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Φρένο σε oAous tous γιατρούβ ^ 

TO «ΠΛΑΦΟΝ» έχει προκαλέσει εκνευρισµό otous γιατρού^, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα µέτρα ασφυκτικά και ζητούν την απόσυρση tous 

«ΠΛΑΦΟΝ» ΑΓΙΟ TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Φρένο σε oAous tous γιατρούβ 
To ανώτατο όριο συνταγογράφησηδ επιβάλλεται 

και otous µη συµβεβληµένοι^ µε τον 
ΕΟΠΥΥ YiaTpous. «Ψαλίδι» αναµένεται και otis 
χρεώσει κλινικών για νοσηλεία 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΟ.ΡΓΟΣ 

Πλαφόν» eras συνταγέβ 
για φάρµακα και διαγνωcniKes 

εξετάσειβ, ακόµη 
και σε µη συµβεβληµένοι µε τον 
ΕΟΠΥΥ Yiaxpous, επιβάλλει το 
υπουργείο Υγείαε. 

Η σχετική απόφαση του κ. Γεωργιάδη 
είναι ήδη- νόµο8, καθώβ 

δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα Tns 
Κυβερνήσεώβ. Περιλαµβάνει σκληpis 

διατάξει, µειώσειε δαπανών 
από γιατρούβ, κλινικέ8 και διαγνωστικά, 

ενώ οι ασφαλισµένοι θα 
πληρώνουν από την τσέπη tous 
στην περίπτωση που επιλέγουν 
ακριβέε θεραπείεε. 
. Τα µέτρα αναµένεται να γίνουν 
ακόµη mo σκληρά, καθώε -σε έναν 
µήνα- n διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα 
εκπονήσει µηχανισµούβ παρακολούθησα, 

αλλά και άµεσων επιστροφών 
σε όσε$ περιπτώσει καταγράφονται 

υπερβάσες. 
Ο πρόεδροε του Οργανισµού 

∆ηµήτρα Kovros έχει ήδη εκδώσει 
εγκύκλιο, µε την οποία ενηµερώνει 
tous γιατρούς ότι οι συνταγέε tous 
για το 2014 θα έχουν κατά 20% µι¬ 

κρότερη αξία σε σχέση µε εκείνεβ 
του 2013. -- -, 

To «πλαφόν» έχει προκαλέσει 
εκνευρισµό otous γι ατρ ού s, σι 
όποιοι χαρακτηρίζουν τα µέτρα 
ασφυκτικά και ζητούν την απόσυρσή 

tous. Σε ορισµένεβ περιπτώσει, 
δε, βάζουν µπροστά tous ασφαλισµένοι. 

Oncos αποκάλυψε το «E6vos» το 
περασµένο Σάββατο; γιατροί πιέζουν 

ή εκβιάζουν tous ασθενεί^, 
λέγοντάβ tous ότι δεν είναι σε θέση 
να tous χορηγήσουν τη θεραπεία, 
καθώβ θαξεπεράσουντο «πλαφόν». 
Η πίεση ασκείται Kupicos σε χρονίcos 

πάσχοντεβ, οι οποίοι λαµβάνουν 
ακριβά φάρµακα. 
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To όριο 
Σύµφωνο µε τον νόµο (345 7/14, 

τεύχοδ B'), ο yiaipos µπορεί νά ξεπεράσει 
τοάριο σύνταγογράφησήΙ 

για δύο µήνέβ, αλλά τον τρίτο µήνα 
το σύστηµα δεν του επιτρέπει υπέρβαση, 

ενώ αφαιρεί tis υπερβάσεις 
των δύο προηγούµενων. 

Για tis ακριβέ5 θεραπείεε παθήσεων, 
oncos Ο KapKi'vos, αναµένεται 

να εκδοθεί λίστα βιοδέϊκτών, εξε- 

message 

ΑΓΙΟ ΤΟΝ 
Θ0∆0ΡΗ 

ψ: ΡΟΥΜΠΑΝΗ 

Λεπτοί χειρισµοί 
TO ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ oris 
φαρµακευτικέε δαπάνεε 
koitis iaTpiKf!s εξετάσει 
θα έπρεπε να είναι σταθεpos 

otoxos όλων των κυβερνήσεων, 
ανεξαρτήτου 

πολιτικού προσανατολισµού 
και ιδεολογικών προσεγγίσεων. 

Χρειάζεται, 
opus, σύνεση και προσοχή. 

Ο ευαίσθητοε τοµέαε 
Tns υγείαε απαιτεί λεmous 

χειρισµούε. Ατεγκτεε 
τακτικέ$ µπορεί να 

οδηγήσουν σε αποτελέσµατα 
ανεπιθύµητα για 

τον ίδιο τον συντάκτπ των 
αποφάσεων. Για τον λόγο 
αυτόν επείγει n έκδοση . 

"των εξειδικευµένων οδηγιών, 
που θα λύσουν τα 

χέρια των γιατρών oris ηολυέξοδεε 
θεραπείεε των 

παθήσεων εκείνων που 
δύσκολα θεραπεύονται. 
Είναι θέµα ζωήδ. 

¦.. 

τάσεων και συνθηκών, υπό tis 
οποίεε ο γιατρόβ µπορεί να συνταγογραφήσει. 

«Πλαφόν» αναµένεται και στην 
αξία εργαστηριακών και διαγνωστικών 

εξετάσεων που θα διενεργήσουν 
σε ασφαλισµένουε του 

ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα. Και σε 
amis tis περιπτώσει n ανώτατη 
δαπάνη θα είναι µειωµένη κατά 
20% σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περσινή. 

Για τον έλεγχο των συγκεκριµένων 
περιορισµών, n διοίκηση του 

ΕΟΠΥΥ διαµορφώνει ηλεκτρονικούε 
µηχανισµούε. Μέχρι να ολοκληρωθούν, 

έχει τη δυνατότηταya ζητήσει 
τη συνδροµή ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

. 
Συγκροτεί, επίσηβ, πενταµελή 

επιτροπή, n οποία θα έχει eos έργο 
την ανάπτυξη και την εφαρµογή 
εργαστηριακών και διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων. Πρόκειται για θεραπευτικέβ 

οδηγίεβ γιατιβ εξετάσειβ 
και τι s πράξειβ που µπορούν να 
διενεργηθούν ανά πάθηση. 

«Ψαλίδι» αναµένεται και στα 
ποσά που θα χρεώνουν στον ΕΟΠΥΥ 

ιδιωτικέβ κλινικέβ για νοσηλεία 
ασφαλισµένων του. 

To υπουργείο Υγείαε προχωρεί 
και σε vies x\\iis αποζηµίωσα για 
εξετάσει και υπηρεσίες των κλινικών, 

ανάλογα µε τη βαθµολογία 
που aires θα λάβουν eos npos την 
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. 
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