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Επιστρατεύονται 100 Ευρωπαίοι επιστήµονες και undrlrlnrloi για in ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

Ανάνηψη στο ΕΣΥ us τεχνοκράτες 
Προειδοποίηση σε εµπόρους φαρµάκων 

«θέλουµε µείωση 6an6vns, 
όχι των σκευασµάτων» 

To ενδεχόµενο να αναλάβει 
προσωπική πρωτοβουλία για την αντιµετώπιση 

του τεράστιου προβλήµατος 
που έχει δηµιουργηθεί µε τις 

ελλείψεις φαρµάκων στην αγορά 
άφησε ανοικτό ο υπουργός Υγείας. 
Απαντώντας σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων 

τόνισε πως: «Επιθυµούµε 
να µειώσουµε τη φαρµακευτική δαπάνη 

και όχι να µειώσουµε τα φάρµακα 
στην αγορά. ∆εν δέχοµαι ότι 

υπάρχουν συµπεριφορές απόσυρσης 
φαρµακευτικών σκευασµάτων 

εκ µέρους κάποιων οι οποίοι επιδιώ¬ 

κουν ιδιοτελείς σκοπούς», υποστήριξε 
προσθέτοντας: «Συµβουλεύω 

να µην εκδηλωθούν τέτοιες συµπε-" 
ριφορές, γιατί... θα έχουµε άλλα». 
Εν τω µεταξύ, παραδέχτηκε καθυστερήσεις 

στο πρόγραµµα καταργήσεων 
και συγχωνεύσεων των νοσηλευτικών 

µονάδων του ΕΣΥ και 
δεν απέκλεισε ακόµη και το ενδεχόµενο 

το υπουργείο Υγείας να µην 
«πιάσει» τελικά ούτε το ήµισυ του 
στόχου των 661 λιγότερων κλινικών, 
τµηµάτων και εργαστηρίων στο ΕΣΥ 
µέχρι το τέλος του 2012. 

Ο φιλόδοξος στόχος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου 
αφορά crm µετατροπή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

σε έναν αποδοτικό φορέα χωρίς ζηµίες προς το ∆ηµόσιο 

Στοίχηµα να µετατρέψει 
το επί 30 χρόνια 
ζηµιογόνο ΕΣΥ σε έναν 

αποδοτικότερο οργανισµό βάζει 
ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Λυκουρέντζος. Φιλοδοξεί να το 
πετύχει επιστρατεύοντας πάνω 
από 100 Ευρωπαίους 
επιστήµονες, εκπροσώπους της 
Task Force και δηµιουργώντας, 
παράλληλα, οκτώ επιτροπές οι 
οποίες αναλαµβάνουν στόχουςκλειδιά 

για την επίτευξη 
συγκεκριµένων σκοπών. 

της ΒΑΣΟΣ ΚΑΛΥΒΙ0ΤΗ 

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
ευρείας σύσκεψης µε τους νέους 
διοικητές των Υγειονοµικών Περιφερειών, 

ο υπουργός Υγείας παρουσίασε 
τους στόχους της «Επιτελικής 

Επιτροπής Μεταρρύθµισης 
της Υγείας», n οποία θα είναι υπεύθυνη 

για τις ραγδαίες αλλαγές στο 
υπάρχον υγειονοµικό σύστηµα σε 
όλα τα στάδια υλοποίησης. 

Οι οκτώ υπο-επιτροπές θα 
ασχοληθούν αντίστοιχα µε: το Μάνατζµεντ 

- ∆ιοίκηση Νοσοκοµείων, 
την αναµόρφωση των Diagnosis 
Related Groups και τα Κλειστά 
Ενοποιηµένα Νοσήλια, την καθολική 

εφαρµογή της Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης και αξιοποίηση 
των δεδοµένων, την Τιµολόγηση 
και Αποζηµίωση των Φαρµάκων, 
την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ, 
το σχέδιο για την ανάπτυξη του 
Τουρισµού Υγείας και της Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας και τέλος 
τη ∆ιαχείριση και Ανάπτυξη των 

Ανθρώπινων Πόρων στο Εθνικό 
Σύστηµα Υγείας. Μάλιστα, πριν j 
από το τέλος του χρόνου αναµέ- I 
νονται και τα τελικά πορίσµατα αυτών 

των επιτροπών και ο ανάλογος 
χάρτης των δράσεων που πρέπει 
να υλοποιηθούν. 

«Αποδίδουµε πολύ µεγάλη on- I 

ce ∆ηµιουργούνται 
Emipones που στόχο 
θα έχουν το µάνατζµεντ 
των νοσοκοµείων, 
την εφαρµογή Tns 
nftapoviKns 
συνταγογράφηση$, 
την τιµολόγηση και την 
αποζηµίωση φαρµάκων, 
την αναδιοργάνωση 
του ΕΟΠΥΥ κ.ά. 

µασία στο θέµα της ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων πόρων του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας. Συνεργαζόµαστε, 

στο πλαίσιο της ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης µε το αρµόδιο 
υπουργείο και τον υπουργό ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης, ενώ ήδη 
έχουµε ετοιµάσει το δικό µας σχέδιο 

διοικητικής µεταρρύθµισης, το 
οποίο φιλοδοξεί να µετατρέψει την 
Κεντρική Υπηρεσία του υπουργειου 
Υγείας σε ένα επιτελικό, στρατηγικό 

όργανο το οποίο θα ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

καιρών. Επίσης, αποδίδουµε, 
όπως πολλές φορές έχουµε αναφέρει, 

ιδιαίτερη σηµασία στη στρα¬ 

τηγική µας για τον Τουρισµό Υγείας, 
διότι πιστεύουµε ότι n ανάπτυξή του 
θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην 
ελληνική οικονοµία, στο Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας και στην ελληνική κοινωνία», 
τόνισε ο κ. Λυκουρέντζος. 

Συµπράξεις  
Πρόσθεσε πως αναµένεται να 

διαµορφωθεί ένα σύστηµα παροχής 
ολοκληρωµένων υγειονοµικών 

και τουριστικών υπηρεσιών, το 
οποίο θα έχει την ευελιξία και τη δυναµικότητα 

ανταπόκρισης στις ειδικότερες 
ανάγκες και επιλογές κάθε 

ασθενή. Στις σκέψεις του είναι 
να υπάρξουν παράλληλα Συµπρά¬ 

ξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
επωφελείς για την εθνική οικονοµία 
και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
να είναι πλέον στην κατεύθυνση 
της µείωσης της σπατάλης του δηµόσιου 

χρήµατος. 
Τέλος, ο κ. Λυκουρέντζος παρότρυνε 

τους περιφερειάρχες 
Υγείας να επισπεύσουν την απορρόφηση 

των προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, καθώς n µέχρι σήµερα αξιοποίησή 

τους δεν ξεπερνάει το 7%, 
ενώ τους ξεκαθάρισε πως µέχρι το 
τέλοςτου χρόνου θα πρέπει να 
έχουν εξαντλήσει τα χρήµατα που 
τους έχουν διατεθεί για τον Προϋπολογισµό 

του 2012. 
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