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Διoικητιi 4ηq YΠE Mακεδoνiαc_Θριiκηc
κ. Θ.Bεγτoιiρη

Kιiριε Διoικητιi,
Σαq |l|0lΙ2 ψε ξypαφo μαζ πρog 6λoυ9 τoυg Διoικητιiq νoοoκoμεiων ηg

Θεooαλoνiκηζ και τoν Πρ6εδρo ηζ ENΙΘ, ενημερiυoαμε 6τι 6λoι oι γιατρoi των
vοooκομεiων διiνανται να αναγριiφoυν τιg συνταγιig και τα τεαpuΙEεμπτικ& για
παρακλwικ6g εξετιiο'ειg στoυζ αoθwεig πoυ εξετσ;ζoυν o6μφωνα με τo 6γγραφo τoυ
EOΠYY με αρ.πρωτ. oικ. 28876-1,9l6lt2 τo οποio εi1αμε ετπotrνd,ψει.

Δυoτυ1rilg τo 6γγραφo πoυ απoστεiλαμε πρoφανiοq δεv εληφθη υπ' 6ψw και
6ται oυνε1iζεται τo φαιν6μwo να πρoo6ρ1ονται αoθwεig απ6 νoooκομεiα oτα ιατρεiα
τoυ πρiοην ΙKΑ για συνταγoγρ&φηoη και αναγραφη παρακλινικiυν εξετ&oεων.
Επιπλ6ον oε κd,πoιεg πεpτmωoεtg 6ταν oι αο'θεvεig ζητo6ν απ6 τουg νoσοκoμειακο69
να τoυg αναγραφoιiν φιiρμακα κτλ. ηλεκτρονικd πρoβαiνουv και σε απαξιωτικ6
o16λια (δυοτυ1iog ΙLαζ6xετκαταγγελθεi6τιγiνεται ειδικd, απ6 μερiδα ειδικευoμενων).

Δεv εiναι oτην πρ6θεση μαg να αντιπαρατεθo6με με τoυζ νoσoκομειακο69
oυναδ6λφoυζ μαζ του οποioυg πμoriμε για τo 6ργο τoυg ειδικd υπ6 πg oημεριν69
αντfξoεg oυνθηκεg. Θιiλουμε 6μω9 να εvημερωθoιiν oωoτ&, γ\' αυτ6 και Θα
επιΘυμoιiοαμε να τoυq διαβιβαoτεi το παρ6ν 6γγραφo και τo 6γγραφo τoυ EOΠYY τo
οπoio και εzπoυνdπτoυμε.

'Eνα dλλo θ6μα πoυ πρ6πεινα εzπλtiooυμε εiναι η μη απ6δoση στoυg αoθεvεfg
ακτινoγραφιioν η ιiλλων παραlcλινικrilν εξετ&oεων πoυ γiνεται oε ημ6ρε9 εφημερiαg.
Αυτ6 πρoκαλε[ δυoλειτoυργiεg και μαg υπo1rεiυνει να παραγγεiλoυμε εκ ν6oυ τιg
εξετιioειq.

'ooον αφοριi oτο θ6μα ηζ χoρηγηoηg αδειiον ψετ(ι απ6 νooηλεiα f1ψετa απ6
επiακεψη oτα επεiγoντα περιστατικd,, ειδικιi για τoυg ασφαλιoμ6νoυ9 τoυ ΙΚΑ,
πρoτεiνoυμε να πρoμηθευτotiν τα νoσoκoμεiα τα ειδικd τετpαlττυγα 6ντυπα ι4ωg 6του
δημιoυργηθεf ιξvα εvιαio 6ντυπο για 6λoυ9 τoυg ασφαλιoμεvoυg τoυ EOΠYY.
Ezπθυμoriμε να συνεργαoτoδμε μαζi oαg για ην καλriτερη εξυπηρ6τηoη των αoθεviυν
και την απoφυγη πρooτριβiυν μεταξri των o'υναδ6λφων. Eυ1αριoτo6με και ελπ[ζoυμε
o6ντομα να αναλ6ooυμε τα θ6ματα και δια ζrboηg.
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I 1. Διοικrιτη 3ηg YΠE Mακεδoviαg
2. Πρ6εδρoυ EMΘ
3. Διευθυνη 424 Γ.Σ.N.E.
4. ΔιoικηΦ Noμ.Γεv.Νοooκoμεioυ Θεα/νiηg <Aγωζ Δημητριog>
5. Διoιητli Παvεzrιοτrlμιακoιi Γεv. Noο. Θεo/viηq (ΑxEΠΑ)
6. Διoιηη Γεv. Noo. <Γ.Γaruηματιig>
7. Διoιηη Kεvτρ.Noo. Nooημ. B.Ε. <Γ.Παπαvικofuioυ>
8. Διoιηη Δημooioυ Noo. Eιδικrirν ΠαΘηoεων Θεo/viηg
9. Διoueηη Aνπκαρκιvικo6 Noo. Θεο/viκηg <Θεαγιhlειο>
10. Διoιηη Γεv. Noo. Θεo/viια'1g <Ιzcπoκρd,τειο>

11. Διoικr1η Noo. Aφρoδιoiων και Δερμαπκioν N6oων
12. ΔιοιηηΝoμ. Noooκoμεioυ <Αμoζ Πα6λo9>
13. Διοικηττ] Ψυ1μτρικoδ Noo. Θεο/viκι1g
14. Διoικl'1η Γ.N. Θεo/v{κr1g Παπαγεωρμoυ
15. ΔιευΘυνη Noo. B'Noοoκoμεioυ ΙΚA <Παναγiα>
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