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NEA ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ, ΣΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ 
2,44 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

» «Ανοιχτό» παραµένει ακόµη και 
σήµερα to θέµα του δυσθεώρητου 
και διαρκώς διογκούµενου ελλείµµατος 

του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

για τους επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της τρόικας. 

Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε πολύ 
καλά πληροφορηµένες πηγές της 

«Αυγής», οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της τρόικας έχουν ήδη 

ζητήσει τόσο από τον υπουργό Υγείας 
Αδωνι Γεωργιάδη όσο και από τον 

υπουργό Οικονοµικών Γιάννη 
Στουρνάρα n δηµόσια εξωνοσοκοµειακή 

φαρµακευτική δαπάνη να 
µην «κλείσει» για το 2013 πάνω από 
τα 2,371 δια. ευρώ, και µάλιστα αυστηρά! 

Η νέα απαίτηση της αντιπροσωπείας 
της τρόικας για το ύψος της δαπάνης 

του ΕΟΠΥΥ για φάρµακα για 
το 2013 βρίσκεται σε εµφανή απόκλιση 

από τα 2,44 δια ευρώ, τα οποία 
προβλέπει n προηγούµενη ισχύουσα 

συµφωνία µετην αντιπροσωπεία 
της τρόικας και έχει αποτυπωθεί 
στον σχετικό εφαρµοστικό νόµο, ο οποίος 

εφαρµόζεται ήδη... 
To θέµα συζητείται ακόµη, αλλά 

φαίνεται ότι έρχονται άµεσες «διορθωτές» 
παρεµβάσεις στις δαπάνες 

Στα 2,371 δια ευρώ n δαπάνη 
του ΕΟΠΥΥ για φάρµακα το 2013 

του ΕΟΠΥΥ για φάρµακα, παρεµβά-. 
σεις οι οποίες ενδέχεται να θίξουν 
τελικά εκ νέου και τις παροχές του 
Οργανισµού προς τους ασφαλισµένους 

του, παρά τις περί του αντιθέτου 
κατηγορηµατικές διαβεβαιώσεις 

του υπουργού Υγείας... 
Σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πολύ 

καλά πληροφορηµένες πηγές της 
«Αυγής», n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας είναι έτοιµη να δεχθεί 
τη νέα απαίτηση της αντιπροσωπείας 

της τρόικας για νέο, χαµηλότερο 
ύψος για τη δηµόσια εξωνοσοκοµείακή 

φαρµακευτική δαπάνη 
για το 2013, καθώς ευελπιστεί ότι, µε 
αυτόν τόν τρόπο, θα µπορέσει να διατηρήσει 

ανοιχτές πιθανότητες προκειµένου 
το ύψος της αντίστοιχης 

δαπάνης για το 2014, το οποίο έχει 
συµφωνηθεί στο 1,9 δισ. ευρώ, να αναθεωρηθεί 

εν ευθέτω χρόνω επίσης 
κατά τι, αλλά προς τα πάνω. 

Αξίζει νά σηµειωθεί, για λόγους 
σύγκρισης, ότι ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει 
σήµερα µέση µηνιαία δαπάνη ύψους 

. 180 εκατ. ευρώ περίπου προς τους 
φαρµακοποιούς όλης της χώρας. 

Μπέζας: Θα παρατείνουµε 
τις συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ 

Την ίδια στιγµή, απαντώντας χθες 
το πρωί σε επίκαιρη ερώτηση για τον 

Έτοιµη n πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας 
να δεχθεί τη νέα 
απαίτηση της τρόικας... 

ΕΟΠΥΥ στη Βουλή, ο υφυπουργός Υγείας 
Αντώνης Μπέζας δήλωσε ότι 

«επειδή λήγουν συµβάσεις ιατρών, 
σε συνδυασµό µε τις αποχωρήσεις 
λόγω συνταξιοδότησης, έχουν δηµιουργηθεί 

προβλήµατα στις µονάδες 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ και, για αυτό τον 
λόγο, το αµέσως προσεχές χρονικό 
διάστηµα το υπουργείο Υγείας θα φέρει 

στη Βουλή νοµοθετική ρύθµιση 
για την παράταση των υφιστάµενων 
συµβάσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, 
καθώς και την παράταση των συµβάσεων 

των εντασσόµενων στον ΕΟΠΥΥ 
φορέων». 

Με επίσχεση 
απειλούν οι κλινικάρχες 

Εξάλλου, µε επίσχεση υπηρεσιών 
προς τον ΕΟΠΥΥ απειλούν µε ανακοίνωσή 

τους οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών 
κλινικών - µέλη του Συνδέσµου 

Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), στην 

πρρσπάθειά τους να αποτρέψουν 
την εφαρµογή του clawback ύψους 
350 εκατ. ευρώ περίπου εις βάρος 
τους για το 2013, δηλαδή του «κουρέµατος» 

των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
προς τις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα. 
Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών 
Κέντρων διαµαρτύρεται επίσης 

εντόνως και προτείνει, µεταξύ 
άλλων, εναλλακτικά σε ανοιχτή επιστολή 

του προς τον υπουργό Υγείας 
το clawback ύψους 350 εκατ. ευρώ 
περίπου για το 2013 να κατανεµηθεί 

αναλογικώς µεταξύ όλων των παρόχων 
του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή µεταξύ ιδιωτικών 

κλινικών, ιδιωτικών διαγνωστικών 
κέντρων, συµβεβληµένων 

µε τον Οργανισµό γιατρών, φαρµακοποιών, 
φυσικοθεραπευτώνκλπ. 

Πάντως, ο υπουργός Υγείας προσήλθε 
αιφνιδιαστικά χθες το µεσηµέρι 

στο ξενοδοχείο της Αθήνας Κάραβελ, 
όπου συνεδρίαζε n γενική συνέλευση 

του ΣΕΚ, και προχώρησε ακόµη 
και σε διαλογική συζήτηση µε 

τα µέλη του Συνδέσµου, προκειµένου 
να κατευνάσει τις οξείες αντιδράσεις 

τους. 
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