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Επί τάπητος 
έλλειµµα ΕΟΠΥΥ 
και συγχωνεύσεις 
Σε καλά κλίµα πραγµατοποιήθηκε n συνάντηση του επικεφαλής 

της Taςk Force στην Ελλάδα Χορστ Ράιχενµπαχ 
µε τον νέο υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη. «Εχουµε 
ετοιµάσει ένα πρόγραµµα µε χρονικό ορίζοντα έτους, που 
περιέχει πολλές δράσεις προς όφελος των Ελλήνων πολιτών 
σε αυτές τις εποχές της κρίσης» δήλωσε µετά το πέρας της 
συνάντησης ο Ελληνας υπουργός Υγείας, που ευχαρίστησε 
θερµά τον Γερµανό αξιωµατούχο για τη βοήθεια. Οπως 
αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου, συζητήθηκαν τρόποι 
για την καλύτερη δυνατή συνεργασία και αποτελεσµατικότερη 

απορρόφηση των κονδυλίων. Στο µεταξύ, αναµένεται 
εντός των επόµενων ηµερών n ανακοίνωση µιας ευνοϊκής 
ρύθµισης για τους ανασφάλιστους πολίτες. Η πρόταση που 
«κατέβασαν» από κοινού 
υπουργείο Υγείας και Taςk 
Force και ενέκρινε n E.E. αφορά 

την παροχή πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης µε ευρωπαϊκή 

χρηµατοδότηση σε 
200.000 ανασφάλιστους για 
τα έτη 2013 και 2014. Παράλληλα, 

αναµένεται να ανακοινωθούν 
και άλλες δράσεις 

στα µέσα Ιουλίου. 
Για σήµερα το πρωί έχει 

ορισθεί n συνάντηση του 
κ. Γεωργιάδη µε τους εκπροσώπους 

της τρόικας. Τα 
θέµατα που προβλέπεται να µονοπωλήσουν τη συζήτηση 
είναι το έλλειµµα του ΕΟΠΠΥ αλλά και οι επικείµενες 
συγχωνεύσεις νοσοκοµείων. Για την εξυγίανση του 
ΕΟΠΥΥ εκτιµάται ότι θα προκριθεί n λύση του «dow 
back» για τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές, 
δηλαδή να χρεώνονται οι ιδιώτες την όποια υπέρβαση 
στις δαπάνες. Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα να τοποθετήσει ελεγκτές 
στον ΕΟΠΥΥ και τους υπόλοιπους προκατόχους κοινωνικής 
ασφάλισης έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από τα στελέχη 
του υπουργείου Υγείας, «δηλώνουµε ευτυχείς» είπαν χαρακτηριστικά. 

Παροχή δωρεάν φαρµάκων 
Προς µεγάλη ανακούφιση εκ µέρους των χαµηλόµισθων 

ασφαλισµένων και συνταξιούχων του ΕΟΠΥΥ γνωστοποιήθηκε 
n απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, 

σύµφωνα µε την οποία θα χορηγούνται δωρεάν 
φάρµακα σε όσους τα έχουν ανάγκη. Συγκεκριµένα, ασφαλισµένοι 

του ΕΟΠΥΥ που δεν µπορούν να καταβάλουν την 
απαιτούµενη συµµετοχή θα λαµβάνουν δωρεάν φάρµακα 
όλων των θεραπευτικών κατηγοριών. Η επιλογή των δικαιούχων 

έχει γίνει µε συγκεκριµένα κοινωνικο-οικονοµικά 
κριτήρια, υπό την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ και κατόπιν υποδείξεως 

των υπουργείων Υγείας και Οικονοµικών. Η διάθεση 
των φαρµάκων γίνεται από τέσσερα φαρµακεία: στη Λ. 
Αλεξάνδρας 119 στην Αθήνα, στη ∆αβάκη 44 στην Καλλιθέα, 
στην Αλ. Παναγούλη 91 στη N. Ιωνία και στην Μπουµπουλίνας 

13 στον Πειραιά, ενώ σταδιακά στο πρόγραµµα θα 
ενταχθούν φαρµακεία σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόµενοι 
καλούνται να επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό τους, 
που µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
θα τους ενηµερώνει αν είναι ή όχι δικαιούχοι. 

m. φ. 

Ετο υη. Υγείας 
σήµερα 
οι επικεφαλής 
της τρόικας - 
Σε καλό κλίµα χθες 
n συνάντηση 
Γεωργιάδη - 
Ράιχενµπαχ. 
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