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Καταγγέλλουμε και ζητάμε την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου 49976/5-12-2012 του ΕΟΠΥΥ, που αναφέρεταi στην 
«Αποζημίωση με νέα ανώτατη ασφαλιστική τιμή για διαγνωστικές εξετάσεις, από τους ιδιωτικούς συμβεβλημένους 

πάροχους υγείας», την οποία σας επισυνάπτουμε. 

Ο Οργανισμός μιλάει για αποζημίωση με βάση τη νέα ασφαλιστική αποζημίωση (δημιουργείται νέα 
κατηγοριοποίηση τιμών ;) για εξετάσεις υψηλού κόστους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που εκτελούνται σε 
συμβεβλημένους παρόχους Υγείας. (Είναι η τελευταία παράγραφος της πρώτης σελίδας της εγκυκλίου και αναφέρεται 
και σε αιματολογικές εξετάσεις). 

Δημιουργείται νέα κατηγοριοποίηση τιμών εργαστηριακών εξετάσεων και θεωρούνται υψηλού κόστους εξετάσεις των 
2, 3 και 4 ευρώ ; 

 Θέλουμε άμεσα να μας γνωρίσει ο ΕΟΠΥΥ : 

 Αν οι τιμές αυτές πέρασαν-εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Τιμολόγησης του ΚΕΣΥ (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) 
 Ποιοί τις εισηγήθηκαν στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ 

 Αν εζητήθη η άποψη-θέση του ΠΙΣ ή άλλων Ιατρικών Συλλόγων ή Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών 

 Αν έχει τιμολογηθεί η ιατρική εργασία που θα καταστήσει αξιόπιστες τις εξετάσεις αυτές, καθώς και ο 
εξοπλισμός  

 Ποιά επιστημονική επιτροπή επεξεργάστηκε τις τιμές, από ποιούς αποτελείτο και πού εργάζονται τα μέλη της  

Είναι δυνατόν να θεωρείται υψηλού κόστους και να μειώνεται η εξέταση  

χοληστερίνης από         4,49      σε        3,49      (- 0,68) 
τριγλυκερίδια                4,49                  3,49      (- 1,00) 
σάκχαρο                       2,26                  2          (- 0,26) 
TSH                             12,38                11         (-1,38) 
κρεατινίνη                    4,05                  3,8        (- 0,25)              κλπ. 

 Οι τιμές των εργαστηριακών αιματολογικών εξετάσεων που έχουν τιμολογηθεί από το 1991, αντί να αυξηθούν 
μειώνονται, ευτελίζοντας την Υγεία των Πολιτών στο όνομα της οικονομικής συγκυρίας. 

Δεν θα «σωθούν» τα Ταμεία μειώνοντας 0,20 λεπτά την απαραίτητη εξέταση σακχάρου ή της ουρίας, διότι η ποιότητα 
έχει σημασία, η αξιοπιστία του αναλώσιμου και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Η τιμολόγηση του 
σακχάρου αίματος στο εργαστήριο που χρειάζεται αναλώσιμο-σύριγγα-φιαλίδιο-βαμβάκι-αυτοκόλλητο επίθεμα-ιατρική 
εργασία & εκτύπωση της απάντησης τιμολογείται από 2,26 σε 2 ευρώ. Στον αυτοέλεγχο που κάνουν οι διαβητικοί, η 
κάθε λήψη στοιχίζει περίπου 1 ευρώ και είναι αυτοέλεγχος, χωρίς ιατρική αξιολόγηση. Κατανοείτε για τί Βαβέλ μιλάμε ; 

 Θεωρούμε δε μη επιτρεπτή την απόφαση για άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου μετά την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, 
διότι σε όλα υπάρχει ο χρόνος προσαρμογής και στο χώρο της Υγείας δεν πρέπει να υπάρχουν αιφνιδιασμοί. 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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