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ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Tετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

Τίτλος : 

Ο ανάλγητος υπουργός Υγείας Λυκουρέντζος και το Κ.Υ. 

Καλυβίων! 

Μέσο :  
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6815.html 

 

Όλοι πίστευαν ότι ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος δεν μπόρεσε να δει την 
αντιπροσωπεία του Δήμου Σαρωνικού για το σοβαρότατο ζήτημα της απαξίωσης του 
Κέντρου Υγείας Καλυβίων επειδή έπρεπε να παραστεί στη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου. 
Έτσι άλλωστε είχαν ενημερώσει τα μέλη της... 
επιτροπής για το Κ.Υ. οι αρμόδιοι του γραφείου του. Μάλιστα αυτοί ήταν που 
παρέπεμψαν την αντιπροσωπεία στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Πελ. 
Καλλίρη. Μόνο που, όπως αποδείχτηκε, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. 
Καθ' όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των πολιτών του Δήμου 
Σαρωνικού έξω από το υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους, στο κέντρο της 
Αθήνας, ο υπουργός Ανδρέας Λυκουρέντζος βρισκόταν στο γραφείο του. Από το 
οποίο έφυγε στις 12.28 για να μεταβεί στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου 
η οποία άρχιζε στη 1! Ο κύριος υπουργός δεν είχε ούτε δυο λεπτά καιρό από τις 11 

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6815.html
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έως και τις 12.28 για να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του Δήμου Σαρωνικού και 
τουλάχιστον να ακούσει τι είχαν να του πουν. Το χειρότερο όμως ήταν ο υπουργός 
Ανδρέας Λυκουρέντζος είπε ψέματα ότι ήταν απών. Με άλλα λόγια κρύφτηκε από 
όλους αυτούς που αγωνιούν για την υγεία των παιδιών και τη δική τους. Η 
αναλγησία σε όλο το μεγαλείο της αφού ο κ. Λυκουρέντζος έφυγε σαν τον κλέφτη 
από πλαϊνή πόρτα του υπουργείου για να αποφύγει ακόμη και τα βλέμματα των 
πολιτών του Σαρωνικού. 
"notioanatolika"  

http://www.notioanatolika.gr/index.php/parapol/128-o-analgitos-ypourgos-ygeias-lykourentzos-kai-to-k-y-kalyvion
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Τίτλος : 

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ΙΣΑ με το Διευθ.Σύμβουλο 

και στελέχη της ΗΔΙΚΑ για την εφαρμογή του νέου 

προγράμματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης e-prescription 

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

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/e-
prescription.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 

Την τρίτη συνάντηση για το νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης e-prescription που θα συγκερασει τα συστήματα e-
diagnosis και e-syntagografisi σε κοινή πλατφόρμα ολοκλήρωσαν η 

αρμόδια ομάδας εργασία του ΙΣΑ με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χαλαρη 
και στελέχη της ΗΔΙΚΑ την Παρασκευή 4/1 στα γραφεία του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γιώργο Πατούλη 
εκπροσώπησε ο ταμίας του ΙΣΑ και εκπρόσωπος του ΙΣΑ στην ΗΔΙΚΑ κ. 

Φώτης Πατσουράκος, ενώ στην ομάδα εργασίας συμμετείχε και ο επίτιμος 

Πρόεδρος του ΙΣΑ κος Σωτήρης Ρηγάκης. 
 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών της επιτροπής 
του ΙΣΑ που αποτελούν την ομάδα εργασίας για το νέο πιλοτικό 

πρόγραμμα της ΗΔΙΚΑ e-prescription, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία στο 
προσεχές χρονικό διάστημα. 

 
Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του 

προγράμματος e-prescription στο ξεκίνημά του, το οποίο προβλέπεται 
προς τα μέσα του τρέχοντος μηνός. 

 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το 

σύντομο της περιόδου προετοιμασίας της εφαρμογής, επισημαίνοντας τις 
ενδεχόμενες λειτουργικές δυσκολίες του συστήματος που θα ανακύψουν, 

οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια την ταλαιπωρία γιατρών και ασθενών 

 
Γι αυτό ζήτησε από τους εκπροσώπους της ΗΔΙΚΑ να υπάρξει μια πρώτη 

περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να καταγραφούν 
τυχόν προβλήματα και δυσκολίες του συστήματος και στη συνέχεια να 

δοθεί σε καθολική εφαρμογή η πλατφόρμα του e-prescription. 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/e-prescription.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN)
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Στόχος του ΙΣΑ είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτού του 

συστεμικου περιβάλλοντος εις διευκόλυνση των λειτουργών υγείας και εις 
όφελος των ασφαλισμένων πολιτών. 

 
 

 
Για το ΔΣ του ΙΣΑ 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Πατούλης Στάθης Τσούκαλος 
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Τίτλος : 

 
Μπάχαλο στην αγορά φαρμάκου από το νέο δελτίο τιμών! 
Οι κόντρες των εταιρειών και τα εξαφανισμένα φάρμακα  

 

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

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/blog-
post_2884.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+(MEDISPIN) 

 

 

Το ράβε ξήλωνε το νέου δελτίου τιμών φέρνει νέα αναστάτωση στην 
αγορά φαρμάκου με πολλά γνωστά σκευάσματα να κάνουν ήδη …φτερά 

από τα ράφια των φαρμακείων. Τι θα ακολουθήσει και γιατί θα 
εξαφανιστούν γνωστά σκευάσματα. 

 

Αν πριν λίγο καιρό έλεγε κανείς ότι θα χρειαζόταν κοντά στις 7 
προσπάθειες για να εκδοθεί ένα νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που θα 

περιλαμβάνει όλες τις τιμές των σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά, μόνο ως ανέκδοτο θα μπορούσε να εκληφθεί. Τόσες 

όμως είναι οι προσπάθειες που έγιναν από τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Μάριο Σαλμά για να εκδοθεί το νέο δελτίο τιμών 

συμπεριλαμβανομένων και των διορθωτικών κινήσεων.  
 

Τα λάθη όμως και οι παραλείψεις που ακόμα καταγράφονται και στην 
τελευταία έκδοση (που επίσης υπέστη διάφορες αλλαγές του …ποδιού) 

φέρνουν νέα προβλήματα για ασθενείς και εταιρείες.  
Είναι ενδεικτικό ότι πολλά φάρμακα που θα έπρεπε να έχει μειωθεί η τιμή 

τους δε μειώθηκε ποτέ, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται ακόμη κάτω από το 
μέσο όρο των χαμηλότερων της Ευρώπης γεγονός που τα καθιστά 

φθηνότερα και συνεπώς ευάλωτα στις παράλληλες εξαγωγές.  

 
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι μόλις τα αποθέματα αυτών των φθηνών 

φαρμάκων τελειώσουν από τις αποθήκες- αν στο μεταξύ δεν έχουν 
εξαχθεί στο πλαίσιο των παράλληλων εξαγωγών- οι εταιρείες είναι πολύ 

πιθανό να τα αντικαταστήσουν με άλλα ακριβότερα. Άρα οι ασθενείς ενώ 
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στην αρχή θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερα φάρμακα με μειωμένες 

τιμές, πολύ σύντομα όμως θα αναγκαστούν να αλλάξουν τη θεραπεία τους 

με άλλα ακριβότερα.  
 

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην αγορά φαρμάκου έχει φέρει 
πολλές γκρίνιες και ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Και αυτό επειδή πολλά ανταγωνιστικά φάρμακα διατίθενται πλέον σε πολύ 
διαφορετικές τιμές με αποτέλεσμα να δημιουργείται αθέμιτος 

ανταγωνισμός.  
Γι αυτό και πλέον οι εταιρείες αποστέλλουν διαφορετικές επιστολές 

διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας, ανεξάρτητα από την κεντρική γραμμή 
που ακολουθείται από το θεσμικό τους όργανο τον ΣΦΕΕ.  

 
Εξάλλου ο ΣΦΕΕ έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον 

αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά επισημαίνοντας τα κραυγαλέα 
λάθη του νέου διορθωμένου δελτίου τιμών.  
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Τίτλος : 

Ανακοίνωση της ΕΑΕ για την κατευθυντήρια οδηγία του ΕΟΠΥΥ 

για την ποιότητα στην Ακτινοδιάγνωση 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/326606/anakoinosi-tis-eae-gia-tin-
katefthyntiria-odigia-tou-eopyy-gia-tin-poiotita-stin-aktinodiagnosi.html 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Σήμερα 8/1/2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, στο οποίο παρέστησαν ο 

Καθηγητής κ. Α. Γουλιάμος ως Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη 

Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και ο κ. Δ. Τριανταφύλλου ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος, λόγω της αναρτηθείσας στο 

διαδίκτυο κατευθυντήριας οδηγίας του ΕΟΠΥΥ για την ποιότητα στην 

Ακτινοδιάγνωση (το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 

 

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=11688ad2-ef2c-4604-b46a-

e4b413a04af2 

 

Ανοίξτε και τα δύο αρχεία: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και Κατευθυντήριες Οδηγίες 

Ποιότητας Ακτινοδιάγνωση) 

 

και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: 

 

1. Απεφασίσθη η προσφυγή της ΕΑΕ, μαζί με την Ένωση Βιοπαθολόγων, στη 

Δικαιοσύνη με σκοπό την αναστολή του σχεδίου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την 

κατευθυντήρια οδηγία ποιότητας. 

 

 

2. Απεφασίσθη η αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για παράταση της 

διαβούλευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών, ώστε να δοθεί χρόνος 

στο ΔΣ της ΕΑΕ για να κάνει τις προτάσεις του αφού μελετήσει το περιεχόμενο της 

κατευθυντήριας οδηγίας. Συνάδελφοι, παρακαλούμε και για τις δικές σας προτάσεις. 

http://www.newsnow.gr/article/326606/anakoinosi-tis-eae-gia-tin-katefthyntiria-odigia-tou-eopyy-gia-tin-poiotita-stin-aktinodiagnosi.html
http://www.newsnow.gr/article/326606/anakoinosi-tis-eae-gia-tin-katefthyntiria-odigia-tou-eopyy-gia-tin-poiotita-stin-aktinodiagnosi.html
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[8] 
 

 

3. Απεφασίσθη να συγκροτηθεί επιτροπή με μέλη τους Α Γουλιάμο, Ν Μπατάκη, Δ 

Τριανταφύλλου, Κ Λυμπερόπουλο, Σ Απέργη και Δ Κόκκινο, η οποία θα μελετήσει το 

κείμενο και θα καταθέσει τις προτάσεις της. 

 

4. Απεφασίσθη η προσφυγή στην Επιτροπή τιμών του Υπουργείου Εμπορίου όσον 

αφορά τις τιμές των κλασσικών Ακτινολογικών πράξεων, που αυτή τη στιγμή 

βρίσκονται χαμηλότερα από το αντίστοιχο κόστος. 

 

Επίσης, με την παρουσία του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη 

Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (όπου συμμετέχει η ΕΑΕ με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό 

της) απεφασίσθη να τεθούν τα εξής σημαντικά θέματα στην προσεχή (10/1) 

συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας: 

 

Α. Απάλειψη πληθυσμιακών κριτηρίων για τα Χ1 Ακτινολογικά Εργαστήρια. 

 

Β. Διαφοροποίηση των τιμών όλων των ακτινολογικών εξετάσεων. 

 

Γ. Να ζητηθεί από τον Υπουργό η συμμετοχή της ΕΑΕ και της Ειδικής Επιτροπής 

Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών στη συμμετοχή για τη λήψη 

οποιονδήποτε αποφάσεων αφορούν την Ακτινολογία. 

 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας  

 


