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Προκηρύσσονται 400 θέσεις 
επικουρικών γιατρών στο ΕΣΥ 
Στην προκήρυξη 400 θέσεων επικουρικών 

γιατρών που θα καλύψουν 
tis ανάγκα των µονάδων 

υγεία3 του ΕΣΥ προχωρά το υπουργείο 
Υγεία3. Η σχετική προκήρυξη 
αναµένεται -εκτό3 απρόοπτου- 

να δηµοσιοποιηθεί 
otis apxts Tns ερχόµενα εβδοµάδα3 

και θα αφορά Kupicos σε 
γιατρού3 που θα τοποθετηθούν 
σε νοσοκοµεία τα περιφέρει 
όπου και παρατηρούνται τα µεγαλύτερα 

κενά. 
Για τη συγκεκριµένη εξέλιξη 

χρειάστηκε n συνεργασία των υπουργείων 
Υγεία3, Οικονοµικών 

και ∆ιοικητική3 Μεταρρύθµισα 
µε δεδοµένο tous περιορισµούε 
otis προσλήψειε που έχει «επιβάλει» 

n πολιτική δηµοσιονοµιmis 
προσαρµογή3. 

Εν τω µεταξύ σε µετωπική σύγκρουση 
οδηγούνται πλέον φαρµακοποιοί 

και υπουργείο Υγεία3. 
Από τη µία πλευρά, οι φαρµακοποιοί 

δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν 
σε πανελλαδική αναστολή 

τα πίστωσα otous ασφαλισµένου3 
εάν ο ΕΟΠΥΥ δεν πληρώσει 

µε βάση tis συµβατικέ3 του 
υποχρεώσει (ήδη σε πολλούε νοµούε 

έχουν ήδη αρχίσει κινητοποιήσει), 
από την άλλη n ηγεσία 

του υπουργείου δηλώνει εµµέσου 
ότι δεν δρα υπό καθεστοκ απειλή3. 

Η θέση Tns ηγεσία3 του υπουργείου 
είναι ότι δεν µπορεί ο 

εκάστοτε υπουργό3 να τρέχει πίσω 
από tis κινητοποιήσει των 

φαρµακοποιών και συνδέει άµεσα 
την αποπληρωµή των χρεών 

του ΕΟΠΥΥ µε τη στάση των 
Φαρµακευτικών Συλλόγων. 

Εν τω µεταξύ, σε τηλεφωνική 
επαφή που είχαν χθε3 ο υπουργό3 

∆ηµόσια3 Τάξα κ. Nikos 
∆ένδια3 και ο υπουργό3 Υγεία3 κ. 
Ανδρέα3 Λυκουρέντζθ3, αποφασίστηκε 

n σύσταση διυπουργική3 
επιτροπή3 σε επίπεδο γενικών 
γραµµατέων (θα συµµετέχει και 
εκπρόσωπο3 του υπ. Τουρισµού) 
για τον προσδιορισµό των χρεών 

Σε µετωπική 
σύγκρουση οδηγούνται 
φαρµακοποιοί 
και υπουργείο Υγείας. 
των λιβυκών αρχών npos νοσοκοµεία 

και ξενοδοχεία τα xcopas 
]ias στο πλαίσιο του προγράµµατο3 

ιατρικήε αποκατάστασα 
τραυµατιών. 

Η επιτροπή θα συνεργαστεί και 
µε την εταιρεία που έχει αναλάβει 

το σχετικό έργο από την 
πλευρά του λιβυκού κράτος. 
Κατά πληροφορίεε, εξετάζεται 
και ο Tponos «εισροήε» των Λιβύων 

τραυµατιών στη χώρα yias 

Kupicos σε περιπτώσει «επανελέγχου» 
ή συνέχισα θεραπείαε, 

µε γνώµονα το αν την είχαν 
πραγµατικά ανάγκη. 
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