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Και ενώ ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει το προνόµιο του µεγαλύτφου 
αγοραστή υπηρεσιών Υγείας στη χώρα 

δεν διαπραγµατεύεται καµία τιµή µε τους παρόχους 

και δεν αξιολογεί τις υπηρεσίες τους. Ετσι πληρώνει 

ακριβά ακόµη και µονάδες υγείας που προσφέρουν 

χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

To «παζλ» της προχειρότητας συµπληρώνει ο προϋπολογισµός 

του ΕΟΠΥΥ, που επανακαθορίζεται 

µε βάση τα ελλείµµατα και όχι τις πραγµατικές 

ανάγκες των ασφαλισµένων. Πιο αναλυτικά: 

«ρεσιταλ» ερασιτεχνισµων και προχειροτητασ οδηγει σε αδιεξοδο τον µεγαλυτερο ασφαλιστικο οργανισµο 

Συµβαίνουν στον ΕΟΠΥΥ 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Επικίνδυνοι ερασιτεχνισµοί και απίστευτη προχειρότητα 

οδηγούν σε αδιέξοδο τον µεγαλύτερο ασφαλιστικό 

οργανισµό της χώρας, τον ΕΟΠΥΥ. 

∆ύο χρόνια µετά την ίδρυση του, ο Οργανισµός 

δεν γνωρίζει τον αριθµό των ασφαλισµένων του, 

το κόστος ανά ασφαλισµένο και δεν έχει πραγµατική 

εικόνα για τις δαπάνες που απαιτούνται 

για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τους. 

Την ίδια στιγµή, ανύπαρκτος είναι ο ελεγκτικός 

µηχανισµός, µε αποτέλεσµα οι δαπάνες να έχουν 

«ξεφύγει» ακόµη και για υπηρεσίες που µέχρι 

πρόσφατα παρουσίαζαν ασήµαντα κόστη. Ενδεικτική 

είναι η περίπτωση των φυσικοθεραπειών: 
το 2010 η σχετική δαπάνη όλων των ασφαλιστικών 

ταµείων άγγιζε τα 50 εκατ. ευρώ. 
To 2012, η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για φυσικοθεραπείες 

ανήλθε σε 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε 

αύξηση 80%! 

Ο µεγαλύτερος 
αγοραστής υπηρεσιών 

Υγείας, δεν 
διαπραγµατεύεται 
καµία τιµή µε 
τους παρόχους 

[αγνωστοσ ο αριθµοσ των µελων toy] 

Ανύπαρκτο µητρώο ασφαλισµένων 

Ο ασφαλιστικός υπερ-Οργανισµός καταβάλλει 
εκατοντάδες εκατοµµύρια τον 

µήνα για δαπάνες υγείας, πλην όµως 
δεν γνωρίζει τον αριθµό των µελών του, 
συνταξιούχων και εν ενεργεία, άµεσων 
και έµµεσων ασφαλισµένων. To χάος 
που επικρατεί στα Μητρώα Ασφαλισµένων 

του ΕΟΠΥΥ έχει καταγραφεί 
και σης εκθέσεις των τεχνικών κλιµακίων 

της τρόικας, µε την παρατήρηση 
on «n έλλειψη Μητρώου Ασφαλισµένων 

δεν επιτρέπει τον έλεγχο σης δαπάνες 
υγείας». 

Τα µόνα στοιχεία που υπάρχουν 
είναι για το ΙΚΑ (σύµφωνα µε την τελευταία 

καταγραφή του 2011 έχει 
2.611.448 ασφαλισµένους) και του ΟΓΑ 
(1.559.475 ασφαλισµένοι). Ωστόσο, ουδείς 

γνωρίζει πόσοι είναι συνταξιούχοι 
και πόσοι εν ενεργεία ασφαλισµένοι, 
ενώ έχουν... χαθεί και τα στοιχεία των 
έµµεσων µελών (πχ παιδιών, συζύγων 

[καταργήθηκε to rebate] 

Ελεγχος επί... χάρτου 

Ουσιαστικός έλεγχος στους φακέλους 
των ασφαλισµένων δεν υπάρχει, αφού 
n περίφηµη ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

φαρµάκων και εξετάσεων περιορίζεται 
κυρίως σε καταγραφή σταησηκών 

στοιχείων. 
Οι συµβεβληµένοι γιατροί δεν ελέγχονται 

Μπε «m τα διαγνωστικά κέντρα. 
Όπως σχολιάζει ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, 

επίκουρος καθηγητής Πολιηκής 
Υγείας, «δεν ελέγχεται n προκλητή 
ζήτηση. Καταργήθηκε τον περασµένο 
Ιανουάριο το rebate που εφαρµοζόταν 
κλιµακωτά µε βάση τον τζίρο, στα ερ¬ 

κα.) που καλύπτονται ιατροφαρµακευτικά 
από το πρώην ΙΚΑ, νυν ΕΟΠΥΥ. 

Εκηµήσεις γίνονται σε ό,η αφορά τους 
άλλους ασφαλιστικούς φορείς: σε περίπου 

1,1 εκατ. άτοµα υπολογίζονται οι 
ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, σε περίπου 1,5 
του NAT, ενώ άγνωστος παραµένει ο 
αριθµός των ασφαλισµένων στον Οργανισµό 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
(ΟΑΕΕ), στο ΤΑΥΤΕΚΩ, 

στο ταµείο των τραπεζοϋπαλλήλων και 
των εργαζοµένων σε ∆ΕΚΟ και επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας. Οπως δηλώνει 
χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος 

του ΕΟΠΥΥ, Γεράσιµος Βουδούρης, ο 
Οργανισµός πληρώνει, αλλά δεν γνωρίζει 

ποιοι ασφαλισµένοι είναι ασφαλιστικά 
υχανοί, ποιοι πληρώνουν ασφαλιστικές 
εισφορές και έτσι δεν ξέρει τα 

έσοδα που απαιτεί. Αποτέλεσµα «να 
περιµένει από το περίσσευµα των συντάξεων». 

γαστήρια. Ήταν ένα µέτρο που έθετε 
περιορισµό στα κίνητρα για προκλητή 
ζήτηση εξετάσεων». Γιατί; Τα διαγνωστικά 

αναγκάστηκαν να κάνουν εκπτώσεις 
και έτσι δεν υπήρχε δυνατότητα 

να προωθήσουν «µαύρα» στους συνταγογραφούντες. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ένα χρόνο εφαρµογής του rebate στα 
διαγνωστικά, επιτεύχθηκε µείωση της 
δαπάνης κατά 40%-45%. 

Επιπρόσθετα, από τον Μάιο του 2012 
υπάρχει απόφαση του ΕΟΠΥΥ για ανάθεση 

ελέγχου σε ιδιωτικές εταιρείες, 
αλλά ακόµη δεν έχει ενεργοποιηθεί. 

[µονο ικα και οπλα πληρωνουν] 

To οικονοµικό αδιέξοδο του Οργανισµού 

Οι πόροι που καταλήγουν στον Οργανισµό 
δεν επαρκούν. Ουσιαστικά µόνο το 

ΙΚΑ και ο ΟΠΛΑ συνεργάζονται παρέχοντας... 
ζεστό χρήµα που χρειάζεται ο 

ΕΟΠΥΥ, επισηµαίνουν µε την πρώτη 
ευκαιρία οι εκπρόσωποι του Οργανισµού. 

Είναι ενδεικτικό on ο ΟΓΑ πληρώνει 
µε καθυστέρηση έξι µηνών, ενώ 

το ΕΤΑΑ, το Ταµείο των Επιστηµόνων, 
έχει επί της ουσίας κηρύξει στάση πληρωµών 

και δεν συνεργάζεται ούτε καν 
σε διοικητικό επίπεδο µε τον ΕΟΠΥΥ 
ως ένδειξη διαµαρτυρίας για την υποχρεωτική 

υπαγωγή του στον Οργανισµό. 

Για αυθαίρετους προϋπολογισµούς 
κάνει λόγο ο κ. Σουλιώτης, δηλώνοντας 

χαρακτηριστικά on «κόβουµε από όλα». 
Ο προϋπολογισµός για το 2013 είναι 
περίπου 6 δισ. ευρώ, από 7 δισ. ευρώ του 
2012 και 10,5 δισ. ευρώ το 2011. 

Οπως εξηγεί, «έχουµε δραµατική 
µείωση των εσόδων στον ΕΟΠΥΥ -είτε 
αυτό λέγεται κραηκή χρηµατοδότηση 
είτε εισφορές, που λόγω της ύφεσης 
διαρκώς συρρικνώνονται- και ήδη έχουν 
γίνει τέσσερις αναπροσαρµογές στον 
προϋπολογισµό του Οργανισµού, που 
ακολουθούν τη ροή εσόδων». Όσο µειώνεται 

n ροή εσόδων τόσο µειώνεται 
και ο προϋπολογισµός. 

∆ηλαδή επανακαθορίζεται µε βάση 
τα έσοδα και όχι σύµφωνα µε ης πραγµατικές 

ανάγκες των ασφαλισµένων. 

[ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ TOY ΟΓα] 

Κανονισµός Παροχών και ∆ιαπραγµάτευση 

Ο κανονισµός παροχών του ΕΟΠΥΥ είναι 
ενιαίος για όλους τους ασφαλισµένους 

ανεξάρτητα των εισφορών που 
καταβάλλουν στα ασφαλισηκά ταµεία 
τους. Ο ΟΓΑ πριν ενταχθεί στον ενιαίο 
φορέα αποζηµίωνε την κάθε φυσικοθεραπεία 

1,25 ευρώ. Οι ασφαλισµένοι του 
σπάνια έκαναν χρήση της συγκεκριµένης 
παροχής αφού θα έπρεπε να πληρώσουν 
από την τσέπη τους τη διαφορά. Βέβαια 
οι... απαιτήσεις τους ήταν περιορισµένες 
εξαιτίας των χαµηλών ασφαλιστικών 
εισφορών που κατέβαλαν. Όταν ο ΟΓΑ 
εισήλθε στον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισµένοι 
απέκτησαν ης παροχές που προβλέπει ο 
κανονισµός του ΕΟΠΥΥ. Από 1,2 ευρώ 
που αποζηµίωνε ο ΟΓΑ, οι ασφαλισµένοι 
του ΟΓΑ βρέθηκαν να αποζηµιώνονται 
µε 20 ευρώ! Έτσι οι δαπάνες για φυσικο¬ 

θεραπείες άρχισαν να καταγράφουν την 
ανιούσα και σι φυσικοθεραπευτές να 
αυξάνουν την πελατεία τους. Και ενώ το 
εύρος των παροχών αυξήθηκε για πολλούς 

ασφαλισµένους, ο ΕΟΠΥΥ... αρνείται 
να διαπραγµατευτεί µε τους παρόχους 

ώστε να πετύχει µειώσεις σης δαπάνες. 
Σύµφωνα µε στελέχη του Οργανισµού, ο 
ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να διαπραγµατευτεί 

διόη δεν έχουν ενεργοποιηθεί 
µε Υπουργική Απόφαση οι προβλεπόµενες 

από toy νόµο επιτροπές,,,, Ο πρώην 
πρόεδρος του Οργανισµου Γεράσιµος 
Βουδούρης αναφέρει on n Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης 

έχει θεσµοθετηθεί αλλά 
δεν έχει λειτουργήσει, ώστε ο ΕΟΠΥΥ 
να αξιολογήσει µε ποιοτικά κριτήρια τους 
παρόχους και να τους αποπληρώνει µε 
βάση ης παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Συµβαίνουν στον ΕΟΠΥΥ 
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