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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ NEA ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Ο «ανθυγιεινός» δεκάλογος του νέου Μεοοπρόθεσµου 
Η συνταγογράφηοη 
των φαρµάκων µε 
βάση τη δραστική 
ουσία και όχι την εµπορική 

ονοµασία 
είναι η mo σηµαντική 
αλλαγή στον τοµέα 
της υγείας, που περιλαµβάνει 

ο νέος 
νόµος - «σκούπα», 
που ψηφίστηκε την 
Τετάρτη. Συνολικά, 
το νέο µνηµόνιο περιλαµβάνει 

10 µέτρα 
για την υγεία 

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΝΕΓΚΗ 

1Συνταγογράφηοη φαρµάκων 
µε βάση τη δραστική 

ουσία To µέτρο που έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις ano 
το σύνολο του κλάδου της 
υγείας (Ελληνες φαρµακοβιοµήχανοι 

και ιατρικοί φορείς) 
τελικά θεσπίστηκε µε µία µικρή 

ιδιαιτερότητα: Κάθε γιατρός 
µπορεί να συνταγογραφεί 

φάρµακα και µε την εµπορική 
ονοµασία, αλλά το µερίδιο 

των συνταγών µε εµπορική 
ονοµασία δεν µπορεί να υπερβαίνει 

το 15% της συνολικής 
αξίας των συνταγών που χορηγεί. 

To ερώτηµα είναι αν το 
υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ 

είναι σε θέση να προσδιορίζουν 
κάθε µήνα µε ακρίβεια 

την αξία των φαρµάκων που 
συνταγογραφεί κάθε γιατρός. 
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι, 
για να είναι αποτελεσµατικό το 
µέτρο, θα πρέπει να υπάρχουν 
συνταγογραφικά πρωτόκολλα, 
ώστε να αντιµετωπιστεί το 
φαινόµενο της υποκατάστασης 

φθηνών από ακριβά φάρµακα. 

Ο µεγάλος «κίνδυνος» είναι 
οι γιατροί να αρχίσουν να συνταγογραφούν 

δραστικές ουσίες, 
που τελούν υπό καθεστώς 
προστασίας (πατέντα) 

και δεν έχουν γενόσηµα. Αν 
συµβεί αυτό, η δαπάνη για 
φάρµακα θα εκτοξευτεί. 

Οπως είναι φυσικό, οι φαρµακοποιοί 
δεν έχουν αντιδράσει, 

αφού ο νόµος θα τους δίνει 
το δικαίωµα να χορηγούν 

στον ασθενή το φθηνότερο 
σκεύασµα. Μένει να δούµε 
πώς θα λειτουργήσει η αγορά 
και φυσικά ποιες θα είναι οι 
επιπτώσεις στους χρόνιους 
ασθενείς από την αλλαγή της 
θεραπείας τους... 

2Αύξηση συµµετοχής 
ασθενών. Ορίζεται η εκ 

µέρους των ασθενών καταβολή 
υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού 

του ενός ευρω ανά συνταγή 
που εκτελείται από τον εκάστοτε 

φαρµακοποιό, καθώς 
και η καταβολή του ποσού των 
25 ευρώ, λόγω εισαγωγής για 
νοσηλεία σε νοσοκοµείο του 
ΕΣΥ. Στόχος του µέτρου είναι 
έσοδα ύψους 114 εκατ. ευρώ 
ετησίως. Η οµοσπονδία των 
νοσοκοµειακών γιατρών ανακοίνωσε 

ότι δεν θα επιτρέψει 
την εφαρµογή της ρύθµισης 
και εξήγγειλε ότι κάθε Τετάρρια 

κατέβαλλαν το 15% µε την 
υποβολή των λογαριασµών 
κάθε µήνα. To ερώτηµα φυσικά 

είναι αν ο ΕΟΠΥΥ είναι σε 
θέση να φανεί συνεπής ακόµη 
και µετά τις 60 ηµέρες... 

Ακόµη, επεκτείνεται η υποχρέωση 
των φαρµακοποιών 

για καταβολή ποσού ειστροφής 
υπέρ των ασφαλιστικών 

ταµείων και για τα φαρµακευτικά 
ιδιοσκευάσµατα για τη θεραπεία 

σοβαρών ασθενειών 

Η πάγια αποζηµίωση για 
συµµετοχή σε σεµινάρια και 
ενηµέρωση βιβλιοθήκης ορίστηκε 

κατά βαθµό ως εξής: 
Συντονιστής διευθυντής-διευθυντής 

225 ευρώ, επιµελητής 
A195 ευρώ, επιµελητής B164 
ευρώ και ειδικευόµενος 123 
ευρώ. Ακόµη, καθορίζεται 
αµοιβή θέσης ευθύνης στους 
συντονιστές διευθυντές και σε 
όσους διευθυντές ασκούν 
χρέη συντονιστή, για όσο χρό- 

>>Ο µεγάλος «κίνδυνος» για τις 
µνηµονιακές ρυθµίσεις είναι οι 
γιατροί να αρχίσουν να συνταγογραφούν 

δραστικές ουσίες οι 
οποίες τελούν υπό καθεστώς προστασίας 

(πατέντα) και δεν έχουν 
γενόσηµα. Αν συµβεί αυτό, η δαπάνη 

για φάρµακα θα εκτοξευτεί... 

που απορρέουν ano τα ποοα 
επιστροφής των φαρµακευτικών 

εταιρειών προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης. Η 

εκχώρηση αυτή γίνεται µε 
σκοπό την ενίσχυση του προϋπολογισµού 

του ΕΟΠΥΥ για 
τη φαρµακευτική δαπάνη. 

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 
στον οργανισµό, αφού 

συµψηφίσει τα ως άνω ποσά 
µε τα χρέη που δηµιουργούν 
τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ, να διαχειριστεί 

τα υπόλοιπα ποσά 
επιστροφής των εταιρειών, εκχωρώντας 

τις απαιτήσεις του 
οργανισµού από τις εταιρείες 
προς τα νοσοκοµεία, τα οποία 
επίσης οφείλουν στις φαρµακευτικές 

εταιρείεςΈτσι, µε την 
εκχώρηση αυτή θα καλυφθεί 
µέρος των νοσηλίων που οφείλει 

να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ 
στα αντίστοιχα νοσοκοµεία για 
την περίθαλψη ασφαλισµένων 
του σε αυτά. 

6ΟΠΑ. Η εισφορά των 
ασφαλισµένων του ΟΓΑ 

για υγειονοµική περίθαλψη, 
από 1.1.2013 ανέρχεται σε ποσοστό 

2,5% επί του ποσού της 
ασφαλιστικής κατηγορίας του 
άρθρου 4 του ν. 2458/1997 
(A' 15) όπως ισχύει, στην 
οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισµένος. 

Η εισφορά αυτή δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από 
αυτή που αναλογεί στο ποσό 
της πέµπτης ασφαλιστικής κατηγορίας, 

όπως αυτή ισχύει 
σήµερα. 

)ετική λίστα φαρµάκων. 
Ο νόµος εξουσιοδοτεί 

τον υπουργό Υγείας µε απόφασή 
του, η οποία αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, να 

επαγγέλµατος. Μέχρι πρότινος, 
υπήρχε ο περιορισµός ότι 

η άδεια (όχι βεβαίωση) χορηγείται 
µόνο σε γιατρούς ή ιατρικές 
εταιρείες, στις οποίες 

το 51% κατείχε γιατρός. 
Ακόµη, ο νόµος ορίζει ότι 

βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου 
φυσικοθεραπείας χορηγείται 
σε φυσικά πρόσωπα 

και σε εταιρείες µε οποιαδήποτε 
νοµική µορφή από την οικεία 

περιφέρεια. Προϋπόθεση 
λειτουργίας είναι ο ορισµός 
επιστηµονικά υπεύθυνου φυσιοθεραπευτή. 

Βεβαίωση λειτουργίας 
οδοντοτεχνικού εργαστηρίου 
χορηγείται όχι µόνο 

σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, 

αλλά και σε φυσικά πρόσωπα 
και εταιρείες µε οποιαδήποτε 
νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση 

να ορίζεται επιστηµονικά 
υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης 

άσκησης επαγγέλµατος 
οδοντοτεχνίτη. 

9Χρέη στρατιωτικών νοσοκοµείων. 
Ο νόµος ορίζει 

ότι οι δαπάνες προµήθειας 
φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, 

ορθοπεδικού υλικού και 
χηµικών αντιδραστηρίων των 
στρατιωτικών νοσοκοµείων 
και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών 

φαρµακείων και του 
Κέντρου Εφοδιασµού Ναυτικού, 

που πραγµατοποιήθηκαν 
έως και 31.12.2011 δύνανται 
να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση 

των διατάξεων των άρθρων 
21, 82 και 83 του ν. 

2362/1995, του ν. 
2286/1995, του Π.∆. 
60/2007, του Π.∆. 118/2007 
και του Π.∆. 113/2010 (A' 

την εφαρµογή της ρύθµισης 
και εξήγγειλε ότι κάθε Τετάρτη 

τα νοσοκοµεία θα δέχονται 
δωρεάν ανασφάλιστους. 

3Φαρµακοποιοί. Με τον 
νέο νόµο, παρατείνεται η 

προθεσµία αποπληρωµής των 
φαρµακοποιών από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, 
από τις 45 ηµέρες που ίσχυε 
µέχρι σήµερα στις 60 ηµέρες 
µετά την υποβολή του λογαριασµού. 

Επίσης, αποσυνδέεται-και 
µάλιστα µε αναδροµική 

ισχύ-από την 1η Ιανουαρίου 
2012 η υποχρέωση των φαρµακοποιών 

να επιστρέφουν 
µηνιαίως προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης ποσό 
(rebate) από την εµπρόθεσµη 
εξόφλησή τους από τους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης. 
Μέχρι σήµερα, οι φαρµακοποιοί 

δεν κατέβαλλαν επιστροφή 
(3,5% µεσοσταθµικά), καθώς 
ουδέποτε ο ΕΟΠΥΥ τους εξόφλησε 

εµπρόθεσµα. Αντιθέτως, 
οι ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά 

κέντρα και εργαστή¬ 

πάνη για φάρµακα θα εκτοξευτεί... 

(N. 3816), τα οποία µέχρι σήµερα 
εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής. 

4Νοσοκοµειακοί γιατροί. 
Σύµφωνο µε το νέο µνηµόνιο, 
από 1.8.2012 (αναδροµικά), 
οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί 

όλων των βαθµών της ιεραρχίας 
του κλάδου των ιατρών 

του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα 
παρακάτω ποσά: Συντονιστής 
διευθυντής 1.665 ευρώ, διευθυντής 

1.580 ευρώ, επιµελητής 
A' 1.513 ευρώ, επιµελητής 

B' 1.321 ευρώ και ειδικευόµενος 
1.007 ευρώ. To επίδοµα 

νοσοκοµειακής απασχόλησης, 
απόδοσης και ειδικών συνθηκών 

άσκησης ιατρικού έργου 
καθορίζεται κατά βαθµό ως 
εξής: Συντονιστής διευθυντήςδιευθυντής 

238 ευρώ, επιµελητής 
A' 205 ευρώ, επιµελητής 

B' 174 ευρώ και ειδικευόµενος 
190 ευρώ. 

νο ασκούν τα καθήκοντα των 
βαθµών τους, οριζόµενη στα 
156 ευρώ. To ωροµίσθιο των 
εφηµεριών υπολογίζεται µε 
συντελεστή 0,0042 επί του 
βασικού µισθού που κατέχει ο 
δικαιούχος. 

5Συµψηφισµός χρεών 
από τον ΕΟΠΥΥ. Με το 

νέο µνηµόνιο αλλάζει η διαδικασία 
υπολογισµού του υπερβάλλοντος 

µηνιαίου ποσού 
φαρµακευτικής δαπάνης από 
τους ασφαλιστικούς φορείς 
και προβλέπεται ρητά η δυνατότητα 

διενέργειας συµψηφισµού. 
Πλέον, ο υπολογισµός 

θα διενεργείται από κάθε φορέα 
κοινωνικής ασφάλισης ξεχωριστά, 

µε δυνατότητα χρήσης 
ως βάσης υπολογισµού 

του συνόλου της πράγµατι διατεθείσας 
ποσότητας. Ακόµη, 

θεσπίζεται η εκχώρηση προς 
τον ΕΟΠΥΥ των απαιτήσεων 
των ασφαλιστικών φορέων, 

φασή του, η οποία αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, να 
εξειδικεύσει τον τρόπο κατάρτισης 

των θεραπευτικών κατηγοριών 
και προσδιορισµού των 

τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική 
κατηγορία, τις διαδικασίες 

αναθεώρησης και συµπλήρωσης 
του καταλόγου, καθώς 

και τις αποζηµιούµενες 
ενδείξεις, περιεκτικότητες και 
συσκευασίες ανά φαρµακευτικό 

προϊόν και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 
8Απελευθέρωση στον 

ιδιωτικό τοµέα υγείας. Ο 
νόµος καθορίζει ότι βεβαίωση 
λειτουργίας φορέα παροχής 
υπηρεσιών ΠΦΥ χορηγείται 
και σε εταιρείες, µε οποιαδήποτε 

νοµική µορφή. Επίσης, 
µπορεί να χορηγείται και σε 
φυσικά πρόσωπα, µε την προϋπόθεση 

ότι για τη λειτουργία 
του ιδιωτικού φορέα ορίζεται 
επιστηµονικά υπεύθυνος για 
κάθε παροχή υπηρεσίας Ιατρός 

ή οδοντίατρος κάτοχος 
άδειας η βεβαίωσης ασκήσεως 

60/2007, του Π.∆. 118/2007 
και του Π.∆. 113/2010 (A' 
194). «∆ύνανται να...», όχι 
«θα» εξοφληθούν... 

"I Λ\Βρεφικό γάλα και στα 
Χν/σούπερ µάρκετ. Η κυβέρνηση 

ενέταξε στο πολυνοµοσχέδιο 
ρύθµιση µε την 

οποία «απελευθερώνεται» η 
διάθεση των παρασκευασµάτων 

για βρέφη, που µέχρι πρότινος 
χορηγούνταν µόνο από 

τα φαρµακεία, θέµα για το 
οποίο οι φαρµακοποιοί έχουν 
αντιδράσει πολλές φορές... Ο 
νέος νόµος ορίζει ότι η πώληση 

των προϊόντων αυτών γίνεται 
από τα φαρµακεία και τα 

καταστήµατα λιανικής πώλησης 
τροφίµων, ειδών παντοπωλείου 

και ειδών µαζικής κατανάλωσης. 
Με κοινή απόφαση 

των υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, 
καθώς και Υγείας, δύναται 

να ρυθµίζεται ο τρόπος 
διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. 
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