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«Task Force» τώρα 
και στον ΕΟΠΥΥ! 

Θύελλα αντιδράσεων 
έχει προκαλέσει n — 
πρόταση της τρόικας 

στην ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας για την 
αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ 

από ξένους µάνατζερ. 
Οπως µάλιστα δήλωσε ο 
πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Φαρµακευτικού Συλλόγου 
(ΠΦΣ) Θεόδωρος 

Αµπατζόγλου σε ανακοίνωση 
του, «n Υγεία και n 

Περίθαλψη 10.00Q.000 Ελλήνων 
δεν µπορεί να επαφίενται 
στις τεχνοκρατικές 

αποφάσεις οποιουδήποτε 
ξένου µάνατζερ. Είµαστε 
αντίθετοι στη δηµιουργία 
εσωτερικού ∆ΝΤ». 

Να σηµειωθεί ότι µέλη 
του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ εκφράζουν 

τον σκεπτικισµό 
και την αγωνία τους για τη 
συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει 

όσον αφορά θεωρητικούς 
προβληµατισµούς 

Ελλήνων και ξένων τεχνοκρατών 
για τον προορισµό 

και την τελική µορφή 

Η πρόταοη για ξένους µάνατζερ ano 
την τρόικα στο υπουργείο Yy8ias, που 
θα αναδιοργανώσουν τον οργανισµό 

του ΕΟΙΓΥΎ. Η πρόταση της 
τρόικας προς την κυβέρνηση 

είναι n οµάδα διαχείρισης 
του έργου να διαθέτει 

συνολικά 15 στελέχη, έξι 
από το εξωτερικό και εννέα 
από την Ελλάδα,. 

Ειδικότερα, στο σχέδιο 
δράσης της «Task Force» 
προτείνεται να στεγαστεί 
µόνιµα στον ΕΟΠΥΥ ένα 
«γραφείο διαχείρισης έργου». 

Εκεί θα εγκατασταθεί 
ο διαχειριστής έργου, ο 

οποίος θα είναι ένας εµπειρογνώµονας 
-διεθνές υψηλόβαθµο 

στέλεχος- που 
µαζί µε την οµάδα του ουσιαστικά 

θα ελέγχουν το 
υπερταµείο. Από τη µεριά 
τους πάντως, παράγοντες 

του ΕΟΠΥΥ υποστηρίζουν 
ότι τα µόνα αρµόδια όργανα 

για τη χάραξη της πολιτικής 
Υγείας είναι n Πολιτεία, 

δηλαδή n κυβέρνηση, 
το Κοινοβούλιο και κανένας 

άλλος. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ 

στην ανακοίνωση αναφέρεται 
και στο θέµα της διακίνησης 

των φαρµάκων 
αλλά και των πληρωµών. 

Μάλιστα δήλωσε ότι n 
φαρµακευτική αγορά στενάζει 

κάτω από την πίεση 
των πολυεθνικών εταιριών, 
τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις 

πληρωµών από 
τον ΕΟΠΥΥ, και όλα αυτά 
συµβαίνουν εις βάρος χιλιάδων 

ασφαλισµένων. 
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