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Aγαπητoi Συνdδελφοι,
Στιq jststιz πραγματoπoηΘηκε 6κτακη oυνεδρiαoη τoυ Δ.Σ. τoυ

ΣEYΠ-EOΠYY Θεo/νiκη g-B .Eλλ&δ o g.

Tα Θ6ματα πoυ αυζηΦθηκαν ηταν τα εξηq:

1. Σ1ετικ& μ8 τηγ τρoπoλογiα για την €νταξη μαξ στo ενιαio

μ.oe,ιογ.o. o, τiλευταiεg πληρoφoρiεq αναφ6ρoυν 6τι θα

κατατεθεi ην επ6μενη εβδoμ6δα νoμoox6διo τoυ Yπoυργεioυ

Yγεiαg και εκεi θα ενoωματωΘεi η ωζ &νω τρoπoλoγtα.-Δυoτυ1cbq

την 6κφραση (την επ6μενη εβδoμ&δα) την ακo6με εδιb και 6ξι

μηνεζ και τεiνει να καταντηoει κακ6γoυoτo αoτεio. Αν δεν

υλoπδηθεi η τρoπoλoγiα κινδυνεfει η μιoθoδooiα μαq &μεoα (απ6

1l7lΙ3 Μγui η μιoθoδooiα μαζ απ6 τo ΙΚA και πpbπει" να

πραγματoπoιεiται απ6 τoν EoΙΤrη. Σε μια τ6τoια περiπτωoη η

ΠOΣEΥTΙΙKA πρ6πει να λ&βει ooβαρ69 απoφd,oειζ για τιg δρ6oει9

μαζ στo επ6μενo δι&oτημα.

2. 
,Σxε"ικιi 

με το KEΠA. Παρ, 6λεq τιg ypαπτt,q διαβεβαιcbσ_ειg των

υπευθ6νων τoυ KEΠA (61oυν αναρτηθεi oτην ιoτoοελiδα μαg)

δυoτυ1ιbq τiπoτε δεν 61ει πρo1ωρηoει. To Δ.Σ. υλoπoιωνταg την

απ6φαoη τηq oυν6λ',oηq με τoυζ γιατρo6q τoυ ΚEΠA oτιq 614113

στoΙΣΘπρoxωρ&dμεoαστηνκατd,θεoηεξcbδικoυκατd,τoυ
ΚEΠΑ y,o',,,ξ- nαλαι6q και ν6ε9 oφειλ6q τoυ. FΙ κατd,oταoη 61ει

εκτρoχιαστεi πλ6oν με απoκoρ6φωμα την μη ειδοπoiηoη των

αoθενων απ6 ταEΛTA (γιατi δεν πληρcilΘηκαν απ6 το ΙΚA) για τιζ

ημ6ρεζΙ0l5lι3και:Ι3l5lt3.Eπιπλθoν6xoυν6ρθειiδη
uiδo,,o.η.ηρια σε γιατρorig πoυ μετεixαν στα KE,ΠA 6τι" για

επιτρoπ69..τoυ oΓA με ημερoμηνiεq απ6 31201,0-06/2010 δεν

απoξημιιbνoνται και πρ6πει να επιστρ6ψoυν τα 1ρηματα πoυ ιi1oυν

ειoπρ&ξει εντ6q μην6q! ! !

3. ,E1oυν nopo"ζρηbεi μεγιiλα πρoβληματα στα ιατρεiα λ6γω τηq

μη αναγραφηg ηλεκτρονικιbν oυνταγιirν Kαι παραπεμπτικιirν

απ6 τoυg,,ooo*oμ,.o,.λδq γιατρoδg. Aποφαoioθηκε η δημιoυργiα

ειδικof εντδπoυ ενημ6ρωoηq πρoζ τoυζ αoΘενεiq n9, θα

επικoλξθεi oτιq π6ρτεq 6λων των ιατρεiων. Eπιπλ6oν θα γiνει και

ν6α ενημ6ρωoη πρoζ τoυg πρo6δρoυq των νoσoκoμεiων (για τρiτη

φoρd,) *o.,nρoq τoν Διoικητη τηζ ΔΥΤΙE για την oρθη ενημ6ρωoη

των νoσoκoμειακcilν γιατρcilν o1ετικd, με τιζ υπο1ρεcilo,ειζ τoυζ.

Για τo Διoικητικ6 Συμβo6λιo
o Γ.Γραμματ6α9o Πρ6εδρo9
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