
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ìø÷öíëòõ

ìø÷öüøùêþõ: é÷ïèöïù, 10-07-2013

ç÷ðþýõ: 5

æåä÷ãüû: 227 cm ²

æåëù îâîðüúüöþõ: 24140

ÿáòîüòêàêþõ ÷êïóáüâ: (211) 3657.000, 7766000

ßåÞù îð÷òýþ: ÝÜçÛôÚÙÿØ×ñÿÛ×

Μέιρα ano το υπουργείο Yyeias για ιον έλεγχο δαπανών και m συγκράτηση ms ipunas του ΕΟΠΥΥ 

Πλαφόν cns εξετάσεις πρόσηµα για us ελλείψει φαρµάκων 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ 

Φρένο σης υπερβολικές χρεώσεις 
ή στις µη απαραίτητες 

εργαστηριακές και διαγνωστικές 
εξετάσεις επιχειρείται να µπει 

µε την εφαρµογή του νέου µηχανισµού 
αυτόµατης επιστροφής (claw 

back) -την επιβολή, δηλαδή, πλαφόν 
στις δαπάνες. Παράλληλα, θα υπάρχει 

αυστηρός έλεγχος αλλά και πολύ 
υψηλά πρόσηµα σε περίπτωση που 

παρουσιαστούν ελλείψεις φαρµάκων 
από την αγορά. 

Ο καταµερισµός των εξόδων του 
ΕΟΠΥΥ θα γίνεται πλέον ανά µήνα και 
θα τον αποφασίζει ο υπουργός Υγείας. 
To µέτρο αυτό τίθεται σε εφαρµογή 
ώστε να ελέγχονται συστηµαηκά οι 
δαπάνες, να µην υπάρξει νέα τρύπα 

στον Οργανισµό, αλλά και για να 
εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα 

n εύρυθµη λειτουργία του. Στην 
περίπτωση που n δαπάνη ξεπεράσει 

το προβλεπόµενο πλαφόν, θα τίθεται 
σε εφαρµογή το σύστηµα claw back. 
Βάσει αυτού, κάθε εξάµηνο που ο 
ΕΟΠΥΥ Ba πέφτει έξω, το έλλειµµα 
θα καλούνται να καλύψουν τα διαγνωστικά 

εργαστήρια, οι ιδιωτικές 
κλινικές και οι φυσικοθεραπευτές. 
Αν δεν επιστρέφουν το οφειλόµενο 
ποσό σε λογαριασµό που θα τους 
έχει υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισµός 

έχει το δικαίωµα να διακόπτει 
τη σύµβαση µέχρι την ηµεροµηνία της 

αποπληρωµής. Σε άλλη περίπτωση, 
ο ΕΟΠΥΥ µπορεί να συµψηφίσει το 
ποσό της επιστροφής µε ποσά που 
οφείλει αυτός στους συµβεβληµένους 
ιδιωτικούς παρόχους. To µέτρο αυτό 
προβλέπεται να ισχυσει µέχρι το 2015, 

Οσον αφορά τα φαρµακεία, οι 
φαρµακοποιοί αναλαµβάνουν ρόλο 
αυστηρού οικονοµικού... συµβούλου, 

καθώς όχι απλώς θα πρέπει ανά 
πάσα στιγµή να έχουν, στη διάθεσή 
τους αποθέµατα φαρµάκων και να 

χορηγούν στους ασφαλισµένους το 
σκεύασµα που έχει in χαµηλότερη 
οικονοµική συµµετοχή, αλλά θα είναι 
και υποχρεωµένοι να τους ενηµερώνουν 

για εναλλακτική οικονοµικότερη 
επιλογή. 

Οι φαρµακοποιοί θα τιµωρούνται 
µε αναστολή της σύµβασής τους µε 
τον ΕΟΠΥΥ, ακόµη και σε περίπτωση 
που προκύψουν «σοβαρές ενδείξεις 
οικονοµικής ζηµιάς του Ταµείου», 
όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόµου. 
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