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Σχέδιο απόδοσης των εισφορών απευθείας στον Οργανισµό για τη διάσωσή του 

Λοκοορέντζος: «Ο ΕΟΠΥΥ πνέει το λοίσθιο» 
Τελικά, τα ισοδύναµα 

βρέθηκαν, προκειµένου 
να «γλιτώσουν» µισθοί 

και συντάξεις από νέες 
περικοπές: Είναι τα υπολείµµατα 
του κράτους πρόνοιας και της 
δηµόσιας υγείας και 
περίθαλψης. 

Της Βάσως Καλυβιώτη 

Με τον πλέον επίσηµο τρόπο, 
από τα χείλη του υπουργού Υγείας 
Ανδρέα Λυκουρέντζου υπήρξε n 
παραδοχή ότι n ύφεση έχει πλήξει 
βαρύτατα την ελληνική οικονοµία, 
µε αποτέλεσµα να βυθίζεται στα 
χρέη κάθε µήνα ο ΕΟΠΥΥ και το 
κράτος υγείας και πρόνοιας, όπως 
το γνώρισαν οι Έλληνες πολίτες επί 
δεκαετίες, δεν µπορεί πλέον να 
στηριχθεί. Έτσι, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, 

αν τελικά µείνουν «απείραχτες» 
οι συντάξεις τους, θα έχουν 

πετύχει πύρρειο νίκη, καθώς θεωρείται 
δεδοµένη n «εκτόξευση» της 

συµµετοχής των ασφαλισµένων 
στα φάρµακα, στις ιατρικές επισκέψεις 

και τις εξετάσεις. 
Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός, 

µελετώνται δραστικές αλλαγές 
στο σύστηµα πληρωµής του 

ΕΟΠΥΥ, καθώς τα ασφαλιστικά ταµεία 
άδειασαν και δεν µπορούν να 

αποπληρώσουν τα χρέη τους στον 
Οργανισµό, ο οποίος αποτελεί το 
µεγαλύτερο Ταµείο Υγείας της χώρας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελείτο I ΚΑ, το οποίο έπρεπε να 
συνεισφέρει περίπου 140 εκατοµµύρια 

τον µήνα, τη στιγµή που n δυνατότητά 
του κυµαίνεται στα 80 µε 

85 εκατοµµύρια ευρώ µηνιαίως. 
Έτσι, n ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας επεξεργάζεται τις νοµικές 

Ο υπουργός Υγείας 
Ανδρέας 
Λυκουρέντζος 

Μόνο τον Ιούλιο εκδόθηκαν 4.717.000 συνταγές φαρµάκων, ενώ 
οι νοσοκοµειακοί γιατροί διαµαρτύρονται για τις απλήρωτες εφηµερίες τους, 
χαρακτηρίζοντας τον αρµόδιο υπουργό αφερέγγυο και αναξιόπιστο 

ce Βυθίζεται στα χρέη 
κάθε µήνα ο ΕΟΠΥΥ, 
καθώς τα 
ασφαλιστικά ταµεία 
αδυνατούν 
να αποπληρώσουν 
τις οφειλές τους 
στον Οργανισµό 

διαδικασίες µε τις οποίες οι εισφορές 
των ασφαλισµένων θα καταβάλλονται 

απευθείας στον ΕΟΠΥΥ, 
όπως τόνισε ο Αν. Λυκουρέντζος, 
προσθέτοντας πως «αυτό θα έδινε 
µια αµεσότητα στη σχέση εσόδων 
του ΕΟΠΥΥ και το εξετάζουµε πάρα 

πολύ σοβαρά. ∆εν υπάρχει αυτήν 
τη στιγµή ο µηχανισµός - τη διαδικασία 

θέλουµε να τη θεσµοθετήσουµε 
µέσω των τραπεζών, για να 

µπορεί να έχει ο ΕΟΠΥΥ αυτήν τη 
σχέση αµεσότητας». 

ΣυνταγογροφήοΈΐς 
Ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε 

πως τόσο οι γιατροί όσο και 
οι φαρµακοποιοί έχουν δίκιο στις 

διεκδικήσεις τους, ενώ τις προσεχείς 
ηµέρες αναµένεται να εισρεύσουν 

από τις ασφαλιστικές εισφορές 
περίπου 200 εκατ. ευρώ, 

τα οποία θα κατανεµηθούν κατά 
προτεραιότητα σε φαρµακοποιούς 

και γιατρούς. 
Πάντως, n σπατάλη και n πολυφαρµακία, 

όπως δείχνουν τα στοιχεία, 
µοιάζει µε τα πλοκάµια της 

Λερναίας Ύδρας, καθώς, παρά 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 

συνεχίζουν να υπάρχουν εξόφθαλµες 
περιπτώσεις. Η πλέον 

χαρακτηριστική είναι n περίπτωση 
ασθενούς ο οποίος, αν και δεν αντιµετώπιζε 

σοβαρό πρόβληµα 
υγείας, του συνταγογραφήθηκαν 
φάρµακα ύψους 2.800 ευρώ. 

«∆εν µπορεί να έχουµε4.717.000 
συνταγές τον περασµένο µήνα. 
∆εν µπορεί µε το παραµικρό να 
προσφεύγει κανείς σε γιατρούς 
και να συνταγογραφούνται αφειδώς 

φάρµακα», υποστήριξε ο κ. 
Λυκουρέντζος. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως θα 
ολοκληρωθεί n συγχώνευση συνολικά 

661 κλινικών και τµηµάτων 
στα κρατικά νοσοκοµεία, χωρίς 
όµως να υπάρξουν απολύσεις µόνιµου 

προσωπικού, ενώ εντός των 
επόµενων ωρών θα εκδοθεί εγκύκλιος 

για 400 επικουρικούς γιατρούς 
για νοσοκοµεία σε Λάρισα, 

Λαµία, Σέρρες και Νησιωτική Ελλάδα 
µε ετήσια διάρκεια ανά σύµβαση. 

«Αφερέγγυος»  
Την ίδια ώρα, εκτός από την 

αναστολή της πίστωσης δεκάδων 
φαρµακοποιών αλλά και ιδιωτών 
γιατρών -από τις 3 Σεπτεµβρίουπρος 

τον ΕΟΠΥΥ, και οι νοσοκοµειακοί 
γιατροί διαµαρτύρονται για τις 

απλήρωτες εφηµερίες τους χαρακτηρίζοντας 
τον αρµόδιο υπουργό 

αφερέγγυο και αναξιόπιστο. 
«Η 15η Αυγούστου παρήλθε 

και, ως εκ τούτου, προκαλούµε τον 
κ. Λυκουρέντζο να αποδείξει τη φερεγγυότητα 

και την αξιοπιστία του, 
υποδεικνύοντας έστω κι ένα νοσοκοµείο 

της χώρας στο οποίο έχουν 
αποπληρωθεί οι δεδουλευµένες 
εφηµερίες των γιατρών», τονίζει ο 
πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ ∆ηµήτρης 
Βαρνάβας, προσθέτοντας πως «n 
εφηµέρευση οδηγείται σε όρια 
ακραίας επικινδυνότητας για τη 
ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα 
των ασθενών». 
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