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ΘΕΜΑ:  Μέτρα Διάσωσης του  ΕΟΠΥΥ 
 
          Κύριε Υπουργέ με έκπληξη ακούσαμε τον υποδιοικητή του ΕΟΠΥΥ να αναφέρεται σε κατηγορίες 
και κατηγοριοποιήσεις ιατρικών εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια .  
        Να σας ενημερώσουμε ότι τα ιατρικά εργαστήρια όπως και κάθε άλλο ιατρείο που λειτουργεί στην 
ελληνική επικράτεια, διαθέτει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την οικεία νομαρχία και εκτελούν τις 
ιατρικές πράξεις που προβλέπονται από το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα, στις οποίες η Πολιτεία έχει 
θέσει όλες εκείνες τις προδιαγραφές προκειμένου τα εργαστήρια να λειτουργούν όπως πρέπει και με 
ασφάλεια.  
     Θεωρούμε παράνομο, απαράδεκτο και ύποπτο,   χωρίς ξεκάθαρη πολιτική εντολή,  χωρίς ξεκάθαρα 
επιστημονικά κριτήρια,  να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τους γιατρούς σε καλούς και κακούς  και να 
προσπαθούμε να αναδιανείμουμε τον προϋπολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων εις όφελος κάποιων 
αλυσίδων θέτοντας εκ των υστέρων κριτήρια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. 
Είναι ευθύνη της πολιτείας να χορηγεί τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και  τις άδειες λειτουργίας των 
ιατρείων και των εργαστηρίων. Εάν η  Πολιτεία κρίνει ότι οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν 
αλλάξει,  είναι επίσης δική της και αποκλειστική  ευθύνη,  να προσαρμόσει, με πολιτικές αποφάσεις, τις 
προδιαγραφές, οι οποίες και θα ισχύσουν  για όλα τα εργαστήρια. 
     Κύριε Υπουργέ είμαστε μαζί σας σε κάθε προσπάθεια που βελτιώνει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών 
υγείας,  είμαστε μαζί σας να συζητήσουμε με επιστημονικά και ποιοτικά κριτήρια την αναβάθμιση των 
ιατρικών εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,    αλλά θα είμαστε κάθετα απέναντι σας σε 
κάθε μεμονωμένη προσπάθεια οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου η μεμονωμένου στελέχους της 
διοίκησης να σοβιετοποιήσει και να ισοπεδώσει  ιατρικά πτυχία , άδειες λειτουργίας ιατρείων και να μας 
φέρει πίσω στην πελατειακή συμπεριφορά της περασμένης εικοσαετίας.  
      Κύριε Υπουργέ σας παρακαλούμε οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε να εφαρμόσετε στο ισχύον σύστημα 
λειτουργίας ιατρικών εργαστηρίων και ιατρείων γενικότερα, να την εφαρμόσετε ως πολιτική πλέον επιλογή 
με προεδρικό διάταγμα έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη επιστημονικά κριτήρια και να ενημερωθούν όλοι και οι 
νεότεροι συνάδερφοι που έρχονται καθώς και οι παλαιότεροι για να προσαρμοστούν στις καινούριες 
απαιτήσεις. 
     Εμείς δεν θα δαιμονοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο μας, δεν θα αρνηθούμε ποτέ να 
οργανωθούμε με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά βοηθήματα της αγοράς αλλά δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να 
υποτιμηθεί ο έλληνας επιστήμονας ιατρός. 
     Εξ άλλου ας μη μας διαφεύγει  και το γεγονός, ότι η ελεύθερη επιλογή γιατρού  από τον ασθενή είναι 
εκείνη  που θα ξεχωρίσει  τον «καλό» από τον «κακό»  γιατρό  και καμία κατηγοριοποίηση από κανένα 
μανδαρίνο που μπορεί να κρύβει και κάθε είδους σκοπιμότητα. 
       
     Ως προς τα δημοσιεύματα του τύπου που διαρρέουν πληροφορίες  προθέσεών σας, για  μέτρα 

διάσωσης του ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνουν  « Αγορά πακέτων εξετάσεων και επεμβάσεων για τους ασθενείς 

μετά από διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα» ή  «Διαγωνισμούς ανά πολυϊατρείο 

του ΙΚΑ για πακέτα εξετάσεων μέχρι και 2.500 ευρώ,  με στόχο την μείωση του κόστους για περισσότερα τεστ» 

κλπ,  θέλουμε να πιστεύουμε ότι  είναι παραπληροφόρηση  και αποκυήματα νοσηρής φαντασίας  
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ευφάνταστων δημοσιογράφων που δεν αξίζουν  περαιτέρω συζήτησης  και περιμένουμε την  άμεση 
διάψευσή τους. 
 
     Τέλος , ύστερα από την συνάντηση που είχαμε μαζί σας  στις 20-7-12,  έχουμε την βεβαιότητα, ότι πριν 
από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου, θα επιδιώξετε την ενημέρωση και  τις εισηγήσεις  (στον βαθμό 
βεβαίως που μας αφορά)  και της  Πανελλήνιας Ένωσης των Βιοπαθολόγων.  
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