
ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΟΠΥΥ 

Το νέο Μνημόνιο του Φεβρουαρίου του 2012 δεν μπορούσε παρά να προβλέπει αλλαγές και αιματηρές 

περικοπές στον χώρο της υγείας, μέσω της διαχείρισης των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ  που δεν 

επιβαρύνουν απλά το κόστος λειτουργίας των εργαστηρίων μας, αλλά απειλούν  την βιωσιμότητα αυτών, 

προβλέποντας ότι δυστυχώς πολλά από αυτά … απλά θα κλείσουν, προς όφελος των μεγάλων ισχυρών 

ομίλων. 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τον Διαγνωστικό Τομέα προβλέπονται τα εξής: 

 

1]  Η Κυβέρνηση διατηρεί την δαπάνη για την υγεία κάτω του 6% του ΑΕΠ  (σελ 13) 

 

2] Παίρνονται μέτρα για την μείωση της εξωνοσοκομειακής δαπάνης  κατά 1 δις € !!! για το 2012  (σελ 13) 

 

3] Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας, την μείωση του κατακερματισμού της 

αγοράς υπηρεσιών υγείας και την μείωση διοικητικών δαπανών, προβλέπονται:  (σελ 13) 

    α) Νομοθετική ρύθμιση για την συγκέντρωση των ευθυνών  και διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την 

υγεία ( ΕΟΠΥΥ, δαπάνες, μισθοδοσίες, τιμές κλπ)  στο Υπουργείο Υγείας. (θυμάστε την πρόσφατη δήλωση 

Λοβέρδου περί ανάληψης ευθυνών διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ;). 

    β)  Υπαγωγή ΟΛΩΝ των Ταμείων υγείας στον ΕΟΠΥΥ (και του ΕΟΠΥΥ στο Υπουργείο Υγείας) 

    γ)  Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει  υπηρεσίες υγείας, με  οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από το ΕΣΥ και από 

ιδιωτικούς παρόχους , μέσω συμβάσεων. 

  δ)  Ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η 

αναλογία  ιατρών  - ασθενών ,  κοντά στον πολύ χαμηλότερο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (2ο 

τρίμηνο του 2012) 

 

4]  Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των διαγνωστικών εξετάσεων  πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 

90% του συνόλου . (σελ 14) 

 

5]  Δημοσίευση τριμηνιαίων εκθέσεων για την συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων  

(σελ 17) 

 

6]  Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες ( εννοείται του 1991 !!!),  αναθεωρούνται με στόχο την 

μείωση  των σχετικών δαπανών κατά 45 εκατομ. € εντός του 2012 (1ο τρίμηνο του 2012)  (σελ 17) 

 

7] Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ  θα εξοικονομήσει  

τουλάχιστον 100 εκ € που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των γιατρών.  (σελ 17) 

 

8] Εως το  τέλος Μαρτίου  η Κυβέρνηση θα δημοσιεύει μηνιαία αναλυτική έκθεση με ανάλυση και 

λεπτομερή περιγραφή : 

Των δαπανών στον τομέα υγείας 

Την λεπτομερή παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπλογισμού 

Τις δεσμεύσεις που αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευμένη βάση,  

Τις πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση) 

Την συσσώρευση καθυστερουμένων καταβολών 

Θα επισημαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις των  (όλους – όλους;) 

Θα συστήνει επανορθωτικές κινήσεις.   (σελ 17 – 18) 

 

9] Σε όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών 

Ενοποιημένων Νοσηλίων  και Ομοιογενών διαγνωστικών Ομάδων ( ΚΕΝ – DRG)  με στόχο την ανάπτυξη 



ενός νέου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για μελλοντικές  συμβάσεις πακέτα  ΕΣΥ – ΕΟΠΥΥ. 

(3ο τρίμηνο του 2012) (σελ 18). 

 

10]  Τέλος η Κυβέρνηση καθιερώνει ανεξάρτητη ομάδα κρούσης από εμπειρογνώμονες πολιτικής υγείας. 

         (Η λεγόμενη και Task Force: Φαντάζεστε ποιοι θα είναι…)    (σελ 19) 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1)  Όλα τα Ταμεία Υγείας ενοποιούνται με τον ΕΟΠΥΥ 

2)  Όλες οι εξουσίες για την Πρωτοβάθμια Υγεία συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Υγείας 

3) Το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΟΠΥΥ θα καθορίσει τους οικονομικούς όρους και τις διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων. Έτσι είναι πολύ πιθανόν στο όνομα της εξοικονόμησης χρημάτων  να δούμε 

«μειοδοτικούς διαγωνισμούς», «ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» κλπ 

4) Η «μείωση της αναλογίας ιατρών – ασθενών» σημαίνει ότι θα γίνουν επιλεκτικές συμβάσεις με ορισμένα 

μόνο εργαστήρια. Το ποια και πόσα εργαστήρια θα κοπούν και ποια «κριτήρια» θα χρησιμοποιηθούν προς 

τούτο , είναι άγνωστο. 

5)  Οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων  του 1991,  θα μειωθούν ακόμη περαιτέρω  (ήδη πήραμε μια 

πρώτη γεύση με την κατά μέσον όρο 40% μείωση των 50 πρώτων εξετάσεων με την Υπουργική απόφαση  

της 31-12-11). 

6) Με τα πακέτα ΚΕΝ – DRG, ετοιμάζεται ο ΕΟΠΥΥ με ειδικές συμβάσεις, να στέλνει τους ασφαλισμένους 

στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

Τώρα εάν σε όλα αυτά προσθέσετε και την «επιχειρηματοποίηση των Διαγνωστικών Κέντρων»  όπου ο 

κάθε κεφαλαιούχος  είτε  η κάθε εταιρία μπορεί να ιδρύσει τον δικό της όμιλο επιχειρήσεων υγείας, 

καταλαβαίνετε για ποιούς ετοιμάζουν όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. 

 

Στο ερώτημα  «και τώρα τι κάνουμε;»  την απάντηση ίσως την βρείτε στο βιντεάκι που είναι αναρτημένο στο 

site μας   www.peebi.gr   20-2-12 με τίτλο     «  ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΘΕΙΤΕ». 

 

 

Όλο το Νέο Μνημόνιο  είναι αναρτημένο επίσης  στο site μας (www.peebi.gr)    στο τμήμα     «ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»  
 

Τα περί την υγεία θα τα βρείτε στις σελίδες 13 έως 19. 

  

28 – 02 - 2012 

  

Σπύρος  Κραμποβίτης 

Γ.Γ.  της ΠΕΕΒΙ 

 

http://www.peebi.gr/
http://www.peebi.gr/

