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Υπόμνημα προς Υπουργό Υγείας, κ. Αθ. Πλεύρη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Έχουμε γίνει χορηγοί των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι στα
ιατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα πολυϊατρεία μας!
Δεν αντέχουμε άλλο να βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να καλύπτουμε το 40% των
εξετάσεων που δεν πληρώνει το κράτος εξαιτίας των ανεπαρκών προϋπολογισμών που
καταρτίζει!
Αντιδρούμε στον βίαιο θάνατο στον οποίο οδηγείται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας!
Αντιδρούμε στην ¨έξωση¨ που υφίστανται οι εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί γιατροί
από τη χώρα αυτή, εξαιτίας των άθλιων οικονομικών συνθηκών που τους επιβάλλονται!
Ο ΕΟΠΥΥ δεν μας πληρώνει, μας χρεώνει !
Δεν ζητάμε να πληρώνουν οι ασθενείς αλλά να μας πληρώνει το κράτος. Κάθε
εξέταση που εκτελείται να πληρώνεται όσο αναγράφει το παραπεμπτικό.
Διαμαρτυρόμεθα απέναντι στις περικοπές των δεδουλευμένων μας που πλέον
μετρούν πάνω από 10ετία και αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 1,02 δις ευρώ!

Ζητάμε :
1) Χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών

πράξεων του ΕΟΠΥΥ για το 2022, ώστε ό,τι εξέταση εκτελείται να αποζημιώνεται στο
ακέραιο με τιμές ΦΕΚ,

2) Αναστολή της προείσπραξης του 70% του claw back από τις πληρωμές μας,
3) Διαγραφή του τεχνητού χρέους του claw back των προηγούμενων ετών που πνίγει την

ρευστότητα μας,
4) Άμεση εφαρμογή θεσμικών μέτρων με στόχευση τον μηδενισμό του claw back του 2023

και
5) Συζήτηση για τα ποιοτικά κριτήρια από μηδενικής βάσης.



Ζητάμε να συνεχίσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη δημόσια υγεία της χώρας
μας και όχι να είμαστε στα όρια της χρεοκοπίας!!!

Όποια εξέταση εκτελείται πρέπει και να αποζημιώνεται στο ακέραιο!!!

Για το Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ.
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