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Κ6ριε Διευθυντd,
,oπωg 

ηδη μωρiζετε οτιg 2Ιl\l2012 πραγματoπoηθηκε orioκεψη τoυ προ6δρoυ τηζ

ΠOΣEYΠΙKΑ κ. M.Bλαoταρdκoυ με τον πρ6εδρο τoυ EOΠYY κ. Γ. Bουδοι1ρη, τoν

γ.διευθυντη κ. N. Καρβουν6 και τoυζ δυο υπoδιοικητ6q του ΙKΑ και εν μωoει τoυ αν.

Yπoυργoli Yγεiαq κ. M. Σαλμd,, 6πoυ oυμφωνηθηκε να γtνει η αγoρ6 ηλ' υπoλoγιoτων για 6oουq

γιατρor1g δεv τoυq 61ουν πρoμηθευτεi 6ω9 oημερα, απ6 τουg διευθυντ6q των μονd,δων, στo 6νoμα

κdΘε γιατρor5 και η πληρωμη να γiνει απευθεiαg απ6 τoν ΕoΠYY.
,E1oυν παρ6λθει 6ξι εβδoμdδεg απ6 ην παραπ&νω olioκεψη και δεv 61ει γiνει καμiα

εμφανηg εν6ργεια για την πρoμηθεια των υπoλoγιοτcbν. Eπιπλ6oν oτην NMY ΕoΠYY

Θεooαλoνiκηg oε εw6α ιατρεiα και με 200 πεpντoυ γιατρofg δεν 61ει γiνει καν η προμηθεια

εκτυπωτioν. Παρακαλoriμε να πρoβεiτε dμεoα στην απαιτoriμεvεq ενθργειεg iοoτε να γiνει η

πρoμηθεια τoυ ηλεκτρoνικori εξoπλιoμof και να oλoκληρωθεi επιτ6λου9 η δυνατ6ητα

ηλεκτρονικηζ συνταγoγραφησηt. To ΣEYΠΙΚΑ Θεooαλoνiκηq - B.Eλλ&δog αμ6oωq μετ& την

ολoκληρωοη τηζ πρoμηΘειαq τoυ εξoπλιoμof θα διoργανωoει oεμινd,ρια για τα μ16λη τoυ, για τη

χρηση ηζ εφαρμoγηξ τηg ηλεκτρoνικηζ συνταγογραφησηζ (e-syntagοgrafisis) αλλd και τηg

εφα ρ μoγη g για την κατα1iο ρη oη ηλεκτρoνικων πα ραπεμπτικcilν (e - di agno si s).
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