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Γράφει ο 
ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΙΚΙΖΑΣ* 

"Ιατρός - βουλευτής 

A' Αθήνας ΝΑ 

ΕΟΠΥΥ έξω 
από τα δόντια 

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ταλαιπωρούνται για χρόνια στον 
χώρο της υγείας από παθογένειες, λανθασµένες 

πολιτικές επιλογές και, πλέον, από την οικονοµική 
κρίση. Κινδυνεύουν έτσι να µείνουν χωρίς 

φάρµακα και γιατρούς ή -στην καλύτερη 
των περιπτώσεων- να τα ξαναπληρώσουν, καίτοι 

ασφαλισµένοι. 
Τρανό παράδειγµα ο πολυδιαφηµισµένος ΕΟΠΥΥ 

που, αντί για επανάσταση στον χώρο της 
υγείαςκαι προϋπολογισµένα έσοδα ανά έτος8,2 
δισ. ευρώ, θα έχει στο τέλοςτου 2012 µόλις 3,6 
δισ. ευρώ, κινδυνεύοντας να καταρρεύσει. 

Στην εύκολη δικαιολογία τηςένδειαςχρηµάτων 
δηλώνω ότι αυτή είναι µόλις n µισή αλήθεια. Ο 
ΕΟΠΥΥ δεν έχει: 
B Οικονοµικές υπηρεσίες και ιδίως λογιστήριο. 
Ο οργανισµός δηλώνει αδυναµία παρακολούθησηςτων 

βασικών στοιχείων, εσόδων και εξόδων. 

ίβ Μηχανογράφηση. ∆εν υπάρχει n δυνατότητα 
online και on-time ενηµέρωσηςτων υπηρεσιών 
του. Στοιχεία συµβάσεων, δεδοµένα και πληροφορίες 

δεν ελέγχονται. Η διοίκηση του φορέα 
ασκείται στα τυφλά. 
Q Ελεγκτικό µηχανισµό. Χωρίςελεγκτικούς µηχανισµούς 

δεν µπορεί να λειτουργήσει καµία υπηρεσία. 
Κανείς δεν ελέγχει τους παρόχους υγείας 

για το αν τηρούν τους όρους της σύµβασης. 
Τα παραπάνω έχουν ελάχιστο κόστος υλοποίησης 

και θα εξοικονοµούσαν τεράστια ποσά 
για τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο προϋπολογισµός του υπήρξε εξ αρχής ελλειµµατικός. 
Αγνοήθηκαν µεταφερόµενες δαπάνες 

ταµεία, απεκρύβησαν υποχρεώσειςκαι φούντωσαν 
απαιτήσεις. Τώρα καταρρέει. 

Υπάρχει λύση, σε δύο φάσεις 
Ο Αµεσα έκτακτη κρατική επιχορήγηση, µέρος 

των ασφαλιστικών εισφορών απευθείας στον 
ΕΟΠΥΥ και ρύθµιση παλαιών χρεών µε συµψηφισµό 

(προσωρινή λύση). 
Ο Αναζήτηση πλουραλιστικού σχήµατος χρηµατοδότησηςτου 

φορέα, αξιοποίηση εισαγωγής 
κλειστών προϋπολογισµών, προοπτικήςχρηµατοδότησης 

σε συνθήκες εσωτερικού ανταγωνισµού, 
δηλαδή διαρθρωτικές αλλαγές 

Ενίσχυση εσόδων, καθιέρωση ποσοστού εισφοράς 
στον ΕΟΠΥΥ, αντί της εισφοράς στον 

ΟΠΑ∆ και το Μετοχικό Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
Εσοδα από πρόστιµα στους παρόχουςπαραβάτες 

Στον τοµέα της υγείας απαιτείται τόλµη, διορατικότητα 
και όραµα, δηλαδή µια δηµιουργική 

επανάσταση διαρθρωτικών αλλαγών, πλαισίου 
και φιλοσοφίας Επειδή το «στοίχηµα» δεν 

περιλαµβάνει µόνο τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες 
αλλά κυρίως τους πολίτες και επειδή το διακύβευµα 

είναι n υγεία τους ας προσπαθήσουµε 
να το σεβαστούµε µε κάθε κόστος. 
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