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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στόχος η δημιουργία πλαισίου που θα

κάνει διαχειρίσιμη τη μείωση των τιμών
Μεσοσχαθμική μείωση 43

σε

51

κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις
περιλαμβάνει η συμφωνία μεταξύ
της Αθήνας και των θεσμών που
στην υπουργική Απόφαση
ΥΑ για την ανακοστολόγηση
που υπεγράφη χθες και αποτελούσε
το τελευταίο σε εκκρεμότητα
προαπαιτούμενο για την εκταμίευση
του 1 δισ ευρώ
Η ΥΑ προβλέπει επίσης ότι οι τιμές
των υπολοίπων εργαστηριακών
εξετάσεως μειώνονται μεσοσταθμι
κά κατά 9 και παράλληλα μειώνεται
κατά 18 η τιμή αποζημίωσης
των μαγνητικών τομογραφιών και
κατά 10 του pet-scan
Επισημαίνεται δε ότι η απόδοση
των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από
δύο μήνες και σε αυτό το διάστημα
η κυβέρνηση δεσμεύεται να
ένα συνολικό σχέδιο του
Δ Σ του ΕΟΠΥΎ για τον έλεγχο της
δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων
που θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες
οδηγίες και διαγνωστικά
πρωτόκολλα real time έλεγχο των
παραπεμπτικών και δικαιότερο
εκπτώσεων
αποτυπώθηκε

παρουσιάσει

σύστημα

Ανεξήγητη η ετημονή
των θεσμών στη μείωση
των τιμών
Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό
την πίεση της εκπλήρωσης όλων
των προαπαιτούμενων για την
της δόσης και είναι
μιας ανεξήγητης επιμονής
των θεσμών αποκλειστικά και μόνο
στη μείωση των τιμών ως μηχανισμού
ελέγχου του κόστους τονίζει
το υπουργείο Υγείας και σημειώνει ότι
εκταμίευση

αποτέλεσμα

η αρχική πρόταση των θεσμών
προσδιόριζε το ποσοστό μείωσης
των τιμών περίπου στο 70
Από την άλλη πλευρά η αντιπρόταση
που παρουσίασε η διοίκηση
του ΕΟΠΥΎ και η Αριστοτέλους
συνδΥ.Α.σμό μείωσης
τιμών σε ποσοστό περίπου 30 και
αυξημένο rebate όγκου Αν και σύμ¬
συμπεριλάμβανε

φωνα με την πολιτική ηγεσία του υ
πουργείου,»η παραπάνω εναλλακτική
πρόταση ήταν τεκμηριωμένη και
διασφάλιζε πλήρως τη συγκράτηση
της δαπάνης στο όριο του κλειστού
προϋπολογισμού 302 εκατ ευρώ
τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τους
θεσμούς

Σημαντική επιβάρυνση στα
διαγνωστικά εργαστήρια
Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι
απόρροια της ΥΑ θα είναι μια
επιβάρυνση στο χώρο των
σημαντική

διαγνωστικών εργαστηρίων και
η κυβέρνηση θα

προσθέτει πως

προσπαθήσει σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους των διαγνωστικών
εργαστηρίων να δημιουργήσει ένα
πλαίσιο που θα κάνει διαχειρίσιμη
αυτή τη μείωση των τιμών ως εξής

Ομαλοποιώντας τη ροή των πληρωμών
προς τους ιδιώτες παρόχους
παρεμβαίνοντας στην προκλητή ζήτηση
με τις παρεμβάσεις που
παραπάνω κατανέμοντας
με δικαιότερο τρόπο τις εκπτώσεις
επί της δαπάνης και δίνοντας κίνητρα
για την προώθηση συνεταιριστικών
σχημάτων στον χώρο των
διαγνωστικών εργαστηρίων Με
αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται
κλίμακας στην προμήθεια
των αντιδραστηρίων και θα
η βιωσιμότητά τους Είναι
προφανές ότι από τη ρύθμιση αυτή
μειώνεται η οικονομική επιβάρυνση
των ασφαλισμένων σε ποσοστό
αντίστοιχο με τη μείωση στις τιμές
των εξετάσεων σημειώνει το
Στρατηγική επιλογή της
κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τα
αναφέρθηκαν

οικονομία

ενισχύεται

υπουργείο

δημόσια διαγνωστικά εργαστήρια
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
ΠΦΥ και να ενισχύσει τη δυνατότητα
του ΕΣΥ να καλύπτει τις
εξετάσεις του πληθυσμού
τονίζει η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου επισημαίνοντας ωστόσο
ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η
των δημόσιων δομών είναι
αναγκαία η συνεργασία με τους
ιδιώτες παρόχους με σαφές πλαίσιο
και μηχανισμούς ελέγχου έτσι ώστε
η πρόσβαση των πολιτών στις
εξετάσεις να είναι
η δαπάνη να ελέγχεται
με διαρθρωτικά μέτρα και όχι με το
μηχανισμό του claw-back και η
να είναι συνεπής στις οικονομικές
υποχρεώσεις της προς τα
εργαστήρια
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ
εργαστηριακές

αναβάθμιση

διαγνωστικές

διασφαλισμένη

πολιτεία

συμβεβλημένα
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Μείωση στο κόστος και
αύξηση στις συμμετοχές
των ασφαλισμένων για
να πάρουμε την υηοδόση

Ρεπορτάζ

Μάριος Ροζάκος
mrozakos@dimokratianews.gr

χθες η εκκρεμής
απόφαση του υπουργείου
Υγείας για τη δραστική μείωση
κόστους των διαγνωστικών
εξετάσεων η οποία
θα φτάσει μεσοσιαθμικά το 43°/ο για
τις 51 εξετάσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή
στη διαγνωστική δαπάνη και
το 9 για τις υπόλοιπες εργαστηριακές
εξετάσεις
Με την απόφαση αυτή έκλεισε ο
κύκλος των μέτρων που ζητούσαν οι
δανειστές μας για να εκταμιευθεί η
υποδόση του δισ ευρώ αλλά το Δι
οικιιτικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας ESM δεν
συνεδρίασε για να εγκρίνει την αποδέσμευση
του ποσού χθες όπως αναμενόταν
μεταθέτοντας την αποδέσμευση
για σήμερα ή αύριο
Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μίνα
Αντρέεβα επιβεβαίωσε χθες ότι
όλες οι εκκρεμείς προαπαιτούμενες
δράσεις και πρόσθεσε Εφόσον
η αξιολόγηση των θεσμών είναι
θετική το Δ.Σ του ESM αναμένεται να
συνεδριάσει πριν από τα Χριστούγεννα
ώστε να λάβει την απόφαση για το
δισ ευρώ

Υπεγράφη

1

εφαρμόστηκαν

1

Περιμένει το κουαρτέτο
Η νέα καθυστέρηση στην εκταμίευση
οφείλεται στο ότι ο ESM περιμένει από
το κουαρτέτο των πιστωτών να επιβεβαιώσει
ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
καλύπτει τις απαιτήσεις των δανειστών
Η απόφαση μειώνει επίσης κατά
18
την τιμή αποζημίωσης των
τομογραφιών και κατά 10
του pet-scan Η απόδοση των μέτρων
θα αξιολογηθεί ύστερα από δύο μήνες
μαγνητικών

Το υπουργείο Υγείας προωθούσε
ως λύση έναν συνδυασμό μείωσης
τιμών σε ποσοστό περίπου 30

και μεγαλύτερου συστήματος εκπτώσεων
rebate όγκου Ομως σύμφωνα με
χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου
υπήρξε ανεξήγητη επιμονή των θεσμών
αποκλειστικά και μόνο στη μείωση
των τιμών ως μηχανισμού ελέγχου
του κόστους με αποτέλεσμα η
απόφαση να υπογραφεί υπό την πίεση
της εκπλήρωσης όλων των
προαπαιτούμενων

για την εκταμίευση της
υποδόσης
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Φάρμακα με
ΦΠΑ13%(!)

καταγγέλλει
τώραοΠΦΣ
Αλαλούμ με
το υπουργείο
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ επικρατεί

στη φαρμακευτική

αγορά, καθώς, σύμφωνα

με τον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο
(ΠΦΣ), τις τελευταίες
ημέρες αρκετά σκευάσματα
υπάγονται πλέον
σε αυξημένο συντελεστή

ΦΠΑ 13%, αντί
του μειωμένου συντελεστή
6%. «Για μια σειρά
σκευασμάτων, όπως

οι ηπαρίνες και τα

σκιαγραφικά,

οι εταιρίες

υπολογίζουν πλέον

ΦΠΑ 13%. Την ίδια
ώρα, λοιπόν, που έχει
παγώσει η δόση του 1
δισ. ευρώ προς τη χώρα
μας, λόγω υπέρβασης
των δαπανών του
ΕΟΠΥΥ, το ίδιο το κράτος
υπερφορολογεί τον
εαυτό του και ανεβάζει
το κόστος της φαρμακευτικής
δαπάνης
ακόμα
επιβαρύνοντας

περισσότερο

τους

ασφαλισμένους.

Το ποσό
της φαρμακευτικής
δαπάνης

αυξάνεται, λόγω
ΦΠΑ άρα μειώνεται

το ποσό κάλυψης προς

τους ασφαλισμένους»
αναφέρει σε ανακοίνωση
του ο ΠΦΣ.

Η δέσμευση
Οι φαρμακοποιοί

δηλώνουν

έκπληκτοι για
τη συγκεκριμένη εξέλιξη,
τονίζοντας ότι το
υπουργείο Υγείας είχε
δεσμευτεί για την
των φαρμάκων
στον χαμηλό συντελεστή
6%. «Το αλαλούμ
παραμονή

στον χώρο των φαρμάκων

συνεχίζεται, παρά
τις κυβερνητικές
του καλοκαιριού
και τη συμφωνία
με τους δανειστές. Πρέπει,
επιτέλους, να γίνει
κατανοητό από την
δεσμεύσεις

κυβέρνηση

ότι η φαρμακευτική
αγορά αποτελεί

έναν ευαίσθητο

τομέα της οικονομίας,
που δεν υπόκειται
στους νόμους των αγορών,
αλλά υπερισχύει ο

κοινωνικός χαρακτήρας,
επειδή η Υγεία και

το φάρμακο είναι
αγαθά» καταλήγει

κοινωνικά

ο ΠΦΣ.
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Αυτό κι αν ήταν λάθος
λάθος είπε το υπουργείο Οικονομικών
για την εφαρμογή ΦΠΑ 1 3 σε ορισμένβ
σκευάσματα που περιλαμβάνονται στο νέο δελτίο
τιμών φαρμάκων Παρόλο που τα φάρμακα με τις
τελευταίες αυξήσεις στον ΦΠΑ έμειναν στο 6
έκπληκτοι οι πάροχοι είδαν στο πρόσφατο δελτίο
Συγγνώμη

τιμών φάρμακα όπως ηπαρίνες και σκιαγραφικά
με συντελεστή 1 3
Συμφωνά με τους φαρμακοποιούς
ο διπλός ΦΠΑ αποδίδεται σε λάθος
και εφαρμογή του νόμου και αναμένεται
να διορθωθεί ώστε να διαμορφωθεί στο 6 όπως
Μ.-Ν Γ
προβλέπεται
ερμηνεία

5. ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΦΠΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
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Από τον Ιανουάριο

Ακριβαίνουν λόγω ΦΠΑ δεκάδες φάρμακα
από τον Ιανουάριο

Ακριβαίνουν
δεκάδες φάρμακα μετά την

φαρμάκων στον υπερμειωμένο

τους σε συντελεστή ΦΠΑ 13
Πρόκειται για σκευάσματα όπως οι
ηπαρίνες οι αντιοροί αλλά και
προϊόντα σκιαγραφικά
αντισυλληπτικά με βάση τις ορμόνες
ανοσολογικά

ή οπερματοκτόνα

Συγκεκριμένα το νέο δελτίο
θα ισχύσει στα τέλη Ιανουαρίου
περιλαμβάνει δυο συντελεστές ΦΠΑ
6 και 1 3
παρά τις κυβερνητικές
δεσμεύσεις του καλοκαιριού και τη
συμφωνία με τους δανειστές νόμος
4334/2015 για την παραμονή των
τιμών

συντελεστή

6

ένταξη

Αυτό προκύπτει άλλωστε και από
απάντηση της γ γ Δημόσιων Εσόδων
προς τον ΕΟΦ με ημερομηνία 9
Δεκεμβρίου

σύμφωνα με την οποία
αρκετά σκευάσματα υπάγονται πλέον
σε συντελεστή ΦΠΑ 13 και όχι 6
Ο

αυξημένος συντελεστής ΦΠΑ

σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Αττικής ανεβάζει το κόστος
της φαρμακευτικής δαπάνης επιβαρύνοντας
ακόμη περισσότερο τους
ασφαλισμένους Όπως εξηγεί με
βάση λοιπόν μια παλιά δασμολογική

οδηγία αυξάνεται λόγω ΦΠΑ το
ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης
άρα μειώνεται το ποσό κάλυψης προς
τους ασφαλισμένους και δημιουργείται
επιπλέον αναστάτωση στην
φαρμακευτική

αγορά

Ήδη οι φαρμακευτικές εταιρείες
τιμολογούν με ΦΠΑ 13 με αποτέλεσμα
από χθες οι φαρμακοποιοί να
αγοράζουν με ΦΠΑ 13 δεκάδες
Προϊόντα αλλά πρέπει να πωλούν
έως και τις 29 Ιανουαρίου με ΦΠΑ
6
αφού τότε θα τεθεί σε ισχύ η
εφαρμογή του νέου δελτίου τιμών για
τα φαρμακεία

6. ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 45 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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Υπεγράφη χθες εσπευσμένα η υπουργική απόφαση

Μείωση έως 43 στις
τιμές των εξετάσεων
νται μεσοοταθμικά σε ποσοστό 43
ενώ οι υπόλοιπες εργαστηριακές
εξετάσεις μειώνονται μεσοοταθμι
κά κατά 9
Παράλληλα μειώνεται κατά 18 η
τιμή αποζημίωσης των μαγνητικών
τομογραφιών και κατά 10 του

Προκειμένου να ανάψει

το πράσινο φως για την

εκταμίευση της υποδόσης
του

1

δισ ευρώ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

pet scan
Σύμφωνα με την ηγεσία του
Υγείας η απόφαση
αυτή ελήφθη υπό την πίεση της
εκπλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων
για την εκταμίευση της
δόσης και είναι αποτέλεσμα μιας
ανεξήγητης επιμονής των θεσμών
αποκλειστικά και μόνο στη μείωση
των τιμών ως μηχανισμού ελέγχου
του κόστους
Το υπουργείο Υγείας πάντως
σε μια προσπάθεια να περιορίσει
τις αντιδράσεις των παρόχων
χθες ότι η κυβέρνηση θα
προσπαθήσει σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους των διαγνωστικών
εργαστηρίων να δημιουργήσει ένα
πλαίσιο που θα κάνει διαχειρίσιμη
αυτή τη μείωση των τιμών με τους
παρακάτω τρόπους
►Ομαλοποιώντας τη ροή των
πληρωμών προς τους ιδιώτες πα
ρόχους
►Παρεμβαίνοντας στην προκλη
τή ζήτηση με παρεμβάσεις όπως
κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικά
πρωτόκολλα κ ά
►Κατανέμοντας με δικαιότερο
τρόπο τις εκπτώσεις επί της δαπάνης
rebate
υπουργείου

στις τιμές η
μείωση μεσοσταθμι
κα φθάνει οτο 43
51
που απορροφούν
εξετάσεις
για τις
το 80 της δαπάνης των
εξετάσεων των ασφαλισμένων
του ΕΟΠΥΥ προβλέπει
υπουργική απόφαση η οποία υπεγράφη
εσπευσμένα χθες προκειμένου
να ανάψει το πράσινο φως
για την εκταμίευση της υποδόσης
του 1 δισ ευρώ
Σύμφωνα με την υπουργική
η απόδοση των μέτρων θα
αξιολογηθεί μετά από δύο μήνες
Σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση
δεσμεύεται να παρουσιάσει ένα
συνολικό σχέδιο του ΕΟΠΥΥ για
τον έλεγχο της δαπάνης των
εξετάσεων που θα
κατευθυντήριες οδηγίες
και διαγνωστικά πρωτόκολλα
real time έλεγχο των παραπεμπτικών
και δικαιότερο σύστημα
rebate όγκου

Ψαλίδι

διαγνωστικών

απόφαση

διαγνωστικών

περιλαμβάνει

εκπτώσεων

Πιο αναλυτικά σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση
οι τιμές των 51 διαγνωστικών
οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στη διαγνωστική
δαπάνη σε 302 εκατομμύρια ευρώ
ανέρχεται ο κλειστός προϋπολογισμός
του ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις
των ασφαλισμένων του μειώνο¬
ΑΠΟΦΑΣΗ

εξετάσεων

ανακοίνωσε

►Δίνοντας κίνητρα για την προώθηση

συνεταιριστικών σχημάτων
στον χώρο των διαγνωστικών
Με αυτό τον τρόπο θα
εργαστηρίων

επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας
στην προμήθεια των αντιδραστηρί¬

ων και θα ενισχύεται η βιωσιμότη
τάτους αναφέρει χαρακτηριστικά
η ανακοίνωση
Καταλήγοντας το υπουργείο
Υγείας διευκρινίζει ότι από τη
ρύθμιση αυτή μειώνεται η οικονομική
επιβάρυνση των ασφαλισμένων
σε ποσοστό αντίστοιχο με τη
μείωση στις τιμές των εξετάσεων

και ξεκαθαρίζει ότι στρατηγική
επιλογή της κυβέρνησης είναι να

ενισχύσει τα δημόσια διαγνωστικά
εργαστήρια της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ και να
ενισχύσει τη δυνατότητα του ΕΣΥ
να καλύπτει τις εργαστηριακές
του πληθυσμού
εξετάσεις

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στομεταξύ
από 1ης Ιανουαρίου δεν θα εξυπηρετούν

τους ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι γιατροί
σε περίπτωση μη έκδοσης του ΦΕΚ
της παράτασης των συμβάσεων
του τρέχοντος έτους
Σύμφωνα με τους γιατρούς
παράταση με απόφαση Δ.Σ του
Οργανισμού δεν είναι αποδεκτή
ηθικά και νομ«ά και θα υποχρεώσει
την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ
σε κήρυξη επίσχεσης εργασίας με
τον Οργανισμό
Παράλληλα η Ένωση θα
σε ομαδική κατάθεση
αγωγών κατά του ΕΟΠΥΥ
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των
πρώην ταμείων που εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ και του υπολειπόμενου
10 των επισκέψεων/πράξεων
εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ που
από το 2012 Σημειώνεται
ότι μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
των πρώην ταμείων εκτιμάται στα
250 εκατ
εντός

απλή

προχωρήσει
ατομικών

εκκρεμούν

7. ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ
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ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Εκλεισαν
τα προαπαιτούμενα
για τη δόση του 1 δισ
Με την υπογραφή της υπουργικής
απόφασης για την ανακοστολόγηση
των διαγνωστικών εξετάσεων έκλεισαν
τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση
του 1 δισ ευρώ Η απόφαση προβλέπει
μεσοσταθμική μείωση 43
στις τιμές των 51 πιο δαπανηρών
εξετάσεων και 9 για τις
υπόλοιπες Σελ 4
διαγνωστικών

Ικανοποιήθηκαν όλα
τα προαπαιτούμενα
έρχεται η δόση
δαπάνη ενώ οι υπόλοιπες

ΤηςΠΕΝΝΥΓ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Με την υπογραφή της υπουργικής

απόφασης για την ανακοστολόγηση
των διαγνωστικών εξετάσεων
ολοκλήρωσε χθες η κυβέρνηση
το σύνολο των δράσεων
που περιλαμβάνονταν στο δεύτερο
πακέτο προαπαιτουμένων και είχαν
συνδεθεί με την υποδόση
του 1 δισ ευρώ Πλέον η Αθήνα
αναμένει την έκθεση υλοποίησης
των θεσμών η οποία θα κατατεθεί
στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης
ESM για να εγκριθεί η διάθεση
της υποδόσης πιθανότατα
σήμερα θα συνεδριάσει Η
εκπρόσωπος της Κο
αναπληρώτρια

εργαστηριακές

εξετάσεις μειώνονται
μεσοσταθμικά κατά 9 Επιπλέον
προβλέπεται μείωση κατά 18
στην τιμή αποζημίωσης των
τομογραφιών και κατά
10 στην τιμή αποζημίωσης του
pet-scan Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας η απόδοση των μέτρων θα
μαγνητικών

αξιολογηθεί ύστερα από δύο μήνες
διάστημα κατά το οποίο θα εκπονηθεί
ένα συνολικό σχέδιο από
τον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο της
των διαγνωστικών εξετάσεων
που θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες
οδηγίες και διαγνωστικό
πρωτόκολλα real time έλεγχο
δαπάνης

παραπεμπτικών

και δικαιότερο

σύστημα

εκπτώσεων rebate

Αποστασιοποίηση
Σε ανακοίνωση του υπουργείου
Υγείας γίνεται προσπάθεια
της ηγεσίας από
το περιεχόμενο της απόφασης
Οπως αναφέρεται η απόφαση
ελήφθη υπό την πίεση της
των προαπαιτούμενων
και είναι αποτέλεσμα ανεξήγητης
επιμονής των θεσμών αποκλειστικά
και μόνο στη μείωση των
τιμών ως μηχανισμού ελέγχου του
κόστους Το υπουργείο Υγείας
υποστηρίζει ότι η πρόταση της
τρόικας προσδιόριζε το ποσοστό
μείωσης τιμών περίπου στο 70
Σημειώνεται ωστόσο ότι πληροφορίες
της Κ αναφέρουν πως η
αρχικό απαίτηση των εκπροσώπων
των δανειστών όπως αυτή είχε
διατυπωθεί από το περασμένο
αφορούσε σε μεσοσταθμική
μείωση της τάξης του 40
Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση
του υπουργείου Υγείας η
της διοικόσης του ΕΟΠΥΥ
και του υπουργείου συμπεριλάμβανε
έναν συνδυασμό μείωσης
τιμών σε ποσοστό περίπου 30
και αυξημένου rebate όγκου Και
εmσημαίvεται αν και η παραπάνω
εναλλακτική πρόταση ήταν
και διασφάλιζε πλήρως
τη συγκράτηση της δαπάνης στο
όριο του κλειστού προϋπολογισμού
302 εκατ ευρώ τελικά δεν έγινε
αποδεκτή από τους θεσμούς
Σε μία προσπάθεια να χρυσώσει
το χάπι στα διαγνωστικά
εργαστήρια το υπουργείο
ομαλοποίηση της ροής
των πληρωμών προς τα ιδιωτικά
διαγνωστικά παροχή κινήτρων
για την προώθηση συνεταιριστικών
σχημάτων στον χώρο των
διαγνωστικών εργαστηρίων
διαγνωστικά πρωτόκολλα
και άλλες και δικαιότερες εκπτώσεις
επί της δαπάνης rebate
αποστασιοποίησης

εκπλήρωσης

Προβλέπεται μεσοσταθμική μείωση
καιά 9 των εργαστηριακών
εξετάσεων

Μεσοσταθμική
μείωση της τάξης
του 43 στις τιμές
των πιο δαπανηρών

καλοκαίρι

διαγνωστικών

εξετάσεων
μισιόν Μίνα Αντρέεβα δήλωσε
χθες πως εφόσον η αξιολόγηση
των θεσμών είναι θετική το Δ.Σ
του ESM αναμένεται να συνεδριάσει
πριν από τα Χριστούγεννα
έτσι ώστε να λάβει την απόφαση
για την εκταμίευση του εναπομείναντος
1 δισ ευρώ
Είχε προηγηθεί το Σαββατοκύριακο

μαραθώνιος επαφών των
των δανειστών και της
ελληνικής πλευράς με τους πρώτους
να ζητούν γερό ψαλίδι στις
τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων
που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ Η
υπουργικό απόφαση που υπεγράφη
τελικά χθες προβλέπει μεσοσταθ
μικό μείωση της τάξης του 43
στις τιμές των 51 mo δαπανηρών
εκπροσώπων

διαγνωστικών εξετάσεων αυτές
δηλαδή που έχουν συμμετοχή της
τάξης του 85 στη διαγνωστική

αντιπρόταση

τεκμηριωμένη

προαναγγέλλει

αυστηρά

