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Τίτλος : 

Σαλμάς: Ο ΕΟΠΥΥ θα είναι βιώσιμος το 2014  

 
Μέσο :  

http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/11/2014.html 

Στις προσπάθειες της κυβέρνησης για στήριξη του ΕΟΠΥΥ, επικέντρωσε την 

ομιλία του ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, διαβεβαιώνοντας πως «ο 

Οργανισμός αυτός θα σταθεί στα πόδια του, θα είναι βιώσιμος το 2014, γιατί 

πήραμε μέτρα πολύ νωρίς». 

 

 

Χαρακτηριστικά, ο κος Σαλμάς επικαλέστηκε την εξασφάλιση υπέρ των 

ασφαλισμένων 400 εκ. ευρώ από την πτώση των τιμών των φαρμάκων, την 

εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση την δραστική ουσία (με 

διαπραγμάτευση των εξαιρέσεων) που εξασφάλισε 250 εκ. ευρώ, 100 εκ. ευρώ 

όφελος απ' την διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά, 400 εκ. ευρώ από 

περικοπές στις διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικές κλινικές. «Μένει να 

συζητήσουμε με το υπουργείο Οικονομικών για 1 δισεκ. ευρώ ενίσχυση και ο 

Οργανισμός θα είναι βιώσιμος» ανέφερε. 

«Εκδίδονται οι αποφάσεις για τη μετάταξη του προσωπικού που δεν έχουν 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/11/2014.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/11/2014.html
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ολοκληρωθεί. Ζητήσαμε να φτιαχτούν τα μητρώα των ασφαλισμένων. 

Συνδέουμε τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του ΙΚΑ χωρίς να 

διαθέσουμε ένα επιπρόσθετο ευρώ. Δημιουργούμε νέα πρότυπα σύμβασης με 

τους παρόχους υγείας, που θα συνδέουν την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

με εκπτώσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κος Σαλμάς. Σημειώνεται επίσης η 

εκτίμησή του πως «δεν δικαιολογείται καμία έλλειψη φαρμάκων στα 

φαρμακεία». 

Πηγή: ΑΜΠΕ
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Τίτλος : 

Εκτός ελέγχου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών & 
επιχειρήσεων  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-

post_7117.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 

Εκτός ελέγχου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και 

επιχειρήσεων, οι οποίοι εκδηλώνουν μήνα με το μήνα την 
αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 
 

 

Από την αρχή του έτους έχουν συσσωρευτεί νέα ληξιπρόθεσμα 

χρέη 10,1 δισ. ευρώ, ενώ μόνο τον περασμένο Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο τα χρέη των πολιτών προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 

6,5 δισ. ευρώ. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιά και νέα) 
ανέρχονται σε 53,2 δισ. ευρώ. 

 
Είναι προφανές ότι χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει σε στάση 

πληρωμών φόρων εισοδήματος, έκτακτων εισφορών, τέλος 

επιτηδεύματος, χαρατσιών ακινήτων, ΦΠΑ και πάσης φύσεως τελών και 
βεβαιωμένων φόρων παλαιοτέρων ετών. Το υπουργείο Οικονομικών 

βλέποντας την κατάσταση να βρίσκεται εκτός ελέγχου και τα έσοδα να 
κινδυνεύουν με κατάρρευση από τη μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων 

χρεών, ετοιμάζει νέα ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να εξοφλήσουν με ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους προς την εφορία. Μία 

από τις προτάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η ελάχιστη μηνιαία δόση 
να είναι κάτω από 80 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων να είναι συνολικά 

36 και υπό προϋποθέσεις να φθάσει στις 48. Στη ρύθμιση θα μπορούν να 
μπουν ακόμα και όσοι φορολογούμενοι είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν 

να υπαχθούν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων χρεών, πλήρωσαν ορισμένες 
δόσεις και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη ρύθμιση. 

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7117.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7117.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7117.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7117.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[4] 
 

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τη διαγραφή των προσαυξήσεων 

εφόσον ο φορολογούμενος πληρώσει όλες τις δόσεις εντός των 

προθεσμιών που θα ορίζει η νέα ρύθμιση. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 10,169 δις ευρώ των νέων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών από τις αρχές του έτους, θα πρέπει να προστεθούν και 

ληξιπρόθεσμα ύψους 43,672 δις ευρώ , μέρος των οποίων μετρά δεκαετίες 
αδυναμίας είσπραξης, διευρύνοντας τη δεξαμενή των χρεών που 

παραμένουν ανείσπρακτα κοντά στα 54 δις ευρώ. Από τις αρχές του έτους, 
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών έχουν καταφέρει να 

εισπράξουν μόλις 897 εκατ. ευρώ από τα παλιά ληξιπρόθεσμα και 323 
εκατ. ευρώ από τις νέες οφειλές. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων, από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί 4.080.282 περιοδικές 

δηλώσεις, αλλά τελικά υποβλήθηκαν 3.193.041. Συνολικά 869.935 

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ δεν υποβλήθηκαν. Το σύνολο των επιχειρήσεων 
και ελευθέρων επαγγελματιών που υποχρεούνται να υποβάλουν 

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ είναι 1,1 εκατομμύριο. Από αυτούς τουλάχιστον 
239.100, που αντιστοιχούν στο 21,7% του συνόλου, δεν υπέβαλαν 

περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ στους πρώτους εννέα μήνες του 2012. 
 

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 



 

[5] 
 

Τίτλος : 
ΠΕΦ: Ποιος ωφελείται από τη δημιουργία μονοπωλίου 
λόγω της συνταγογράφησης με δραστική; 

Μέσο :  

http://www.inews.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.inews.gr/0/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-
logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.htm 

 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ‘Προ 

τετελεσμένου γεγονότος έχει βρεθεί η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας...  

 

(ΠΕΦ), δεδομένου ότι το μέτρο της συνταγογράφησης βάσει της δραστικής ουσίας έχει 

πλέον συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο. 

 

Η ΠΕΦ έχει ήδη καταγγείλει με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους 

υπουργούς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα τις αξιώσεις της Τρόικας, η οποία απαιτεί 

επίμονα την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. 

 

Ο προφανής παραλογισμός του μέτρου της συνταγογράφησης με δραστική, το οποίο κατά 

την Τρόικα θα οδηγήσει στην επίτευξη των πολυπόθητων μειώσεων της φαρμακευτικής 

δαπάνης, έχει συναντήσει την καθολική αντίδραση τόσο των αρμόδιων υπουργών όσο και 

του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων και: 

 

προοιωνίζεται τη βίαια και αναίτια υποβάθμιση της ποιότητας των θεραπειών, δεδομένου ότι 

οι συνεχείς αλλαγές των φαρμάκων, αναλόγως του τι χορηγεί κάθε φορά το φαρμακείο, 

θέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο τους χρόνια πάσχοντες και τους ασθενείς με σπάνια 

νοσήματα, ενώ αποσπά την ευθύνη της θεραπείας του ασθενούς από τον γιατρό και την 

εναποθέτει στα χέρια του φαρμακοποιού 

 

 

εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία δεδομένου ότι ανοίγει την κερκόπορτα σε 

αμφίβολης ποιότητας προϊόντα που παράγονται σε χώρες χαμηλού κόστους, με μόνο 

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η εξέλιξη αυτή θα θέσει σε συναγερμό τον ήδη 

υποστελεχωμένο ΕΟΦ, την ίδια στιγμή που το θέμα της ποιότητας και η αντιμετώπιση της 

διακίνησης των πλαστών φαρμάκων κυριαρχούν στην ατζέντα χωρών με πολύ προηγμένα 

συστήματα ελέγχου. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΦ επεσήμανε τη σοβαρότητα δηλώνοντας 

πρόσφατα τα εξής: ‘Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το μέτρο της συνταγογράφησης με δραστική ουσία άμεσα 

και γενικευμένα.’ 

 

συνιστά συνταγή οικονομικής αποτυχίας, αφού είναι δεδομένη η αύξηση της φαρμακευτικής 

δαπάνης λόγω του φαινομένου της υποκατάστασης. Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι οι 

γιατροί προτιμούν να συνταγογραφούν ένα φάρμακο που γνωρίζουν και εμπιστεύονται αντί 

http://www.newsnow.gr/article/265944/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.html
http://www.newsnow.gr/article/265944/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.html
http://www.inews.gr/0/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.htm
http://www.inews.gr/0/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.htm
http://www.inews.gr/0/pef-poios-ofeleitai-apo-ti-dimiourgia-monopoliou-logo-tis-syntagografisis-me-drastiki.htm
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κάποιας δραστικής ουσίας με άγνωστη αποτελεσματικότητα, που θα χορηγηθεί από τον 

φαρμακοποιό με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη στροφή της 

συνταγογράφησης, για τις ίδιες ενδείξεις, σε νεώτερα, προστατευμένα με πατέντο 

ακριβότερα φάρμακα όπου εμπορική ονομασία και δραστική συμπίπτουν. 

 

καταστρέφει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού καμία εγχώρια φαρμακοβιομηχανία 

δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της σε τιμές κάτω του κόστους. Οι μεγαλοεισαγωγείς 

γενοσήμων θα διαλύσουν την αγορά εφαρμόζοντας dumping τιμών, θα εξοντώσουν 

σταδιακά τον εγχώριο ανταγωνισμό, θα εγκαταστήσουν ολιγοπώλιο και θα εδραιώσουν την 

πλήρη εξάρτηση από τα εισαγόμενα φάρμακα και τον αφελληνισμό της φαρμακευτικής 

αγοράς. 

 

Ας σημειωθεί ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με μόλις 17% συμμετοχή στη δαπάνη, 

επωμίστηκαν δυσανάλογο βάρος στην εξοικονόμηση των 2,5 δισ € μέσα σε δυόμισι χρόνια 

. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν υπογραμμίσει 

τη σημασία της εφαρμογής μιας σειράς μέτρων για τον εξορθολογισμό της 

φαρμακευτικής δαπάνης, όπως είναι οι μειώσεις τιμών γενοσήμων, το κλιμακωτό 

rebate (επιστροφή χρημάτων βάσει του όγκου πωλήσεων), το clawback και η 

αποζημίωση με βάση τη δραστική. Παρά την ευαισθησία και την επαγρύπνησή της, 

σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δέχεται το ένα κτύπημα πίσω από το άλλο, σε 

μια στιγμή που η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει την αξία των ελληνικών προϊόντων. 

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η λυσσαλέα εμμονή σε καταστροφικά αντιαναπτυξιακά μέτρα 

με στόχο τη διάλυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έχει μόνο μια εξήγηση: Μόνο 

εφόσον καταστραφεί ο ‘ενοχλητικός’ εγχώριος ανταγωνισμός, που ανταγωνίζεται 

επάξια άλλες ‘εθνικές’ φαρμακοβιομηχανίες σε άλλες χώρες, θα γίνει δυνατή η υποταγή 

της φαρμακευτικής αγοράς στα συμφέροντα των μεγαλοεισαγωγέων και θα αφανιστεί 

η παρουσία των ‘ενοχλητικών’ Ελλήνων στο εξωτερικό. 

 

Θέτουμε προ των ευθυνών τους αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιου είδους 

πολιτικές, που μόνο σκοπό έχουν την πλήρη αποβιομηχάνιση της χώρας και την άνευ 

προηγουμένου υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει 

αμαχητί έναν τόσο κρίσιμο εθνικά τομέα, όπως η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, 

οδηγώντας τη χώρα στην απόλυτη εξάρτηση από τα εισαγόμενα και τη φαρμακευτική 

αγορά στην παράδοση στους μεγαλοεισαγωγείς. 

 

Η ΠΕΦ θα αντιδράσει δυναμικά.’, καταλήγει η ανακοίνωση. 

iatronet.gr
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Τίτλος : 

ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ κε ΣΑΛΜΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
 

Μέσο :  

http://fimotro.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://fimotro.blogspot.gr/2012/11/blog-post_8435.html 

Γράφει ο Παναγιώτης Παπακωστόπουλος 

Απο τα πολλά φάρμακα έχουν γίνει τα σπίτια μας φαρμακαποθήκες. Γεμάτα τα 

συρτάρια απο φάρμακα που περίσσεψαν. Έχει σκεφτεί ο αρμόδιος υφυπουργός πόσο 

θα μειωθεί η φαρμακευτική...  

δαπάνη αν σταματήσει το φαινόμενο αυτό; Με ποιόν τρόπο; Πολύ 

απλά. Ας υποθέσουμε οτι ο γιατρός γράφει αντιβιοτικό για τον ασθενή, δίνοντας του 

θεραπεία 3 ημερών με δύο χάπια την ημέρα. Ο ασθενής πάει στο φαρμακείο παίρνει 

το κουτί με 20 χάπια! Για την αγωγή που του συνέστησε ο γιατρός χρειάζεται 6 

χάπια. Τα υπόλοιπα 14 τα χώνει στα  συρτάρια. Που είναι το δύσκολο κ. Σαλμά; Μια 

απόφαση απαιτείται και η φαρμακευτική δαπάνη μειώνεται αμέσως. Να γράφει ο 

γιατρός την αγωγή και να παίρνει ο ασθενής αντί ολόκληρο το κουτί τα χάπια που 

χρειάζεται. Στο παράδειγμα μας ο ασθενής θα πήγαινε στον φαραμακοποιό με 

συνταγή για 6 χάπια και δεν θα του "φορτώνονταν" το κουτί με 20! Δεν προκύπτει κ. 

Σαλμά το αυτονόητο που ως αρμόδιος πρέπει να κάνετε; Σε άλλες χώρες εφαρμόζεται 

εδώ και δεκαετίες, στην Ελλάδα των άδειων ταμείων πότε θα εφαρμοστεί;

http://fimotro.blogspot.gr/2012/11/blog-post_8435.html
http://fimotro.blogspot.gr/2012/11/blog-post_8435.html


 

[8] 
 

Τίτλος : 
Το νοσοκομείο μας σε βαθύ κώμα 

Μέσο :  

http://www.rodiaki.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=216940&catid=5&maincatid=1 

Έκθετοι και υπόλογοι έναντι του Δωδεκανησιακού λαού, βρίσκονται για ακόμα μια 

φορά εκείνοι που επί σειρά ετών επιχειρούν να κρύψουν την τραγωδία της 

δυσλειτουργίας του νοσοκομείου της Ρόδου κάτω από το χαλί, εφευρίσκοντας διάφορες 

μεθόδους και δικαιολογίες κάθε φορά και επιρρίπτοντας τις ευθύνες είτε σε εκείνους 

που αγωνίζονται να το περισώσουν είτε στους δημοσιογράφους και τα μέσα 

ενημέρωσης που προειδοποιούν για τους κινδύνους και αποκαλύπτουν τις απίστευτες 

καταστάσεις που βιώνει το νοσηλευτικό μας ίδρυμα.  
 

Αυτή τη φορά, το ανώτερο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας, δια μέσω κοινωνικών 

φορέων, έχει βγει στη «ζητιανιά» προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ελάχιστα 

δυνατά επίπεδα ασφαλείας, ενώ ολόκληρο πλέον το σύστημα φαίνεται από τις αναφορές των 

γιατρών, του προσωπικού αλλά και των ίδιων των ασθενών, να ισορροπεί σε εξαιρετικά 

τεντωμένο σχοινί.  

 

Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή, να τονιστεί ότι ο πρόεδρος των Περιφερειακών 

Νοσοκομείων του νομού μας κ. Βασίλης Παπανικόλας, απέμεινε μόνος του να «κωπηλατεί» 

σε ένα σκάφος που κλυδωνίζεται επικίνδυνα, με άμεσο κίνδυνο να προκύψουν περιπέτειες 

τέτοιες που ούτε στα χειρότερα σενάρια δεν θα μπορούσαν να είχαν υπολογιστεί.  

 

Ποτέ ξανά στην ιστορία της Ρόδου, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα σαν το νέο Νοσοκομείο της 

Ρόδου, που αποτελούσε σε άλλες εποχές «κόσμημα» για την κοινωνία της Ρόδου, δεν 

βρέθηκε σε τέτοια δεινή θέση, σε ότι αφορά τα αποθέματα αναλώσιμων υλικών, τα 

μηχανήματα που μια λειτουργούν και μια βρίσκονται εκτός λειτουργίας και τις αντίστοιχες 

ελλείψεις που καταγράφονται σε νοσηλευτικό και όχι μόνο προσωπικό.  

 

ΕΡΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!  
Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο της Ρόδου, 

είναι ότι τις τελευταίες μέρες, στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και σε ορισμένα 

από τα Δημοτικά σχολεία της Ρόδου, κοινωνικοί φορείς κάνουν καθημερινά εκκλήσεις με 

επιστολές προς τους μαθητές και τους γονείς τους για συνδρομή στο νοσοκομείο της Ρόδου, 

με αναλώσιμα υλικά, όπως γάντια, ελαστικούς επιδέσμους και σύριγγες.  

Το προσωπικό του νοσοκομείου επίσης, που γνωρίζει πολύ καλά τις ελλείψεις που 

κυριαρχούν κάνει λόγο και για καθημερινό έλλειμμα σε ζάχαρη, κρέας, λάδι και λαχανικά!  

 

ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΟ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ  
Μέσα σε αυτό το σκηνικό «κατάντιας» για το νοσοκομείο της Ρόδου ο πρόεδρος του 

Νοσοκομειακού Ιδρύματος κ. Βασίλης Παπανικόλας, διέταξε ΕΔΕ προχθές αργά το 

απόγευμα, σε βάρος του γνωστού χειρουργού κ. Γιώργου Τριάντου, επειδή ο τελευταίος με 

αφορμή δυσλειτουργία που παρουσιάστηκε στο τμήμα ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις 

http://www.rodiaki.gr/article.php?id=216940&catid=5&maincatid=1
http://www.rodiaki.gr/article.php?id=216940&catid=5&maincatid=1
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βιοχημικές αναλύσεις, έκανε προφορική αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, 

ζητώντας την αναστολή λειτουργίας των ΤΕΠ του χειρουργικού τμήματος.  

 

Σε ανακοίνωσή του πάντως τόσο ο Βασίλης Παπανικόλας, όσο και ο διευθυντής της 

Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Γιάννης Δασκαλάκης, ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος 

για την δημόσια υγεία και επισημαίνουν:  

«Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Βασίλης Παπανικόλας, ενημέρωσε το 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), ότι η αναφορά η οποία έγινε από τον 

Συντονιστή Εφημερίας του Χειρουργικού Τομέα σήμερα, ελάχιστα ανταποκρινόταν στην 

πραγματικότητα και υπήρξε αδικαιολόγητη μεγέθυνση ενός τεχνικού προβλήματος το οποίο 

ήδη αποκαταστάθηκε πλήρως.  

 

Το Νοσοκομείο της Ρόδου, ούτε στιγμή, κατά τη διάρκεια των ωρών που υπήρχε το 

ηλεκτρονικό πρόβλημα στο αυτόματο πρόγραμμα της εταιρείας λογισμικού με την οποία 

είναι συνδεδεμένο (όπως και άλλα Νοσοκομεία) δεν έπαψε να προβαίνει σε ασφαλή 

εκτίμηση και αξιολόγηση των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, λειτουργώντας με 

το χειροκίνητο σύστημα, με μικρότερες ταχύτητες και ποσότητες, αλλά με την ίδια ακρίβεια 

και ασφάλεια, με εκτύπωση μόνο των γενικών εξετάσεων αίματος και χειρόγραφη λήψη 

όλων των υπολοίπων από την οθόνη του αυτόματου αναλυτή.  

 

Για το λόγο αυτό και έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, 

χωρίς να παρουσιασθεί το παραμικρό πρόβλημα στην υποστήριξή τους.  

 

Το σύστημα τελικά αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. συνεχάρη τον 

Διοικητή για τη διαχείριση του έκτακτου αυτού γεγονότος από τους γιατρούς και το 

προσωπικό του Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου μας.  

 

Για την αδικαιολόγητη αναστάτωση που προκλήθηκε, ο Διοικητής του Νοσοκομείου θα 

διατάξει έρευνα για να διευκρινισθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε και αν 

υπάρξουν ευθύνες, τότε αυτές θα καταλογισθούν στους υπεύθυνους.»  

 

ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
Η Λέσχη Lions ΗΛΙΟΥΣΣΑ Ρόδου, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε να 

βοηθήσει τις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου μας, το περασμένο Σαββατοκύριακο 

προσέφερε 600 ράμματα,αξίας 1.000 ευρώ.  

 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρόεδρος κ. Πένη Βαλάκη, και η 

γραμματέας κ. Θέκλα Διακογεωργίου, τώρα, στήνεται καραμελλόσπιτο στην συμβολή των 

οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ελευθ. Βενιζέλου, την Παρασκευή και το Σάββατο 9 και 10 

Νοεμβρίου αντίστοιχα,για να συγκεντρώσει ένα ποσό, το οποίο, πάλι θα διατεθεί ,εξ 

ολοκλήρου, στις άμεσες ανάγκες του σταθμού πρώτων βοηθειών του Νοσοκομείου.  

 

Σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε στην προσπάθειά μας με την παρουσία σας και καλούμε 

ΟΛΟΥΣ τούς συμπολίτες μας να δώσουν ένα συμβολικό ποσό για να πραγματοποιηθεί 

αυτός ο ανθρωπιστικός στόχος!  

 

Παρακαλούμε και όλους τους άλλους τοπικούς φορείς (λέσχες, σωματεία και ιδιώτες ακόμα) 

να μιμηθούν το παράδειγμά μας. 


