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Οαθιά το χέρι στην 
τσέπη αναµένεται να 
βάλουν οι ασφαλισµένοι 

του Εθνικού Οργανισµού 
Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε την 
εφαρµογή του νέου κανονισµού 

παροχών του υπερταµείου. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
ο κανονισµός, που 

ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί 
επίσηµα, µειώνει δραµαηκά 

έως και 40°/ο τα ποσά 
που θα χορηγεί στους 

ασφαλισµένους του για εξετάσεις 
στα ιδιωτικά εργαστήρια 

και τα διαγνωστικά κέντρα. 
Επιπλέον, πλήπει ιδιαίτερα 

τους χρόνια πάσχοντες, 
όπως οι νεφροπαθείς 

και οι ασθενείς µε µεσογειακή 
αναιµία, καθώς αυτοί θα 

κληθούν να πληρώνουν πολύ 
περισσότερα για τα αναλώσιµά 

τους αλλά και για τη 
µεταφορά για αιµοκάθαρση 

στα νοσοκοµεία. Παράλληλα, 
θέτει όρια ηλικίας για 

µια σειρά από απεικονιστικές 
και εργαστηριακές εξετάσεις, 

όπως µαστογραφία 
και έλεγχος για καρκίνο του 
προστάτη (τεστ PSA). 

Ειδικότερα, όσον αφορά 
ης διαγνωστικές εξετά- 

ApapaTiKES µειώσει egos και 40% 
QTis οποζηµιώσεΐ5 του οργανισµού 
(nous ασφαλισµένουβ για εξετάσει 

σεις, µε τον νέο κανονισµό 
ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει, για 
παράδειγµα, 60 ευρώ µια 
αξονική τοµογραφία, από 
75 ευρώ που δίνει σήµερα, 
ενώ για µια µαγνητική τοµογραφία 

θα καλύπτει το ποσό 
των 160 ευρώ από 270 και 
για µια µαγνητική αγγειογραφία 

ο οργανισµός δεν θα 
καταβάλλει πλέον 295, αλλά 
165 ευρώ. 

To ((µαχαίρι» 

Επιπλέον «µαχαίρι» πέφτει 
και στα χρήµατα για σπινθηρογράφηµα 

αιµάτωσης µυοκαρδίου. 
Από 260 ευρώ που 

πληρώνει σήµερα ο ΕΟΠΥΥ 
στον ασφαλισµένο θα του 
καταβάλλει 195 ευρώ. 

Ακόµη για Triplex καρδιάς 
το Ταµείο θα καλύπτει 

60 ano τα 74 ευρώ που καταβάλλει 
σήµερα, για τρανσαµινάσες 

και τριγλυκερίδια 
τα 4,5 ευρώ µειώνονται σε 
3,5 ευρώ, ενώ για την εξέταση 

σακχάρου θα πληρώνει 
2 από 2,5 ευρώ. Παράλληλα, 

για νοσηλεία σε συµ¬ 

βεβληµένες ιδιωτικές κλινικές 
οι ασφαλισµένοι του 

ΟΓΑ θα συµµετέχουν µε ποσοστό 
20%, ενώ των λοιπών 

ασφαλιστικών φορέων µε 
ποσοστό 10%. 

Ο νέος κανονισµός φαίνεται 
on επιχειρεί να βόλει 

φρένο και στα ετήσια check 
up, αλλά και σε πολλές αναίηες 

εξετάσεις που έκαναν οι 
ασφαλισµένοι. Ετσι εξετάσεις 

χοληστερόλης θα γίνονται 
κάθε πέντε χρόνια από 

15 έως 30 ετών και κάθε τρία 
χρόνια σε ασφαλισµένους 
άνω των 30 ετών. 

Μαστογραφία θα κάνουν 
κάθε δύο χρόνια οι γυναίκες 
ηλικίας από 4O έως 50 ετών 
και κάθε χρόνο οι γυναίκες 
πλικίας άνω των 50 ετών και 
όσες είναι άνω των 35 ετών, 
εφόσον όµως ανήκουν στην 
οµάδα υψηλού κινδύνου 
(π.x. κληρονοµικότητα). 

Πρώιµη διάγνωση του 
καρκίνου του προστάτη 
(τεστ PSA) µπορούν να κάνουν 

κάθε δύο χρόνια οι 
άνδρες ηλικίας άνω των 50 

ετών και κάθε χρόνο οι άνω 
των 60 ετών. 

«Ψαλίδι» έως και 50% 
πέφτει και στα χρήµατα που 
λαµβάνουν οι νεφροπαθείς 
και οι ασθενείς µε µεσογειακή 

αναιµία για τη µετακίνησή 
τους από και προς τα νοσοκοµεία 

για αιµοκάθαρση. 
Συγκεκριµένα, όσον 

αφορά τη µετακίνηση των 
νεφροπαθών, ο φορέας από 
την In ∆εκεµβρίου 2012 θα 
αποζηµιώνει έξοδα µετακίνησης 

γτα την Αθήνα 230 
ευρώ τον µήνα, για πι θεσσαλονίκη 

220 ευρώ τον µήνα, 
για το Ηράκλειο και την 

Πάτρα 140 ευρώ τον µήνα 

και εντός των λοιπών αστικών 
κέντρων 115 ευρώ τον 

µήνα. 
Οσον αφορά m µετακίνηση 

των πασχόντων από 
µεσογειακή αναιµία για µετάγγιση, 

ο ασφαλισηκός φορέας 
θα αποζηµιώνει µηνιαία 

έξοδα µετακίνησης για 
θεσσαλονίκη 36 ευρώ, για 
Αθήνα 38 ευρώ, για Ηράκλειο 

και Πάτρα 22 ευρώ, 
ενώ εντός των λοιπών αστικών 

κέντρων 20 ευρώ. Ο 
νέος κανονισµός παροχών 
του Ταµείου έχει αναρτηθεί 
από χθες στην ιστοσελίδα 
της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ 
(vvvvrvv.erii-eoppy.net). 
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