Ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ το clawback (το ποσόν και το ποσοστό υπέρβασης του προϋπολογισμού ανά κατηγορία εξετάσεων) για το 1ο εξάμηνο
του '17.
Το εξοντωτικό ποσοστό του 48,38 % για τους υπερήχους θίγει άμεσα τα μικρομεσαία ακτινολογικά εργαστήρια που έχουν κύρια πηγή εσόδων την εκτέλεση υπερηχογραφημάτων.
Τα μέχρι τώρα μέτρα αναχαίτισης της υπερβολικής ζήτησης, με τον εξορθολογισμό του συστήματος παραπομπής, τον περιορισμό της προκλητής και της
πλασματικής ζήτησης αποδείχθηκαν ότι δεν φτάνουν, διότι είναι ανεπαρκή.
Είναι προφανής η αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμού για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
Και αυτή όμως από μόνη της δεν αρκεί, αφού απλώς θα ισχύουν τα ίδια
(προκλητή ζήτηση, πλασματικές εξετάσεις, ασύδοτη παραπεμπτικογράφηση)
με μεγαλύτερο προϋπολογισμό.
Χρειάζονται αποφασιστικά μέτρα που θα χτυπούν το πρόβλημα στην πηγή
του, δηλαδή στην παραπομπή και όχι στην εκτέλεση που σήμερα πληρώνει
δραματικά τις ανεπάρκειες του συστήματος.
Παράλληλα, κάθε υπέρβαση του προϋπολογισμού πρέπει να βαραίνει αναλογικά περισσότερο τις μεγάλες υποβολές, όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη
κατανάλωση και όχι να επιμερίζεται με το ίδιο ποσοστό σε μικρούς και μεγάλους.
Η πολύ θετική εξέλιξη του διαχωρισμού των κωδικών θα πρέπει να συνοδευτεί απαραίτητα και έγκαιρα με τα απαραίτητα δραστικά μέτρα περιορισμού
της υπερ-παραπεμπτικογράφησης πριν είναι οριστικά αργά για τα μικρομεσαία εργαστήρια που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των υπαρχουσών μονάδων και έχουν απέναντί τους την αθρόα επέκταση των μεγάλων
ομίλων. Η πολύ θετική επαναφορά των πληθυσμιακών κριτηρίων στην ίδρυση νέων μονάδων θα φέρει κάποιους φραγμούς σε αυτήν την αθρόα επέκταση, χωρίς να εμποδίζει την εγκατάσταση νέων μικρών μονάδων από νέους γιατρούς.
Για την παρούσα εξοντωτική υπέρβαση του κωδικού των υπερήχων (που
πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα δυο υπερηχογραφήματα που εκτελέστηκαν το πρώτο εξάμηνο του '17 ήταν χωρίς αμοιβή) αυτό που πρέπει να
γίνει άμεσα είναι να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της από ένα ικανό
ποσόν που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο ΕΟΠΥΥ.
Η καλή θέληση υπάρχει, ως φαίνεται.
Είναι δίκαιο, να γίνει πράξη.
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