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pwifpwgg Ο τζίρος εννεαµήνου αυξήθηκε στα 626 εκατ. ευρω, οι απαιτήσεις έφθασαν τα 550 εκατ. 

Αναπτύσσονται σε κινούµενη άµµο 
τα ιδιωτικά θεραπευτήρια 
Σβήνουν τα αρχικά χαµόγελα 

για βελτίωση στους 
τζίρους των ιδιωτικών κλινικών 
κατά την τρέχουσα, αλλά 

και την επόµενη χρήση, καθώς 
ο νέος κανονισµός, ο οποίος αφορά 

στις υπηρεσίες νοσηλείας, 
οδηγεί σε απώλειες εσόδων, ενώ 
παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ µπορεί µε 
τις συµβάσεις που υπέγραψε 
στην αρχή του έτους να αύξησε 
την προσέλευση των ασθενών 
στα ιδιωτικά νοσοκοµεία, όµως 
ο σχετικός τζίρος δεν ήταν απόλυτα 

πραγµατικός, αφού αποτελεί 
σε µεγάλο βαθµό απαίτηση. 
Ειδικότερα, όπως δείχνουν 

τα οικονοµικά µεγέθη των πρώτων 
9 µηνών, οι 4 επιχειρήσεις 

του κλάδου υγείας (Υγεία, Euromedica, 
Ιατρικό και Ιασώ) µπορεί 

να σηµείωσαν σηµαντική 
βελτίωση τζίρου και κερδών, την 
ίδια στιγµή όµως εµφάνισαν σηµαντική 

αύξηση απαιτήσεων. Οι 
εν λόγω εταιρείες έχουν απαιτήσεις 

από πελάτες που φτάνουν 
περίπου στα 600 εκατ. ευρω και 
οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση 
µε το τέλος του 2011 κατά 38%. 
Η αύξηση αυτή αποδίδεται αφενός 

στην αύξηση των χρεών του 
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δεν έχει πληρώσει 

για περίπου τέσσερις µήνες, 
αφετέρου λόγω των µη εξοφλήσεων 

από την κυβέρνηση 
της Λιβύης. Μάλιστα, κύκλοι της 
αγοράς σηµειώνουν πως οι Λί¬ 

βυοι ασθενείς «τζίραραν» στην 
Ελλάδα περί τα 570 εκατ ευρώ 
και µεγάλο µέρος από το ποσό 
αυτό αφορά σε νοσήλια. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
οικονοµικών καταστάσεων εν- ¦¦ 

Βραχνάς 
ψ Φ παραµένει 
ο δανεισµός, 
ο οποίος, αν και 
παρουσίασε µικρή 
µείωση, 
διαµορφώθηκε στα 
878 εκατ. ευρώ µε 
τα 725 εκατ. ευρω 
να είναι δανειακές 
υποχρεώσεις µε 
εξόφληση σε 
ορίζοντα έτους. 

>«· V» - * ' 
Η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών 
Κλινικών τονίζει ότι n 
«καθιέρωση της συµµετοχής για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα 
επιβαρύνει δυσβάστακτα 
οικονοµικά τον ασθενή και 
οδηγεί µεγάλο αριθµό ασθενών, 
αλλά και συγγενών σε 
απόγνωση». 

νεαµήνου, ο συνολικός κύκλος 
εργασιών των 4 εισηγµένων εταιρειών 

διαµορφώθηκε στα 626 
εκατ ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 

10,5%, ενώ τα συνολικά λειτουργικά 
κέρδη EBITDA κινήθηκαν 

ακόµη καλύτερα από το 
εξάµηνο και υπερπενταπλασιάστηκαν 

φτάνονταν από 153 εκατ 
ευρω στα 85,6 εκατ. ευρώ. Την 
ίδια στιγµή το συνολικό αποτέλεσµα 

ήταν αρνητικό στα 13,7 
εκατ ευρώ, όµως και πάλι φαίνεται 

n µείωση των ζηµιών κατά 
90% σε σχέση µε πέρυσι. 

Οπως έχει διαφανεί ήδη από 
τους πρώτους µήνες του 2012, 
βραχνάς παραµένει ο δανεισµός, 
ο οποίος, αν και παρουσίασε µικρή 

µείωση, διαµορφώθηκε στα 
878 εκατ ευρώ, µε τα 725 εκατ. 
ευρώ να είναι δανειακές υποχρεώσεις 

που πρέπει να εξοφληθούν 
σε ορίζοντα έτους. 

Οσον αφορά στο νέο κανονισµό, 
αποτρεπτική για την προσέλευση 

ασθενών στα ιδιωττκά 
θεραπευτήρια είναι n σηµαντική 

επιβάρυνση της συµµετοχής 
των ασθενών στο κόστος, n οποία 
είναι της τάξης του 30%. Μάλιστα, 

ο νέος Κανονισµός Παροχών 
του ΕΟΠΥΥ που ισχύει από 

18/11/2012 προβλέπει τη συµµετοχή 
τους στα έξοδα νοσηλείας 

σε ποσοστό 50% για τους 
ασφαλισµένους του ΟΓΑ 

[SID:7138594} 

Αποτελεσµιττα ασπγµενων Λ. κλτνκών 
(σε χιλ. ευρω) 
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Κύκλος εργασιών 

566.483 
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