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Συνεργασία Ελλάδας - Γερµανίας για την Υγεία ϊό ίδ ώ ί Συνεργασία Ελλάδας 
ΤηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ 

Η οργάνωση και χρηµατοδότηση 
των νοσοκοµείων, n τιµολόγηση 
και κάλυψη φαρµάκων και ο επαναπροσδιορισµ03 

του ρόλου 
του ΕΟΠΥΥ αναδεικνύονται τα 
βασικά σηµεία συνεργασία3 
Ελλάδα3 και Γερµανία3, µε τη δεύτερη 

να υποστηρίζει µε τεχνογνωσία us 
µεταρρυθµιστικέ3 

προσπάθειε3 στη χώρα µα3. Αυτό 
προέκυψε από τη χθεσινή 

συνάντηση του υπουργού Υγεία3 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου µε τον 
Γερµανό οµόλογο του Daniel 
Bahr, που επισκέφθηκε για µία ηµέρα 

τη χώρα µαε. Ο Γερµαν03 υnoupYos 
Υγεία3, είχε κατ' ιδίαν συνάντηση 

µε τον κ. Λυκουρέντζο 

Παροχή τεχνογνωσίας 
για τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις 
στη χώρα µας. 

και παρέστη σε σύσκεψη µε το 
σύνολο ins ηγεσίαε και tous επιτελείε 

του υπουργείου Υγεία3, 
κατά τη διάρκεια Tns onoias παρουσιάστηκαν 

οι µεταρρυθµίσει 
που είναι σε εξέλιξη στη χώρα 

µα3 στο πλαίσιο Tns περιστολήε 
Tns δηµόσια3 δαπάνα. Ο κ. 

Λυκουρέντζθ3 αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στη συνεργασία των Ελλήνων 

και ξένων εµπειρογνωµόνων 
στο πλαίσιο Tns Task Force για 
την Ελλάδα, και ζήτησε τη βοήθεια 

των τεχνοκρατών Tns Γερµανίαε 
στο θέµα των κλειστών ενοποιηµένων 

νοσηλίων, το µάνατζµεντ 
των νοσοκοµείων και tis 

αναπτυξιακέ3 στρατηγικέ3 oncos 
είναι ο τουρισµόε Υγεία3. 

Από την πλευρά του, ο Γερµαvos 
unoupYos Υγεία3 χαρακτήρισε 

αναγκαίε5 tis διαρθρωτικέε µεταρρυθµίσει 
xcopis tis οποίεε 

«n Ελλάδα δεν θα µπορεί να παράσχει 
υπηρεσίε5 Υγεία5 σε ευ¬ 

ρωπαϊκό επίπεδο», ενώ σηµείωσε 
ότι n Γερµανία είναι διατεθειµένη 

να υποστηρίξει την Ελλάδα σε 
επίπεδο οργάνωσα και χρηµατοδότησα 

των νοσοκοµείων, 
διαµόρφωσα τιµών και κάλυψα 

φαρµάκων και γενικά στη 
χρηστή και αποτελεσµατική οργάνωση 

ολόκληρου του συστήµατοε 
κάλυψα υγεία5. 

Ο κ. Bahr σηµείωσε ότι «n επίσκεψή 
του αποτελεί την αναγνώριση 
για την πρόοδο που έχει 

πραγµατοποιηθεί από την Ελλάδα», 
αλλά και ένα µήνυµα από την 

πλευρά Tns Γερµανία5 ότι σκοπεύει 
και επιθυµεί να βοηθήσει τη 

χώρα σε όλη τη διαδικασία εφαρµογή5 
των µεταρρυθµίσεων. 

Εκανε ιδιαίτερη αναφορά στη 
µείωση Tns τιµήε των φαρµάκων 
-πρόσθεσε µάλιστα ότι ο ίδιοε ζήτησε 

από tis φαρµακευτικέ5 εταιρείε5 
στη Γερµανία να τηρήσουν 

tis υποχρεώσει tous- αλλά 
και στον ΕΟΠΥΥ, τονίζοντα5 ότι 
είναι σηµαντικό «να προσδιοριστούν 

µε σαφήνεια οι αρµοδιότητα 
του ΕΟΠΥΥ στο µέλλον, ώστε 

να είναι σαφέε noios αναλαµβάνει 
τον κάθε ρόλο». 

Ανασφάλιστοι 
Πάντιτ και οι δύο υπουργοί 

έθιξαν το ζήτηµα Tns πρόσβαans 
των ανασφάλιστων στ-is υπηρεσίε5 

υγείαε. «Η παρατεταµένη 
οικονοµική κρίση εµπεριέχει 
τον κίνδυνο να προσλάβει 

τον χαρακτήρα κοινωνικήε 
κρίσα, µε επιπτώσεΐ5 στουε πολίτεε 

και την υγεία tous», τόνισε 
ο κ. Λυκουρέντζθ5, δηλώνοvias 

την απόφαση τα κυβέρνηση 
s να διατηρήσει το επίπεδο 

των παρεχόµενων υπηρεσιών 
Υγεϊαε. «Πρέπει να κοιτάξουµε 
ttcos θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε 

tous ανθρώπουε 
που δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα, να έχουν πραγµατικά 

πρόσβαση στην καλύτερη 
δυνατή παροχή υπηρεσιών 
Υγεία5, ανέφερε ο κ. Bahr. ς 

- Γερµανίας για την Υγεία 
.. ωσε µέ σε µαων, λυστη 

ορτήπίναχει λάτην κο 

τη  
εων. 

στη ων 

ζή 
ερήλλά 

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος συναντήθηκε χθες µε τον Γερµανό οµόλογο του Daniel Bahr. 
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