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Βγήκαν ία µαχαίρια για to οικονοµικό αδιέξοδο ιου Οργανισµού 

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
βάππει κατά της 
του υπουργείου 
Με ευθείες βολές κατά 

του υπουργείου Υγείας 
και εκφράζοντας την 

πλήρη αντίθεση του στις 
αναφορές περί θνησιγενούς 
ΕΟΠΥΥ, ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Γεράσιµος 
Βουδούρης απέδωσε τις 
παθογένειες του µεγαλύτερου 
Ταµείου Υγείας στην απουσία 
πολιτικής απόφασης, που θα 
µπορούσε να στηρίξει τον φορέα. 

inc ΒΑΣΟΣ KAAVBIQTH = 

Αποδίδοντας µε νόηµα ευθύνες, 
ο πρόεδρος του Οργανισµού υπενθύµισε 

πως ήδη εδώ και έναν χρόνο 
προειδοποιούσε για τη διαφαινόµενη 
πορεία «Τιτανικού» του Ταµείου. 

«Είχα πει πριν από έναν χρόνο ότι 
όλη αυτή n κατάσταση, έτσι όπως 
εξελίσσεται, µε τον ΕΟΠΥΥ θα παραγάγει 

έλλειµµα 2 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ. Υπάρχει business plan για τον 
ΕΟΠΥΥ. To θέµα είναι πόσοι πίστεψαν 

σε αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά 
ο κ. Βουδούρης. 

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε, µιλώντας 
σε εκδήλωση τπς Εθνικής 

Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), 
υπάρχει ο κίνδυνος να µην µπορέσουν 

τελικά να πληρωθούν οι προµηθευτές 
του ΕΟΠΥΥ, καθώς οι οφειλέςτου 
Οργανισµού είναι ληξιπρόθεσµες. 

Όπως εξήγησε -ανατρέποντας τις 
προσδοκίες των παρόχων για εξόφλησή 

τους- βάσει των δεσµεύσεων 
που υπαγορεύει το Μνηµόνιο, για να 
µπορέσουν να εξοφληθούν οι πάροχοι 

Υγείας, θα πρέπει να µην υπάρχουν 
οικονοµικές εκκρεµότητες 

προηγούµενων ετών. Όµως, έως τώρα 
µόνο οι φαρµακοποιοί και οι γιατροί 
έχουν αποπληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, 
ενώ φαρµακοβιοµήχανοι, ιδιω- 

Καταρρέει 
ο µεγαΠύτερο5 
Οργανισµόβ Υγεία$ 
και κλείνει 
µε έλλειµµα 
2 δισ. ευρώ 

τικές κλινικές, εργαστήρια και άλλοι 
πάροχοι δεν έχουν δει το χρώµα του 
χρήµατος εδώ και µήνες. Ενδεικτικό 
της κατάστασης είναι πως οι ιδιοκτήτες 

των ιδιωτικών κλινικών δεν πληρώθηκαν 
χθες, ηµέρα που είχε ορίσει 

το υπουργείο Οικονοµικών ως 
ήµερα αποπληρωµής τους. 

Οι ιδιωτικές κλινικές και το σύνολο 
των ιδιωτών γιατρών µάλιστα ακύρωσαν 

την προγραµµατισµένη γι' αυτήν 
την εβδοµάδα επίσχεση εργασίας 
µετά τις -κενές, όπως αποδείχθηκε- 
διαβεβαιώσεις από τον κ. Γιάννη 

Στουρνάρα ότι θα τους δινόταν 
έναντι των οφειλοµένων. 

Περιορισµός  
Εν τω µεταξύ, το 59% των πολιτών 
έχει περιορίσει τις δαπάνες περίθαλψης 

λόγω της οικονοµικής κρίσης, 
σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής 

Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας. Οι περισσότεροι 
επιλέγουν να πληρώσουν 

από την τσέπη τους µια σειρά από δαπάνες, 
γεγονός που καταδεικνύει 

την ανεπάρκεια ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών από το δηµόσιο 

σύστηµα. 
Αναφερόµενος στο οικονοµικό 

µέλλον του ΕΟΠΥΥ, ο κοσµήτορας 
της ΕΣ∆Υ, καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος, 

είπε ότι είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστούν οι σχέσεις µε τις Υπη- 
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Ο Γεράσιµος Βουδούρης τόνισε 
ότι «υπήρχε business plan 

για ιον ΕΟΠΥΥ, αλλά το θέµα 
είναι πόσοι πίστεψαν σε αυτό·* 

ρεσίες Υγείας του δηµόσιου και του 
ιδιωπκού τοµέα, να εισαχθούν τεχνικές 

και µέθοδοι αναζήτησης και επίτευξης 
της αποδοτικότητας και να διευρυνθεί 

και να σταθεροποιηθεί n 
χρηµατοδοτική βάση του Οργανισµού. 

«∆υστυχώς, δεν επαληθεύεται n 
διαπραγµατευτική αποτελεσµατικότητα 

του ΕΟΠΥΥ για τη µείωση των τιµών. 
Είναι περιορισµένη και τα πιθανά 

οφέλη αµφιλεγόµενα, δεδοµένης 
της πολτπκής n οποία ασκείται και του 
οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου 

σχεδιασµού του Οργανισµού», 
κατέληξε. 

Ο καθηγητής Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής ΓιάννηςΤούντας, 

πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού 
Φαρµάκων (ΕΟΦ), κατά την 

οµιλία του, ανέπτυξε τις σηµαντικότερες 
παραµέτρους της φαρµακευτικής 
ασφάλισης και περίθαλψης στις 

συνθήκες της οικονοµικής κρίσης. 

Αναφερόµενος στα στοιχεία 
της πανελλαδικής έρευνας 
Hellas Health IV για την 

Υγεία των Ελλήνων, not 
πραγµατοποιήθηκε από tc 

Ινστιτούτο Κοινωνικής κα 
Προληπτικής Ιατρικής, τόνισε 

πως, όπως προκύπτε 
από τα στοιχεία, πάνω and 

το 60% των ερωτηθέντων 
θεωρεί ότι n φαρµακευτικά 

δαπάνη των Ασφαλιστικών 
Ταµείων στην Ελλάδα είνα 
υπερβολική, ενώ το 65% θεωρεί 

ότι γι' αυτήν την κατάσταστ 
υπεύθυνοι είναι οι ιατροί. 
Περισσότεροι από τους µισο^ 

(56%) θεωρούν ότι οι γιατροί συντα 
γογραφούν ακριβά φάρµακα, χωρκ 
να είναι πάντα απαραίτητα, ενώ έξ 
στους δέκα (64%) ότι συνταγογρα 

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ 
βάππει κατά της 
του υπουργείου 

www.clipnews.gr
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φούν περισσότερα φάρµακα αη' ό,τι 
χρειάζεται. 

Έρευνα  
Ο κ. Τούντας αναφέρθηκε και 

στα στοιχεία της πρόσφατης πανελλαδικής 
έρευνας «Υγεία και Κοινωνική 

Ασφάλιση», n οποία πραγµατοποιήθηκε 
από την Kappa Research τον 

Σεπτέµβριο του 2012. Όπως προκύπτει 
από τη δηµοσκόπηση, n συνταγογράφηση 

φαρµάκων είναι ο δεύτερος 
συχνότερος λόγος επίσκεψης 

στον ιατρό. 
Έτσι, όσοι επισκέφθηκαν τον ιατρό 
τον Αύγουστο του 2012 δηλώνουν 

ότι n συνταγογράφηση των 
φαρµάκων έγινε ηλεκτρονικά σε ποσοστό 

59,3% και χειρόγραφα σε ποσοστό 
38,8%. Ωστόσο, φαίνεται ότι 

το τελευταίο εξάµηνο το ποσοστό της 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάζει 

σηµαντική αύξηση. 

Μάριος Σαλµάς 

Ανακοίνωσε µειώσει 
τιµών σε 1.500 φάρµακα 

Στα όρια νευρικής κρίσης 
βρίσκονται και πάλι οι φαρµακοποιοί 

και τα στελέχη των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων, µετά την 

πρόσφατη αγορανοµική διάταξη 
που εξέδωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Μάριος Σαλµάς 

(φωτό) για το σύστηµα τιµολόγησης 
των φαρµάκων. 

Ενώ όλοι αναµένουν-τουλάχιστον 
από τον Ιούνιο-το νέο 

διορθωµένο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων, 
ο αναπληρωτής υπουργός 

Υγείας αρκέστηκε στην έκδοση µιας υγειονοµικής 
διάταξης στην οποία προβλέπεται πως θα 

εξοικονοµηθούντουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ το 
2013 από τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, ενώ 
επιτυγχά νονται µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων 

για τους ασφαλισµένους. 
Συγκεκριµένα, θα υπάρξει µείωση της τιµής 

των 900 φαρµάκων που έχει λήξει n πατέντα τους 
κατά50%, ενώ για 600 φάρµακα που δεν έχει λήξει 

ακόµα n πατέντα τους θα υπάρξει µείωση τιµής 
κατά 10%. 
Ο κ. Σαλµάς ανέφερε ακόµα ότι τα φάρµακα 

υψηλού κόστους θα πωλούνται και από τα φαρµακεία 
µε κέρδος για τον φαρµακοποιό 30 ευρώ 

το κάθε φάρµακο. Στο σχέδιο αυτό αντιτίθεται ο 
Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος και προειδοποιεί 

µε εµπάργκο στην πώληση των εν λόγω 
σκευασµάτων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, και ο Σύνδεσµος 
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων αναµένεται να αντιδράσει, 

καταφεύγοντας µάλιστα στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας, µε αίτηµα ακύρωσης της υπουργικής 

απόφασης και αναστολής της εφαρµογής 
της, καθώς εκτιµά πως n νέα αγορανοµική διάταξη 

είναι χαοτική και προκαλεί επιπλέον προβλήµατα 
στον κλάδο. 

Β.ΚΑΛ. 
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