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ΠΗΓΕΣ





Σχέδιο ΚΥΑ για «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των
ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, Μάιος 2015
Οι σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 2014
Η παρουσίαση του κ. Δημήτρη Κοντού, Προέδρου ΕΟΠΥΥ, Forum
Μονεμβασιάς, Οκτώβριος 2014
Δημοσιεύσεις σχετικά με την επίπτωση των μέτρων των Μνημονίων επί
της υγείας του πληθυσμού
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ





Οι οικονομικές συνθήκες και μεταρρυθμίσεις στο
Σύστημα Υγείας έχουν προσβάλλει το επίπεδο υγείας
του πληθυσμού
Οι στρεβλώσεις του συστήματος φαίνεται ότι
εντείνονται από την οικονομική κρίση
Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την πρόσβαση στην
«υγεία», αλλά και τη σταθερή και επαρκή
χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών του
πληθυσμού
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ



Οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα είναι αυτοί που
υποφέρουν περισσότερο και έχουν ανάγκη από
μεγαλύτερη προστασία και φροντίδα



Απαιτείται άμεση μέριμνα για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης και της υγειονομικής κάλυψης
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ





Πώς εξασφαλίζεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε
νέους, άνεργους και ανασφάλιστους
Ποια τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες
πρόσβασης στο σύστημα για αυτούς
Στόχος είναι να εξομοιωθούν οι ανασφάλιστοι με τους
ασφαλισμένους
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Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Ήδη από το 2006 με την ΚΥΑ 139491 καθορίζονται
προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασίες
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων
και οικονομικά αδυνάτων πολιτών



Με τον Ν.4238/2014 προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες ΠΦΥ
παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την
οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική του
κατάσταση και τον τόπο κατοικίας του
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Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Με τον Ν.4270/2014 (άρθρο 182) προστίθεται και η
παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους
που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα
και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής
περίθαλψης από οποιονδήποτε ΦΚΑ
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Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Με την ΥΑ 56432/28.6.2014 για την ανάγκη κάλυψης
των ανασφαλίστων, προβλέπεται ότι θα προκληθεί
ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό που δεν
θα υπερβαίνει τα 340 εκ. ευρώ



Με την ΥΑ 70520/2014 καθορίζεται προϋπολογισμός
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το 2015 στα 2 δις
ευρώ, που περιλαμβάνει και τη φαρμακευτή περίθαλψη
ανασφάλιστων και δαπάνη για εμβόλια, ορούς και
παράγωγα αίματος
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Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ






Δικαιούχοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες νομίμως
διαμένοντες στην Ελλάδα, υπήκοοι κρατών μελών ΕΕ
και αυτοί τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες
στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας
τους
Αρμόδιοι για τη συνταγογράφηση είναι αποκλειστικά και
μόνο ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του ΠΕΔΥ
Όλα τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στη θετική
Λίστα
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Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ







Σε ισχύ οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου συμμετοχών
και επιβαρύνσεων κατά τη συνταγογράφηση σε
ασφαλισμένους
Διακριτή κωδικοποίηση και έκδοση παραστατικών
πληρωμής που καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό
Το ποσό που αφορά την κάλυψη αυτή συνυπολογίζεται
στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και
στο claw back και στον υπολογισμό των περιθωρίων
των δικτύων διανομής
Ρυθμίσεις μπορούν να οριστούν για τις εκπτώσεις και
επιπρόσθετα rebates των ΚΑΚ
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ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ


Άμεσα ανασφάλιστοι σε 2.480.000 περίπου



Κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής περίπου
212.000 ανασφάλιστοι έλαβαν συνταγή



Μικρή συμμετοχή που μπορεί να αποδοθεί σε άγνοια
του μέτρου, μικρότερες ηλικίες που δεν κάνουν χρήση
φαρμάκων, κάλυψη από άλλα ΑΜΚΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΜΑΪΟΥ 2015






Βασίζεται εν πολλοίς στις ίδιες νομοθετικές διατάξεις
που ρυθμίζουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης
Έλαβε υπόψη και εισήγηση από Ομάδα Εργασίας για τη
διερεύνηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την
πρόσβαση στις μονάδες ΠΦΥ και Νοσοκομεία
Θεσπίζει σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας
Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), με το οποίο διασφαλίζεται η
δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές παροχής
περίθαλψης
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ






Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και
τα μέλη των οικογενειών τους
Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., του Ε.Κ.Χ. και λοιπών
τρίτων χωρών και τα μέλη των οικογενειών τους
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και
οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους
Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών
ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά δεν
δικαιούνται παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ







Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν
δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο
Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των
ΚΚΠ ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν
δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο
Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι
ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για
οποιοδήποτε λόγο
Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η
κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή
χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή
αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή
σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ






Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες
για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ κλπ.
Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής
για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη
των οικογενειών τους
Αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των
οικογενειών τους
Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349,
351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το
Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο
χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και
αρωγής.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ





Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και τα μέλη των οικογενειών τους, Λογοτέχνες, Έλληνες
μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο
θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά, Έλληνες
μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και
κληρικοί των Πατριαρχείων, Αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των
οικογενειών τους,
Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε
ιδρύματα αγωγής ανηλίκων
Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης
απόφασης αναβολής απομάκρυνσης
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ




Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής

αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο
συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων) και

διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων
από τις δημόσιες δομές
Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής
περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των
χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που
προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση
φαρμάκων και εμβολίων
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων στους
δικαιούχους του ΒΥΑ ισχύουν οι όροι και οι
προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και
συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση
τους σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.
56432/2014.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ




«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
θα προκληθεί αύξηση στη ζήτηση των δημόσιων
υγειονομικών υπηρεσιών επομένως και βραχυπρόθεσμη
αύξηση του κόστους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, η
οποία όμως θα απορροφηθεί από το έκτακτο σχέδιο
στελεχιακής ενίσχυσης που ήδη εκπονεί η Κυβέρνηση.
Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη αύξηση του κόστους για
την περίθαλψη των ανασφάλιστων θα συνοδευτεί από
μακροπρόθεσμο οικονομικό και, κυρίως, κοινωνικό
όφελος».
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ






Στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί σε εφαρμογή, το
αργότερο, από τις αρχές του Ιούνη
Μια γενική εκτίμηση για τη δαπάνη του ισχύοντος
πλαισίου την υπολογίζει σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως
«Η αποτελεσματικότητα της ΚΥΑ θα εξαρτηθεί από το
κατά πόσο θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε το
σύστημα υγείας με πόρους και ανθρώπους»
Ενδεικτικό των ακάλυπτων αναγκών της κοινωνίας είναι
πως οι αιτήσεις για την κάλυψη σίτισης, ηλεκτρικού
ρεύματος και ενοικίου, αγγίζουν τις 110 χιλιάδες, με τη
συντριπτική πλειοψηφία (106 χιλιάδες) να αφορούν τη
σίτιση
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ


Δικαιούχοι του βιβλιαρίου ανασφαλίστων και κάλυψης
της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης θα έχουν και
οι περίπου 2,5 εκατ. ανασφάλιστοι πολίτες και
μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και μετανάστες



Παραμένει η ασάφεια στην ακριβή εικόνα του κόστους
της δαπάνης
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ


Ωστόσο, δεν θα υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, όπως
είχε προτείνει η ομάδα εργασίας. «Παίρνουμε το ρίσκο
να εξυπηρετηθούν και κάποιοι που δεν έχουν τόση
ανάγκη, παρά να γίνει ακόμα πιο δύσκαμπτο το
σύστημα», εισάγοντας εισοδηματικό κριτήριο



Αυτό όμως απασχολεί τους περισσότερους ότι μπορεί
να υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ







Πέραν του προϋπολογισμού της δημόσιας
φαρμακευτικής δαπάνης
Α) Δωρεές, χορηγίες, αξιοποίηση Κοινοτικών πόρων,
Αξιοποίηση στοιχείων ΕΟΠΥΥ, Πρωτογενές πλεόνασμα,
έσοδα από εγκληματικές οικονομικές δραστηριότητες
Β) Μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης, όπως και η
αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων που μπορεί να
απελευθερώσουν πόρους
Γ) ???
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

24

