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ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕΒΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Π∆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ

Με το παρόν παρουσιάζουµε τις θέσεις της ΠΕΕΒΙ που σε κάποια σηµεία διαφοροποιείται από τις
εκφρασµένες και κατατεθειµένες θέσεις της ΠΟΣΥΠΙ (δευτεροβάθµιο όργανο του κλάδου µας) µε το
από 16/07/2010 σχέδιο της, καθ’ όσον αφορούν τις ιδιαιτερότητες του επαγγελµατικού τοµέα που
εκφράζει η ένωσή µας.
Πάγια θέση της ΠΕΕΒΙ όπως αυτή έχει εκφραστεί µέσα από τις Γενικές της Συνελεύσεις και τους
Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, είναι ότι ο πλήρης έλεγχος των ιατρικών φορέων της ΠΦΥ πρέπει
να ανήκει αποκλειστικά σε γιατρούς.
Εν τούτοις υπό το πρίσµα του από 11-5-10 ψηφισθέντος από την Βουλή Νόµου 3846 για την ΠΦΥ,
και εν όψει έκδοσης νέου Π∆, και στα πλαίσια εποικοδοµητικού διαλόγου, θα θέλαµε να σας
παραθέσουµε τις απόψεις και τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης των Εργαστηριακών Γιατρών γι’
αυτό το υπό έκδοση νέο Π∆.
Κατ’ αρχήν πιστεύουµε ότι ο τοµέας της υγείας δεν προσφέρεται για ελεύθερη επιχειρηµατική
δράση µε σκοπό το κέρδος, γεγονός που επιβαρύνει οικονοµικά τον πολίτη, τα Ταµεία, το Κράτος,
θέση που έχει εκφρασθεί νοµοθετικά και από την σηµερινή Κυβέρνηση και είναι σύµφωνη και µε
οδηγία Bolkenstein της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την οποία εξαιρείται η υγεία από τους
κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
Έτσι σας παραθέτουµε βασικές θέσεις µας, πιστεύοντας ότι αυτές πρέπει να περιληφθούν στο νέο
Π∆, διότι συµπορεύονται µε το πνεύµα του Νόµου και τον προστατεύουν από παρερµηνείες και
καταστρατηγήσεις.
Συµφωνούµε µε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και µηχανοργάνωση των ταµείων και
χαιρετίζουµε τη πρωτοβουλία του ΟΠΑ∆ στο ξεκίνηµα του πιλοτικού προγράµµατος.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

1. Χώροι όπου συνυπάρχουν πολλές ειδικότητες (πολυιατρεία, συστέγαση), να είναι αµιγώς
κλινικοί ή εργαστηριακοί. ∆ηλαδή ένα πολυιατρείο να συνίσταται µόνο από κλινικούς γιατρούς ή
µόνο από εργαστηριακούς γιατρούς. Και τούτο για να εκλείψει το συµφέρον της υπέρµετρης και
κατευθυνόµενης συνταγογράφησης των κλινικών γιατρών µιας εταιρείας προς τα εργαστήρια
αυτής.
2. Ο γιατρός εταίρος σε µια εταιρεία Π.Φ.Υ. να απαγορεύεται να συµµετέχει σε άλλη ιατρική ή
οδοντιατρική εταιρεία Π.Φ.Y. µε οποιαδήποτε συµµετοχή ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατοµικά το επάγγελµα. Το άρθρο αυτό ήδη
περιλαµβάνεται στο Π∆ 84.

3. Να απαγορεύεται η συµµετοχή σε µία εταιρεία γιατρών του ΕΣΥ, και υπάλληλων του ∆ηµοσίου
ή ΝΠ∆∆, ασφαλιστικών Οργανισµών και Ταµείων. (Ήδη υπάρχει στο Π∆ 84)
4. Οι ιατροί, ή οδοντίατροι οι οποίοι συνδέονται µε µόνιµη και αποκλειστική σχέση εργασίας στο
∆ηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆., ή σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία υγείας, να απαγορεύεται να
είναι υπεύθυνοι τµηµάτων σε Φορείς Π.Φ.Υ. ή µέτοχοι ή εταίροι σε ιατρική εταιρεία Π.Φ.Υ.
5. Να µην επιτρέπεται η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων από διαγνωστικά εργαστήρια υπό
οποιαδήποτε νοµική µορφή που συνταγογαραφούνται από κλινικούς γιατρούς µε τους οποίους
έχουν συνάψει οιανδήποτε εργασιακή ή άλλη επαγγελµατική σχέση ή είναι µέτοχοι ή εταίροι σε
αυτά.
6. Να περιληφθούν τα εργαστήρια «φασόν» βιολογικών υλικών και πυρηνικής ιατρικής να
περιληφθούν στην Π.Φ.Υ. διεπόµενα από τους κανόνες αυτής, µε τους εξής περιορισµούς:
I. Να λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση εξετάσεων άλλων εργαστηρίων της
ειδικότητας για την οποία έχουν αδειοδοτηθεί.
II. Να απαγορεύεται να προβαίνουν τα ίδια τα εργαστήρια «φασόν» σε αιµοληψίες και λήψεις
βιολογικών υλικών και να δέχονται δείγµατα αίµατος και βιολογικών υλικών από κλινικούς
ιατρούς και να µη συµβάλλονται µε ασφαλιστικά ταµεία µε οποιονδήποτε τρόπο.
III. Να έχουν πιστοποίηση για τις εξετάσεις και την µεταφορά δειγµάτων και ιδιαίτερες
προδιαγραφές οργάνων και χώρων.
7. Για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση της απαγόρευσής των υποκαταστηµάτων, θα πρέπει να
προβλεφθεί και απαγόρευση της χρήσης διακριτικού τίτλου και σήµατος που να προσοµοιάζουν
µε τα αντίστοιχα άλλης εταιρείας, (ακόµη και αν η εταιρεία είναι κοινών συµφερόντων των
προσώπων που µετέχουν στην εταιρεία που χρησιµοποιεί τον αρχικό διακριτικό τίτλο ή σήµα), ή
να παρουσιάζονται υπό κοινή οµιλική παρουσία σε οποιοδήποτε διαφηµιστικό υπό έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή, δηµιουργώντας ουσιαστικά υποκατάστηµα ή αλυσίδα υποκαταστηµάτων
της εν λόγω εταιρείας.
8. Θα πρέπει να απαγορευθεί ρητά, µε νοµοθετική ρύθµιση, η παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ από
ιδιωτικούς φορείς δευτεροβάθµιας Φ.Υ. µε την µορφή τακτικών εξωτερικών ιατρείων ή άλλων
µονάδων Π.Φ.Υ. που στεγάζονται εντός αυτών. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται η λειτουργία
τµηµάτων επειγόντων περιστατικών για ασθενείς που χρήζουν νοσοκοµειακής περίθαλψης.
9. Θα πρέπει να προβλέπεται η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων των φορέων ΠΦΥ από τους
ίδιους τους φορείς, βάσει επιστηµονικά αποδεκτών µεθόδων.
10. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών θα πρέπει να υπαχθούν στον Κτιριοδοµικό
Κανονισµό και στον Κανονισµό Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων στην κατηγορία χρήσης
γραφείων (απόφαση 3046/304 ΦΕΚ 3—2-89 αρθ.3ΙΕ εξαίρεση) .
11. Στο άρθρο αναφοράς του Π∆ για την ίδρυση αστικών συνεταιρισµών ελευθέρων επαγγελµατιών
ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας
(περίπτωση 2γ, άρθρο 13, νόµος 2071/1992 όπως ισχύει) θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα
παραρτήµατα τους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας εκτός της έδρας τους, δεν θεωρούνται
υποκαταστήµατα αλλά αυτόνοµες µονάδες Π.Φ.Υ. εξυπηρέτησης µελών ή µη µελών (φασόν),
στα οποία θα χορηγούνται άδειες λειτουργίας.

Το παραπάνω πλαίσιο αρχών θωρακίζει απόλυτα τις καθηµερινές δραστηριότητες στην ΠΦΥ και
απαγορεύει στον οποιοδήποτε να εκµεταλλεύεται τα Ταµεία και τον κόσµο. Αυτονόητο είναι ότι όλα
θα παρακολουθούνται µέσω πλήρως µηχανογραφηµένου συστήµατος.

Οι παραπάνω θέσεις έχουν περιληφθεί, σε σχέδιο Π∆ το οποίον εκπονήθηκε από το ∆Σ της
Ένωσής µας, βασισµένο στο ήδη ισχύον Π∆ 84 και τον Νόµο 3846 / 11-05-2010, και
ευρίσκεται στην διάθεσή σας εάν µας ζητηθεί.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Πλακιώτης Ανάργυρος

Κραµποβίτης Σπύρος

Τα µέλη
Καλαµάρη Μαρία

Κλεινάκης Ιωάννης

Κεχαγιά Νεκταρία

Τσελίκης Κων/νος

Βρουβίδου Πολυξένη

Γεωργοπούλου Ευσταθία

Καρούσου Μαρία

Κατσαρός Σπύρος
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