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Αναλογιστική µελέτη για 
τη βιωσιµότητα του ΕΟΠΥΥ 

M. Σαλµάς: 0α µείνει ζωντανός ο Οργανισµός 

Αναλογιστική µελέτη για 
τη βιωσιµότητα του ΕΟΠΥΥ 
Παρεµβάσεις... χειρουργικής 

ακρίβειας, ώστε να 
επιτύχει δραστικό περιορισµό 

των δαπανών, χωρίς, ωστόσο, 
να διασαλεύσειτον πυρήνα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, 
µοιάζουν αυτές που θέλει να υλοποιήσει 

το υπουργείο Υγείας στον 
ΕΟΠΥΥ, σε µια προσπάθεια να επιτύχει 

m βιωσιµόηττά του. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, µάλιστα, 
δροµολογείται n εκπόνηση αναλογιστικής 

µελέτης για τον Οργανιοµό,ταυτόχροναµε 
επεµβάσεις στο 

ρυθµιστικό πλαίσιο και για το νοικοκΰρεµάτου. 

«Ο Οργανισµός θα µείνει ζωντανός 
γιατί, άµεσα, µέσα στον Οκτώβριο 

παίρνουµε εκείνα τα µέτρα, 
τα οποία θα περιορίσουν τη 

δαπάνη», επισήµανε από τη θεσσαλονίκη 
ο αναπληρωτής υπουργός 

Υγείας M. Σαλµάς. 
Από το βήµα του 12ου συνεδρίου 

Pharma Point που οργανώθηκε 
σε συνεργασία µε το Φαρµακευτικό 

Σαλµάς εξήγησε on έχει κινήσει 
m διαδικασία, µέσα από συγκεκριµένα 

βήµατα, για τη διασφάλιση 
της βιωσιµότητας του ΕΟΠΥΥ. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ » Αναφερόµενος 
σης οφειλέςτου Οργανισµού προς 
τα φαρµακεία, ο κ. Σαλµάς είπε 
on γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν 

τα χρονοδιαγράµµατα για την 
πληρωµή τους και αφού εκτίµησε 
on n αποζηµίωση µε βάση m δραστική 

ουσία των φαρµάκων δύναται 
να αποφέρει έσοδα της τάξης 

των 200 εκατ. ευρώ, ξεκαθάρισε 
on το δελτίο ηµών των φαρµάκων 
θα εκδίδεται πλέον µε απόλυτη 
διαφάνεια. 

Από την πλευρά τους, πάντως, 
οι φαρµακοποιοί ζήτησαν από τον 
υπουργό την επαρκή χρηµατοδότηση 

του ΕΟΠΥΥ και να εφαρµοστεί 
στην πράξη n θεσµοθετηµένη πλέον 
πίστωση των 60 ηµερών που θα δίνεται 

στους φαρµακοποιούς από 
τους παρόχους των φαρµάκων 

σαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας M. Σαλµάς. 
Από το βήµα του 12ου συνεδρίου 

Pharma Point που οργανώθηκε 
σε συνεργασία µε το Φαρµακευτικό 
Σύλλογο της θεσσαλονίκης, ο κ. ργρ ρµση 

του ΕΟΠΥΥ και να εφαρµοστεστην 
πράξη n θεσµοθετηµένη πλέον 

πίστωση των 60 ηµερών που θα δίνεται 
στους φαρµακοποιούς από 

τους παρόχους των φαρµάκων. 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ ι 

να εφαρµοστεί θετηµένη 
πλέον ερών 

που θα δίακοποιούς 
από ν 

φαρµάκων. ΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΛΙΑΜΗΣ 
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