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Οι περικοπές των παροχών και τα άγρια 
χαράτσια στους ασφαλισµένους στην Υγεία 

θα κινηθούν στα επίπεδα του ύψους, 
που συζητά η συγκυβέρνηση µε 

την τρόικα. Η επιβεβαίωση ήρθε απ' τον υπουργό 
Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο µε χτεσινές 

δηλώσεις στο «Real Fm». 
Απαντώντας στην Ερώτηση αν οι συνολικές 

περικοπές θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ο υπουργός 
Υγείας είπε ότι το ποσό «βρίσκεται κοντά 
στην πραγµατικότητα» ενώ, προσπαθώντας 
να αµβλύνει τις εντυπώσεις, πρόσθεσε: 

«∆εν είναι σε µια και µόνη κατεύθυνση, δηλαδή 
στη µείωση των δαπανών του δηµοσίου 

για τους ασφαλισµένους. Είναι το σύνολο των 
περικοπών για το υπουργείο, το οποίο κατανέµεται 

και στη µείωση της φαρµακευτικής 
δαπάνης και στη µείωση του κόστους των προµηθειών 

και σε ορισµένες περιπτώσεις στην 
αύξηση των συµµετοχών εκ µέρους των ασφαλισµένων 

σε εξετάσεις, κυρίως στα ιδιωτικά 
διαγνωστικά και νοσηλευτικά κέντρα». 

Σύµφωνα µε όσα έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, 
και µε βάση τις πληροφορίες που 

διοχετεύονται, η συζήτηση περιλαµβάνει: 
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Αγριες περικοπές και χαράτσια 
1∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• ΣΤΕ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
στον ιδιωτικό τοµέα. Σήµερα, η συµµετοχή 
για εξετάσεις στον ιδιωτικό τοµέα είναι 15% 
και οι σχεδιασµοί είναι να φτάσει 30%. 

2∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Υ• 
ΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ από 12 ευρώ σε 24 

ευρώ το µήνα, µε προοπτική να φτάσουν στα 
95 ευρώ, προσανατολίζεται, επίσης, η συγκυβέρνηση. 

Ηδη, ο ΟΓΑ έχει πάρει δάνειο ύψους 
80 εκατ. ευρώ, από την Αγροτική Εστία, µε 
συµφωνία εξόφλησής του απ' τις µελλοντικές 
εισφορές. 

3ΑΛΛΑΓΉ TOY ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑ• 
ΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TOY ΕΟΠΥΥ µε σκοπό 

να «εξοικονοµηθούν 270 εκατ. ευρώ». ∆η¬ 

λαδή οι ασφαλισµένοι θα χαρατσωθούν µε 270 
εκατ. ευρώ, επιπλέον, παρότι η συγκυβέρνηση 
επιχειρεί να δείξει ότι οι περικοπές θα προέλθουν 

και απ' τη µείωση των τιµολογίων προς 
παρόχους υγείας. 

4NEO ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ • 
απ' το οποίο θα υπάρξει - κατά την κυβέρνηση 

- µείωση της δαπάνης κοντά στα 300 
εκατ. ευρώ. Χτες, ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 

(ΕΟΦ) παρέδωσε στην ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας το νέο δελτίο τιµών. Ταυτόχρονα, 

σχεδιάζει και τη νέα θετική λίστα 
φαρµάκων απ' την οποία υπολογίζονται µειώσεις 

της τάξης των 100-200 εκατ. ευρώ. Ηδη 
ισχύει η αρνητική λίστα, φαρµάκων, τα οποία 
πληρώνονται εξ ολοκλήρου απ' τους ασθενείς. 
Η θετική λίστα µετακυλίει στις τσέπες των α¬ 

σθενών 120-170 εκατ. το χρόνο. 
Ακόµα υπολογίζεται θα φορτωθούν άλλα 

150 εκατ. ευρώ στους ασφαλισµένους απ' τη 
συνταγογράφηση µόνο της δραστικής ουσίας, 
καθώς θα πληρώνουν εκτός απ' τη συµµετοχή 
µέχρι 25% και τη διαφορά ανάµεσα στην τιµή 

της αναφοράς και την τιµή της εµπορικής 
αξίας του φαρµάκου που θα του συστήνει ο 
γιατρός του. 

5ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ • 
ΦΟΡΟΥ 30 ΕΥΡΩ ώστε να χρηµατοδοτηθεί 

ένας γενικός γιατρός του ΕΟΠΥΥ ανά 
2.000 κατοίκους. 

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος στη χτεσινή συνέντευξη 
του, απέκλεισε, όταν ρωτήθηκε, περαιτέρω 

µείωση του ποσοστού κέρδους των 
φαρµακοποιών. 
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