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Γιατροί εκδίδουν µη εκτελέσιµες, 
χειρόγραφες συνταγές! 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

TOY ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Ενα απαντητικό έγγραφο ψευδούς περιεχοµένου, 
µε ηµεροµηνία 4 ∆εκεµβρίου 

2012 και αριθµό πρωτοκόλλου 6634, απέστειλε 
χθες ο διευθυντής της νοµαρχιακής 

µονάδας Υγείας του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Θεσσαλονίκης 

Κωνσταντίνος ∆αλαµπούρας 
στον πρόεδρο του Οργανισµού Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο, 

σχετικά µε την αδυναµία 
γιατρών του κεντρικού πολυιατρείου της 
µονάδας, στην οδό Αγγελάκη, να συνταγογραφήσουν 

ηλεκτρονικά και τη συνεπαγόµενη 
καθηµερινή ταλαιπωρία των ασφαλισµένων! 

Στο ψευδούς περιεχοµένου έγγραφο του, 
το οποίο έχει στη διάθεσή της n «Αυγή», ο 
Κωνσταντίνος ∆αλαµπούρας διαβεβαιώνει 
τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι στο κεντρικό 
πολυιατρείο της µονάδας στην οδό Αγγελάκη 

υπάρχουν πράγµατι γιατροί διαφόρων 
ειδικοτήτων οι οποίοι δεν γνωρίζουν να χειρίζονται 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και, ως εκ 
τούτου, «µέχρι να µάθουν να χρησιµοποιούν 

το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
τους έχουµε αφαιρέσει τα συνταγολόγια». 
Ουδέν ψευδέστερον! 

Η «Αυγή» είναι σε θέση να γνωρίζει απο- 

«Όλα καλά» διαβεβαιώνει 
ψευδώς ο διευθυντής της 
µονάδας τον πρόεδρο του 
Οργανισµου Λευτέρη 
Παηαγεωρ γόπου λο.. . 

λύτως ότι ακόµη και χθες to πρωί υπήρχαν 
γιατροί του κεντρικού πολυιατρείου της νοµαρχιακής 

µονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ θεσσαλονίκης, 
οι ίδιοι τους οποίους κατονοµάζει 

στο έγγραφο του ο διευθυντής της µονάδας, 
οι οποίοι συνταγογραφούσαν µαζικά... 

χειρόγραφα, ενώ το σύστηµα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης δεν είχε το 

παραµικρό πρόβληµα! To αποτέλεσµα ήταν 
να ταλαιπωρήσουν για πολλοστή ηµέρα δεκάδες 

ασφαλισµένους, οι οποίοι, φυσικά, 
δεν µπορούσαν καν να θεωρήσουν τις χειρόγραφες 

συνταγές τους από τους ελεγκτές 
γιατρούς του ιδίου του ΕΟΠΥΥ! 

Παρά τα όσα ισχυρίζεται στο έγγραφο του. 
συνταγολόγια, βεβαίως, δεν είχε αφαιρέσει 
ο Κωνσταντίνος ∆αλαµπούρας, τουλάχιστον 

µέχρι τις 12 το µεσηµέρι της χθεσινής 
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To έγγραφο του διευθυντή Tns νοµαρχία^ 
µονάδα* του ΕΟΠΥΥ θεσσαλονικιά Κ. 
∆αλαµπούρα npos τον πρόεδρο του Οργανισµού 
A. Πσπαγεωργόπουλο 

Τρίτης 4 ∆εκεµβρίου... Απλώς, ο διευθυντής 
της νοµαρχιακής µονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ 

θεσσαλονίκης απάντησε ψευδώς στον 
πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, και µάλιστα αφού υποχρεώθηκε 

από τον ίδιο τον Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο 
να... «συµπληρώσει» το αµέσως 

προηγούµενο απαντητικό έγγραφο 
του, µε ηµεροµηνία επίσης 4 ∆εκεµβρίου 
2012 και αριθµό πρωτοκόλλου 6632, µε το 
οποίο ο Κωνσταντίνος ∆αλαµπούρας διαβεβαίωνε 

τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ότι... όλα 
βαίνουν καλώς µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

και τις σχετικές επιδόσεις των 
γιατρών του κεντρικού πολυιατρείου της νοµαρχιακής 

µονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ θεσσαλονίκης! 
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