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ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ 
«To 2013 θα είναι 
µία καλύτερη 
χρονιά για τους 
παρόχους υγείας» 
> ΡΕΠΟΡΤΑΖ I ¦ 
ΝΑΤΑΣΙΑ N. ΣΠΑΓΑ∆ΩΡΟΥ 
nspagadorou@kerdos.gr 

To 2013 θα είναι µία 
καλύτερη χρονιά για 
τους παρόχους υγείας 

και τα νοσοκοµεία, 
υποσχέθηκε χθες ο 

αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς, 
καθώς µε τις τακτικές πληρωµές 

n αγορά θα ισορροπήσει 
και ο ασθενής θα βρίσκει 

το φάρµακο του, κυρίως 
το ακριβό. 

Μάλιστα ο αναπληρωτής 
υπουργός σχεδιάζει, όπως 
τόνισε χθες στους εκπροσώπους 

του Τύπου, να πληρώσει 
εντός της τρέχουσας χρονιάς 

εννέα φορές τους παρόχους 
και µε τον τρόπο αυτόν, 

θα πάψουν όπως είπε οι ελλείψεις 
ακριβών φαρµάκων 

από τα νοσοκοµεία και τον 
ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο δεν διευκρίνισε 

εάν οι πληρωµές αυτές 
αφορούν ληξιπρόθεσµες 

οφειλές. 
Εξάλλου ο κ. Σαλµάς ανακοίνωσε 

χθες το νέο δελτίο 
τιµών φαρµάκων που θα 
ισχύσει από τις 4 Μαρτίου 
από τα φαρµακεία και από 
τις 22 Φεβρουαρίου από τις 
φαρµακαποθήκες, µε µειώσεις 

µεσοσταθµικά κατά 5%. 
To συνολικό όφελος για το 

κράτος και τους ασθενείς θα 
είναι 250 εκατ. ευρώ, ενώ n 
επίπτωση στην ετήσια φαρµακευτική 

δαπάνη του 
ΕΟΠΥΥ θα είναι εξοικονόµηση 

150 εκατ. ευρώ, στην 
ιδιωτική συµµετοχή των 
ασθενών 50 εκατ. ευρώ και 
για τα νοσοκοµεία, όφελος 
35 εκατ. ευρώ. Στο νέο δελτίο 

τιµών παρατηρούνται µειώσεις 
σε 7.300 φαρµακευτικά 

σκευάσµατα και διορθώσεις 
σε 150 φάρµακα. 

Εν τω µεταξύ, εξαιτίας των 
συνεχών λαθών και διορθώσεων 

που παρατηρούνται 
κάθε φορά που εκδίδεται 
δελτίο τιµών φαρµάκων, ο 
κ. Σαλµάς σηµείωσε, πως 
προσανατολίζεται στο να µονιµοποιήσει 

τα µέλη της Επιτροπής 
Τιµών, ώστε αφενός 

να αποφεύγονται τα λάθη, 
αφετέρου τα δελτία να εκδίδονται 

πολύ πιο άµεσα. 
«Υπό άλλες συνθήκες θα 
έπρεπε να ζητήσω παραιτήσεις», 

τόνισε µε ένταση χθες 
ο κ. Σαλµάς, αναφερόµενος 
στο συγκεκριµένο δελτίο τιµών 

το οποίο στην κυριολεξία 
«πάει και έρχεται» µε λάθη, 
διορθώσεις στις τιµές 

και ενστάσεις από τις φαρµακευτικές. 

«To 2013 θα είναι 
µία καλύτερη 
χρονιά για τους 
παρόχους υγείας» 
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