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Αγώνας δρόµου για τις παρεµβάσεις στην Υγεία 
Τηςπεννυσµπουλουτζα 

Σε εξέλιξη ήταν έωε αργά xQes το βράδυ 
συνεχείε συσκέψειε Tns ηγεσία$ του 

υπουργείου Υγείαε µε το σύνολο των 
συµβούλων του υπουργείου, µε στόχο 

την προετοιµασία των νοµοθετικών 
παρεµβάσεων για την εφαρµογή των 
µνηµονιακών δεσµεύσεων τα xcopas 
στον χώρο Tns Υγείαε και ειδικότερα 
αυτών που χαρακτηρίζονται από την 
τρόικα eos προαπαιτούµενα για την εκταµίευση 

τα δόσα. 
Ecos σήµερα το βράδυ, που θα πρέπει 

κατ' εντολήν του πρωθυπουργού 
το πακέτο των παρεµβάσεων να είναι 
έτοιµο, το υπουργείο Υγεία3 θα πρέπει 

κατά κύριο λόγο να έχει σχηµατοποιήσει 
στη λεπτοµέρειά tous τα µέτρα 

για τη µείωση τα φαρµακευτικήε 
δαπάνα και των λειτουργικών δαπανών 

του ΕΟΠΥΥ κατά περίπου 900 εκατ. 
ευρώ για την επόµενη διετία. Στα 

προαπαιτούµενα που έχει θέσει n 
τρόικα, είναι n έκδοση του νέου δελτίου 

τιµών, το οποίο έχει ήδη δηµοσιευθεί 
από το υπουργείο Υγείαε -αν 

και δεν αποκλείεται εντόε των ηµερών 
να υπάρξουν και νέεε διορθωτικέε παρεµβάσεΐ3- 

(εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν 
300 εκατ. ευρώ), n αναθεώρηση 

Tns θετικήε λίστα5 φαρµάκων, 
που αναµένεται να αφήσει εκτόε αποζηµίωσα 

από τον ΕΟΠΥΥ πληθώρα 
φαρµάκων (εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθούν 

150-200 εκατ. ευρώ) και 
n αλλαγή του κανονισµού παροχών του 

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος. 

Συνεχείς συσκέψεις έως 
χθες το βράδυ, για να «κλείσει» 

το πακέτο - Στα προαπαιτούµενα, 
n µείωση κατά 

900 εκατ. της δαπάνης. 
ΕΟΠΥΥ (εξοικονόµηση ύψουε 200 εκατ. 

ευρώ) και n οποία περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, αύξηση Tns συµµετοxtis 

των ασφαλισµένων για νοσηλεία 
στα ιδιωτικά θεραπευτήρια -τουλάχιστον 

στο 30%- µείωση του kootous 
των εξετάσεων που θα αποζηµιώνει ο 
ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 

και εργαστήρια, αλλά και περιορισµό 
δαπανών σε ειδικέε κατηγορίεε 

παροχών (π.χ. φυσιοθεραπείεε). 

Σηµειώνεται ότι τόσο το δελτίο τιµών 
όσο και n θετική λίστα θα πρέπει να 
αναθεωρούνται δύο φορέ3 κατ' έτοε. 
Στιε υποχρεώσει Tns κυβέρνησα 
στον τοµέα Υγείαε είναι και n αύξηση 
των εισφορών για τον κλάδο υγείαε 
των ασφαλισµένων του ΟΓΑ από 
14,65 ευρώ µηνιαίωε που ήταν έω5 σήµερα 

σε 25,87 µηνιαίωε, ρύθµιση που 
περιλαµβάνει τροπολογία, n οποία 
κατατέθηκε στη Βουλή την περασµένη 

εβδοµάδα. Στα άµεσα µέτρα είναι 
και n υποχρεωτική συνταγογράφηση 
φαρµάκων µόνο µε βάση τη δραστική 

ουσία και xtopis την αναγραφή Tns 
εµπορική ονοµασίαε του φαρµάκου 
-oncos ισχύει σήµερα- θέµα για το οποίο 

ο υπουργόε Υγείαε Ανδρέαε Λυκουρέντζοε 
είχε εκφράσει αντιρρήσειε 

κατά την πρόσφατη συνάντηση µε 
tous επικεφαλήε τα τρόικαε. Αλλωστε 
το υπουργείο Υγείαε έχει δεσµευθεί ότι 

θα εξοικονοµήσει από το µέτρο το 
ποσό των 150 εκατ. ευρώ. 

To υπουργείο Υγείαε καλείται να 
«κλειδώσει» και εναλλακτικά µέτρα για 
το ενδεχόµενο µη επίτευξα του στόχου 

των 2,88 δισ. ευρώ φαρµακευτικήε 
δαπάνα για εφέτοε, ούτε µε την 

είσπραξη του claw back (επιστροφή από 
tis εταιρείε3 Tns onoias υπέρβασα 

από τη µηνιαία δαπάνη) και το οποίο 
αµφισβητείται σθεναρά από ττε φαρµακοβιοµηχανίεε 

που έχουν προσφύγει 
στο ΣτΕ. Στιε εισηγήσειε Tns τρόιkos 
περιλαµβάνεται ακόµα και νέα οριζόντια 

µείωση των τιµών φαρµάκων. 
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