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Σφίγγει n οικονοµική 
θηΜ στον ΕΟΠΥΥ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ 
t To 2013 θα µειωθούν κατά 10,4% 
τα συνολικά έξοδα του προϋπολογισµού 
και 13,3% η κρατική επιχορήγηση 

Επισφαλής η λειτουργία των πολυιατρείων του πρώην ΙΚΑ, 
στα οποία έχουν ήδη παροπλιστεί τα εργαστήρια 

ειωµενος σε σχέση ακόµα 
και µε τα απολογιστικά 

στοιχεία του 
2012 θα είναι ο προϋπολογισµός 

του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για 
το 2013 προαλείφοντας νέες 

περικοπές παροχών και αποκλεισµού 
του κόσµου από 

τις υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας. Ο προϋπολογισµός 

αυτός προγράφει 
στην κυριολεξία τη λειτουργία 

των πολυιατρείων του 
πρώην ΙΚΑ, όπου ήδη τα εργαστήριάτου 

έχουν παροπλιστεί 
λόγω µη προµήθειας αντιδραστηρίων, 

µε αποτέλεσµα 
οι ασφαλισµένοι ή να συνωστίζονται 

στις ουρές των 
δηµόσιων νοσοκοµείων η να 
οδηγούνται στον ιδιωτικό τοµέα, 

όπου πληρώνουν συµµετοχή 
15%. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες 
του «P» ο προϋπολογισµός 
του ΕΟΠΥΥ θα διαµορφωθεί 

κοντά στα 6 δισ. ευρώ, έ¬ 

ναντι 6,7 δισ. ευρώ των τελικών 
εξόδων του 2012. ∆ηλαδή 

µειώνεται κατά 10.4% ή 
21% έναντι των αρχικώς προϋπολογισθέντων 

7.6 δισ. ευρώ 
-που στη συνέχεια περικόπηκαν- 

για το 2012. Η κρατική 
επιχορήγηση θα περιοριστεί 

στα 800 εκατ. ευρω - ή 
13,3% των συνολικών εσόδων 
του Οργανισµού - και θα είναι 

µειωµένη κατά 200 εκατ. 
ευρώ ή 20% σε σχέση µε τις 
επιχορηγήσεις που δόθηκαν 
στον ΕΟΠΥΥ το 2012. 

M' άλλα λόγι α η κρατική επιχορήγηση 
θά καλύψει µόλις 

το 13,3% των εξόδων του ΕΟΠΥΥ. 
Ετσι η συγκυβέρνηση 

επιχειρεί να καλύψει τη λειτουργία 
του ΕΟΠΥΥ µε τις 

εισφορές υγείας από τα οχτώ 
ταµεία που εντάχτηκαν στον 
Οργανισµό. Οµως και αυτές 
οι εισφορές - λόγω της ανεργίας 

και των λουκέτων στα 
µαγαζιά - θα είναι µειωµένες 
κατά 65% των εργοδοτών και 
κατά 50% των εργαζοµένων. 

Απειλή λουκέτου 
στα πολύ ιατρεία 

Η χρηµατοδότηση αυτή αναγάγει 
σε µείζον ζήτηµα τη 

λειτουργία των πολυιατρείων 
του πρώην ΕΚΑ, που, εκτός της 
έλλειψης αντιδραστηρίων, θα 
χάσουν και πολλούς γιατρούς 
των οποίων λήγουν οι συµβάσεις 

στο τέλος του 2013. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας 

Μάριος Σαλµάς σε συνέντευξή 
του στην «Καθηµερινή» 

της περασµένης Κυριακής 
δήλωσε: «Οι τοπικές µονάδες 

του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες 
θα ενισχυθούν, πρέπει να ενταχτούν 

σε ένα δίκτυο πρωτοβάθµιας 
φροντίδας µαζί µε 

τα περιφερειακά ιατρεία, που 
θα διοικείται ενιαία». Προς 
αυτήν την κατεύθυνση ή της 
µείωσης των πολυιατρείων του 
ΕΟΠΥΥ τάχτηκε και η πλειοψηφία 

όσων µετείχαν στην 
ηµερίδα του ΠΑΣΟΚ -εκτός 
των εργαζοµένων στον ίδιο τον 
ΕΟΠΥΥ- που έγινε την περα¬ 

σµένη Κυριακή και είχε θέµα 
την Υγεία. 

Πάντως ο ίδιος ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας δήλωνε 

χτες στο «P» ότι τα πολυιατρεια 
του πρώην ΙΚΑ ούτε θα 

µειωθούν ούτε θα κλείσουν. 
Αθικτα τα φαρµακερά 

χαράτσια 
Την έκδοση νέου δελτίου 

τιµών στα φάρµακα, που θα 
ισχύσει από τις 4/3/2013, ανακοίνωσε 

χτες ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας. 

Στο νέο δελτίο τιµών, όπως 
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός, 

θα υπάρξει µια µεσοσταθµικη 
µείωση 5% σε 7.300 φαρµακευτικά 

σκευάσµατα. Η επίπτωση 
στην ετήσια φαρµακευτική 

δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 
θα «είναι εξοικονόµηση 150 εκατ. 

ευρώ, στην ιδιωτική συµµετοχή 
των ασθενών 50 εκατ. 

ευρώ και 35 εκατ. ευρώ όφελος 
για τα νοσοκοµεία». 

Αυτό δεν απαλλάσσει σε καµία 
περίπτωση το χαράτσι της 

συµµετοχής των αρρώστων 
στα φάρµακα που µεσοσταθµικά 

είναι 16% και για το 2012 
ανήλθε σε περισσότερα από 
450 εκατ. ευρώ. Επίσης σύµφωνα 

µε τον Μάριο Σαλµά η 
νέα θετική λίστα στα φάρµακα 

θα συνοδεύεται από την Ασφαλιστική 
Τιµή (AT) ανά θεραπευτική 

κατηγορία φαρµάκων 
και όχι για τη φτηνότερη 

δραστική ουσία, όπως ισχύει 
τώρα. Ο ασθενής, σε περίπτωση 

που ο γιατρός υποδείξει 
φάρµακο ακριβότερο από 

αυτό της AT, θα πληρώνει 
το 50% διαφοράς µεταξύ του 
υποδεικνυόµενου φαρµάκου 
και αυτού της AT. 
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