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To claw-back θα πλήξει 
τα µικρά εργαστήρια 
Πληθαίνουν οι αντιδράσει από 
τον ιατρικό κόσµο για tis ρυθµίσειε 
που περιλαµβάνει το πολυνοµοσχέδιο 

του υπουργείου Οικονοµικών 
και οι οποίεε αφορούν τη 

συρρίκνωση τα «µαύρα τρύπαε» 
του ΕΟΠΥΥ. Σύµφωνα µε τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο, οι διατάξει 
για το claw-back (την αυτόµατη 
επιστροφή χρηµάτων όταν 

διαπιστώνεται υπέρβαση τα δαπάνα) 
από τα ιδιωτικά ιατρικά 

εργαστήρια, τα διαγνωστικά κέντρα 
και tis ιδιωτικέδ κλινικέδ, «θα 

αποτελέσει την ταφόπλακα για 

Αντιδράσεις από 
τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο. Αντίθετοι στο 
αναδροµικό «κούρεµα» 
οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ. 

τη λειτουργία των µικρών ιδιωτικών 
εργαστηρίων», αφού µόνο οι 

µεγάλεε επιχειρήσει θα µπορούν 
να αντεπεξέλθουν στιε συµπιεσµένε5 

αµοιβέε. 
Από την πλευρά τα n Ενωση 

Ιατρών ΕΟΠΥΥ απειλεί µε πλήρη 
επίσχεση παροχήδ υπηρεσιών 
npos τον ΕΟΠΥΥ, εάν δεν αποσυρθεί 

n διάταξη που αφορά το αναδροµικό 
«κούρεµα» των δαπανών 

npos tous ιδιώτεε γιατρούε και εργαστήρια. 
To πολυνοµοσχέδιο προβλέπει 

αναδροµικό (από 1/1/2013) 
«κούρεµα» των παρόχων που δεν 
έχουν υποβάλει δαπάνεε εντόε 20 

ηµερών από τη λήξη του κάθε µήνα 
και το «κούρεµα» κατά 40% των 
ήδη εκτελεσθέντων υπηρεσιών 
υγείαε προε τον ΕΟΠΥΥ για ooous 
κατέθεσαν δαπάνεε εµπρόθεσµα. 
Σύµφωνα µε την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, πρόκειται 

για το τρίτο κατά σειρά «κούρεµα» 
που επιβάλλεται στιε ιδιωτικέε 

δοµέε, οι οποίεε οδηγούνται 
σε άµεση κατάρρευση. Οι συµβεβληµένοι 

µε τον Οργανισµό γιατροί 
εκτιµούν ότι εξαιτία5 τα ρύθµισα 
θα µπει λουκέτο στο 50% των ιατρείων 

και εργαστηρίων, µε αποτέλεσµα 
χιλιάδεε νέοι να οδηγηθούν 

στην ανεργία και σι ασφαλισµένοι 
να µείνουν σε µεγάλο βαθµό 

ακάλυπτοι. Η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ 
έχει καλέσει τον υπουργό 

Υγείαε σε άµεση συνάντηση για 
να αναζητηθεί λύση. 

Θεραπευτικά πρωτόκολλα 
Στο µεταξύ, µε φόντο το όργιο 

αυθαιρεσιών που αποκάλυψε n 
έκθεση Ρακιντζή στον ΕΟΠΥΥ, το 
υπουργείο Υγείαε ανακοίνωσε την 
καθιέρωση νέων εργαλείων ελέγχου 

των δαπανών υγείαε του Οργανισµού. 
Ειδικότερα, από την 

ερχόµενη εβδοµάδα προβλέπεται 
n σταδιακή ένταξη 200 θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων (DRGs), που 
αποτελούν ένα πλαίσιο αναφοράε 
και ελέγχου για tous γιατρούε, οι 
οποίοι θα τα εφαρµόζουν υποχρεωτικά 

για µια σειρά παθήσεων. 
Οπωδ είπε ο κ. Γεωργιάδα, θα 
εφαρµοστεί σύστηµα ελέγχου των 
δαπανών, ανάλογο µε εκείνο που 
εφαρµόζουν οι ιδιωτικέε ασφαλιστικ 

εταιρείεδ. 
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