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Αριθ. Πρωτ.                                                            Αθήνα    13/12/2012 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση μελών του Δ.Σ. της ΠΕΕΒΙ,  με τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας κ.Σαλμά, στο ΥΥΚΑ. 

 Η αρχική συνάντηση είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ, όπου προσήλθαν τόσο 

ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ.Γ.Πατούλης ,όσο και η Πρόεδρος του ΙΣΠ κ.Β.Ανεμοδουρά,όμως 

μετά από απαξιωτική- εκ μέρους του προσωπικού του γραφείου του κ. Σαλμά- για τα 

πρόσωπα των Προέδρων των δύο μεγαλυτέρων Ι.Σ. της χώρας ,αναμονή διαρκείας περίπου 

δύο ωρών,μας ανακοινώθηκε οτι εκ λάθους  στην συνενόηση , ο κ.Σαλμάς μας ανέμενε στο 

ΥΥΚΑ. 

Στην συνάντηση τελικά , παρευρέθηκε μαζί μας μόνον η κ.Πρόεδρος του ΙΣΠ. 

Συζητήθηκε κατ’αρχάς το θέμα της αυθαίρετης μείωσης των τιμών. Ο κ.Σαλμάς 

αποποιήθηκε (!) της ευθύνης αυτής της απόφασης σε ό,τι αφορά τις Μικροβιολογικές 

εξετάσεις,δήλωσε όμως οτι δεν υπάρχει κατ’ελάχιστον πιθανότητα επαναφοράς αυτών στα 

προηγούμενα επίπεδα. 

Για το θέμα της φημολογούμενης κατάργησης του κλιμακωτού rebate που υπάρχει στην 

σύμβασή μας ,δεν πήρε θέση ,όταν όμως επιτακτικά του τέθηκε το θέμα και εκ μέρους της 

κ.Ανεμοδουρά για την επιβολή πλαφόν τιμών στις εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να 

υπάρξει περιστολή δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ ,δήλωσε ότι μελετά την εφαρμογή άλλων 

μέτρων ,παρομοίων με αυτών του φαρμακευτικού χώρου. 

Γενικά, δεν συμφώνησε με καμμία θέση μας έχοντας τις δικές του απόψεις στα θέματα που 

θέσαμε. 

 Ειδικά , όταν ζητήσαμε την συμμετοχή θεσμικών οργάνων στις επιτροπές 

 που θα ορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης ,παραβλέποντας ακόμα και την υπόδειξη επ’αυτού 

της κ.Προέδρου του ΙΣΠ, απάντησε οτι δεν υπάρχει λόγος παρουσίας ιατρού σε αυτές τις 

επιτροπές (!!!). 

Αντίθετα ,επεσήμανε οτι και βέβαια θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης,τα οποία ακόμα 

επεξεργάζονται  και θα ανακοινωθούν εν καιρώ, γι αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 

εξοπλίζοντας και αναβαθμίζοντας τα ιατρεία μας. 

Στην επιμονή μας να μας απαντήσει αν θα κρίνει με τα ίδια κριτήρια και τα  παραρτήματα -

«αιμοληπτήρια», άλλων μεγάλων αλυσίδων , όπως με τα κριτήρια των δικών μας 

εργαστηρίων,απέφυγε συστηματικά να δώσει απάντηση. 

Τέλος , αρνήθηκε να δεχτεί να του παραδώσουμε τα υπομνήματα που είχαμε ετοιμάσει, 

δηλώνοντας οτι δεν τα διαβάζει αφού έτσι κι αλλιώς  συζητήσαμε τα θέματα που είχαμε και  

στην  αμηχανία μας για την συμπεριφορά αυτή , μας υπέδειξε (για λόγους… ευγενείας), να 

τα αφήσουμε στο γραφείο του . 

Εμείς από την μεριά μας ,έχουμε ήδη δρομολογήσει τις δέουσες ενέργειες – και των νομικών 

συμπεριλαμβανομένων-και παρακολουθώντας τις εξελίξεις  και έχοντας σημαντικούς 

αρωγούς τους Προέδρους των ΙΣΑ και ΙΣΠ, θα εξακολουθήσουμε να παρεμβαίνουμε όπου 

δει ,ελπίζοντας οτι στο τέλος θα δικαιωθούμε. 
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ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ κο ΜΑΡΙΟ ΣΑΛΜΑ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΠ, ΙΣΘ. 
 
Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε 
Κατόπιν της δημοσίευσης του νέου ΕΚΠΥΥ, και της μείωσης των ήδη εξευτελιστικά χαμηλών τιμών 
25 μικροβιολογικών εξετάσεων, και εν όψει του μεγάλου αναβρασμού που επικρατεί στον χώρο 
των εργαστηριακών γιατρών και γενικότερα στον χώρο της υγείας, σας καλούμε : 
 
1)  Να επαναφέρετε τις εξετάσεις στην προτέρα τιμή τους  
2) Να μην επιτρέψετε την κατάργηση του μέχρι σήμερα  ισχύοντος rebate, όπως έχουν 
πρόθεση  οι διοικούντες τον ΕΟΠΥΥ  διότι,  η μείωση των τιμών σε συνδυασμό με την κατάργηση 
του rebate, θα επιφέρει: 
Α. Τεχνητή αύξηση της ζήτησης προκειμένου να αντισταθμιστεί η ζημία (ενέργεια εις βάρος του    
ΕΟΠΥΥ, αν ενδιαφέρεται για περιστολή δαπανών) 
Β. Μείωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ενέργεια επιβλαβής για τους 
ασφαλισμένους) και  
Γ. Άδικες και καταστροφικές συνέπειες για τα εργαστήρια με χαμηλούς τζίρους (ενέργεια 
εξόντωσης και αφανισμού του πυλώνα της α-βάθμιας περίθαλψης, δηλ. των μεμονωμένων 
εργαστηρίων των γιατρών) 
 
3) Άμεση εφαρμογή του Πλαφόν 
Πάγιο αίτημα όλου του ιατρικού κόσμου, ΠΙΣ, Ιατρικών Συλλόγων και Εργαστηριακών Ενώσεων, 
που θα αποτελέσει ανάχωμα στην προκλητή ζήτηση των εξετάσεων και θα δώσει λύση στις  
υπερβολικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ. 
Οι τεχνικές διαδικασίες θα καθοριστούν μέσα από τον διάλογο με τα θεσμικά όργανα, που είναι οι 
Ιατρικοί  Σύλλογοι και οι εργαστηριακές Ενώσεις. 
 
4) Πάταξη της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και προκλητής ζήτησης 
με απαγόρευση της εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, σε εργαστήρια που λειτουργούν στα 
πλαίσια πολυϊατρείου που προέρχονται από τους γιατρούς του ιδίου πολυϊατρείου  
 
Για τον νέο ΕΚΠΥΥ 
Οι έννοιες της «διαπραγμάτευσης των τιμών», των «ασφαλιστικών τιμών»  και των 
«διαγωνισμών», δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, σαν περιεχόμενο του κανονισμού, 
του ενός και μοναδικού δημόσιου φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, διότι: 
Η μεν υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι είδος προς κερδοφόρο εκμετάλλευση,  
Ο δε ΕΟΠΥΥ δεν είναι ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, ιδιοκτησίας κάποιου,  υποκείμενη στους όρους 
της ελεύθερης αγοράς , αλλά Δημόσιος Οργανισμός. 
Τέλος οι σχέσεις του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων του, οφείλουν να είναι αποτέλεσμα που ορίζεται 
μέσα από Νόμους και Θεσμούς και όχι αποτέλεσμα της βούλησης κάποιων υπαλλήλων. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
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