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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 

Αµεση αντιµετώπιση 
ελλείµµατος ΕΟΠΠΥ 
ΓηςΠΕΝΝΥΣΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ 

Να στρίψει το πηδάλιο του ΕΟΠΥΥ πριν 
πέσει στο παγόβουνο, καλείται ο νέος 
υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, 
που «κληρονόµησε» ένα ασφυκτικό 
χρονοδιάγραµµα προκειµένου να βρει 
πειστικές -για την 
τρόικα- λύσεις για 
την αντιµετώπιση 
του ελλείµµατος. 

Στην τελευταία 
χρονικά επίσκεψη 
των εκπροσώπων 
της τρόικας στο 
υπουργείο Υγείας, 
που πραγµατοποιήθηκε 

στις 17 Ιουνίου, 
ζητήθηκε µε αυστηρούς 

τόνους από 
την τότε ηγεσία του 
να καταλήξει -σε διάστηµα 

το πολύ δύο 
εβδοµάδων- σε νέα 
µέτρα προκειµένου 
να συγκρατηθούν οι 
δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, 
οι οποίες ειδικά σε 
κατηγορίες όπως οι 
διαγνωστικές εξετάσεις 

και τα νοσήλια 
σε ιδιωτικές κλινικές 
είναι εκτός στόχων. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

του Οργανισµού, µε βάση την 
πορεία των δαπανών και των εσόδων 
του πρώτου πενταµήνου του έτους, 
εάν δεν ληφθούν νέα µέτρα, το έλλειµµα 
του ΕΟΠΥΥ για το 2013 θα φτάσει σχεδόν 

το 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της 
υπέρβασης των δαπανών. 

Οπως ανέφεραν στην «K» ανώτατες 
πηγές του υπουργείου Υγείας, n νέα 
ηγεσία θα αξιοποιήσει την προεργασία 
που έγινε το προηγούµενο διάστηµα 
ώστε να είναι έτοιµη να προτείνει νέα 
µέτρα εντός του χρονικού διαστήµατος 
για το οποίο υπάρχει n δέσµευση προς 
τους δανειστές. Σηµειώνεται ότι n προηγούµενη 

ηγεσία του υπουργείου είχε 
προκρίνει ως µέτρα, µεταξύ άλλων, 

Σε µικρό χρονικό διάστηµα, ο νέος 
υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, 

θα πρέπει να βρει λύσεις. 

Εκτός στόχων 
οι δαπάνες 
για διαγνωστικές 
εξετάσεις και για 
νοσήλια σε κλινικές. 

την επιβολή claw back στα διαγνωστικά 
κέντρα και στις ιδιωτικές κλινικές, που 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέφουν 
στον ΕΟΠΥΥ το ποσό που υπερβαίνει 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη στην 
κατηγορία τους (το µέτρο αυτό ισχύει 
ήδη για τα φάρµακα). Επιπλέον, στα 

σχέδια είναι και n 
εφαρµογή διαγνωστικών 

πρωτοκόλλων, 
βάσει των οποίων οι 
γιατροί θα γράφουν 
εξετάσεις στους 
ασφαλισµένους. 

∆ύσκολο εγχείρηµα 
αποτελεί και n 

υλοποίηση συνενώσεων 
τµηµάτων και 

κλινικών νοσοκοµείων 
του ΕΣΥ, πιθανότατα 

και µε αλλαγή 
σκοπού µικρών νοσοκοµείων 

µε χαµηλή 
πληρότητα (π.χ. 

µετατροπή τους σε 
Κέντρα Υγείας Αστικού 

Τύπου). To σχετικό 
σχέδιο, που έχει 

στόχο τη µείωση κατά 
770 του αριθµού 

των τµηµάτων στο 
ΕΣΥ, αποτελεί επίσης 

µνηµονιακή 
υποχρέωση της χώρας 

µας, ωστόσο µέχρι τώρα προχωρεί 
µε πολύ αργούς ρυθµούς. 

Σε εκκρεµότητα είναι και οι αλλαγές 
των διοικητών των νοσοκοµείων, γεγονός 

που είναι σε συνάρτηση µε 
τον ρυθµό υλοποίησης των συνενώσεων. 

Η επιλογή των προσώπων που 
θα αναλάβουν το τιµόνι των µονάδων 
υγείας του ΕΣΥ έχει καθυστερήσει 
χαρακτηριστικά. Η διαδικασία της 
αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων 
ξεκίνησε τυπικά στο τέλος Μαρτίου 
και τουλάχιστον έως τα µέσα Ιουνίου 
n ηγεσία του υπουργείου σηµείωνε 
ότι n Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είχε 
αποστείλει τις προτάσεις της για τους 
«καλύτερους». 
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