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 ΠΡΟΣ 

κ.Σωτήρη Μπερσίμη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

ΚΟΙΝ: 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

  

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  

  Με αφορμή την σημερινή μας συνάντηση θα θέλαμε να σας θέσουμε τα κύρια θέματα 

που απασχολούν τους ιατρούς του Συλλόγου μας και που έχουν άμεση σχέση με τον ΕΟΠΥΥ. 

  1. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

Οι αποπληρωμές γίνονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και αυθαίρετες περικοπές 

χωρίς καμιά αιτιολόγηση των λόγων που οδηγούν σε αυτές, και επομένως καμιά δυνατότητα 

υποβολής ενστάσεων από τους "πληγέντες" οικονομικά ιατρούς.  

Ζητάμε, την επιτάχυνση της διαδικασίας εκκαθάρισης, άμεση και λεπτομερή 

αιτιολόγηση των περικοπών, δυνατότητα ενστάσεων και φυσικά άμεση διεκπεραίωση 

των. 

 2.ΕΟΠΥΥ-ΤΟΜΥ- Π.Φ.Υ.- ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι θολές εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας οδήγησαν στην πολύ μικρή 

συμμετοχή ιατρών στην νέα Π.Φ.Υ. που ψηφίστηκε πρόσφατα. Με δεδομένη την παρουσία 

των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ,  και για την άμεση αποτελεσματική και 

αξιόπιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών είναι απαραίτητα: 

- άμεση απόδοση των εισφορών περίθαλψης από τον ΕΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ.  
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- απόσυρση της εγκυκλίου που αφορά τους αριθμητικούς περιορισμούς σε 

επισκέψεις και τον χρόνο της επίσκεψης ανά ημέρα. (επισυνάπτεται η σχετική επιστολή 

του ΙΣΗ) 

- απόσυρση της εγκυκλίου περι συνταγογράφησης (επισυνάπτεται η σχετική 

επιστολή του ΙΣΗ) 

- ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη.  

- Αξιοποίηση όλων των ιατρών με άμεση  δυνατότητα εισόδου στο σύστημα όλων 

των κλινικών ιατρών ως κίνητρο παραμονής 

- Αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση 

- Ηλεκτρονική κάρτα υγείας και ετήσιο πιστωτικό όριο επισκέψεων ανά ασθενή με 

βάση την ηλικία, το φύλλο και την νοσηρότητα.  

- Δημιουργία αστικού τύπου κέντρων υγείας 24ωρης εφημερίας  (συμβάσεις με ελ. 

επαγγελματίες ιατρούς τύπου locum). 

 (επισυνάπτεται η πρόταση των Συλλόγων της Κρήτης για την Π.Φ.Υ.) 

 

 3. CLAWBACK & REBATE. 

Η ένταξη των νέων εξετάσεων στον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ,  ο νέος 

τρόπος  υπολογισμού των clawback – rebate, και ο καταλογισμός του ανα μήνα χωρίς 

συμψηφισμό είναι δεδομένο με μαθηματική ακρίβεια ότι οδηγεί στο κλείσιμο εργαστηρίων με 

ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς και τους ιατρούς. Η πρόταση μας για την Π.Φ.Υ. 

ειδικότερα η εφαρμογή πιστωτικού ορίου ανά ασθενή ( πλαφον στον ασθενή) με βάση την 

ηλικία το φύλο και τη νοσηρότητα καθώς και η άμεση εφαρμογή των ιατρικών διαγνωστικών 

πρωτοκόλλων, για επισκέψεις και εξετάσεις οδηγεί άμεσα στον πλήρη εξορθολογισμό και 

στην κατάργηση του clawback και του rebate.  

 

         Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

            Χάρης Βαβουρανάκης                                                 Γεώργιος Κοχιαδάκης 

 

Ο Συντονιστής Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Νίκος Λαθουράκης 


