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ΘΕΜΑ: Προτάσεις για επιμέρους θέματα της σύμβασης. 

 

1] Σχετικά με την προοπτική άμεσης ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ 

Ο Οίκος Ναύτου έχει τις εξής ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν: 
α)  Έχει  μηνιαίο πλαφόν 1400 € πάνω από το οποίο ΔΕΝ επιτρέπεται η εκτέλεση εξετάσεων 
β)  Δίνει περιθώριο εκτέλεσης εξετάσεων 2 μήνες 
Έτσι  τα περισσότερα εργαστήρια, όταν κλείσουν το πλαφόν, τα επιπλέον παραπεμπτικά του  μήνα, τα 
κρατάνε και τα καταθέτουν τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο μήνα (όποτε κλείνει το δίμηνο). 
Αυτό σημαίνει ότι κατά την ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ, θα βρεθούν πολλά εργαστήρια που 
νόμιμα μεν, θα έχουν στην κατοχή τους παραπεμπτικά του προηγούμενου διμήνου, ΔΕΝ  θα μπορούν δε να 
τα καταθέσουν στον ΕΟΠΥΥ. 
Γι’ αυτό ζητούμε, κατ’ εξαίρεση, τον πρώτο μήνα ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ, να δοθεί η 
δυνατότητα στους γιατρούς να καταθέσουν ΟΛΑ  τα παραπεμπτικά του Οίκου Ναύτου που έχουν στην 
κατοχή τους έστω και του περασμένου διμήνου, εφ’ όσον αυτό ήταν το καθεστώς που ίσχυε στο εν λόγω 
Ταμείο. 
 
2]  Σχετικά με τα παραρτήματα των εταιριών Υγείας. 
 
Με το σημερινό καθεστώς,  πολλές εταιρίες, όμιλοι ή αλυσίδες Διαγνωστικών Κέντρων, διαθέτουν από λίγα 
έως πάρα πολλά παραρτήματα,  τα οποία σύμφωνα με τον Νόμο διαθέτουν άδεια λειτουργίας με τα 
αντίστοιχα τετραγωνικά, τα ανάλογα μηχανήματα και τον υπεύθυνο Γιατρό,  ώστε … να εκτελούν τις 
εξετάσεις  στον χώρο τους. 
Στην πράξη όμως,  ενώ υπάρχουν τα τυπικά προσόντα,  στην ουσία χρησιμοποιούνται  απλά σαν 
αιμοληπτήρια και οι εξετάσεις μεταφέρονται στο κεντρικό εργαστήριο για εκτέλεση,  για λόγους βεβαίως 
οικονομίας. 
Εν όψει λοιπόν της υπογραφής των νέων συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ και για λόγους αφ’ ενός μεν  ίσης 
μεταχείρισης,  αφ’ ετέρου δε προστασίας της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ,  προτείνουμε: 
« Η υποχρέωση για πιστοποίηση (ISO) παρεχομένων υπηρεσιών και εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό 
έλεγχο, που προβλέπονται από τον Νόμο και την Σύμβαση,  να αφορούν και τα παραρτήματα των ΙΔΕ 
και των Πολυϊατρείων». 
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