
 

 

 
 

Κε Υπουργέ Υγείας 
Κε Αναπληρωτή Υπουργέ Υγείας 
Κε Πρόεδρε της επιτροπής Κοιν. Υποθέσεων 
Κα Κοινοβουλευτική εκπρόσωπε της Κυβέρνησης 
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι Ιατροί, Βουλευτές  
 
Ονομάζομαι: 
Είμαι Ιατρός Βιοπαθολόγος, ένας από τους πολλούς που πλήττονται από 
τα νέα μέτρα   και: 
 
Απευθυνόμαστε σε εσάς λόγω της θέσης σας αλλά και  λόγω της 
διπλής σας ιδιότητας , αυτή του βουλευτή και αυτή του ιατρού στο 
ελληνικό κοινοβούλιο.  
Η Ιατρική Βιοπαθολογία είναι μια ειδικότητα απαραίτητη, όπως όλες, στην ιατρική 
διάγνωση και θεραπεία.  

 
Τα τελευταία όμως χρόνια οι Ιατροί αυτής της ειδικότητας δεχόμαστε 
μια ανήθικη, ισοπεδωτική και δόλια οικονομική επίθεση που  δήθεν 
έχει επιβάλλει η τρόικα και οι θεσμοί.  
 
Το 2013 δεχθήκαμε 45% κούρεμα με την μέθοδο του Claw back και του 
Rebate επί των δεδουλευμένων μας στον ΕΟΠΥΥ , ομοίως το 2014  
40-65% κούρεμα και το 2015 κανείς δε γνωρίζει ακόμα πόσα, πως, 
πότε, και με ποιους όρους θα αποζημιωθεί η εργασία μας. 
 Όλα αυτά τα χρόνια διαμαρτυρηθήκαμε, φωνάξαμε, αντιδράσαμε χωρίς όμως καμία, μα 
καμία σοβαρή αντιμετώπιση των δικαίων μας.  
Σας παραπέμπω στις πάγιες και ουσιαστικές προτάσεις μας ( έγγραφα που έχουμε 
παραδώσει στους υπουργούς υγείας κατά καιρούς ) οι οποίες εξασφαλίζουν μια ΠΦΥ 
αξιοπρεπή για τον έλληνα ασφαλισμένο ασθενή, μια αξιοπρεπή εργασία του 
εργαστηριακού ιατρού αλλά και μια λειτουργία εντός του κλειστού προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ. 

 
Οι προτάσεις μας (που ήδη έχουμε καταθέσει επίσημα στο Υπουργείο 
Υγείας) για Ηλεκτρονικά (από την ΗΔΙΚΑ) Ελεγχόμενη 
Συνταγογράφηση μέσω των Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων, της 
Κάρτας Υγείας ασθενούς, τις Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Ελέγχου και επικουρικά τις Εκπτώσεις Όγκου (Rebate) ξεκινώντας 
από τα υψηλά κλιμάκια: 



 

 

α) Κινούνται ευθέως απέναντι στη διαφθορά , στη μίζα στη κατευθυνόμενη 
συνταγογράφηση, υπερσυνταγογράφηση και πλασματική ζήτηση και σίγουρα 
εξαλειφουν πάνω από το 90% της διαφθοράς στο χώρο μας.  
β) Εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα όλων των εργαστηρίων μικρών και μεσαίων που είναι 
απλωμένα σε όλη την ελληνική επικράτεια από την Κρήτη έως το Διδυμότειχο.  
γ) Εξασφαλίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές , της ελεύθερης επιλογής ιατρού και της 
αποζημίωσης κατά πράξη και περίπτωση της ιατρικής πράξης.  
δ) Εξασφαλίζουν πάνω από 10.000 θέσεις πραγματικής εργασίας και όχι εργασίας των 
400 ευρώ για τους βοηθούς και των 700 ευρώ για ιατρούς.  
ε) Προστατεύουν την κοινωνική ισορροπία και συνοχή προστατεύοντας όλους τους 
εργαζόμενους στο χώρο και ταυτόχρονα χτυπούν ανελέητα όσους προσπαθούν να 
έχουν ομήρους εργαζόμενους στο χώρο μας χρησιμοποιώντας τους ως 
διαπραγματευτικό όπλο εκβιάζοντας το σύστημα και την κοινωνία.  
στ)  Είναι μακριά από την κινεζοποίηση τόσο των εργασιακών δεδομένων στο χώρο 
μας , όσο και του επιπέδου ποιότητας των ιατρικών πράξεων που παράγουμε. 
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι και ταυτόχρονα βουλευτές ο λόγος που απευθυνόμαστε 
σήμερα σε εσάς είναι ακόμα πιο σημαντικός και σοβαρός από την οικονομική , 
κοινωνική και εργασιακή εξαθλίωση που έχουμε υποστεί. 

 
Σήμερα γίνεται μια οργανωμένη, συνειδητή και στοχευμένη 
προσπάθεια εξαφάνισης της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας στο τόπο μας. 
 
Μετά την ανακοίνωση ενός σκληρού rebate για το 2015 κάποιοι 
προχωράνε σε μια βάναυση ΥΠΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ των εξετάσεων της 
τάξης του 40% επί των τιμών του 1991  
Η Υποκοστολόγηση αυτή δεν έχει στόχο την μείωση της δαπάνης, και την διαφύλαξη 
του κλειστού προϋπολογισμού αλλά την εξαθλίωση και το κλείσιμο 1800 μικρών και 
μεσαίων εργαστηρίων (από τα 2000 που λειτουργούν σήμερα). 
Αυτοί που  (κρυβόμενοι πίσω από το δάκτυλό τους) αποφάσισαν την συγκεκριμένη 
υποκοστολόγηση με την δικαιολογία ότι δήθεν ήταν προαπαιτούμενο της τρόικας, 
ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν, ποιους εξυπηρετούσαν και τι επιπτώσεις  θα επέφεραν 
Η δικαιολογία αυτής της υποτιμολόγηση είναι πολύ φτηνή και έωλη μιας και με το rebate 
εξασφαλίζεται η δαπάνη εντός του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και φυσικά δε 
λαμβάνεται υπ όψιν ούτε η καταπολέμηση της διαφθοράς που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει , 
ούτε ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης μέσω των ιατρικών 
πρωτοκόλλων που ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί και που εφαρμόζονται με 
απαράδεκτους ρυθμούς χελώνας ευνοώντας τους βιαστές του συστήματος. 
Χωρίς κανένα από τα εργαλεία που προτείνουμε για την καταπολέμηση της 
υπερσυνταγογράφησης. 
Χωρίς σύσταση τμήματος ελεγκτών που να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση 
των ιατρικών εξετάσεων (Real time έλεγχος). 
Χωρίς ουσιαστικό ιατρικό περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης. 
Χωρίς καμία πραγματική προσπάθεια εξορθολογισμού της δαπάνης στο χώρο μας. 
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Η απαξίωση της ιατρικής πράξης μέσω της υποτίμησης της αξίας της 
οδηγεί σε υποβάθμιση της ειδικότητας , σε κινεζοποίηση των 
εργασιακών δεδομένων και σε άμεση υποβάθμιση της παρεχόμενης 
ποιότητας. 
Ήδη στα νοσοκομεία μας οι θέσεις των ειδικευόμενων Ιατρών Βιοπαθολόγων είναι 
σχεδόν κενές , ήδη τα νέα εργαστήρια που ανοίγουν είναι ελάχιστα .  
Η εφαρμογή της υποκοστολόγησης είναι η χαριστική βολή στον χώρο μας που θα έχει 
ως συνέπεια την διαγραφή της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας από τις ιατρικές 
ειδικότητες  λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους νέους ιατρούς.  
Προσβάλουμε έτσι όλους εκείνους που με την έρευνα, την προσπάθεια και την εργασία 
τους, καθηγητές , ερευνητές και καθημερινούς ιατρούς που έκαναν περήφανο το 
πανεπιστήμιο αλλά και τη πατρίδα μας , κέρδισαν το επιστημονικό σεβασμό 
παγκοσμίως και που αποτελούν φωτεινά σημεία και παραδείγματα προς μίμηση για 
τους νέους ιατρούς στην επιστημονική ιατρική κοινότητα. 

 
Τα επιχειρήματα της ντόπιας αλλά και της ξένης τρόικας που 
απαιτούν αυτήν την υποκοστολόγηση είναι λανθασμένα και έωλα , 
ύποπτα και δόλια κατά τη γνώμη μας. 
1. Η υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού ήδη προστατεύεται από το rebate που 

σχεδιάζουν και μάλιστα και με το παραπάνω. 
2. Η στυγνή σύγκριση τιμών με άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι ύποπτη γιατί συγκρίνουν 

τιμολόγια σκανδιναβικών και γερμανικών μοντέλων υγείας που απέχουν παρά πολύ 
από το δικό μας αποφεύγοντας να πλησιάσουν και να αναφερθούν σε γαλλικά ή 
ιταλικά μοντέλα υγείας που είναι πιο κοντά στο ελληνικό. Συγκρίνουν τιμολόγια 
εξετάσεων με χώρες που δεν περιλαμβάνουν την εργαστηριακή πράξη στις ιατρικές 
πράξεις. Συγκρίνουν ουρανοξύστες με μονοκατοικίες και αποφασίζουν τη τιμή 
μονάδας για τη θέρμανση τους ...... Αν είναι δυνατόν .....  Αυτή η αναφορά του 
μέσου όρου είναι τραγικά στοχευμένη και επικίνδυνη μιας και δε συμπεριλαμβάνει 
το μέσο όρο επίπεδου παροχής υπηρεσιών υγείας άλλα αγγίζει ύποπτα μόνο τις 
τιμές μερικών ιατρικών πράξεων. 

3. Οι συγκριτικοί πίνακες τιμολογίων που λαμβάνονται υπ όψιν είναι εν πολλοίς 
λανθασμένοι. Ο κατάλογος τιμών της Γερμανίας που επικαλούνται είναι ψεύτικος 
(στην διάθεσή σας ο κανονικός κρατικός τιμοκατάλογος).  

4. Ξεχνούν να λογαριάζουν (τεχνηέντως ) τον όγκο των ιατρικών πράξεων που όσο 
αυξάνεται αφήνει περιθώρια διαπραγμάτευσης στην αγορά αντιδραστηρίων, δε 
λογαριάζουν το εργασιακό κόστος και γενικά το κόστος λειτουργίας ενός 
εργαστηρίου που είναι πάγιο και σταθερό ανεξάρτητα από τον όγκο  των 
εξετάσεων. Επίσης συγκρίνουν στεγνά και εγκληματικά, εργαστήρια αναφοράς που 
εκτελούν εξετάσεις μεγάλου κόστους που δεν δέχονται ασθενείς  με καθημερινά 
εργαστήρια που εκτελούν εξετάσεις σε ασθενείς . 

5. Η ανησυχία τους για δήθεν διασφάλιση της ποιότητας είναι ψεύτικη μιας και η 
υποκοστολόγηση κατά 40%, γίνεται σε τιμές  του 1991 όποτε καταλαβαίνετε ότι η 
περαιτέρω μείωση τους θα είναι η απόλυτη καταστροφή και το άνοιγμα της 
αποδόμησης της ΠΦΥ σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 



 

 

 
 
 
 
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι , κύριες και κύριοι βουλευτές  
Η προσπάθεια της τρόικα (εσωτερικής και εξωτερικής ) ξεκινάει από  
την υποτίμηση και εξαφάνιση του εργαστηριακού ιατρού και θα 
συνεχίσει σε όλο το ιατρικό επιστημονικό φάσμα.  
 
Η εξαφάνιση του εργαστηριακού ιατρού της γειτονιάς , του ιατρού 
συμβούλου για πάρα πολλά καθημερινά προβλήματα υγείας παράλληλα με 
την εξαφάνιση των νέων ιατρών με εργαστηριακή κατεύθυνση οδηγεί 
μαθηματικά στην εξάρτηση της ΠΦΥ από επιχειρηματικούς ομίλους 
που απρόσωπα και με κινεζικές φιλοσοφίες λειτουργίας θα ελέγχουν , θα 
καθορίζουν και θα απομυζούν τα λίγα σήμερα κονδύλια της ΠΦΥ που θα 
αυξηθούν ήταν κάποιοι θα έχουν μονοπωλήσει το χώρο και θα 
ελέγχουν το 100% .  
 
Αν αποδεχθείτε αυτά τα μέτρα θα παραδώσετε στα σούπερ μάρκετ 
υγείας την ΠΦΥ , θα απαξιώσετε τον έλληνα ιατρό, θα συμφωνήσετε 
σε μια μονοπωλιακή άσκηση της ιατρικής πράξης που δε θα 
καθορίζει η ελληνική αλλά η ξένη και οικονομοτεχνική φιλοσοφία με 
αποτελέσματα που μπορείτε να φανταστείτε.  
 
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και εξήγηση χρειαστείτε. 
Ελπίζουμε τόσο ο ιατρικός σας όρκος, όσο και ο πολιτικός σας όρκος να 
σας οδηγήσει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις τόσο για την ιατρική 
επιστήμη όσο και για τον τόπο μας.  
 
Ο Ιατρός 


