
Συνάδελφοι,  επειδή παρατηρούνται συνεχώς κρούσματα κατευθυνόμενης παραπομπής 
για εξετάσεις κυρίως από υποκ/τα του πρώην ΙΚΑ, προς συγκεκριμένες αλυσίδες,  σας 
καλούμε να μη διστάσετε να καταγγέλλετε άμεσα και επώνυμα τέτοιες πρακτικές όπως η 
παρακάτω συνάδελφος. 
Επίσης στο site θα βρείτε και αφίσα  για την ενημέρωση των ασθενών την οποία να την 
αναρτήσετε στα εργαστήριά σας, αλλά και στα ΙΚΑ και τα ΚΕΠ της περιοχής σας. 
Από την  ΠΕΕΒΙ 
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Κου ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗ 

Κοινοποίηση:  1. Γρ. Προέδρου         
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                          3. Πανελλήνια ένωση εργαστηριακών  ιατρών ΠΕΕΒΙ    

 

Επανέρχομαι στην καταγγελία μου από  9 -2-2012  αρ. πρωτοκόλλου 2162 «κα- 

τευθυνόμενη παραπομπή ασθενών» .  Το ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής  εξακολουθεί 

να αγνοεί την οδηγία του ΕΟΠΥΥ, ότι όλα τα διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια 

που είχαν σύμβαση με κάποιο ταμείο  που συγκροτούν τον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ,ΤΥΔΚΥ) στις 31-12-2011  έχουν την δυνατότητα εκτέλεσης πα- 

ρακλινικών εξετάσεων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από 1-1-2012. 

   Το ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής συνεχίζει να δίνει την παλαιά λίστα συμβεβλημέ- 

νων ιατρείων μέχρι και σήμερα , με την διαφορά ότι τις τελευταίες ημέρες έχει 

καταρτίσει «νέα» λίστα που παραδίδει στους ασφαλισμένους με αναδιάταξη της 

θέσης των παλαιών συμβεβλημένων, προτάσσοντας γνωστή αλυσίδα διαγνωστι- 

κών κέντρων. 

   Ερωτάσθε  εάν: 

1) το ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής έχει αυτονομηθεί?                

2) εάν οι ενέργειές τους έχουν την ευλογία σας ? 

3) ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται?  

4) γιατί δεν υπάρχουν όλα τα ονόματα των ιατρείων-εργαστηρίων  που έχουνε 

κάνει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής στις λίστες  ? 

5) Το ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής έχει περιορίσει στο ελάχιστο την  λειτουργία του 

λόγω της κρίσης (έλλειψη αντιδραστηρίων), όμως έχει την οικονομική ευχέρεια 

να επιβαρύνει το ταμείο του και το περιβάλλον μοιράζοντας την μη ισχύουσα  

λίστα σε ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ . Ενώ θα αρκούσαν μόνο λίγες λέξεις « πη- 

γαίνετε  σε όποιο διαγνωστικό εργαστήριο η κέντρο θέλετε».                  

   Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Αγία Παρασκευή    17-2-2012                                            Η ιατρός  

                                                                                              Βλόντζου Ευαγγελία 


