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Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
κ. Κοντό Δημήτριο 
   
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την επιμονή της πολιτικής ηγεσίας να 
μην αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την ιδιωτικά παρεχόμενη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, καθώς και την εμμονή επιβολής 70% ποσοστού 
αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών του Οργανισμού στους ιδιώτες παρόχους, έχει 
καταστεί σαφές ότι η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ είναι κάτω του κόστους προμήθειας των 
υλικών-αντιδραστηρίων καθώς και της συντήρησης των μηχανημάτων.

Λόγω της επερχόμενης επιβ
αναπόφευκτη «αναδιάρθρωση» των διαγνωστικών μονάδων (πιθανές απολύσεις και μείωση 
ωραρίου προσωπικού, μείωση παραγγελιών αντιδραστηρίων), θα οδηγήσει σε αδυναμία 
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με πλήρες πακέ
πρόληψης και διάγνωσης σε όλο το ωράριο λειτουργίας των εργαστηρίων.   

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται απαραίτητη η τηλεφωνική 
επικοινωνία του ασφαλισμένου με το διαγνωστικό εργαστήριο για τη δι
δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων, τον καθορισμό του ραντεβού και τη λήψη των 
απαραίτητων οδηγιών.  

Λόγω της διαφαινόμενης αδυναμίας πλήρους χρηματοοικονομικής κάλυψης του 
διαγνωστικού πακέτου υπηρεσιών της ΠΦΥ από τον ιδιωτικό τομέα, παρα
στις ενδεδειγμένες ενέργειες κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων από τα Νοσοκομεία 
και τις δημόσιες δομές του ΠΕΔΥ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
⋅ ΠΙΣ, ΙΣ 
⋅ Μέλη μας  
⋅ Διοικητής 6ης ΥΠΕ 
⋅ Διοικητές Νοσοκομείων 
⋅ Διοικητής ΝΜΥ ΠΕΔΥ 
⋅ ΠΕ.ΔΙ Αχαΐας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ

( Ν. Π. Δ. Δ. )
Διεύθυνση: Βότση 42,       Τ.Κ.262 21     ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553,

ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΤΡΩΝ   Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ.: 1171 Τ.Κ.: 26110 
www.ispatras.gr     &   e-mail: ispatras@yahoo.gr 

Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την επιμονή της πολιτικής ηγεσίας να 
μην αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την ιδιωτικά παρεχόμενη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, καθώς και την εμμονή επιβολής 70% ποσοστού clawback
αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών του Οργανισμού στους ιδιώτες παρόχους, έχει 
καταστεί σαφές ότι η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ είναι κάτω του κόστους προμήθειας των 

αντιδραστηρίων καθώς και της συντήρησης των μηχανημάτων. 
Λόγω της επερχόμενης επιβολής χαμηλού σε ύψος «κλειστού» προϋπολογισμού, η 

αναπόφευκτη «αναδιάρθρωση» των διαγνωστικών μονάδων (πιθανές απολύσεις και μείωση 
ωραρίου προσωπικού, μείωση παραγγελιών αντιδραστηρίων), θα οδηγήσει σε αδυναμία 
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με πλήρες πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών για εξετάσεις 
πρόληψης και διάγνωσης σε όλο το ωράριο λειτουργίας των εργαστηρίων.    

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται απαραίτητη η τηλεφωνική 
επικοινωνία του ασφαλισμένου με το διαγνωστικό εργαστήριο για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων, τον καθορισμό του ραντεβού και τη λήψη των 

Λόγω της διαφαινόμενης αδυναμίας πλήρους χρηματοοικονομικής κάλυψης του 
διαγνωστικού πακέτου υπηρεσιών της ΠΦΥ από τον ιδιωτικό τομέα, παρακαλώ να προβείτε 
στις ενδεδειγμένες ενέργειες κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων από τα Νοσοκομεία 
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Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την επιμονή της πολιτικής ηγεσίας να 
μην αυξήσει τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για την ιδιωτικά παρεχόμενη Πρωτοβάθμια 

clawback στην 
αποπληρωμή των δεδουλευμένων οφειλών του Οργανισμού στους ιδιώτες παρόχους, έχει 
καταστεί σαφές ότι η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ είναι κάτω του κόστους προμήθειας των 

ολής χαμηλού σε ύψος «κλειστού» προϋπολογισμού, η 
αναπόφευκτη «αναδιάρθρωση» των διαγνωστικών μονάδων (πιθανές απολύσεις και μείωση 
ωραρίου προσωπικού, μείωση παραγγελιών αντιδραστηρίων), θα οδηγήσει σε αδυναμία 

το παρεχόμενων υπηρεσιών για εξετάσεις 

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, καθίσταται απαραίτητη η τηλεφωνική 
ερεύνηση της 

δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων, τον καθορισμό του ραντεβού και τη λήψη των 

Λόγω της διαφαινόμενης αδυναμίας πλήρους χρηματοοικονομικής κάλυψης του 
καλώ να προβείτε 

στις ενδεδειγμένες ενέργειες κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων από τα Νοσοκομεία 
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