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ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει σαν στόχο πραγματικά την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών 

υγείας και δεν χρησιμοποιεί τα «κριτήρια αξιολόγησης» σαν έναν εύσχημο τρόπο προκειμένου να 

μειώσει τον αριθμό των συμβάσεων των αυτοαπασχολουμένων εργαστηριακών γιατρών και των τιμών 

του ήδη εξευτελιστικού και αυθαίρετα  πολυκουτσουρεμένου κρατικού τιμολογίου του 1991 !!! 

 

     Επειδή η βίαιη εφαρμογή των προτεινομένων κριτηρίων (που είναι συνονθύλευμα κριτηρίων 

διαφόρων ISO) : 

1) Θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στην λειτουργία των εργαστηρίων με επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της ποιότητας των εξετάσεων, 

2) Θα επιβαρύνει οικονομικά τα μέγιστα τα εργαστήρια με επιπλέον ετήσια δαπάνη από 5000 έως  

40 000 €  ανάλογα με τον τύπο του εφαρμοζομένου ISO και μάλιστα σ’ αυτή την δύσκολη οικονομική 

φάση με την τρομερή ύφεση που μαστίζει την χώρα μας, τα αποτελέσματα θα ήσαν καταστροφικά !!! 

3) Η εσπευσμένη εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών στις σημερινές οικονομικές και λειτουργικές 

συνθήκες θα δημιουργήσει την εύλογη εντύπωση έως βεβαιότητα ότι "διώκονται" τα μικρά εργαστήρια 

με πρόσχημα την εξασφάλιση ποιότητας, η οποία δεν αμφισβητείται στην καθημερινή λειτουργία τους. 

      Επειδή στην πραγματικότητα τα ISO  είναι «μια λεπτομερής καταγραφή των βημάτων που 

ακολουθούνται σε κάθε φάση λειτουργίας ενός χώρου,  ώστε   αφ’ ενός μεν, να υπάρχουν σαφείς και 

συγκεκριμένες οδηγίες των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται (ένας «τυφλοσούρτης»),    

αφ’ ετέρου δε, να είναι εύκολα ελέγξιμα τα τυχόντα σφάλματα»,  στην ουσία απευθύνονται σε μεγάλες 

μονάδες με πολλούς εργαζόμενους μη γιατρούς, προκειμένου να υπάρχουν τουλάχιστον, εξασφάλιση και 

έλεγχος των διαδικασιών για την καλή ποιότητα  των αποτελεσμάτων και να προλαβαίνονται  σφάλματα 

που μπορεί να προκύψουν από την αμέλεια του μη ιατρικού προσωπικού. 

Αντιθέτως στα μικρότερα εργαστήρια όπου ο γιατρός ασχολείται αποκλειστικά με όλη την διαδικασία 

της διεξαγωγής των εξετάσεων, το ISO δεν έχει σημαντική προσφορά στην ποιότητα των αποτελεσμάτων, 

καθ’ όσον ο γιατρός λόγω των γνώσεων και της βαθύτερης κατανόησης και επίγνωσης  των ιατρικών 

εργαστηριακών πράξεων, είναι εκ των πραγμάτων σε θέση, να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την ποιότητα 

των εκτελουμένων, από τον ίδιο, εξετάσεων  (με την χρήση του εσωτερικού και του εξωτερικού ποιοτικού 

ελέγχου, όπως άλλωστε ορίζεται  από τον Ν. 4025 αρ.34,  αλλά και από την υπογραφείσα σύμβαση με 

τον ΕΟΠΥΥ  ) χωρίς εκπτώσεις στην διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων.  

 

          Γι’ αυτό  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ η όποια διαδικασία της άμεσης εφαρμογής των 

προτεινομένων «κριτηρίων αξιολόγησης»  και: 

Α)  Ο  ΕΟΠΥΥ  να εφαρμόσει πιλοτικά για ένα διάστημα, εκείνο το σύστημα ελέγχου ποιότητας που θα 

προκύψει ως απαραίτητο μετά από συνεργασία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, αρχίζοντας  ΠΡΩΤΑ από τις ΔΙΚΕΣ 

ΤΟΥ μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ώστε να αποκτήσει τις υποδομές 

εκείνες,  την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ελεγκτικό ιατρικό προσωπικό ,  που θα φέρουν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων από αυτόν,  



υπηρεσιών υγείας, να εντοπισθούν οι αδυναμίες του συστήματος, να εξοικειωθούν οι ειδικευόμενοι 

βιοπαθολόγοι και  να εκπαιδευθούν και οι ιδιώτες ιατροί. 

Β)  Σε ΔΕΥΤΕΡΟ δε ΧΡΟΝΟ,  να μεταφερθεί μέσω των ήδη λειτουργούντων υποδομών ελέγχου του ΕΟΠΥΥ  

και στα  συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ  ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,  η τεχνογνωσία, οι δομές 

ελέγχου, η εκπαίδευση των γιατρών και παρασκευαστών  και τα υλικά, ΔΩΡΕΑΝ,  ώστε αφ’ ενός μεν  να 

προσαρμοστούν και αυτά, σταδιακά, ομαλά και οικονομικά σε ένα καλύτερο ποιοτικά επίπεδο,  αφ’ 

ετέρου δε ο ΕΟΠΥΥ να έχει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας των συνεργαζομένων εργαστηρίων. 

Γ)   Σε καμία δε περίπτωση,   οι όποιες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας εφαρμοστούν,  ΔΕΝ πρέπει επ’ 

ουδενί να χρησιμοποιηθούν, είτε ως μέσα εφαρμογής εκπτωτικής πολιτικής επί των τιμών των 

εξετάσεων,  είτε ως κριτήρια επιλεκτικών συμβάσεων. 

 

Με αυτό τον τρόπο, πέραν της αποφυγής των παρεκτροπών και των κλυδωνισμών από την βίαιη 

προσαρμογή, θα υπάρξει μία σταθερή και σε γερές βάσεις στηριζόμενη και ελεγχόμενη, ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. 

 

Για τα  ΔΣ 
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