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Ερώτηση προς
Τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Καθυστερήσεις ενεργοποίησης του νέου πλαισίου συμβάσεων προμηθειών του
ΕΟΠΥΥ και αδυναμία προσφοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
Με το άρθρο 34 του Ν.4447/2016 διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Υγείας το νέο πλαίσιο
συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής
διατροφής καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ.
Με το άρθρο 34 ρυθμίστηκε η επέκταση του rebate & clawback σε όλους τους παρόχους
του ΕΟΠΥΥ, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με όλους τους παρόχους
προϊόντων και υπηρεσιών, η υποχρέωση τήρησης μητρώου παρόχων και άλλα ζητήματα
που αφορούν τη λειτουργία, τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο του πλαισίου
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ισχύς του νέου πλαισίου ισχύει από 01/01/2017. Για να μπορεί ένας πάροχος να
προμηθεύει τον ΕΟΠΥΥ από αυτήν την ημερομηνία πρέπει να έχει υπογράψει σύμβαση με
τον οργανισμό. Παρόλο που τον Δεκέμβριο του 2016 το Υπουργείο Υγείας
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών
Προϊόντων (ΣΕΙΒ), μέχρι σήμερα σύμφωνα με καταγγελίες μελών του ΣΕΙΒ καμία σύμβαση
δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιπροσθέτως ο ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινώσει τιμές
και κατηγορίες προϊόντων. Ως εκ τούτου αυτή τη στιγμή το σύστημα προμηθειών του
οργανισμού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οι ασθενείς σε αυτό το διάστημα δεν δύνανται
να προμηθευτούν μια σειρά προϊόντων απαραίτητων για την αποκατάσταση της υγείας
τους. Αναγκάζονται να καλύπτουν από ίδιους πόρους την προμήθεια ιατρικών προϊόντων
που κυμαίνονται από νάρθηκες ως καθετήρες. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης μπορεί
να οδηγήσει σε σκηνικό κατάρρευσης τις ιατρικές προμήθειες, δημιουργώντας σοβαρά
προβλήματα σε μια σειρά κατηγοριών ασθενών, από διαβητικούς και άλλους χρονίως
πάσχοντες ως ασθενείς με κατάγματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνάψεις συμβάσεων με τους παρόχους
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, ορθοπεδικών και
αναπνευστικών συσκευών του ΕΟΠΥΥ; Είναι δυνατή η προσφορά των ως άνω
προϊόντων στους ασθενείς; Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης
συμβάσεων, η νέα διαδικασία προμήθειας και να ανακοινωθούν οι τιμές των σχετικών
προϊόντων;

2. Υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για
παράταση ισχύος του προηγούμενου πλαισίου προμηθειών για ένα εύλογο χρονικό
διάστημα, εφόσον όντως υφίσταται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύναψης
συμβάσεων με τους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων
ειδικής διατροφής, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών;
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