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1 δια 

ευρω έλλειµµα 
στον 

ΕΟΠΥΥ µέχρι 
στιγµής 

1 3 εκατ. 

ευρω οι 
µαγνητικές 
τοµογραφίες 
το 2012 

T β εκατ. 

ευρω το 2D13 

j (αν συνεχίσουµε 

j µε το ρυθµό του 
πρώτου 3µήνου} 

197 εκατ. 

ευρω ο µηνιαίος 
προϋπολογισµός 
της φαρµακευτικής 
δαπάνης για φέτος 

li U εκατ. ευρώπ 
υπέρβαση του 

προϋπολογισµού στη 
φαρµακευτική δαπάνη 
µόνο τον Απρίλιο 

Από,αριστερά A Μπέζας, A. Πεώργιάδης, 
' "Αλ. Λυκουρένχζος, M, Σαλµάς, Ζ. Μακρά 
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Σύσκεψη για τη «µαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για δυνατούς λύτες 
αποτελούν τα επείγοντα θέµατα του 
υπουργείου Υγείας, τα οποία καλείται 
να αντιµετωπίσει άµεσα και αποτελεσµατικά 

n νέα του ηγεσία... Οι κ.κ. 
Αδωνις Γεωργιάδης, Αντώνης Μπέζας 

και n κυρία Ζέττα Μακρή µπήκαν 
από χθες κιόλας στα βαθιά του ΕΟΠΥΥ 

και του ΕΣΥ, καθώς συµµετείχαν 
το απόγευµα σε ευρεία σύσκεψη στο 
Μαξίµου παρουσία του πρωθυπουργού 

και του οικονοµικού επιτελείου 
της κυβέρνησης. To βασικό πρόβληµα 
είναι n «τρύπα» στον προϋπολογισµό 
του ΕΟΠΥΥ, καθώς τα χρήµατα της 
προβλεπόµενης κρατικής επιχορήγησης 

τέλειωσαν για φέτος και τα Ταµεία 
που συνένωσαν τους κλάδους 

Υγείας τους υπό τον Οργανισµό δεν 
στέλνουν τις παρακρατηθείσες εισφορές 

για την Υγεία. . 

Ελλειµµα 1 δισ. ευρώ 
Την ίδια ώρα, διαγνωστικά κέντρα 

και κλινικές «ξέφυγαν» από το στόχο 
δηµιουργώντας έλλειµµα ύψους 1 
δια ευρώ! Ειδικά µάλιστα στα ιδιωτικά 

διαγνωστικά, το πρώτο 3µηνο 
του 2013 οι εξετάσεις που έκαναν 
ασφαλισµένοι στον ΕΟΠΥΥ ήταν 
κατά 70% περισσότερες σε σχέση µε 
το αντίστοιχο τρίµηνο του 2012... Ο 
εκτροχιασµός στον προϋπολογισµό 
του ΕΟΠΥΥ παρασύρει ωστόσο και 
τα δηµόσια νοσοκοµεία, για τα οποία 
ισχύει το «ουκ αν λάβοις παρά του 
µη έχοντος»! 

∆ηλαδή, αφού δεν υπάρχουν χρήµατα 
στα ταµεία του Οργανισµού, 

δεν θα πληρωθούν ούτε τα δηµόσια 
νοσοκοµεία για τα νοσήλια των 

ασφαλισµένων στον ΕΟΠΥΥ. Στο 
τραπέζι έχουν πέσει από την προηγούµενη 

ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας προτάσεις για νέα µείωση 
των τιµών στις εξετάσεις που: γίνονται 

στα ιδιωτικά διαγνωστικά, ένα 
πιθανές πλαφόν στις εξετάσεις που 

θα µπορεί να συστήνει κάθε γιατρός 
µηνιαίως και να κάνει κάθε ασφαλισµένος, 

αλλά και n στελέχωση των 
πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ (πρώην 
ΙΚΑ) µε γιατρούς ώστε να µειωθούν 

σταδιακά οι ιδιώτες γιατροί 
που έχουν συµβληθεί µε τον Οργανισµό 

και δρουν... ανεξέλεγκτα στα 
ιδιωτικά τους ιατρεία συστήνοντας 
όσες εξετάσεις θέλουν. 

Φαρµακευτική δαπάνη 
Σε αυτό το τελευταίο βέβαια υπάρχει 

και µια νέα προοπτική ελέγχου 
που αφορά την εφαρµογή των διαγνωστικών 

και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, 
τα. οποία είναι έτοιµα να 

µπουν σε ηλεκτρονική εφαρµογή 
και να περιορίσουν την ασυδοσία. 
Ωστόσο, εκτός στόχου είναι και n 
φαρµακευτική δαπάνη, µε τις φαρµακευακές 

sroipifc vu αν.ογκάζο 
νται να πληρώσουν τη διαφορά 
της απόκλισης αυτής µε τη µορφή 
claw back το οποίο θα αυξηθεί ση ς ς ς 

µε τη µορφή 
claw back, το οποίο θα αυξηθεί σηµαντικά 

από τα 80 εκατ. ευρώ που 
υπολόγιζε n προηγούµενη ηγεσία 
για το πρώτο εξάµηνο του 2013! Κι 
όλα αυτά παρά την εφαρµογή της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφπσης και 
εκτέλεσης των συνταγών. 

Ως αιτία όλων αυτών των δεινών 
που βάζουν σε άµεσο κίνδυνο την 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 9 
εκατοµµυρίων ασφαλισµένων στοχοποιούνται 

οι πάροχοι της Υγείας 
και n, αποκαλούµενη «προκλητή ζήτηση 

υπηρεσιών». 
Πρέπει λοιπόν να θεωρείται σχεδόν 

σίγουρο ότι θα υπάρξουν περικοπές 
και περιορισµοί εκ πρώτης 

σε διαγνωστικά, γιατρούς, φυσιοθεραπευτές 
και κλινικές. 
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