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Θεooολοviκη 26 Σεnτεμβρioυ ZCI12

AΙuAKoΙΝΩΣl.|

Aγαnητoi σUvδδελφο|,

Μετα τη 1θεαrvη σUVεδρiαση TοU Δ.Σ τοu Ι.Σ.Θ με σUμμεΤoXη καl τωv Προ*δpωv Tηq EΝΙΘ

καl ToU ΣΕYΠIKA Kα| τΙq εΠαφ.q τoU Γ|ρΟηγουμεvου δεκαημ*ρou η κατdαrααη στηV UYεiο

αυvοψiζεται ωq εξηq:

A. Oι υnoxρεδoεtg τoυ E.CI.Π,Y,Y Πρoζ ΤοUq nαρδXouq Uγεiαζ (κλιvlκo*q κα| εργαστηρ|αKoιjq
|αTροι]ζ, κλιvικig, E.Σ,Υ, nρoμηθευτθg κλn.) για Τo 2012 nου δεv θ1οuv πληρωsεi { Θα

κατiIγpαφοιiv μ*1ρl τθλoq τou iτουg ΕΙΝAΙ AΚAΛYΠΤΕΣ EΝTEΛΩΣ, Kοθd]ζ ο oργαV|σμδq

fuεl {δη μεγδλo θλλεlμμα. Κατδ oυvinεtα το πlθαvδΤερo εiVαι UφlσΤομεvα η μελλoιrrlκδ xρθη
ToU Ε,o,Γl,Y.Y γlα τo 2012 vα μηv εξoολnθο*v.

B, Πgλαri Χρiη οργαv|o,μδv nου o'υγyωvειiτηΚοV σToV Ε'o.Π,Y.Y θωq καl το τiλog του 2Ο11,

εφδoοv η Χδρα λαβεr τηv ταμειακη δδoη τωv 31 δlg.ευριil, θα εξoφληθoιjv oε ΠoσoσTδ ΠoU

δεv οvαμ8vετοl vα ξεnερvd τo 4Οolο. Γtο τo υnδλοlno 60Yο δεv υnδρxεt καl δεv οvαμθvεταt
nρδβλεψη . αλλωαrε αnδ tlU}aΒ αρxiζεr κοl η voμικη nοραγραφη αυτηg τηq υno1ρ€ωοηg.

Γ, Εξοlρεiτοl αnδ τα nαραnοvω η φαρμακεUτlκη δαndvη γlα Τηv οnoiα το κοvδtλlα αυξηθηκαv
εvτοq του nροUnoλογlομοil τoυ E,o.Π.Y.Y εlg βdρoq τωv αλλωv δαnοvιilv, μετδ αnδ
εnIτυxημθvεq εviργεlεg τoυ Παvελληvlου Φαρμακευτlκoιi Σuλλδγου πoυ αρ1iζoυv αnδ τov

Ιαvοuορlο τoυ 2Ο11 καl ουvεxiζovταt'

Δ. Τo ιiλλεlμμα TοU E.Ο.Π,Y.Y εΙvοl αniθαvo vα καλυφθεi οπδ τοv κρατlκδ nρoijnoλoγιoμδ ο
onoiοq εivαl ελλειμμοτlκδg καl nερlκδnτεται <<δlα τηg onαθηφ (βλ. oυζητηση γ1ο τo nακθτο

μiτρωv τωv 11.5. δlg' nερlκonιi:v) .

E, Tο γροφεtοκρατtκδ κοαrog τηq uγεiαq fuει οuξηθεi καl αυξοvεταt ομεοα καl θμμεoα, τηv

δρο nου oι αnοδοxig δαωv τηv nρoαφθρουv αro δημδorο τομtα nερlκδnTοvTο| σε

εξευτελlατlκδ εninεδο καl δεv κατοβdλλovτα| κο| σTov ιδtωτlκδ τομiο δεv κοταβαλλovταl.

Ολα τα παραπivω oαg ζητοilμε vα τα λ&βετε uπiψη σαq (Ι}ξ αnολirτωg εlλlκρlvη
καl θvτlμα σTοUζ ατομlκoιiq ααq α;1εδlaoμoιiq.

Σε οuλλoγrκδ εninεδo, το Δ,Σ τoυ Ι.Σ.Θ απoφαοtαε:

1, Nα κολθoεt εκ vioυ οoουg θxουv αvεξδφλητεg παλαιiq οφεrλtg vα κtvηθoiv voμtκα. o I,Σ.o

εδδ και 12 μηvεg εntδoτεi τ8τοtεg αγωγig (βλ-,a,xεΙjt(εζ-#--ν.frΚ#yβ-:€"*'swρSiΞg-'&qJ!1

fuqsΙKssls). H δlαδlκαοiα αuτf θα ουvε11lιrrεi μθ;1ρl καl τηv Παpαoκευη L3lLalzaL2



oπδTε καt θα ληξεl ορlcrrlκθ καθδg εκπvθεl καl o 1ρδvoq υπoβολ{g (αnδ tltl2ot3
παpαγρ*φοvrαl).

2. NA AΠAΙΤF|ΣEΙ AΝAΚΑTAΝOM|.i ΤΩΝ ΠoPΩN ΠoY ΔΙAπΘEΝTAΙ ΓΙA Τ|-{Ν YΓEΙA MEΣΩ 2
ΠPAKπKΩΝ KAΙ EΦΙKΤΩΝ ΣΤoΧΩN:
ο) Αμεοη καl πληρη κοτipγηoη 6λωv τωv πεptTTιirv δlolκητlκιilv δoμιilv (YΠE,
EΚEΓΙY, EOΠYY, HΔΙKA, KEEΛΠNΟ κλn.)
β),Aμεαη nερtκοnη Τηq φαpμακευτlκηq δοnivηg με Tη\, εφορμoγη noλlτlκtbv
εκμηδivlοηg τηg πoλuφαρμακiαg, υtοθετΦvrαg πληρωg μovrθλα 1ωριilv δπωg η
ΣουηδΙα, nου εnlTuγxθvουv ετιiolα δαπivη αvi κiτοtκo κ&τω τoυ 5oo/o τηg
EλληvIκηg.

Γlο vα εntτευγθοrjv τα nαροnαvω xρεrαζοvτοl γεwοiεq noλlτlκig οποφdαεtg, Μδvog τρ6πoq
vα πρoκληΘεiτtτolα Θετlκη δpiαη απδ τo πoλιτlκδ oιiιrτημα εivοl ol lατροi vα
αnεpγηαoυμε *τα δnωg δεv αnεργηοαμε nοτi τα τελεuταiα 401ρδvlα. Γtα 48 ιilρεg
Kα| γ|α nρδτη φορδ vο μηV εργασTεi καvεig, αnδ τov rατρδ κλlvrκdρΧη, τov καθηγητη του
Ποvεnloτημiou/ ΤοV δlευθυιrrη τoυ E.Σ.Y, τov rδlδτη lατρο, τοv lατρδ τoυ Ι.K.A καr του E.Σ'Y
μθxρr καl τov εlδlκευoμεvο Και τοv αYροT|Kδ , vο δεiξoυμε Tοv δρδμo αrηv noλlτικη ηγεoiο καl
vα αnαιτηoouμε To αυτοvδητo:

Av δεv υniρ1ouv xpf1ματα γlα Τov lατpδ κα| Tη vοαοκδμα lεv μnοpεi vα uπdρ1oυv
γtα To γpαφε|oκρtτη καt τov iμnopo αrηv υγεiα,
|-,| αnεργiα αuτf θα nρinεl vα oργοvωθεi αnδ δλουg αro δε0τερo δεκαπεvθημερο τοU
oκτωβρΙoυ (nιθαvi 16,17 oκτωβρΙou) κα| σΓηv κατεuθuvαη αυτη θα εvεργηoουμε.

Στo μεταξil οαg καλοιiμε σε εγpf1γopοη Kαl σαq ζητoιiμε vα καλλlεργηoετε τlq
πaραπivω oκθψεlq Ytg vα oφυρηλατηoουμε τηv απδλυτη εvδτητα τoυ lατρlκoιi
oωματoq.

o Πρ6εδρo9

Dr AθαvιioloE A. Eξαδιiκτυλo5

o Γραμματ6α5

Nlκ6λαog Π. Niτoα5

Kolvonoiηoη:
1) Π,I,Σ
2) Ιοτρικoi Σιiλλoγοl Χδραζ
3) oEΝΓE
4) ΠoΣEYΠΙκA
5) EΝΙ.EOΠYY(μtτωnοnρωτοβαθμlαg)


