλάνη των αρμοδίων οργάνων (της ΕΠΥ), «τα οποία 

συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούσαν να ενεργήσουν όπως ενήργησαν». 
 

Ygeia360.gr
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Τίτλος : 
Γ. Βουδούρης στο ygeia360.gr: Τα συμφέροντα θα 
απογοητευθούν!  
 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/ygeia360gr.html?utm_source=feed
burner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDI

SPIN%29 

Με αποκλειστική δήλωσή του στο ygeia360.gr, ο πρόεδρος του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Γεράσιμος Βουδούρης 
ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά το τοπίο: 

"Όσα τα διάφορα ιδιοτελή συμφέροντα απεργάζονται θα καταπέσουν σαν 
χάρτινος πύργος, γιατί εγώ, μαζί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας, τον υπουργό Ανδρέα Λυκουρέντζο, δουλεύουμε αόκνως και 
εντατικά για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και για την ανεύρεση των 

λύσεων εκείνων οι οποίες θα στηρίξουν το δημόσιο σύστημα Υγείας, τον 
ΕΟΠΥΥ και τους παρόχους του". 

 
Από τον Βασίλη Βενιζέλο 

Ygeia360.gr

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/ygeia360gr.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/ygeia360gr.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/ygeia360gr.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/ygeia360gr.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών 
Υγείας  

Μέσο :  
http://farmakotrimmata.blogspot.gr/ 
 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakotrimmata.blogspot.gr/2012/09/14-management.html 

 

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας  

 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας(ΕΕΜΥΥ), διοργανώνει το 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπηρεσιών Υγείας, που θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, στις 12-13 Οκτωβρίου 2013 στο ξενοδοχείο "Τιτάνια". 

http://farmakotrimmata.blogspot.gr/2012/09/14-management.html
http://farmakotrimmata.blogspot.gr/2012/09/14-management.html
http://www.eemyy.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2984%3A14-management-12-13-2012&catid=9%3Aupcoming-events&Itemid=16&lang=el
http://www.eemyy.gr/
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Τίτλος:  
Η υγεία αιμορραγεί ...... από τις επιτροπές της  
 

Μέσο :  

http://ksipnistere.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6293.html 

 

Την ώρα που οι «πολεμικές επιχειρήσεις» ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας 

και τους υπόλοιπους φορείς υγείας (φαρμακοποιούς, γιατρούς, 

φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες) που ζητούν τα λεφτά τους 
καλά κρατεί , έρχεται στο "λαμπερό" φως της δημοσιότητας η περίπτωση 

της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 
Καθυστερήσεις και παρατυπίες στολίζουν το έργο της, με κραυγαλέο 

παράδειγμα το διαγωνισμό με αριθμό 4 του …2010 !!!!!!!!!!!! που αφορά 
στην προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες 70 (!!!!) νοσοκομείων της 

χώρας !!!!! 
Ο προϋπολογισμός ???? 17.955.000 € /έτος (συνολικά για δύο χρόνια 

!!!!). 
Αρχικά συμμετέχουν 12 εταιρίες και...... 

από αυτές παραμένουν οι 4 που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. 
Η μία από αυτές απευθύνεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 

δικαιώνεται. Όμως …. Η εταιρία που δικαιώθηκε …. Αποσύρεται !!!!! 
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις υπόλοιπες τέσσερις, αλλά στην υπογραφή… 

επεμβαίνει το ελεγκτικό συμβούλιο και τα μολύβια σηκώνονται!!! 

Αναλυτικά : 
• Η διακήρυξη ανέγραφε ποσό προϋπολογισμού του διαγωνισμού 

56.093.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός ήταν 35.910 000 ευρώ (για δύο 
χρόνια), γεγονός που συνιστά ανεπίτρεπτη διάσταση και συνακόλουθα 

νομική πλημμέλεια. 
 

• Έγιναν δεκτές μη νόμιμα οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες, καθώς 
προσκόμισαν λανθασμένα ή δεν συμπλήρωσαν σωστά τα δικαιολογητικά. 

 
• Έγινε ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών προμήθειας σε 

περισσότερους από έναν προμηθευτές, κάτι το οποίο συνιστά ευθεία 
παράβαση των όρων της διακήρυξης. 

 
Στις 20 Ιουνίου οι εκπρόσωποι της ΕΠΥ ασκούν αίτηση ανάκλησης της 

απόφασης του έκτου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία 

εκδικάζεται από το Τμήμα Α' Διακοπών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο 
η σύμβουλος κυρία Μαρία Βλαχάκη και ο πάρεδρος κ. Κ. Παραθύρας 

έκριναν ότι η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. «Ελλείψει 
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σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης», σημειώνεται στο σκεπτικό της 
απόφασης, «ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής δεν μπορεί να ασκεί ένδικα 

μέσα και βοηθήματα απευθυνόμενα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, 
όπως συμβαίνει εν προκειμένω». 

 
Ο Υπουργός Υγείας με δηλώσεις του υποστηρίζει πως : ότι είναι 

προβληματικό ..σταματά" 

 

 

 


