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Αξιότιμε κύριε
Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας στην συνεδρίασή του στις 26-10-2017
ασχολήθηκε επισταμένα με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ για τον συμψηφισμό των
οφειλών για το clawback, που έγινε αιφνιδιαστικά και με πολύ στενά χρονικά
περιθώρια. Τα ανυπόγραφα μηνύματα- σημειώματα που αναρτήθηκαν στο edapy από
τον ΕΟΠΥΥ περιείχαν συμψηφισμούς για το clawback και Rebate από την μία μεριά
και τις οφειλές του Οργανισμού από την άλλη ( απλήρωτοι μήνες και το 10%).
Έδιναν όμως μια πολύ ασφυκτική προθεσμία 3 ημερών για την αποδοχή η μη του
συμψηφισμού. Ακόμη όμως και με την ολιγοήμερη παράταση που έδωσε ο
οργανισμός, τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι πολλά και σοβαρά.
Δεν είναι δυνατόν οικονομικά μεγέθη τεσσάρων ετών 2012-2015 να ελεγχθούν και
να διασταυρωθεί η ακρίβειά τους σε τόσο λίγο χρόνο.
Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι ιατροί σε τόσο λίγο χρόνο να αποφασίσουν την
αποδοχή η όχι των σημειωμάτων.
Δεν είναι δυνατόν να μην έχει ξεκαθαρίσει ο ΕΟΠΥΥ ( με επίσημο τρόπο) ποια θα
είναι η διαδικασία, πόσες θα είναι οι δόσεις και πότε θα υπάρξει εκκίνηση για την
αποπληρωμή των οφειλών.
Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει γραπτή απάντηση από τον Οργανισμό για το τι
θα γίνει με τους τόκους και με εκείνους τους ιατρούς που έχουν καταθέσει προσφυγές
στη δικαιοσύνη και δεν μπορούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα.
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ κωλυσιεργούσε εδώ και χρόνια και δεν ολοκλήρωνε τον
τελικό λογιστικό έλεγχο, διαιωνίζοντας έτσι το πρόβλημα των πληρωμών. Σήμερα
κάτω από το βάρος της ασυνέπειας και εν όψει του ελέγχου της Τρόικας, που απαιτεί
την αποπληρωμή των παροχών, προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει μια
πλασματική εικόνα με το clawback, ως εισπρακτέο ποσό, και τον ΕΟΠΥΥ με
αποθεματικό.
Δυστυχώς το τίμημα της αβελτηρίας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ
καλούνται να πληρώσουν οι ιατροί.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Προτίθεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να αποσύρει την ασφυκτική και
εκβιαστική προθεσμία για την αποδοχή των συμψηφισμών και η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου, να βρει το πολιτικό θάρρος, να καταργήσετε το
απεχθές clawback (επιστροφή χρημάτων για εξετάσεις που εκτελέστηκαν) η
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τουλάχιστον να καταργήσει την εφαρμογή του μέτρου οριζόντια, επί δικαίω
και αδίκω;
Προτίθεται η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να διαβουλευθεί με τους ιατρούς και
να συμφωνηθεί μια διαδικασία τερματισμού της εκκρεμότητας, με όρους
που θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα του οργανισμού, αλλά και την
βιωσιμότητα των ιατρών, ιδιαιτέρως των μικρών εργαστηρίων, όπως έγινε
με τις ιδιωτικές κλινικές ;
Προτίθεστε να λάβετε επιτέλους δίκαια και διαφανή μέτρα ελέγχου και
περιορισμού της υπερσυνταγογράφησης και αυτόματης διακοπής της
έκδοσης παραπεμπτικών από το σύστημα, μόλις εξαντλείται ο κλειστός
προϋπολογισμός; Εφόσον τις ανάγκες των ασφαλισμένων δεν μπορεί να τις
καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός, είναι ηθικό και δίκαιο ο ΕΟΠΥΥ να
ενημερώνει τους ιατρούς έγκαιρα και όχι μετά από μήνες και χρόνια!!!!!
Είναι στις προθέσεις σας να επαναπροσδιορίσετε τους κλειστούς
προϋπολογισμούς ανά περιφέρεια, με πραγματικά στοιχεία;
Προτίθεστε να δώσετε στην δημοσιότητα τον μαθηματικό τύπο που έχετε
εφεύρει και εφαρμόζεται το clawback;
Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
γιατρούς , όπως όλους τους Έλληνες πολίτες με οφειλές προς το Δημόσιο,
δηλαδή όχι λιγότερο από 120 δόσεις;
Προτίθεστε να υπολογίσετε πλέον το ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα εισοδήματα
του 2016;

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΥΥ ,τα μέλη μας δεν αντιτίθενται στον λογιστικό
έλεγχο, ούτε στις εκκαθαρίσεις των ληξιπροθέσμων οφειλών του ταμείου,
αντιτίθενται στον τρόπο υπολογισμού των συμψηφισμών και ζητούν εγγράφως
απαντήσεις για τον υπολογισμό του clawback.
Πιστεύουμε πως ίσως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να επιταχυνθεί η
δημιουργία και εφαρμογή της προσωπικής κάρτας για κάθε ασφαλισμένο, που εκτός
από το ατομικό ιατρικό ιστορικό, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών
παροχών που δικαιούται, με εξαίρεση πάντα τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων
ασθενών.
Αναμένουμε απαντήσεις και απαιτούμε πράξεις
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