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Υπουργείο Υγείας 

«Θα κριθούµε 
από τα έργα» 
Γης ΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ 

Με τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει 
κανενός είδους αιφνιδιασµός 

στις δύσκολες αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν στον χώρο 
της Υγείας ανέλαβε από χθες το 
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου 
Υγείας ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης. 

Οπως ανέφερε χθες κατά την 
τελετή παράδοσης-παραλαβής: 
«Η νέα ηγεσία θα επιδιώξει τη µέγιστη 

δυνατή συναίνεση πριν από 
κάθε απόφαση». Σύµφωνα µε τον 
νέο υπουργό, δεν θα γίνουν βίαιες 
αλλαγές στην Υγεία, αλλά θα ακολουθηθεί 

µε ταχύτερους ρυθµούς 
n πολιτική που ήδη εφαρµόζεται. 
«Να είστε βέβαιοι ότι παρά τη φή- 

Ο νέος υπουργός 
AS. Γεωργιάδης τόνισε 
ότι δεν θα γίνουν 
βίαιες αλλαγές 
στην Υγεία-Παροχές 
σε ασφαλισµένους µε 
την υπογραφή Σαλµά. 
µη που µε ακολουθεί, δεν θα έχω 
πολλά λόγια. Εδώ θα κριθούµε 
από τα έργα» τόνισε. Με πολύ 
θερµά λόγια αναφέρθηκε στον κ. 
Γεωργιάδη ο απερχόµενος υπουργός 

Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο 
οποίος απέφυγε να εστιάσει στα 
δικά του πεπραγµένα σηµειώνοντας 

ότι αυτά θα αξιολογηθούν από 
τις εξελίξεις και τους πολίτες. Επεσήµανε 

ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση 
µε όλες του τις δυνάµεις 

και διέψευσε δηµοσιεύµατα που 
τον έφερναν να είναι υποψήφιος 
για περιφερειάρχης στις επόµενες 
αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Αντίθετα, ο απερχόµενος αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Μά¬ 

ριος Σαλµάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στα όσα έγιναν τον τελευταίο 
χρόνο στον ΕΟΠΥΥ, σηµειώνοντας 

ότι µειώθηκε το έλλειµµα του 
Οργανισµού κατά 1,5 δισ. ευρώ, 
n φαρµακευτική δαπάνη από 4 
δισ. ευρώ το 2011 σε 2,4 δισ. το 
2013, καθώς και µία σειρά από 
εξετάσεις. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι n ηγεσία του υπουργείου Υγείας 

έχει σχεδιάσει «ισοδύναµα» 
να κλείσει µέρος του ελλείµµατος 
του ΕΟΠΥΥ για το 2013, το βασικότερο 

εκ των οποίων είναι n 
εφαρµογή σε διαγνωστικά κέντρα 
και ιδιωτικές κλινικές του claw 
back (επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ 
του ποσού που υπερβαίνει τον 
κλειστό προϋπολογισµό). 

Οι napoxes 
Ο κ. Σαλµάς ανακοίνωσε την 

απαλλαγή από τη συµµετοχή στο 
κόστος αγοράς ταινιών µετρήσεων 

σακχάρου για 500.000 πάσχοντες 
µε σακχαρώδη διαβήτη. Σύµφωνα 

µε υπουργική απόφαση που 
δηµοσιεύθηκε την περασµένη 
Παρασκευή, το µέτρο αφορά τους 
ινσουλινοεξαρτώµενους πάσχοντες 

και τους διαβητικούς που λαµβάνουν 
δισκία. To κόστος της 

συµµετοχής των ασφαλισµένων 
δεν θα επιβαρύνει ούτε τον ΕΟΠΥΥ, 

καθώς ύστερα από συµφωνία 
µε τις προµηθεύτριες εταιρείες, 

µειώθηκε n τιµή των υλικών. 
Επιπλέον, µειώνεται το ποσοστό 

συµµετοχής στα φάρµακα 
από 25% σε 10% για 100.000 ασθενείς 

που πάσχουν από ρευµατοειδή 
αρθρίτιδα και αυτοάνοσες 

ρευµατικές παθήσεις. 
Τέλος, n απερχόµενη ηγεσία 

του υπουργείου παραδίδει έτοιµο 
το σχέδιο για παροχή δωρεάν 

φαρµάκων σε 50.000 φτωχούς 
ασφαλισµένους από τέσσερα 
φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ 

στην Αθήνα. 
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