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ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΕΟΠΤΤ

Ανακοίνωζη
Επιηροπής Διαπραγμάηεσζης ηοσ ΕΟΠΤΤ
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Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΔΟΠΥΥ, αλαθνξηθά κε ηα πεπξαγκέλα θαη ην κειινληηθφ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο κε παξφρνπο πγείαο.
Πεπραγμένα Επιηροπής Διαπραγμάηεσζης
 Οη Υπνεπηηξνπέο ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο έρνπλ νινθιεξψζεη:
-

ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αηκνθάζαξζεο θαη ηερλεηνχ λεθξνχ,

-

ηηο ζπκβάζεηο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα φπσο πγεηνλνκηθφ πιηθφ,
αλαπλεπζηηθά είδε, ζπζθεπέο νμπγφλνπ, νξζνπεδηθά είδε θαη άιια

-

ηηο ζπκβάζεηο ζθεπαζκάησλ εηδηθήο δηαηξνθήο.

-

ηηο ζπκβάζεηο κε Σηέγεο Υπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο (Σ.Υ.Γ.)

-

ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή ζπλεδξηψλ θπζηνζεξαπείαο κε ηα θπζηθνζεξαπεπηηθά
εξγαζηήξηα θαη κε ηα Δξγαζηήξηα Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο.

-

ηηο ζπκβάζεηο κε ηα Κ.Α.Α – Η.Ν. (Ηκεξήζηαο Ννζειείαο) γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πγείαο θαη αλακέλεηαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ.

 Η Υπνεπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο Φαξκάθσλ:
-

έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή
θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο απφ 1-7-2017 γηα ηα θάξκαθα αληηκεηψπηζεο ηεο
επαηίηηδαο C.

Προγραμμαηιζμός Επιηροπής Διαπραγμάηεσζης
Οη αξκφδηεο Υπνεπηηξνπέο ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο ζπλερίδνπλ εληαηηθά ηηο
δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο,
αμηνινγψληαο ην πθηζηάκελν πεξηβάιινλ θαη εθηηκψληαο θάζε αλαγθαία παξάκεηξν θαηά
ηελ εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο. Δηδηθφηεξα:
 Οη Υπνεπηηξνπέο ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο:
-

Βξίζθνληαη ήδε ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ
παξέρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο φπσο:
 ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε,
 ε ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε,
 ε απνθαηάζηαζε θαη απνζεξαπεία,
 νη ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο,
 ηα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά ξαδηνθάξκαθα,
 ε εκεξήζηα θξνληίδα πγείαο,
 νη ινηπέο παξνρέο πγείαο ζε πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν θξνληίδαο
πγείαο.

 Η Υπνεπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο Φαξκάθσλ:
Βξίζθεηαη θαη είλαη ήδε ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
θαξκάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα γηα ππεξρνιεζηεξνιαηκία, θάξκαθα γηα
κειάλσκα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα, αλνζνζεξαπείεο γηα πνιιαπιέο
ελδείμεηο ζε θαξθίλν, θάξκαθα γηα ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Η δηαπξαγκάηεπζε
ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα νινθιεξσζεί κέζα ζηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018.
Η Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΔΟΠΥΥ, αλαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θαη ην
ζθνπφ ηεο, έρεη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Οξγαληζκφ κέζσ επσθειψλ
ζπκθσληψλ

δηαπξαγκάηεπζεο. Η Δπηηξνπή Γηαπξαγκάηεπζεο ζα ζπλερίζεη κε ηελ ίδηα

δπλακηθή ηελ εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηε ζηνρνζεζία θαη
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ζηφρν ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπο πξνο φθεινο ησλ
δηθαηνχρσλ ΔΟΠΥΥ γηα ηελ ηζφηηκε, βέιηηζηε θαη πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.
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