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Από 1/V2014, ένα 
ευρώ ανά συνταγή 
υπέρ του ΕΟΠΥΥ 
ΤηςΠΕΝΝΥΣµπουλουτζλ 

Χωρίς «αστερίσκους» θα ισχύσει από την In Ιανουαρίου 2014 
n καταβολή από τους ασφαλισµένους του ενός ευο,ώ ανά 
συνταγή υπέρ ΕΟΠΥΥ και του «εισιτηρίου» των 25 ευρώ για 
νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Παρά τις πρόσφατες δη> 
λώσεις του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου για ενεργοποίηση 

του µέτρου µε υπουργική απόφαση µόνο στην 
περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι 
του υπουργείου, µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
που δηµοσιεύθηκε χθες αίρεται n προϋπόθεση έκδοσης υπουργικής 

απόφασης, που σηµαίνει ότι το µέτρο θα ισχύσει 
αυτόµατα. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 

έκθεστνη άρση αυτής της προϋπόθεσα κρίνεται σκόπιµη 
«διότι n διάταξη θεωρείται πλήρης, επιτελεί τον δηµοσιονοµικό 

σκοπό Tns και 
δεν χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση». 

Επιπλέον, µε την Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου 

ορίζεται n αναδροµική 
ισχύ5 από Ins Ιανουαρίου 
2012 του υποχρεωτικού 
rebate (επιστροφή ποσού ανάλογα 

µε τον τζίρο) των 
φαρµακείων προς τα ασφαλιστικά 

ταµεία. Η διάταξη 
είχε επιχειρηθεί να εισαχθεί 

στον πρόσφατο νόµο για το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα, 
ωστόσο είχε τελικά αποσυρθεί. Η αναδροµική ι- 

σχύς Toujrebate αποτελεί «κόκκινο πανί» για tous φαρµακοποιούςΓκα$ώ&θ»κληθούν 
να καταβάλουν ποσά ano 5.000 

έωε 50.000 ευρώ. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της είσπραξης 
ano πλευράς φαρµακοβιοµηχανιών του claw 

back (επιστροφή από τις φαρµακοβιοµηχανίες στον ΕΟΠΥΥ 
του ποσού που υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισµό για 
τη µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη) θεσπίζεται από 1/1/2013 
ειδικό xeXos για τα φαρµακευτικά προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται 

στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων 
φαρµάκων, που αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά ταµεία. 

To έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει κάθε φαρµακευτική 
επιχείρηση ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων 

του 2011,κάθε προϊόντος, ενώ δίνεται και n δυνατότητα 
συµψηφισµού του τέλους αυτού µε το claw back. 

Εν τω µεταξύ, συµµετοχή 30% στη δαπάνη νοσηλείας σε 
ιδιωτικές κλινικέ5 για όλους tous ασφαλισµένους, πλην των 
ασφαλισµένων του ΟΓΑ που θα πληρώνουν συµµετοχή κατά 

50%, προβλέπει ο νέθ5 Ενιαίος Κανονισµός Παροχών του 
ΕΟΠΥΥ, που δηµοσιεύθηκε προχθές Κυριακή. Στις µόνες 
περιπτώσεις που δεν θα πληρώνει ο ασφαλισµένος είναι για 
τα καρδιοχειρουργικά και παιδοκαρδιολογικά περιστατικά. 
Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισµός περιγράφει µειώσεις στις 
παροχέ5 των ασφαλισµένων (αναλώσιµα υλικά, αριθµό συνεδριών 

για φυσικοθεραπευτικές πράξεις κ.ά.), ενώ ορίζει 
και νέο τρόπο αποζηµίωσης των ιδιωτικών κλινικών (κατόπιν 

κατηγοριοποίησής τους έπειτα από αξιολόγηση). 

Και 25 ευρώ 
για νοσηλεία στα 
δηµόσια νοσοκοµεία 
- To υποχρεωτικό 
rebate θα ισχύσει 
αναδροµικά 
από 1/1/2012. 
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