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Ιδιωτικοποίηση ζωής 
και θανάτου 

Tns ∆. ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ 

Επεµβάσεις έπειτα από 
έγκριση επιτροπής ιδιωτών 

ελεγκτών και i ¦R 
φάρµακα µε... το σταγονόµετρο 

θα δίνονται πολύ 
σύντοµα στους ασφαλισµένους 

του ΕΟΠΥΥ, τόσο σε δηµόσια 
νοσοκοµεία όσο και σε 

ιδιωτικά. 
Η κυβέρνηση, για να εξοικονοµήσει 

κι άλλα κονδύλια 
από την Υγεία, σκοπεύει -πιθανότατα 

ano το τέλος καλοκαιριού- 
να εφαρµόσει ό,τι γίνεται 

σήµερα µε τις ασφαλιστικές 
εταιρείες: ειδικές επιτροπές 
από ιδιωτικές εταιρείες, 

αποτελούµενες από γιατρούς 
και διοικητικούς υπαλλήλους, 
θα ελέγχουν κάθε περίπτωση 
ασθενούς που πρέπει να νοσηλευθεί 

στο ΕΣΥ ή στον ιδιωτικό 
τοµέα για επέµβαση 

ή άλλη ιατρική διαδικασία. 

Οι επιτροπές αυτές θα ανάβουν 
και το πράσινο φως εάν 

πρέπει κανείς να µπει στο χειρουργείο, 
ποια φάρµακα θα 

του χορηγηθούν και πόσες ηµέρες 
θα κρατήσει n νοσηλεία. 

Εάν οι ιδιώτες ελεγκτές δεν εγκρίνουν 
τη διαδικασία, τότεο 

ΕΟΠΥΥ δεν θα καλύπτει την 
επέµβαση. Τι θα γίνεται στις 
περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία 

µεταξύ του θεράποντος 
ιατρού και των ελεγκτών; Ο,τι 
γίνεται πλέον στη εποχή της 
τρόικας: ο ασθενής θα καλύπτει 

µόνος του τα έξοδα, προκειµένου 
να µη διακινδυνεύσει 

την υγεία του. 

Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις 
του υπουργού Υγείας Αδώνιδος 

Γεωργιάδη, οι αξιολογήσεις 
θα βασίζονται στα διαγνωστικά 

και θεραπευτικά πρωτόκολλα 
που ορίζουν τον τρόπο 

αντιµετώπισης µιας ασθένειας. 
Πρωτόκολλα που στόχο 

έχουν σε παγκόσµιο επίπεδο 
τη συγκράτηση των δαπανών 

και όχι βέβαια την προστασία 
του ασθενούς. 

Να σηµειωθεί ότι σήµερα 
στη χώρα µας υπάρχουν τρεις 
ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες 
που πραγµατοποιούν κλινικό 
έλεγχο (clinical auditing), ενώ 
υπάρχουν και διεθνείς, που 
δραστηριοποιούνται σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης. 

Ο Αδωνις Γεωργιάδης πάντως 
υπερασπίστηκε αυτή την 

αλλαγή, αφού, µιλώντας στον 
τηλεοπτικό σταθµό Mega, είπε 

χαρακτηριστικά: «Για ποιο 
λόγο µία µεγάλη ασφαλιστική 

εταιρεία εφαρµόζει το λεγόµενο 
clinical auditing, δηλαδή 

κλινικό έλεγχο, σε πραγ- 
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Στο χειρουργείο µόνον ύστερα από έγκριση ιδιωτών, ακόµη και αν ο yiatpos κρίνει aflflms... 

µατικό χρόνο, ώστε ya εξοικονοµεί 
χρήµατα για τους µετόχους 

της και δεν πρέπει εγώ, 
που εκπροσωπώ τον Ελληνα 
φορολογούµενο και τον 

Ελληνα ασφαλισµένο που έχει 
δώσει ένα σκασµό λεφτά, να 
µην κάνω το ίδιο». 

Πάντως, το νέο αυτό σύστηµα, 
που βασίζεται στο βρετανικό 
µοντέλο, αναµένεται να 

κάνει ακόµη πιο δύσκολη την 
εισαγωγή για επέµβαση στα 
δηµόσια νοσοκοµεία, καθώς ήδη 

σήµερα οι ασθενείς περιµένουν 
σε... ουρές για να χει¬ 

ρουργηθούν, εκτός βέβαια και 
αν έχουν... µπάρµπα στην Κορώνη. 

Κατάσταση που φυσικά 
ενισχύει και το φαινόµενο µε τα 
φακελάκια, καθώς πολλοί αναγκάζονται 

να δώσουν το περίσσευµά 

tous για να εισαχθούν 
µια ώρα αρχύτερα. Βέ- 

Ιδιώτες και στο πολυνοµοσχέδιο 
Ιδιωτικές ελεγκτικέ5 εταιρείες παντού, άµεση 

καταβολή χρωστουµένων από tous παpoxous 
Υγεία5, διακοπή συµβάσεων µε τον 

ΕΟΠΥΥ, αλλά και κλιµακούµενε5 εκπτώσεΐ5 
από γιατρούς, ιδιωτικά κλινικέβ, διαγνωστικά 

κέντρα και φυσικοθεραπευτέ5 είναι 
µόνον ορισµένες από us ρυθµίσεις που 

προώθησε στο περιβόητο πολυνοµοσχέδιο 
ο A6oavis Γεωργιάδη. 

Βέβαια n ηγεσία του υπουργείου Υγεία5 µέσα 
στα άρθρα που προώθησε... ξέχασε να 

βάλει τ^ υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ npos 
tous napoxous, που περιµένουν ακόµη και 
χρόνια να εισπράξουν as οφειλές. 
Ειδικότερα, ο Αδ. Γεωργιάδη5 ενσωµάτωσε 
στο πολυνοµοσχέδιο αυτό που ήδη προανήγγειλε, 

ότι δύναται να ανατίθενται «σε ιδιωτικούς 
ελεγκτικούς φορείε ο έλεγχος 

Tns opens τιµολόγησης και του αναγκαίου 
tns γενόµενα KfliviKns και ιατρικήε πρακτι- 

Kns, n τήρηση των διεθνών λογιστικών κανόνων 
και ο έλεγχο5 των παραστατικών και 

αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και n 
εκκαθάριση των λογαριασµών µεταξύ του 
ΕΟΠΥΥ και των συµβεβληµένων παρόχων 
Υγεία5». 
Με άρθρο που φέρει την υπογραφή του υπουργού 

Υγείαβ, θεσµοθετείται πλέον και 
επίσηµα n έκπτωση που πρέπει να γίνεται 
από γιατρούς, ιδιωτικέ5 κλινικές, διαγνωστικά 

κέντρα και φυσικοθεραπευτές σε περίπτωση 
που υπερβαίνουν την υπολογισθείσα 

δαπάνη. ΒέβαΓα, n ρύθµιση Tns τελευταίας 
στιγµής απαλύνει λίγο τα µέτρα, 

καθάκ n έκπτωση (rebate) θα είναι κλιµακούµενη, 
µε βάση τον τζίρο. 

Οµω5 οι πάροχοι δεν θα εισπράττουν τα δικά 
tous χρήµατα από τον ΕΟΠΥΥ εάν δεν 

καταβάήουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
εντός 20 ηµερών. ∆ΗΜ. ΕΥΘ. 

βαια ο Αδωνις Γεωργιάδης έχει 
άλλη άποψη: «Μέσα στο νοσοκοµείο, 

όταν θα µπαίνει ο 
ασφαλισµένος του ΕΟΠΥΥ, θα 
έρχεται ο συµβεβληµένος γιατρός 

ρε την εταιρεία που κάνει 
ιον κλινικό έλεγχο, θα κρίνει 
αν n προτεινόµενη θεραπεία 
είναι σωστή, θα κρίνει αν πρέπει 

να κάτσει τόσες µέρες στο 
νοσοκοµείο, θα κρίνει αν χρειάζεται 

ή όχι αυτή την εγχείρηση. 
Και δεν θα χρεώνει ο καθένας 

ό,τι του κατεβαίνει». 
Κατά τον υπουργό Υγείας, 

το νέο σύστηµα δεν θα επιβαρύνει 
τους ασφαλισµένους, 

καθώς δεν θα αυξήσει τη συµµετοχή 
TOUS. 

Οπως επισηµαίνει ο Χρήστος 
Κόνιαρης της Αυτόνοµης 

Παρέµβασης Υγειονοµικών: 
«Ο κ. Γεωργιάδης, αφού συµφώνησε 

µε την τρόικα τη διάλυση 
των υγειονοµικών υπηρεσιών 

του ΕΟΠΥΥ, τις διαθεσιµότητες 
χιλιάδων υγειονοµικών 

και τα λουκέτα σε δεκάδες 
νοσοκοµεία, προχωρά 

σήµερα και στην είσοδο ιδιωτών 
στα νοσοκοµεία που θα 

καθορίζουν αν ο κάθε πολίτης 

µπορεί να έχει υπηρεσίες 
Υγείας». 

Η δήλωση ότι στα νοσοκοµεία 
θα εγκατασταθούν ιδιώτες, 

ποα θα λειτουργούν κατά 
τα πρότυπα των ιδιωτικών 

ασφαλιστικών εταιρειών και 
θα εγκρίνουν αν κάποιος µπορεί 

να χειρουργηθεί, να κάνει 
διαγνωστικές εξετάσεις και ποια 
θεραπεία να ακολουθήσει, αποδεικνύει 

ότι n συγκυβέρνηση 
και οι υπουργοί Tns έχουν 

«κόψει άλυσο». 
Εκτός αυτών όµως ο Αδωvis 

Γεωργιάδης διαβεβαίωσε 
για άλλη µια φορά ότι δεν θα 
κλείσουν νοσοκοµεία, αλλά 
κάποια θα αλλάξουν χαρακτήρα. 

Οπως σηµείωσε, ορισµένα 
νοσοκοµεία θα µετατραπούν' 
σε κέντρα πρωτοβάθµιας φροντίδας 

αστικού τύπου, ενώ το 
προσωπικό θα µεταφερθεί σε 
γειτονικά νοσοκοµεία ποα παρουσιάζουν 

έλλειψη προσωπικού. 
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