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Εξοικονόµηση 950 εκατ. ευρω στον τοµέα υγείας 
Εξοικονόµηση ή περικοπές. Αυτό είναι 

το ερώτηµα που τίθενται από τους 
γνώστες του τοµέα υγείας, πληροφορούµενοι 

τα προτεινόµενα για "ψαλίδισµα" 
των εξόδων στον τοµέα υγείας. 

Και αυτό γιατί οι περικοπές που αναµένεται 
να φθάσουν τα 950 εκατοµµύρια 

ευρώ αφορούν κυρίως το φάρµακο. 
Οι πληροφορίες που υπήρξαν χθες 

αργά το απόγευµα και µετά την ολοκλήρωση 
της συνάντησης µεταξύ τρόικας 

και του υπουργού Υγείας κ. A. Λυκουρέντζου 
είναι ότι η εξοικονόµηση 

θα προέλθει µε την υιοθέτηση της θετικής 
λίστας φαρµάκων -η λίστα δηλαδή 

στην οποία θα περιέχονται τα φάρµακα 
που θα συνταγογραφούνται και 

θα αποζηµιώνονται- µε άγνωστη επί¬ 

πτωση για το ποια φάρµακα θα περιέχονται 
σε αυτή. 

Ano αυτό θα εξοικονοµηθούν 150200 
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ σχεδόν 

300 εκατοµµύρια ευρώ θα εξοικονοµηθούν 
από το νέο δελτίο τιµών που σηµαίνει 
ότι θα µειωθούν τιµές σε πολλά 

φάρµακα και εποµένως είναι πολύ πιθανό 
κάποια από αυτά να σταµατήσουν 
να κυκλοφορούν στην αγορά. 

Τρίτο µέτρο θα αφορά στην ευρύτερη 
χρήση των γενοσήµων (ουσιωδώς 

όµοια φάρµακα κυρίως ελληνικής παρασκευής) 
από το οποίο θα εξοικονοµηθούν 

100 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ άλλο 
µέτρο που θα επιφέρει κέρδος της 

τάξης των 150-200 εκατοµµυρίων ευρώ 
είναι αυτό που θα αφορά τη συνταγο- 

γράφηση µε βάση τη δραστική ουσία 
και όχι την ονοµασία του φαρµάκου. 

Πρόκειται για θέµα στο οποίο φέρεται 
αντίθετος και ο ίδιος ο υπουργός 

Υγείας και βέβαια κάτι τέτοιο θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα. Αφού ο κάθε φαρµακοποιός 

θα µπορεί να δίνει όποιο 
φάρµακο θέλει και όχι αυτό που προτείνεται 

από τον θεράποντα γιατρό. 
Τέλος, εξοικονόµηση 200 εκατοµµυρίων 

ευρώ θα επιφέρει η µείωση παροχών 
του ΕΟΠΠΥ σε δικαιούχους του 

και κυρίως αυτούς του ΟΓΑ, οι οποίοι 
θα καλούνται στην νοσηλεία τους σε 
ιδιωτικά θεραπευτήρια να πληρώνουν 
αρκετά υψηλότερη συµµετοχή µέχρι 
και 30%. 
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