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ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

∆ΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ... ΝΟΥΜΕΡΑ, ∆ΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 

Η ανεργία, βόµβα 
στα θεµέλια του ΕΟΠΥΥ 

Ποιος υπουργός επιθυµεί 
όσο κανείς άλλος 

να πετύχει ο Γιάννης 
Βρούτσης στη συγκράτηση 

της ανεργίας; Ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας και αρµόδιος 

για τον ΕΟΠΥΥ Μάριος Σαλµάς. Αν 
η ανεργία συνεχίσει να αυξάνεται, 
τότε οι αριθµοί δεν βγαίνουν στα οικονοµικά 

του ΕΟΠΥΥ και ο κ. Σαλµάς 
θα αναγκαστεί να κάνει περαιτέρω 
περικοπές στις παροχές. 

Ο ετήσιος προϋπολογισµός του 
οργανισµού για το 2013 δείχνει ότι 
τα προϋπολογισθέντα έσοδα ανέρχονται 

σε περίπου 5,9 δισ. ευρω 
(πίνακας). Οι δαπάνες έχουν προϋπολογισθεί 

σε 6,06 δισ. ευρω, 
δηλαδή περίπου 10% λιγότερα από 
τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες 
του 2012 (περίπου 6,7 δισ.). Για να 
αντιληφθούµε τα µεγέθη, το 2009, 
οι δαπάνες των Ταµείων στην υγεία 
ήταν περίπου 8,5 δισ... 

Είναι φανερό λοιπόν ότι, αν η 
ανεργία συνεχιστεί να αυξάνεται, 
τότε πρακτικά θα τιναχτεί στον αέρα 

ΣΤΑ 6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ανέρχεται ο προϋπολογισµός για το 2013. Μόλις 1,1 δισ. αφορά 
την Κρατική επιχορήγηση. Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ NErKHanegis@ependytis.gr 
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'EooSa 5.899.485.000,00 
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Πηγή: Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΕΟΠΥΥ, 5.2.2073 

ο ΕΟΠΥΥ και µαζί του η ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη όσων Ελλήνων 

εξακολουθούν να διαθέτουν ασφάλιση 
υγείας. 

To επιτελείο του κ. Σαλµά επιµένει 
ότι, αν η ανεργία συγκρατηθεί στα 
επίπεδα του 2012, δεν θα υπάρξει 
πρόβληµα στη χρηµατοδότηση του 
Οργανισµού. 

Οι αριθµοί δείχνουν τα εξής ανησυχητικά: 
Κάθε µήνα τα Ταµεία πρέπει 

να αποδίδουν περίπου 300 εκατ. 

ευρω για τις εισφορές στον κλάδο 
υγείας. Όµως, µέχρι πρότινος, τα 
Ταµεία είχαν σαφή αδυναµία. Τον 
∆εκέµβριο του 2012, απέδωσαν µόλις 

128 εκατ. και τον Ιανουάριο του 
2013 µόνο 50 εκατ.! 

Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα 
χρειαστεί κρατική επιχορήγηση. Μέχρι 

πρότινος, ήταν γνωστό ότι αυτή 
θα ανέλθει σε µόλις 800 εκατ. ευρώ 
(µόλις 13,3% των εσόδων). Ωστόσο, 
τελικά θα υπάρξει επιπλέον κονδύλι 

300 εκατ. το οποίο θα κοπεί από το 
υπουργείο Εργασίας. Αρκεί φυσικά 
τα χρήµατα να δοθούν έως το τέλος 
του έτους. To µείζον ερώτηµα είναι: 
©a φτάσουν; 

Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί 
ότι πέρυσι η κρατική επιχορήγηση 
είχε προϋπολογιστεί σε 860 εκατ. 
ευρώ, αλλά τελικά υπήρξε έκτακτη 
πρόσθετη χορήγηση 190 εκατ., ήτοι 
συνολικά δόθηκαν 1,05 δια. Συνεπώς, 

για εφέτος, έχουν προβλεφθεί 
µόλις 50 εκατ. παραπάνω απ' όσα 
δαπανήθηκαν πέρυσι... Αξίζει να 
αναφέρουµε ότι µέχρι και το 2009 
µόνο ο ΟΓΑ ελάµβανε 1 δισ. ευρώ ως 
κρατική επιχορήγηση! , 

Ευνοϊκά εξελίσσονται, πάντως, 
τα πράγµατα σε ό,τι αφορά τη φαρµακευτική 

δαπάνη. Σύµφωνα µε τα 
επίσηµα στοιχεία για τον µήνα Ιανου¬ 

άριο, οι δαπάνες για φάρµακα του 
ΕΟΠΥΥ έφθασαν τα 246 εκατ. έναντι 

321 εκατ. τον αντίστοιχο µήνα του 
2012. Αν αφαιρέσουµε επιστροφές 
και εκπτώσεις φαρµακοβιοµηχάνων 

και φαρµακοποιών, η δαπάνη 
θα φθάσει στα 226 εκατ., ενώ το 
µνηµόνιο θέτει ως µηνιαίο όριο τα 
200 εκατ. 

Ο κ. Σαλµάς εκτιµά ότι βρισκόµαστε 
εντός στόχων, καθώς το νέο ∆ελτίο 
Τιµών, που θα εφαρµοστεί ano 

τις 4 Μαρτίου, και η νέα θετική λίστα 
φαρµάκων θα έχουν ως αποτέλεσµα 
την εξοικονόµηση 210 εκατ. ευρώ σε 
ετήσια βάση. 

Η νέα θετική λίστα θα παρουσιαστεί 
την ερχόµενη εβδοµάδα. Κύριο 

χαρακτηριστικό της είναιτοότι, αντο 
φάρµακο που γράψει ο γιατρός είναι 
ακριβότερο από την τιµή αναφοράς 
που θα οριστεί σε κάθε θεραπευτική 
κατηγορία, τη διαφορά δεν θα κληθεί 

να την καλύψει εξ ολοκλήρου ο 
ασθενής, όπως ίσχυε ano τον Οκτώβριο, 

αλλά µόνο το 50%. To υπόλοιπο 
θα καλυφθεί ano τον ΕΟΠΥΥ. hi 

Νοσοκοµείο-πρωταθλητής στο ΕΣΠΑ 
ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ εξαίρεση υπάρχει 

στον «µαύρο» κανόνα, που θέλει 
το ΕΣΥ να µην µπορεί χρόνια τώρα να 
αξιοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ: 
το Νοσοκοµείο Καλαµάτας. Μέσα σε 
2,5 χρόνια έχει αποκτήσει -ανάµεσα 
στα άλλα- µονάδα εµφραγµάτων, 
ψηφιακό στεψανιογράφο, µαγνητικό 

και αξονικό τοµογράφο και ψηφιακό 
µαστογράφο! 

Σύµφωνο µε τα επίσηµα στοιχεία, 
είναι το πρώτο νοσοκοµείο σε ενταγµένα 

έργα στο ΕΣΠΑ-ανάλογα πάντα 
µε το µέγεθος του- και πρωταθλητής 

στην απορρόφηση κοινοτικών 
πόρων. Ο «E» επισκέφθηκε το νοσοκοµείο, 

προκειµένου να διαπιστώσει 
ιδίοις όµµασι πώς συντελέστηκε το 
«θαύµα» στην πατρίδα του ίδιου του 
πρωθυπουργού... 

Ρωτήσαµε τον διοικητή, κ. Γιώργο 
Μπέζα, πώς τα κατάφερε. Εκείνος µε 
σεµνότητα µας είπε πως είχε απλώς 
άξιους συνεργάτες: τον µηχανολόγο 
- µηχανικό Παν. Χαρίτό, την πολιτική 
µηχανικό Σ. Κορακοβούνη και τον Γ. 
Θεοδωρακόπουλο, υπεύθυνο του 
βιοϊατρικού τµήµατος, οι οποίοι είχαν 

την ευθύνη για τη σύνταξη των 
µελετών και των προδιαγραφών των 
έργων. 

Ζητήσαµε να τους γνωρίσουµε 
όλους. Τους ρωτήσαµε το ίδιο, και 
η στάση τους υποδηλώνει το µυστικό 

της επιτυχίας. 
«Εµείς εδώ ήµασταν και τα προηγούµενα 

χρόνια. Ο κ. Μπέζος είναι 
εκείνος που έχει κάνει τη διαφορά. 
Παίρνει ο ίδιος τις προτάσεις και µε 
το αυτοκίνητο του πηγαίνει ως την 
Τρίπολη και την Αθήνα. ∆εν περιµένει 

το θέµα να κινηθεί υπηρεσιακά, 

πιέζει τους υπευθύνους», µας είπε 
η κ. Κορακοβούνη... 

Επισκεφθήκαµε απροειδοποίητα 
καίρια τµήµατα του νοσοκοµείου, 
στα οποία έγιναν επενδύσεις και 
γνωρίσαµε τους υπεύθυνους.Ήταν 
όλοι στη θέση τους και µας καλοδέχτηκαν: 

ο διευθυντής του Ακτινολογικού 
Μιχ. Μιχαήλ, ο οποίος 

είναι και πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Μεσσηνίας, ο Παν. Μίντζιας, 

διευθυντής του ∆ερµατολογικοΰ 
Ιατρείου, ο Παν. Πετικίδης, 

διευθυντής του Οφθαλµολογικού 
και Σπ. Ζόµπολος, διευθυντής του 
Καρδιολογικού. 

Αξίζει να σταθούµε λίγο παραπάνω 
στο Καρδιολογικό. Εκεί παρέµενε 

αναξιοποίητη επί ίο ολόκληρα χρόνια 
µία δωρεά της οικογένειας Καρέλια 
και του αείµνηστου καπετάνιου 

Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ύψους 
περίπου 500.0.00 ευρώ. Ο κ. Μπέζος 

ενεργοποίησε τις διαδικασίες 

To Κρατικό της 
Καλαµάτας είναι πρώτο 
στην αξιοποίηση 
κοινοτικών κονδυλίων. 
Έχει αποκτήσει µονάδα 
εµφραγµάτων, αξονικό 
και µαγνητικό τοµογράφο, 
στεφανιογράφο και 
ψηφιακό µαστογράφο 

και σε συνδυασµό µε την απόκτηση 
ψηφιακού στεφανιογράφου, το 

νοσοκοµείο είναι πλέον σε θέση να 
αντιµετωπίσει άτοµα που παθαίνουν 
έµφραγµα. 

To νοσοκοµείο διαθέτει εξειδικευµένο, 
επεµβατικό καρδιολόγο, 

τον κ. Περ. Κλουφέτο. Μέχρι σήµερα 
έχουν πραγµατοποιηθεί περίπου 

4οο στεφανιογραφίες και 6ο αγγειοπλαστικές 
επεµβάσεις. Η φυγή των 

Καλαµατιανών για λόγους υγείας 
έχει ανακοπεί χάρη σε άλλες δύο 
επενδύσεις: ¦ 

την προµήθεια ενός ψηφιακού 
δερµατοσκοπίου, που χαρτογραφεί 

ελιές του δέρµατος και χρησιµοποιείται 
στην έγκαιρη διάγνωση 

του µελανώµατος, ¦ 
την εγκατάσταση ψηφιακού µετρητή 

οπτικής πυκνότητας. Η συσκευή 
αφορά τον έλεγχο ασθενών 

µε διαβητική αµφιβληστοειδοπάθεια 
ή ατόµων µε εκφύλιση ωχράς 

κηλίδας, προκειµένου να υποβληθούν 
σε θεραπεία (έγχυση µε 

ranibizumab). 
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη 

στο νοσοκοµείο, καταλήξαµε στο 
ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας: 
οι άνθρωποι. 

Αφήσαµε για το τέλος κάτι που 
µας είπε ο κ. Μιχαήλ, πριν προµηθευτεί 

τον µαγνητικό τοµογράφο. 
«Έψαξα σε όλα τα νοσοκοµεία που 
είχαν το συγκεκριµένο µηχάνηµα, 
για να ελέγξω ότι είναι καλό». Στην 
επαρχία έχουν ακόµη φιλότιµο και 
νοιάζονται... 

Και ηλιοθερµικά! 
∆ύο µεγάλα και πρωτοποριακά έργα 

Μερικά από τα νέα υπερσύγχρονα 
ιατρικά µηχανήµατα του 
Νοσοκοµείου Καλαµάτας 

ενεργειακής αναβάθµισης ξεκινούν 
τις επόµενες ηµέρες στο εν λόγω νοσοκοµείο, 

αξιοποιώντας πάλι τους 
πόρους του ΕΣΠΑ. Τα έργα που θα 
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το καλοκαίρι 

έχουν ως στόχο να µειώσουν 
στο µισό το κόστος σε πετρέλαιο 
θέρµανσης, που σήµερα ανέρχεται 
σε περίπου 8οο.οοο ευρώ ετησίως. 

To πρώτο έργο έχει ενταχθεί στο 
πρόγραµµα του υπουργείου Περιβάλλοντος 

µε προϋπολογισµό περίπου 
780.000 ευρώ. 

To έργο περιλαµβάνει την εγκατάσταση 
ηλιακών συλλεκτών στις 

στέγες του νοσοκοµείου και η ηλιακή 
ενέργεια που θα συλλέγεται θα 

ζεσταίνει νερό, το οποίο θα αποθηκεύεται 
σε θερµοδοχεία στο λεβητοστάσιο 
του νοσοκοµείου. 

Η ηλιοθερµική εγκατάσταση θα 
παρέχει θερµό νερό τόσο για την 
κεντρική θέρµανση των χώρων του 
νοσοκοµείου όσο και για παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης. Είναι το µοναδικό 

ανάλογο έργο νοσοκοµείου που 
έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Οι ηλιακοί 
συλλέκτες θα έχουν έκταση άνω των 
53θτ.µ. 

To δεύτερο έργο αφορά την προµήθεια 
σύγχρονου ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού µε προϋπολογισµό 

περίπου i,i εκατ. ευρώ και έχει 
ενταχθεί στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

Ο εξοπλισµός θα αντικαταστήσει 
τον ήδη πεπαλαιωµένο ηλεκτροµηχανολογικό 

εξοπλισµό, µειώνοντας 
στο ελάχιστο τις ενεργειακές απώλειες 

και εξοικονοµώντας σηµαντικά 
ποσοστά ενέργειας. 

AIM. N. 

Η ανεργία, βόµβα 
στα θεµέλια του ΕΟΠΥΥ 
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