
 

 

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Διάλογος για να μην αφανισθούν οικονομικά 
οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί  - Συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων 

Ελλήνων σήμερα  
 

 
Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 
20.11.2013, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), και 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κλινικοεργαστηριακών Ιατρών, παρουσία του Προέδρου του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου. κ. Μιχάλη Βλασταράκου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. 
Γιώργου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Δημήτρη Τσάμη, της 
Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Βαρβάρας Ανεμοδουρά και της Προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Πατρών,  κ. Α. Μαστοράκου. 
 
Η ΠΟΣΙΠΥ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κ. Θ. Χατζηπαναγιώτου, τον Γενικό Γραμματέα, κ. Ι. 
Κλινάκη, και τον αντιπρόεδρο, κ. Σπ. Κραμποβίτη. 
 
Την Ομοσπονδία Κλινοκοεργαστηριακών ιατρών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος, κ. Φ. Πατσουράκος.  
 
Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς. 
Από πλευράς Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου τονίσθηκε η ανάγκη να εξευρεθούν δίκαιες λύσεις, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εξόντωση των μικρών και μεσαίων ιδιωτικών εργαστηρίων και 
ιατρείων που εκτελούν και κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις. Η ανάγκη εφαρμογής διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων, πλαφόν, καθώς και κλιμακωτού rebate που θα αντικαταστήσουν το άδικο clawback, 
τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες. 
 
Ο κ. Υπουργός πρότεινε να συνεχιστούν οι συναντήσεις, προκειμένου να εξευρεθούν, μέσα από 
παραγωγικό διάλογο, αλλά και την συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές επεξεργασίας, οι δυνατές και 
πιο δίκαιες λύσεις. 
 



 

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα σταθεί δίπλα στους δοκιμαζόμενους συναδέλφους 
εργαστηριακούς-κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς,  προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους. 
 
Στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους κ. 
κ. Αρχηγούς των Κομμάτων για διάλογο επί των θεμάτων υγείας και των επικείμενων μεταρρυθμίσεων 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το Προεδρείο του Π.Ι.Σ. συναντάται ήδη (καθορισμένη συνάντηση 
σήμερα στις 13.00), με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Πάνο Καμμένο. 
Όπως θα τονίσει το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η ένταση στο χώρο της υγείας 
πρέπει να σταματήσει, η συμμετοχή του ιατρικού κόσμου, στις οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι 
περισσότερο από αναγκαία και οι ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα σε ανθρώπινο δυναμικό στον 
τομέα της υγείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξηθούν ούτε να αποφασιστούν απολύσεις 
για να ικανοποιηθούν ανάγκες αριθμών και βίαιων δημοσιονομικών προσαρμογών. 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διεκδικεί και απαιτεί συμμετοχή σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με 
το μέλλον της λειτουργίας των ιατρών και της περίθαλψης των ασφαλισμένων. 
 
 

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 


