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Τίτλος : 
Σε δυσχερή θέση ο ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει ο Ιατρικός 
Σύλλογος Αθήνας 

 

Μέσο :  

http://www.koutipandoras.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.koutipandoras.gr/?p=25280 

 

Τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο ΕΟΠΥΥ, καταγγέλλει σε σημερινή 
του ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), ο οποίος επισημαίνει 

ότι χρειάζεται πλήρη αναδιάρθρωση από μηδενική βάση για την επιβίωσή 
του.  

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ επισημαίνει:  

«Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012 μετά και τις τροποποιήσεις 
είναι 5,9 δις ευρώ έναντι 6,77 δις ευρώ του 2011 των ταμείων που αρχικά 

υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (μείωση 13%), ενώ το έλλειμμα που 
δημιουργήθηκε από τα ταμεία αυτά το 2011 ήταν περί το 1,7 δις. Άρα ο 

ΕΟΠΥΥ πρέπει να δαπανήσει 2,6 δισ. λιγότερα το 2012 από αυτά που 
δαπάνησαν τα αρχικά ταμεία που τον συνέστησαν το 2011.  

http://www.koutipandoras.gr/?p=25280
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Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε μετά τις τροποποιήσεις 
στα έσοδα κατά 500.000.000 λόγω ελάττωσης της κρατικής επιχορήγησης 

από 0,6% σε 0,4% επί του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τα έξοδα κατά 
105.000.000 (50.000.000 από τα φάρμακα, 55.000.000 παραπάνω για 

λειτουργικές δαπάνες). Για να καλυφθεί αυτή η μείωση και η αύξηση των 
δαπανών (σύνολο 605.000.000) ελαττώθηκε η δαπάνη για Ιατρική 

περίθαλψη κατά 590.000.000 και το επίδομα μητρότητας κατά 
20.000.000. Επιγραμματικά ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ γίνεται με μείωση μόνο των δαπανών για ιατρική περίθαλψη και 

επιδόματα μητρότητας. 

Ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ αναλογούν 20 για παρακλινικές εξετάσεις 
ετησίως σε Ιδιωτικά Εργαστήρια-Πολυιατρεία. 

Η φαρμακευτική δαπάνη είναι 2,8 δισ. (48% του προϋπολογισμού του 

ΕΟΠΥΥ). 

Η δαπάνη για πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι 269.548.000 (4,5% του 
προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ), έναντι 651.767.000 του 2011 (μείωση 

59%). 
Τα κρατικά νοσοκομεία έχουν πληρωθεί 59.515.000 έως τις 30/7/2012 

(8,5% του προϋπολογισμού τους έναντι 750.000.000 που έχουν 
προϋπολογιστεί για το 2012. 

Μείωση αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων Ιατρικής περίθαλψης συγκριτικά με 
το 2011 κατά 313.828.000 (79% μείωση). Μείωση νοσοκομειακής 

περίθαλψης συγκριτικά με το 2011 κατά 1.176.000.000 (62% μείωση) 

Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν την κάτωθι εισφορά μέχρι στιγμής επί των 

εσόδων του ΕΟΠΥΥ: 
α) ΙΚΑ 34% 

β) ΟΑΕΕ 9% 
γ) ΟΠΑΔ 26% 

δ) ΟΓΑ 2,5% 
ε) Λοιπά ταμεία 1,5% 

στ) Κρατική επιχορήγηση 27% 

-Σύνολο ελλείμματος ΕΟΠΥΥ 
-2012 2.350.000.000 (πρόβλεψη) 

-2011 2.000.000.000 

Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ προτείνει καθολική αναδιάρθρωση του ΕΟΠΥΥ με:  

-Αύξηση κρατικής επιχορήγησης στο 0,6% και μετά στο 1% τουλάχιστον 

του ΑΕΠ 
-Ελάττωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ 

-Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις φάρμακα βάσει 

εισοδηματικών φορολογικών κριτηρίων και κριτηρίων επιβίωσης 
-Ανακοστολόγηση Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε 
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επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους οφέλους 
-Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου 

κέρδους των φαρμακοποιών αλλά με απευθείας μείωση στις χονδρικές 
τιμές φαρμάκων και στήριξη τις ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 

-Απευθείας εισφορά ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΟΠΥΥ μέσω 
νομοθετικής ρύθμισης 

Ζητεί επίσης τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου 
του ΕΟΠΥΥ, με επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς, η οποία θα 

εξετάζει τη διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών και είμαστε 

πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην αναδιάρθρωση του Οργανισμού σύμφωνα 
με τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των λειτουργών Υγείας.  
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Θεματολογία:  
Στην αναμονή οι ασθενείς για νέα φάρμακα! Η 
ταλαιπωρία όσων πάσχουν από σπάνιες παθήσεις 

Μέσο: 
http://www.newsnow.gr/  

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/209068/stin-anamoni-oi-astheneis-gia-
nea-farmaka-i-talaiporia-oson-pasxoun-apo-spanies-pathiseis.html 

 

Δε φθάνει που αντιμετωπίζουν χρόνιο πρόβλημα υγείας, έχουν και τους 

αρμόδιους που δε δίνουν τιμές σε νέα φάρμακα για λόγους…οικονομίας. 
Έκκληση από την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ) για να 

κυκλοφορήσουν νέα φάρμακα στην ελληνική αγορά. Γιατί δε βγαίνουν στα 
ράφια νέες θεραπείες. 

 
Εδώ και 2 χρόνια ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις και 

χρειάζονται τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα βρίσκονται στην αναμονή για 
το πότε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα δώσει τιμές στα νέα 

σκευάσματα. Το νέο δελτίο τιμών που αναμένεται να εκδοθεί εντός του 
μηνός πιθανώς δε θα περιλαμβάνει τα φάρμακα αυτά, με συνέπεια οι 

ασθενείς να είναι σε απόγνωση.  

 
Άλλωστε δεν έχουν κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά νέα φάρμακα, με 

αποτέλεσμα ασθενείς με πολύ σοβαρές και σπάνιες παθήσεις να 
στερούνται τη θεραπεία για τις απειλητικές για τη ζωής τους νόσους. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη θεραπειών για τέτοια νοσήματα δεν 

είναι συχνή και ως εκ τούτου η κυκλοφορία τους είναι ύψιστης σημασίας 
όχι μόνο για την ποιότητα ζωής αλλά και για την επιβίωση  

αυτών των ασθενών. 

Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ)απευθύνει έκκληση 

στον ίδιο τον πρωθυπουργό σημειώνοντας: «Απευθύνουμε έκκληση στον 

Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά και στον Υπουργό Υγείας, κ. Αντρέα 
Λυκουρέντζο να προχωρήσουν στην τιμολόγηση των νέων ορφανών 

φαρμάκων ενόψει της έκδοσης του δελτίου Τιμών του Σεπτεμβρίου. 
 

http://www.newsnow.gr/article/209068/stin-anamoni-oi-astheneis-gia-nea-farmaka-i-talaiporia-oson-pasxoun-apo-spanies-pathiseis.html
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http://www.newsnow.gr/article/209068/stin-anamoni-oi-astheneis-gia-nea-farmaka-i-talaiporia-oson-pasxoun-apo-spanies-pathiseis.html
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Αναμφίβολα, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η ΠΕΣΠΑ και οι 

σύλλογοι μέλη της, στηρίζουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης που έχουν 

στόχο τον έλεγχο των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων και των 
νοσοκομείων. Ωστόσο, θεωρούμε ευνόητο ότι τα ορφανά φάρμακα θα 

πρέπει να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης προς όφελος των ασθενών, 
αλλά και της πολιτείας.  
 

Διαφορετικά, η επιδείνωση της υγείας των ασθενών αυτών, εκτός της 
επιπλέον επιβάρυνσης της τιμής (εάν εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ), θα στοιχίζει 

πολύ περισσότερο στο κράτος λόγω αναγκαίας νοσηλείας, ειδικών 
εξετάσεων και άλλων επιπτώσεων». 

Tromaktiko  
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Τίτλος : 
Έρευνα: Η γνώμη των ασφαλισμένων για τον ΕΟΠΥΥ  
 
 

Μέσο :  
http://pharmateam.blogspot.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-

post_7473.html#axzz26ENJwY3i 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας της Κάπα 

Research για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με 
αντικείμενο τον ΕΟΠΥΥ που παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος». Στην 

έρευνα τέθηκαν σε ασφαλισμένους και γιατρούς ερωτήματα σχετικά με 
τον οργανισμό και οι απαντήσεις αποτυπώνουν την εικόνα που έχει η 

ελληνική κοινωνία για τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια Υγεία. 
 

 
 

Χαρακτηριστικό όλων είναι ότι το 49,1% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο 
ΕΟΠΥΥ πρέπει να αντικατασταθεί από έναν καλύτερο φορέα, ενώ ένα 

40,5% θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Στο ερώτημα, «αν 
μπορεί να μειωθεί η σπατάλη χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες», «ναι και μάλλον ναι» απάντησε το 76%. Σε μια σειρά από 
προτάσεις για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, το 85% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά την «ελεύθερη επιλογή γιατρού» και το 

84,2% δήλωσε ότι συμφωνεί «οι γιατροί να πληρώνονται κατά πράξη και 
περίπτωση». 

 

http://pharmateam.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7473.html%23axzz26ENJwY3i
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Εξάλλου, στο ερώτημα αν συμφωνούν «να φορολογηθούν προϊόντα 

αποδεδειγμένης βλαπτικής αξίας (π.χ. τσιγάρα) ώστε μέρος των εσόδων να 
πηγαίνει στον ΕΟΠΥΥ», το 53% απάντησε «συμφωνώ» και το 41% «μάλλον», 
ενώ στο ερώτημα αν συμφωνούν «στην αυξημένη συμμετοχή στα φάρμακα για 

όσους έχουν εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ», το 47,2% απάντησε «συμφωνώ» 
και το 27,3% «μάλλον», ενώ μόλις το 5,5% διαφώνησε. 

 
Στην ίδια έρευνα παρουσιάστηκαν και οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον 
ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με αυτά, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2012 

παρουσιάζει απόκλιση της τάξεως του 60,56% από τις εκτιμήσεις του 2011. Ετσι 
ενώ οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων που μεταφέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 

(ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) είχαν προϋπολογιστεί στα 2,015 δισ. ευρώ, τελικά στον 
Οργανισμό εισέρρευσαν 793 εκατ. ευρώ! Ομοίως, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα 
εισέπραττε 41,8 εκατ. ευρώ από φόρους, τέλη («τσιγαρόσημο κ.λπ.) δεν 

εισέπραξε τίποτα ενώ και από τις ασφαλιστικές εισφορές υπάρχει έλλειμμα της 
τάξεως του 7,97% που μεταφράζεται σε ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευρώ… 

 
Πηγές: Real.gr, Eλεύθερος Τύπος 
 
 

 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=172634&catID=3

