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Ηπιο κρίσιµη ώρα έχει 
φθάσει για τον ΕΟΠΥΥ, 
καθώς τα 

συσσωρευµένα χρέη και n 
άναρχη λειτουργία του, εδώ και 
ενάµιση χρόνο, οδήγησαν σε ένα 
τεράστιο έλλειµµα το οποίο 
καλείται σήµερα να 
διαπραγµατευτεί n κυβέρνηση µε 
τους δανειστές. ∆εν είναι 
απίθανο n µη εξεύρεση λύσης 
για το οικονοµικό συµµάζεµα 
του µεγαλύτερου ταµείου υγείας 
να σηµάνει και τη µη καταβολή 
µέρους της δόσης την οποία 
αναµένει n χώρα. 

mc ΒΑΣΩΣ ΚΑΑΥΒΙΟΤΗ 

Τα οικονοµικά µεγέθη αποτυπώνουν 
µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο 

πως οι προσπάθειες για την εύρυθµη 
λειτουργία του ΕΟΠΥΥ τελικά 

δεν απέδωσαν. Ο Οργανισµός χρωστά 
στους παρόχους πάνω από 2,5 

δισ. ευρώ, ενώ παροιµιώδεις είναι 
πλέον οι υποσχέσεις που κατά καιρούς 

δίνονται σε γιατρούς, εργαστήρια, 
διαγνωστικές κλινικές και 

φαρµακοβιοµηχανίες για καταβολή 
των οφειλοµένων. 

Τα υπερβολικά χρέη, τα οποία 
έφεραντα πρώηνταµεία υγείας 
(ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ) µε την από 
κοινού συγχώνευσή τους υπό την 
οµπρέλα του ΕΟΠΥΥ στο τέλος του 
2011, έχουν παραµείνει ανεξόφλητα. 

Στο ήδη επιβαρυµένο σκηνικό 
προστίθενται οι τραγικά µειωµένες 
ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της 
αυξηµένης ανεργίας, αλλά και n 
µαύρη εργασία, φαινόµενα που 
αναγκαστικά έχουν οδηγήσει σε µαρασµό 

τα ασφαλιστικά ταµεία και 
εποµένως και τον οργανισµό υγείας. 

Υψηλόβαθµα στελέχη του 
υπουργείου Οικονοµικών εξέφραζαν 

χθες το µεσηµέρι πολύ έντονες 
ανησυχίες για τις νέες απαιτήσεις 
των επικεφαλής της Τρόικας, ενώ 

Καθοριστική n σηµερινή διαπραγµάτευση µε ιην Τρόικα για την ΐύχη του Οργανισµού 

Ώρα µηδέν για τον ΕΟΠΥΥ 

χαρακτήριζαν «πολύ καυτό τετ α 
τετ» την πρώτη συνάντηση των τελευταίων 

µε τον νέο υπουργό Υγείας 
Αδωνη Γεωργιάδη, π οποία θα 

πραγµατοποιηθεί σήµερα το πρωί. 
Σε δηλώσεις του µετά τη σύσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίµου ο υπουργός 
Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε 

ότι εξαιτίας των υψηλών δαπανών 
στις διαγνωστικές εξετάσεις και 

στα νοσήλια, οι ιδιωτικές κλινικές και 
τα διαγνωστικά κέντρα θα υποχρεωθούν 

να καταβάλουν αναγκαστική 
έκπτωση (claw back), απόφαση n 
οποία είχε ληφθεί και από την προηγούµενη 

πολιτική ηγεσία, αλλά το 
ύψος του τελικού ποσού θα καθοριστεί 

εκ νέου. 
Στο µεταξύ, µε απόφαση του 

υπουργείου Οικονοµικών θα συστα¬ 

θούν ειδικά διαχειριστικά κλιµάκια 
στον ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα ελέγξουν 
το ύψος των οφειλών τόσο των ληξιπρόθεσµων 

όσο και των νέων. Στόχος 
του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους είναι n επαλήθευση του 
ύψους των ανεξόφλητων λογαριασµών 

και υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ 
και των προκατόχων φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και n επαλήθευση 
της εκκαθάρισης των ανεξόφλητων 
λογαριασµών, προκειµένου να ακολουθήσει 

έλεγχος από εξωτερικό 
ελεγκτή. 

∆ωρεάν φάρµακα  
Πάντως, µεσούσης της µεγάλης 

κρίσης που έχει ξεσπάσει γύρω από 
τις δαπάνες υγείας, ο ΕΟΠΥΥ χθες 
ανακοίνωσε πως προχωρεί ογπ δια¬ 

νοµή δωρεάν φαρµάκων και χωρίς 
συµµετοχή σε ανασφάλιστους, 
ανέργους κ.λπ., µέσω τεσσάρων 
φαρµακείων του. 

Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού, 
θα γίνεται χορήγηση µέσω 

φαρµακείων του φαρµάκων 
όλων των θεραπευτικών κατηγοριών 

χωρίς συµµετοχή σε ασφαλισµένους 
που έχουν επιλεγεί µε συγκεκριµένα 

κόινωνικό-οικονοµ'ικά 
κριτήρια, µε διαδικασία που θα εποπτεύει 

ο Οργανισµός και κατόπιν 
υπόδειξης των υπουργείων Υγείας 
και Οικονοµικών. 

«Ενηµερώνουµε ότι για να εξυπηρετηθεί 
ο ανωτέρω σκοπός, ο 

ΕΟΠΥΥ έχει ήδη οργανώσει τη διάθεση 
φαρµάκων από τα φαρµακεία 

του της Λ. Αλεξάνδρας 119 Αθήνα, 
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Με απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών 
θα συσταθούν ειδικά δισχειρισπκά 
κλιµάκια στον ΕΟΠΥΥ, τα οποία 

θα ελέγξουν το ύφος των οφειλών 

∆αβάκη 44 Καλλιθέα, Αλ. Παναγούλη 
91 Νέα Ιωνία και Μπουµπουλίνας 

7-13 Πειραιάς», τονίζεται σε ανακοίνωση 
του. 

Οι ασφαλισµένοι θα προσέρχονται 
κανονικά στον θεράποντα 

γιατρό τους για εξέταση-συνταγογράφηση. 
Ο γιατρός από το σύστηµα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
θα ενηµερώνει τον ασθενή ότι 

είναι δικαιούχος του ανωτέρω προγράµµατος 
και ο ασθενής θα επιλέγει 

εάν επιθυµεί να παραλάβει τα 
φάρµακά του από τα ανωτέρω φαρµακεία 

του ΕΟΠΥΥ χωρίς συµµετοχή. 

To δίκτυο των κοινωνικών φαρµακείων 
σταδιακά θα επεκταθεί σε 

όλη την επικράτεια σύµφωνα µε 
τους υπεύθυνους. 
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