
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: é÷ïèöïù, 21-11-2012

ç÷ðþýõ: 14

æåä÷ãüû: 711 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 4630

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: (210) 6297.000

ßåÞù îð÷òýþ: ÝÜçÛôÚÙÿØ×ñÿÛ×

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Ανοιχτό «παράθυρο» 

για τη λήψη νέων µέτρων 
άφησε χτες ο αναπληρωτής 

υπουργός 
Υγείας Μάριος Σαλµάς. 

Μιλώντας στην αρµόδια διαρκή 
Επιτροπή της Βουλής 

αναφέρθηκε στις περικοπές 
ύψους 1,2 δισ. ευρώ που έχουν 

ήδη γίνει, τονίζοντας 
ότι απαιτούνται πρόσθετα έσοδα 

για να ισοσκελιστεί ο 
προϋπολογισµός του 2013. 
Μάλιστα, την ώρα που η εργατική 

- λαϊκή οικογένεια 
«µατώνει» από τις ασταµάτητες 

περικοπές και τα χαράτσια, 
ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας ισχυρίστηκε 

ότι «ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει 
στους πάντες τα πάντα», 

επιχειρώντας να καλύψει τη 
συνεχή υποβάθµιση των παροχών 

υγείας από το κράτος 
προς όφελος του ιδιωτικού 
κεφαλαίου. 

To στέλεχος της κυβέρνησης 
σηµείωσε ότι «πουθενά 

στον κόσµο δεν παρέχονται 
δωρεάν σε όλους παροχές 
υγείας» υποστηρίζοντας 

όλο θράσος ότι σε αυτό 
«πλησιάζει η Ελλάδα» α- 

Προκαλεί το λαό που «µατώνει» 
ano τις περικοπές 
«Ο ΕΟΠΥΥ δίνει στους πάντες τα πάντα» δήλωναν 

τα στελέχη της στη Βουλή, ενώ δηµοσιευόταν 
ο νέος «θανατηφόρος» Κανονισµός του ΕΟΠΥΥ 

φού ο ΕΟΠΥΥ «χρηµατοδοτεί 
ακόµη και προνοιακό έργο 

χωρίς να προβλέπεται στον 
κανονισµό του»! 

Οπως ήταν φυσικό η προκλητική 
τοποθέτηση του αναπληρωτή 
υπουργού προκάλεσε 

την αντίδραση του βουλευτή 
του ΚΚΕ, Xp. Κατσώτη. 

Τόνισε πως «το 95% του λαού 
γνωρίζει πολύ καλά τι αλλαγές 

έχουν προκύψει και είναι 
στην κατεύθυνση των περικοπών 

των δαπανών της υγείας». 
Επισήµανε πως «εµπορευµατοποιείτε 

την υγεία 

και το φάρµακο και Λυµαίνονται 
τις εισφορές του ελληνικού 

λαού οι φαρµακοβιοµηχανίες» 
ενώ «η ιδιωτική υγεία 

έχει αυξήσει υπέρογκα 
τα κέρδη της». 

∆ηµοσιεύτηκε 
ο νέος Κανονισµός 

του ΕΟΠΥΥ 
Τα λεγόµενα του βουλευτή 

του ΚΚΕ επιβεβαίωσε 
άλλωστε, χτες, και ο νέος 
Κανονισµός του ΕΟΠΥΥ 

που δηµοσιεύτηκε χτες (ΦΕΚ 
B' 3054/18-11-2012), διατηρώντας 

στο ακέραιο τις αιµατηρές 
περικοπές που θα πληρώσουν 

απευθείας από την 
τσέπη τους οι ασφαλισµένοι. 

Οι ιδιωτικές κλινικές ήδη 
άρχισαν να κόβουν «τιµολόγια» 

και να ενηµερώνουν 
τους ασφαλισµένους 

του ΟΓΑ πως στις συµβεβληµένες 
κλινικές (όταν γίνεται 

χρήση του Κλειστού 
Ενοποιηµένου Νοσηλίου) θα 
επιβαρύνονται µε 50% συµµετοχή 

στα έξοδα νοσηλεί¬ 

ας και οι υπόλοιποι ασφαλισµένοι 
µε 30% συµµετοχή. 

Αυτό µπορεί να εκφραστεί 
και σε εκατοντάδες ή χιλιάδες 

ευρώ συµµετοχή για µια 
απλή εγχείρηση. 

Να θυµίσουµε επιγραµµατικά 
πως µε το νέο 

Κανονισµό: ∆ιατηρείται το 
χαράτσι 45% συµµετοχής σε 
εξετάσεις σε περίπτωση που 
κάποιος νοσηλευτεί σε συµβεβληµένη 

ιδιωτική κλινική. 
Επιβάλλεται 25% συµµετοχή 

του ασφαλισµένου σε συσκευές 
υψηλού κόστους, όπως 

είναι οι αναπνευστικές 
συσκευές. To κόστος τους 
ξεκινάει από 840 ευρώ και 
φτάνει µέχρι και τις 7.000 
ευρώ. Επίσης µειώνει δραµατικά 

τις αποζηµιώσεις για 
τις µετακινήσεις των νεφροπαθών 

που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση 
από και προς τις 

Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. 
Μειώνονται οι παροχές σε 

διάφορα θεραπευτικά υλικά, 
αλλά και σε συνεδρίες 

φυσικοθεραπείας, λουτροθεραπείας, 
αεροθεραπείας 

για σοβαρές παθήσεις, ενω 
οε θα αποζηµιώνονται στο 
εξής ορθοπεδικά υλικά που 
ο Οργανισµός αποζηµίωνε 
ωςκαι 30 ευρω. 

Επίσης καταργείται η δυνατότητα 
να εγκριθεί απο¬ 

ζηµίωση για εργαλεία - υλικά 
που σεν έχουν κοστολογηθεί 

από την Επιτροπή 
Προµηθειών Υγείας και καταργούνται 

οι Υγειονοµικές 
Επιτροπές όπου οι ασφαλισµένοι 

µπορούσαν να απευθυνθούν 
διεκδικώντας χρήµατα 

που είχαν πληρώσει από 
την τσέπη τους. 

Τέλος, αφαιρούνται τα εισοδηµατικά 
κριτήρια που έµπαιναν 

για τους χρόνια πάσχοντες 
αναφορικά µε τη δωρεάν 

χορήγηση αναλώσιµου 
υγειονοµικού υλικού. 
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