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Αναδροµικό 
«κούρεµα» 
σε γιατροί» 
του ΕΟΠΥΥ 

Πρωτοφανή ενέργεια» 
χαρακτήρισε 

χθες ο πρόεδρος 
της Ενωσης Γιατρών του ΕΟΠΥΥ, Γ. 
Ελευθερίου, άρθρο που περιλαµβάνεται 

στο πολυνοµοσχέδιο το οποίο 
συζητείται αυτήν την εβδοµάδα στη 
Βουλή και αφορά µεταξύ άλλων 
αναδροµική ισχύ περιορισµών για 
την πληρωµή των συµβαλλόµενων 
µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και διαγνωστικών 

κέντρων. Σύµφωνα µε το άρθρο, 
όσοι δεν καταθέτουν τα δικαιολογητικά 

για την πληρωµή τους από 
τον Οργανισµό εντός των επόµενων 
20 ηµερών από την ολοκλήρωση 
κάθε µήνα θα υποστούν «κούρεµα» 
100%! ∆ηλαδή δεν θα παίρνουν τα 
χρήµατά τους. Και το χειρότερο; Η 
διάταξη έχει αναδροµική ισχύ από 
1 ης Ιανουαρίου 2013, κάτι που ο κ 
Ελευθερίου εκτιµά ότι θα οδηγήσει 
στο κλείσιµο του 50% των ιδιωτικών 
ιατρείων και µικρών διαγνωστικών 
εργαστηρίων. 

Τι προβλέπει n διάταξη 
Ο «ΕΤ.» αναζήτησε την επίµαχη διάταξη 

και την εντόπισε στο άρθρο 
100 του πολυνοµοσχεδίου. Στην παράγραφο 

2 του άρθρου 100 λοιπόν 
αναφέρεται ότι «δεν αναγνωρίζονται 
και δεν αποζηµιώνονται από τον 
ΕΟΠΥΥ δαπάνες που υποβάλλονται 
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σε αυτόν µετά την πάροδο είκοσι 
(20) ηµερών από τπ λήξπ έκαστου 
ηµερολογιακού µήνα». Και στην παράγραφο 

5, στο τέλος του άρθρου 
100, αναφέρεται ότι «οι διατάξεις 
του παρόντος έχουν αναδροµική 
ισχύ από 1.1.2013 και διάρκεια έως 
31.12.2015». 

Είναι σαφές ως εκ τούτου ότι 
µετά το κούρεµα των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών του ΕΟΠΥΥ που 
νοµοθετήθηκε προ µηνών, τώρα οι 
γιατροί, οι φυσικοθεραπευτές και τα 
διαγνωστικά κέντρα θα αντιµετωπίσουν 

πρόβληµα και στην αποπληρωµή 
των οφειλών του Οργανισµού και 

για το πρώτο δµηνο του τρέχοντος 
έτους, αφού αρκετοί εξ αυτών δεν 
θα είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά 

∆εν θα 
αποζηµιώνονται 
όσοι «συνεργάτη» 
δεν καταθέτουν 
τα δικαιολογητικά 
xis πρώτε5 
20 µέρκ κάθε µήνα i 
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ΕΟΠΥΥ 

Γ 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, αν n διάταξη για τον ΕΟΠΥΥ περάσει, θα οδηγήσει στο κλείσιµο του 50% των ιδιωτικών 
ιατρείων και µικρών διαγνωστικών εργαστηρίων. 

εντός του 20πµέρου. Κάποιοι µάλιστα 
τα κατέθεταν ανά 2µηνο καθώς 

ο ΕΟΠΥΥ δεν πληρώνει συχνά και 
έτσι δεν υπήρχε βιασύνη. 

Κόκκινες» κάρτες 
Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ αντιτίθεται, εξάλλου, 
και στο µέτρο του claw back εκ 
µέρους διαγνωστικών κέντρων και 
κλινικών ώστε να καλυφθεί n υπέρβαση 

στον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ 
για το πρώτο δµηνο του 2013. 

Και τα δύο µέτρα, όπως αναφέρει ο 
κ Ελευθερίου, «είναι πρωτοφανούς 
σκληρότητας καθώς δεν υπάρχει 
πουθενά αλλού στον πολιτισµένο 
κόσµο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής 

σε υπηρεσίες που έχουν 
ήδη εκτελεστεί µε νόµιµο τρόπο και 
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας 

του Οργανισµού! Οι ευθύνες της 
τραγικής ανεπάρκειας του ΕΟΠΥΥ να 

ελέγξει τις δαπάνες και να καταρτίσει 
αξιόπιστο προϋπολογισµό και 

µηχανισµό ελέγχου µετατίθενται µε 
αντισυνταγµατικό τρόπο στους παρόχους». 

Στη λύση του claw back 
είχε δηλώσει αντίθετο και το ∆.Σ. του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, µε τον 
πρόεδρο του, Γ. Πατούλη, να ζητά 
τουλάχιστον τον υπολογισµό του 
ύψους του ποσού µε βάση τον τζίρο 

Ano 1ns Ιανουαρίου 
του 2013 θα ισχύσει 
ο περιορισµοί 
otis π r1n ρω pes των 
συµβαλλόµενων 
γιατρών 

i και διαγνωστικών . i 

κάθε διαγνωστικού κέντρου και να 
µην καταµεριστεί ισόποσα σε όλους, 
καθώς οι πιο «µικροί» θα κινδυνεύσουν 

µε λουκέτο... Από την ΕΝΙΕΟΠΥΥ 
µάλιστα εκτιµούν ότι υπάρχει 

πιθανότητα να κλείσουν λόγω 
οικονοµικών προβληµάτων το 50% 
των ιατρείων και των διαγνωστικών 
εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό αναµένεται 

το επόµενο διάστηµα κύµα 
δυναµικών διεκδικήσεων εκ µέρους 
εργαστηριακών και κλινικών γιατρών 
καθώς αµφότεροι φαίνεται να φτάνουν 

στο όριο της αντοχής και τπς 
ανοχής τους. Και n νέα ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας καλείται να λύσει 

το γόρδιο δεσµό µε παρεµβάσεις 
που θα αφορούν τόσο άµεσες λύσεις 
όσο και διαρθρωτικές αλλαγές στον 
ΕΟΠΥΥ που θα του επιτρέψουν οτο 
µέλλον να πληρώνει περιοδικά τους 
παρόχους του. ¦ 
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