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Σ∆ΙΤ και για τις εργαστηριακές

εξετάσεις
Πρόταση για ηµι-ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, από τα δηµόσια νοσοκοµεία
- To µέτρο είναι δυνατόν να µειώσει τις δαπάνες τους έως και κατά 70%!
Μετάτη σίτιση, την καθαριότητα
και τη φύλαξη φαίνεται ότι
ελέω και µνηµονίου-ωριµάζουν
οι συνθήκες ώστε να δοθούν σε
ιδιώτες και άλλες υπηρεσίες
τωννοσοκοµείωντου ΕΣΥ,όπως
n διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
To µέτρο έχει ήδη εφαρµοστεί
µε επιτυχία στο εξωτερικό
και είναι δυνατόν να
ρίξειτο κόστοςέως και κατά70%!
¦ ¦¦¦j
Του Αιµίλιου Νεγκη
anegis@kte.gr

Τη

«βόµβα» έριξε ο πρόεδρος
του οµίλου Βιοιατρική κ. Ε.
Σπανός, µιλώντας την περασµένη
στικών εργαστηρίων µε προεξάρχοντα
Τετάρτη στα εγκαίνια του νέου
To µέτρο της ανάθεσης των εργαστηριακών
τον όµιλο της Βιοϊατρικής,
τη
εξετάσεων από τα κρατικά
κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Ανάµεσα
Euromedica, ακόµη και τον Συνεταιρισµό
στα άλλα, είπε ότι το νέο κέντρο έχει νοσοκοµεία σε εξωτερικά ιδιωτικά εργαστήρια
Εργαστηριακών Γιατρών Medisyn.
δεν είναι καινοφανής. Έχει
τέτοιου επιπέδου οργάνωση και εξοπλισµό,
«Αναµφίβολα, είναι κάτι που θα µας
που του επιτρέπει να παρέχειήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία σε άλλες
ενδιέφερε. Ο όµιλος µας διαθέτει την
χώρες, όπως Ολλανδία, Βρετανία και
όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις
Γερµανία. Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν
οργάνωση, τον εξοπλισµό και το στελεχικό
των κρατικών νοσοκοµείων της συµπρωτεύουσας
δυναµικό, ώστε να προσφέρει
εταιρείες-µεγαθήρια, που παρέχουν
στο ένα πέµπτο του
τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως πιστοποιηµένες υπηρεσίες στη χαµηλότερη
κόστους!
Τη σκυτάλη πήρε ο τοµεάρχης Υγείας
n αµερικανική Quest και n αυστραλιανή δυνατή τιµή. ∆εν υπάρχει κανένα
µαγικό φάρµακο, απλώς είµαστε
Sonic, µε ετήσιους τζίρους
της Ν.∆., κ. Θ. Παννόπουλος, ο οποίος
σε θέση να αξιοποιήσουµε οικονοµίες
κατέθεσε τη ∆ευτέρα 3.10.2010
που ξεπερνούν τα 10 δισ. δολ. - λίγο
κλίµακος», επισηµαίνει στον «ΚτΕ»ο κ.
σχετική ερώτηση προς τον Ανδρέα Λοβέ παραπάνω ano την έκτη δόση, που αναµένουµε
ρδο, καλώντας τον να µελετήσει την
εναγωνίως από την τρότκα.
Σπανός. Σηµειωτέον ότι ο όµιλος της
ανάθεση της διενέργειας των εξετάσεων
Βιοϊατρικής κατέχει σήµερα το 30%
σε εξωτερικά εργαστήρια, έστω και
της ετήσιας αγοράς στην ιδιωτική πρωτοβάθµια
πιλοτικά, ώστε να εκτιµηθούν οι δυνατότητες Αλυσίδες
φροντίδα.
εξοικονόµησης πόρων. Μάλιστα, Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δηµιουργηθεί Βέβαια, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να
επισηµαίνει ότι «n δυνατότητα εξωτερικής ανάλογες αλυσίδες ή κοινοπραξίες γίνει µε διαφάνεια και προσοχή. Ας µην
ανάθεσης των εξετάσεων ή
εργαστηρίων, που ασφαλώς θα έδειχναν
ξεχνάµε on n ανάθεση σε ιδιώτες της σίτισης,
µέρους αυτών ενδεχοµένως να οδηγεί
ενδιαφέρον αν n ελληνική κυβέρνηση καθαριότητας και φύλαξης µπορεί
σε ανακούφιση των οικονοµικών του
έκανε το πρώτο βήµα. Π.χ. n
να ξεκίνησε µε γνώµονα τον περιορισµό
ΕΣΥ και των Ταµείων. Πολύ περισσότερο γερµανική Labor Limbach και n Synevo
της µισθοδοσίας στα νοσοκοµεία,
από την ώρα που σήµερα στο ΕΣΥ µε δραστηριότητα από m Σκανδιναβία
αλλά µετατράπηκε σε εστία διαφθοράς
υπάρχουν σηµαντικά κενά σε εξοπλισµό µέχρι και τη Ρουµανία. Φυσικά είναι
και µαύρης εργασίας, καθώς δεν υπήρξε
και στελέχωση».
και οι ελληνικές επιχειρήσεις διαγνω¬
έλεγχος από την πολιτεία...
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