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Τίτλος : 
Εβδομάδα παθών- Στο κόκκινο η δημόσια Υγεία  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_8930.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 

 

Εβδομάδα παθών- Στο κόκκινο η δημόσια Υγεία  

http://www.ygeianet.gr/box/cal/31528.pdf 
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Τίτλος : 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Στο πλευρό των γιατρών 
ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ  

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_1624.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Στο πλευρό των γιατρών 
ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ  

http://www.ygeianet.gr/box/cal/31527.pdf 
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Τίτλος : 
ΦΣΑ: Όχι στο χρονοδιάγραμμα, ναι στις κινητοποιήσεις  
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

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

post_3109.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 
 
Την δυσαρέσκειά τους και την αντίθεσή τους με το χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών των οφειλών του ΕΟΠΥΥ που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας 

εκφράζουν οι φαρμακοποιοί της Αθήνας, δηλώνοντας ότι συνεχίζουν 
κανονικά τις κινητοποιήσεις τους, αφού θεωρούν ότι όχι μόνο τίποτα δεν 

έχει αλλάξει, αλλά η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. 
«Ο ορισμός νέων ημερομηνιών καταργεί αυτόματα τη συλλογική σύμβαση 

με τον ΕΟΠΥΥ που αναφέρει ρητώς ότι πρέπει να πληρωνόμαστε εντός 45 
ημερών. Επίσης, με τις νέες ημερομηνίες που αφορούν τα τρέχοντα χρέη 

του ΕΟΠΥΥ σημαίνει ότι θα πιστώσουμε από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 

2012 περιμένοντας νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών των τελευταίων 
μηνών του τρέχοντος έτους το οποίο λογικά θα ισχύσει από το 2013», 

δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Κώστας 
Λουράντος. 

Όπως επισημαίνει, «όλα αυτά είναι υποσχέσεις οι οποίες έχουν ξαναδοθεί 
στο παρελθόν χωρίς να έχουν ωστόσο, υλοποιηθεί. Συνεχίζουμε τις 

κινητοποιήσουμε όπως η γενική μας συνέλευση αποφάσισε». 
 

YGEIA360.GR 
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Θεματολογία:  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  

 

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  

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

post_4056.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

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

 

Προς 
τον Πρωθυπουργό της χώρας 

Κε Πρωθυπουργέ, 
        Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης των πολιτών και 

της δημοσιοποίησης από τα ΜΜΕ περιπτώσεων,  όπου ασθενείς-πάσχοντες 
από νεοπλασματικές νόσους αναζητούν φθηνά «αντικαρκινικά» φάρμακα 

από άλλες χώρες,  στο βαθμό που συμβαίνει και με ότι αυτό συνεπάγεται 

για την Δημόσια Υγεία,  ζητάμε από την Πολιτεία ως Εθνική Δράση,  να 
κάνει άμεσα δεκτή την παρακάτω πρόταση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου 

Πειραιά: 
       Να περιθάλπονται πλήρως και δωρεάν οι ασθενείς από τη Διάγνωση 

της Νεοπλασματικής νόσου έως την Αποκατάστασή τους  (εννοώντας 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη).  

       Αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο,  λόγω της παρούσας οικονομικής 
συγκυρίας,  όπου μεγάλος αριθμός πολιτών έχασε την ασφαλιστική του 

ιδιότητα ή δεν την απέκτησε ποτέ,  λόγω μή ευρέσεως εργασίας. 
       Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας,  διότι τίθεται σε 

διακινδύνευση η Ζωή και η Υγεία αυτής της κατηγορίας των πολιτών. 
              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
       ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                            ΠΑΥΛΟΣ  

ΣΑΡΩΦ 

Κοινοποίηση: 
-         Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων 

-         Υπουργό Υγείας & ΚΑ 
-         Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 

-         Βουλευτές Ελλην. Κοινοβουλίου 
-         Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

-         Ιατρικοί Σύλλογοι 
-         ΟΕΝΓΕ 

-         ΜΜΕ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3109.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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Τίτλος : 
«Οι ασθενείς δεν θα στερηθούν το φάρμακό τους» 
 

Μέσο :  

http://www.newsbeast.gr/ 
 

Δημοσίευμα:  
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/410899/oi-astheneis-den-tha-
sterithoun-to-farmako-tous/ 

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε από τους φαρμακοποιούς να 
αναστείλουν τις κινητοποιήσεις 

Την δέσμευση προς τους ασφαλισμένους ότι δεν θα στερηθούν τα 
φάρμακά τους ανέλαβε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο 

οποίος ταυτόχρονα ζήτησε από τους φαρμακοποιούς να αναστείλουν τις 
κινητοποιήσεις καθώς το υπουργείο αποπληρώνει στις 12 Σεπτεμβρίου και 

τις οφειλές του Ιουνίου, ενώ έως το τέλος του χρόνου και τις υπόλοιπες. 

 
«Οφείλουν να το πράξουν γιατί εξαντλούμε αυτή την ώρα κάθε 

δυνατότητα για να μην εκβιάζεται η Πολιτεία μέσω των ασθενών. Σε 
αυτούς τους καιρούς οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας» είπε 

ο υπουργός Υγείας στη Βουλή απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Β. Κεγκέρογλου. 

 
«Κάνουμε ότι είναι δυνατόν και περιμένουμε ανταπόκριση στην έντιμη και 

ειλικρινή συμπεριφορά μας» είπε μάλιστα ο κ. Λυκουρέντζος 
προσθέτοντας πως περιμένει απάντηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο. 
 

«Αν δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε να ξέρετε ότι και δυνατότητες 
έχουμε να αντιδράσουμε και βεβαιώνουμε ότι δεν θα στερηθούν οι 

ασθενείς το φάρμακό τους, ειδικά οι πάσχοντες από βαριές ασθένειες». 

 
«Δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρξει η αντίστοιχη εκτίμηση» ανέφερε ο 

ερωτών βουλευτής ο οποίος είπε πως υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό 15% 
των φαρμακοποιών και γιατρών «που συνεχίζουν το πάρτι» 

συνταγογραφώντας ερήμην των ασφαλισμένων. 
 

Επίσης ο κ. Κεγκέρογλου πρότεινε την θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας που 
θα λύσει το πρόβλημα, για την οποία ο υπουργός είπε πως είναι πολύ 

θετική πρόταση. 
 

Αναφορικά με τους επίορκους γιατρούς και φαρμακοποιούς ο κ. 
Λυκουρέντζος ενημέρωσε ότι παρακολουθεί από πολύ κοντά την υπόθεση 
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και εντός των ημερών θα είναι σε θέση να κάνει σχετικές ανακοινώσεις 
«και όχι μόνο», όπως είπε χαρακτηριστικά.  
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Τίτλος : 

Κατάληψη στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου 
 
 

Μέσο :  
http://www.newsbeast.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/410939/katalipsi-sto-

nosokomeio-tou-mesologgiou/ 

Συνεχίζονται και την Τρίτη οι κινητοποιήσεις 

Κατάληψη πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι σε όλες τις 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου (εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα 

περιστατικά), διαμαρτυρόμενοι για την τραγική κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στο Νοσοκομείο 

 
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 

ανοιχτή Γενική Συνέλευση στην οποία αποφασίστηκαν τα εξής: 
 

• Αποκλεισμός των γραφείων του Διοικητή και των Δ/νσεων Νοσηλευτικής 
και Διοικητικών υπηρεσιών την Τρίτη. 

• Κατάληψη της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων διευκολύνοντας τους 
συμπολίτες στην εξυπηρέτησή τους χωρίς να καταβάλουν τα 5 ευρώ για 

επίσκεψη. 

• Αποστολή πρόσκλησης σε όλα τα πρωτοβάθμια υγειονομικά σωματεία 
της 6ης ΥΠΕ καθώς και στα πρωτοβάθμια σωματεία όλης της περιοχής για 

συντονισμό των κινητοποιήσεών μας. 
 

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
λήφθηκε με γνώμονα την αποτροπή ταλαιπωρίας των συμπολιτών μας, 

παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, σε ελλείψεις υλικών 
και προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες όπως και απλήρωτη εργασία. 

 
Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Μεσολογγίου κατανοούν πλήρως τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Υγείας και δεσμεύτηκαν στην 
γενική τους συνέλευση την επεξεργασία σχεδίου σε συνεργασία με τους 

Δ/ντές των κλινικών για την δωρεάν εξέταση και νοσηλεία των 
ανασφάλιστων συμπολιτών μας».  

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/410939/katalipsi-sto-nosokomeio-tou-mesologgiou/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/410939/katalipsi-sto-nosokomeio-tou-mesologgiou/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/410939/katalipsi-sto-nosokomeio-tou-mesologgiou/
http://www.agriniopress.gr/epikairothta/13983-kalipsi-nosokoeiomesologgi
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Τίτλος : 

Μας εκβιάζουν, γιατί δε πρέπει να ενδώσουμε - Επιστολή 
συναδέλφου  
 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5416.html 

 

Δεν πρέπει να δεχτούμε συνάδελφοι μια νέα πληγή τύπου ΟΠΑΔ. Μας 
εκβιάζουν ωμά όπως ξεκίνησαν με τις επιλεκτικές πληρωμές δίνοντάς μας 

απλά ημερομηνίες. Το ίδιο έκαναν βέβαια και στο κοντινό παρελθόν. Μετά 
τις 15 του μήνα τώρα θα πληρώνουν και στις 12... Και περιμένουν να το 

πιστέψουμε. Ποιες εγγυήσεις προσφέρει ο ΕΟΠΥΥ που σύμφωνα με 
δήλωση του Υπουργού Υγείας θα κλείσει φετος με 1,5 δις έλλειμα; 

 
Έγινε λόγος για πίστωση σε όλη την αλυσίδα διανομής; Μπορεί να μου πει 

ο κ. Υπουργός με τι..... 
 

 

..... λεφτά θα πληρώσω τις φαρμακαποθήκες πχ. τον Οκτώβριο με τις 
υπάρχουσες σφιχτές πιστώσεις όταν ο ΕΟΠΥΥ θα μου τα πληρώσει κάποια 

στιγμή το... 2013; 
 

Έγινε λόγος για την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ; Από πού θα βρουν τα 
λεφτά για να τηρήσουν τις προθεσμίες; Με την επίσημη ανεργία άνω του 

24% και τις εισφορές των ταμείων να μειώνονται μέρα με τη μέρα βλέπει 
κανείς διέξοδο; 

 
Έγινε λόγος για τον Τειρεσία και τον συμψηφισμό χρεών με την εφορία; 

Πόσο μπορεί ο φαρμακοποιός μόνο να πληρώνει και να μην πληρώνεται; 
Ακούστηκαν μόνο αστειότητες για λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και σαν 

φαρμακαποθήκη. Με τι λεφτά άραγε; Με ποια αξιοπιστία; Με ποιο δίκτυο 
διανομής;  

 

 
Δεν θα επιζήσουν πολλοί αυτή τη φορά. Τα πράγματα είναι οριακά. Δεν 

υπάρχουν μικροί και μεγάλοι, πρέπει όλοι να το καταλάβουν και να 
πράξουν ανάλογα. 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5416.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5416.html
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Τίτλος : 

ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ILO, ΤΗΣ 
SLIC ΚΑΙ ΤΗΣ TASK FORCE  

 
 

Μέσο :  
http://sepeinspector.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://sepeinspector.blogspot.gr/2012/09/ilo-slic-task-force.html 

 

Την 10-09-12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της SLIC και της Task Force με 

υπηρεσιακούς φορείς που αφορούσε την αξιολόγηση του ΣΕΠΕ। 
Αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου μας συναντήθηκε με την 
ομάδα των ξένων εμπειρογνωμόνων και μετά από μια σύντομη 

ενημέρωση κατέθεσε το παρακάτω κείμενο  
 

 
Dear Sirs/Madams, 

 
We are very pleased for your presence here, since our Union consider 

that ILO and SLIC will contribute a lot to the evaluation - reconstruction 
process of SEPE, something that we have demanded since January 2012. 

 
We would like to inform you that our Union consists of more than two 

hundred highly skilled and qualified experts in the field of Occupational 
Safety and Health, the majority of whom have staffed SEPE through 

examination-evaluation process conducted by the Supreme Council for 

Personnel Selection (ASEP). 
 

Labour Ministry OSH inspectors a) carry out inspections in all the fields of 
economic activity and workplaces in order to monitor the implementation 

of legal acts regulating OSH, the working conditions and the working 
practices b) investigate labour accidents c) investigate complaints, 

incidents related to work conditions/equipment etc d) provide 
information, consultation and advice to employers, employees, unions 

etc. 
 

The following issues include the key points of interest of our Union, 
regarding the restructuring and evaluation of SEPE. 

 
- Existing coordinating system amongst the regional inspectorates 

(KEPEK). 

http://sepeinspector.blogspot.gr/2012/09/ilo-slic-task-force.html
http://sepeinspector.blogspot.gr/2012/09/ilo-slic-task-force.html
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Due to the lack of effective and efficient planning, monitoring, sharing 

and exchange of information, there is a need to move towards an 
integrated common IT system and internet access amongst all the 

regional inspectorates and the SEPE Headquarters, in order to achieve a 
more intense cooperation, coordination and collaboration in all levels. 

 
- Undeclared work 

 

OSH Inspectors are called not only to ensure decent working conditions, 
but also to contribute to the fight against undeclared work. The wide 

range of tasks within their mandate and the economic crisis increase their 
workload. Moreover, as it is also pointed out by the ILO report Labour 

inspection in Europe: undeclared work, migration, trafficking (January 
2010, International Labour Organization, Geneva, 2010), “this situation 

may represent an ethical dilemma for labour inspectors, since they are 
supposed to protect workers and on the same time they need to inform 

the authorities involved”. 
In order for the OSH inspectors to fulfil their demanding tasks, a proper 

training, good planning and management and both, financial and human 
resources are required. On the other hand, it should be pointed out that 

OSH inspectors should mainly focus on checking working conditions and 
monitoring the implementation of OSH regulations and should not be 

expected to act exclusively as a form of undeclared work control. 

 
- Annual inspection planning 

 
An annual work plan is drafted by the Directorate for Planning and 

Coordination of Technical and Sanitary Inspection of the SEPE 
Headquarters. However, there is a gap in the exchanging information 

between central and regional level, which means that a swift and 
adequate exchange and flow of information can not be reached. 

Therefore information and data derived by inspections are not taken into 
account during the planning process. Hence, the annual planning fairly 

corresponds to the actual needs of each region. 
 

- Data manipulation and Statistical analysis 
 

Data concerning inspection of workplaces, employers, labour accidents, 

safety technicians, occupational physicians, bulletins of 
control/indictments/inspection reports etc. are kept in every kepek. 

Statistical data concerning inspection of workplaces, fines, prosecutions 
and labour accidents are transmitted to the headquarters of SEPE for 

processing. The lack of an IT system on national level and intranet links 
results to the inability of inspectors to access, share and use these data. 

Due to the lack of administrative staff and technical support, OSH 
Inspectors need to devote a considerable percentage of their working 
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time to secretarial activities, administrative files and statistics processing. 
 

- Fiscal and legal fines due to the inspections 
 

The existing Greek OSH legislation provides an array of legal tools to OSH 
Inspectors in order to assist enforcement: a) cessation of work (applied 

in case of imminent or very serious risk), b) administrative fine (applied 
in cases that an improvement notice has been ignored) and c) 

prosecution (resorted to where serious OSH regulations are observed). 

Since there are not any legal advisors at the kepeks, the inspectors 
(usually engineers and health specialists) have to deal with and examine 

complicated legal proceedings, although they have not appropriate legal 
training or education and this duty is irrelevant to their field of expertise. 

OSH Inspectors have to prepare all the legal documents and are 
responsible for monitoring the whole legal process. Due to the recent 

disengagement of the legal department of SEPE, as far as the legal 
representation of SEPE is concerned during the administrative court 

proceedings, inspectors are also assigned to fill this gap, thus their 
workload has significantly increased. 

 
- Co-operation between SEPE and Legal Authorities 

 
All juridical decisions concerning administrative fines are notified to SEPE, 

so that the inspectors be able to complete the necessary procedures by 

informing the relevant tax office in order to collect the fine. However, 
information on the outcome of the Court cases concerning prosecutions is 

rarely notified to SEPE (except from the cases that an inspector appears 
before court), leading to a considerable lack of necessary feedback. 

Taking into account the fact that the period between lawsuit submission 
and the trial varies between 4 to 5 years, both SEPE and the Ministry 

need formal and permanent agreements with the Public Prosecution 
Office on the way inspectors may collaborate or push forward the court 

cases initiated by them. 
 

- Human Resources Management and Economic Planning 
 

Due to the recent shortages in the general economic planning, there has 
been a decreasing proportion of budgeting assigned to SEPE. Therefore 

both quality and quantity of the inspector workload are affected in a large 

scale. The current implementation of the unified national payroll for the 
public sector -regardless the different tasks and responsibilities involved- 

has resulted in an up to 60% decrease of the Inspectors’ income. For 
example, travel expenses-allowances for the inspectors have been cut -

despite the obligations of the ILO Convention No 81. In the same time, 
there has been a considerable reduction in the budget for SEPE vehicles 

(fuel, maintenance, replacement), resulting in a considerable decrease in 
the number of inspections. 
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As far as the Human Resources Management is concerned, there have 
been reductions both in terms of inspectors and administrative staff. 

 
- Recruitment procedures of SEPE 

 
The majority of the OSH Inspectors have staffed SEPE through 

examination – evaluation process conducted by the Supreme Council for 
Personnel Selection (ASEP). All new employees that is planned to be 

hired as inspectors, should be evaluated through the ASEP processes. 

Moreover they should be highly trained, well motivated and fully 
committed to their new task. 

 
- Duties and responsibilities of the OSH inspectors 

 
The latest legislation, such as Act No 3996/11 and No 4052/12, did not 

bring drastic changes to the essence of the Health & Safety Inspection. 
Moreover the above mentioned Acts did not simplify bureaucratic 

procedures, and in some cases they even created more duties in the field 
of administrative activities (such as more complex fine procedures or 

statistics) while in other cases they involve OSH inspectors in other fields 
of interest (e.g the implementation of the recent National Anti-Smoking 

Policy). 
 

- Campaigns and strategies 

 
Specific campaigns and strategies for targeted inspections in workplaces 

are implemented, e.g. in accordance to the European annual strategies 
etc. However these specific strategies could be part of a broader and 

well-established planning, which could include more detailed and specific 
guidelines for these inspections, in accordance to local needs and 

economic activities. 
 

Looking forward to a more substantial collaboration in October, when we 
hope will be able to supply you with more detailed information concerning 

our views and positions. 
 

Yours faithfully 
President of the Board General Secretary 

 

Chatzinikolaidis Kleanthis Aravantinos Gerasimos 
Αναρτήθηκε από ep erg στις 1:39 μ.μ.  

http://www.blogger.com/profile/11675053193627099863
http://sepeinspector.blogspot.gr/2012/09/ilo-slic-task-force.html
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Τίτλος : 

Αποτίμηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης φαρμάκων του 
Γ.Ν. Χανίων για το πρώτο τρίμηνο του 2012 και σύγκριση 
με τα αποτελέσματα διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
της ΕΠΥ 

 
 

Μέσο :  
http://nosfar.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html 

 
 

Στο 6o Συνέδριο Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων 
με θέμα  "Η πρόκληση της εφαρμογής των DRGs. Πως μπορούμε να 

ελέγξουμε το κόστος χωρίς να θυσιάσουμε την ποιότητα" το οποίο ελαβε 
χώρα στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσιάστηκε η εργασία από το 

Φαρμακευτικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Άγιος 
Γεώργιος" με τίτλο "Αποτίμηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

φαρμάκων του Γ.Ν. Χανίων για το πρώτο τρίμηνο του 2012 και 
σύγκριση με τα αποτελέσματα διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

της ΕΠΥ". 
 

Στη μελέτη αυτή έγινε μια προσπάθεια αποτίμησης του 
φαρμακοοικονομικού αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης που 

έκανε το Γ.Ν.Χανίων το φθινόπωρο του 2011, καθώς και η σύγκριση 

της διαδικασίας αυτής, με ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς 
διαγωνισμούς, όπως αυτοί που έχουν διενεργηθεί από την ΕΠΥ. Η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης έφερε μια σημαντική έκπτωση στις 
τιμές των φαρμάκων, κάτι που προκάλεσε μια αξιόλογη 

εξοικονόμηση χρημάτων στο Γ.Ν. Χανίων. Η εξοικονόμηση θα ήταν 
μεγαλύτερη μέσω της διαδικασίας του Διεθνούς διαγωνισμού της ΕΠΥ με 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, κάτι που είναι αναμενόμενο, καθώς λόγω του 
πλειστηριασμού και λόγω οικονομίας κλίμακας επιτεύχθησαν καλύτερες 

τιμές. Παρόλα αυτά, η σημαντικότητα της διαφοράς αυτής (9,09% στο 
κόστος των συγκεκριμένων φαρμάκων) ελέγχεται, αν αναλογιστεί κανείς 

τα μειονεκτήματα που έχει μια διαγωνιστική διαδικασία μεγάλης 
κλίμακας σε σύγκριση με μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως ότι 

είναι χρονοβόρα ή και ατελέσφορη, καταναλώνει πόρους, είναι 
δεσμευτική, προσφέρει λιγότερη ευελιξία και δημιουργεί συνθήκες 

ολιγοπωλίων. Εξάλου μέχρι σήμερα, απ'όσο γνωρίζουμε, από τους 

διαγωνισμούς της ΕΠΥ καμία Σύμβαση δεν έχει υπογραφεί! 
Ακολουθεί η εργασία σε μορφή πόστερ.  

http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/09/2012.html
http://www.ekmn.gr/index-gr.htm
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. 
ΧΑΝΙΩΝ  

 
Πηγή  

http://www.ekmn.gr/index-gr.htm 

 

http://www.scribd.com/doc/105466209/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%93-%CE%9D-%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://www.scribd.com/doc/105466209/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%93-%CE%9D-%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://www.ekmn.gr/index-gr.htm
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Τίτλος : 
Μετά από αυτό νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά 
 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/video_2054.html 

 

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το τι θα γίνει αν δε 

λήξουν οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών μετά και το 
χρονοδιάγραμμα που δόθηκε, ο κ. Υπουργός απάντησε:  

 

«Μετά από αυτό νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.» 
 

Δείτε το βίντεο: 

 
http://youtu.be/5xPRYm53B84 

 

 

 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/video_2054.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/video_2054.html
http://youtu.be/5xPRYm53B84

