
 
 

 

                                                                                                                       Ακινα 12.6.2013 

 
ΡΕΙ «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΤΕΙΩΝ 
 
Πολλά ερωτιματα προκφπτουν από τθν πρόςκλθςθ-υποχρζωςθ των 
ςυμβεβλθμζνων ιατρείων (όςα είναι ιατρεία) με τον ΕΟΠΤΤ για 
Αυτοαξιολόγθςθ, όπωσ αναφζρεται. 
 
Αφορά τθν ποιότθτα όπωσ λζγεται των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, των εν 
λόγω μονάδων υγείασ. 
 
Να ξεκακαρίςουμε ευκφσ εξ αρχισ, ότι πολλοί εξ θμϊν είμαςτε υπζρ τθσ 
αποδεδειγμζνθσ ποιότθτασ ςτα ιατρεία μασ και αυτό φαίνεται από τα 
βιματα που ζχουμε κάνει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, πολφ πριν 
προκφψει αυτι θ ςυηιτθςθ και χωρίσ να μασ υποχρεϊνει κανζνασ. 
Αρκετοί είμαςτε ιδιοκτιτεσ και μζτοχοι- τα μζλθ του υνεταιριςμοφ 
Εργαςτθριακϊν Γιατρϊν MEDISYN- ενόσ εργαςτθρίου αναφοράσ, το οποίο 
ιταν το μοναδικό εδϊ και χρόνια που είχε διαπιςτεφςει πλθκϊρα 
εξετάςεων με 15189, είχε προτυποποιιςει τθν μεταφορά δειγμάτων και 
γενικά είχε κάνει βιματα που κανζνα άλλο εργαςτιριο δεν πλθροφςε. 
Σο δίκτυο του Medisyn, το Iatrica, ζχει κακιερϊςει κριτιρια για τα μζλθ 
του, όχι τϊρα, εδϊ και δφο χρόνια, που αφοροφν το ΙSO, τον εξωτερικό 
ποιοτικό ζλεγχο, τον  εξοπλιςμό των εργαςτθρίων, τθν αποκομιδι 
αποβλιτων, τα ςυμβόλαια αςτικισ ευκφνθσ, τθν υποχρεωτικι ςυνεργαςία 
με διαπιςτευμζνο εργαςτιριο. 
 
Πμωσ περιμζναμε από τθν πολιτεία, ότι κα κάνει και εκείνθ ανάλογα 
βιματα για να προχωριςει το κζμα τθσ ποιότθτασ ςτισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ υγείασ. 
 
Αντί αυτοφ τι ζχουμε; 
 
Κανζνα κεςμικό πλαίςιο, περί κακιζρωςθσ  κριτθρίων ποιότθτασ, ςε 
κανζνα τομζα υπθρεςιϊν, ωσ εάν το Βιοπακολογικό ιατρείο να λειτουργεί 
αποκομμζνο από όλουσ τουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ ςτθ χϊρα 
μασ. Διότι τα ιατρεία μασ, καταναλϊνουν υπθρεςίεσ από άλλουσ τομείσ, 
που ςθμαίνει ότι ζχει αντίκτυπο ςτθν λειτουργία τουσ.  
Κανζνα κεςμικό πλαίςιο, περί ποιότθτασ υπθρεςιϊν  υγείασ, ιδιωτικισ θ 
δθμόςιασ πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ ,τριτοβάκμιασ. 



 
 

 

 
 Δθλαδι κα ζχουμε διαπιςτευμζνο Βιοπακολογικό Ιατρείο ςτθν Κάτω 
Ραχοφλα, αλλά το κζντρο υγείασ και το κεντρικό νοςοκομείο των Ακθνϊν , 
δφναται να μθν είναι. 
 
Κανζνα κεςμικό πλαίςιο περί ποιότθτασ υπθρεςιϊν υγείασ, ςε άλλουσ 
τομείσ τθσ αςκζνειασ, ςε πρωτοβάκμιο και δευτεροβάκμιο επίπεδο, όπωσ  
επεμβατικζσ ειδικότθτεσ, πακολογικζσ ειδικότθτεσ, διαγνωςτικζσ και 
κεραπευτικζσ δοκιμαςίεσ. Δθλαδι ζνασ αςκενισ που κα διατρζχει κάκετα 
τισ υπθρεςίεσ υγείασ από τθν πρϊτθ επαφι με ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ υγείασ  μζχρι τθν χειρουργικι του επζμβαςθ και 
αποκατάςταςθ,  κα είναι ςίγουροσ μόνο για τισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 
Βιοπακολογίασ, και αυτζσ αν ζχουν γίνει ςε ιδιωτικό Βιοπακολογικό 
ιατρείο;  
 
Για όλα τα υπόλοιπα; 
 
Σα εργαςτιρια των αςφαλιςτικϊν ταμείων, δθλαδι του ΕΟΠΤΤ, επίςθσ δεν 
περιλαμβάνονται ςε αυτι τθν υποχρζωςθ. Δθλαδι τι ακριβϊσ λζει ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ του ο ΕΟΠΤΤ. Αν οι εξετάςεισ γίνουν ςε νοςοκομείο, 
κζντρο υγείασ θ υποκατάςτθμα του ΙΚΑ, δεν εγγυάται για τθν ποιότθτά 
τουσ;  
Δεν ξεκακαρίηεται πουκενά, αν τα υποκαταςτιματα των μεγάλων 
ιδιωτικϊν αλυςίδων ΠΦΤ, υποχρεοφνται ςτθν αξιολόγθςθ, το κάκε ζνα 
ξεχωριςτά, θ όλα μαηί. Αν ςυμβαίνει το δεφτερο, είναι άνιςθ αντιμετϊπιςθ, 
αφοφ ζνα υποκατάςτθμα αλυςίδασ ςτθν ΠΦΤ , ςυνικωσ χωρίσ εξοπλιςμό 
θ γιατρό, κα κεωρείται αξιολογθμζνο ςτθν ανϊτερθ κλίμακα, λόγω του 
κεντρικοφ καταςτιματοσ. Αυτό ςθμαίνει λιγότερο λειτουργικό κόςτοσ ςε 
αντίκεςθ με το μεμονωμζνο ιατρείο.   
 
Όςον αφορά τισ αλυςίδεσ, υπάρχει επίςθσ το εξισ ερϊτθμα ποιότθτασ. 
Τπάρχει αρικμόσ διαγνωςτικϊν εξετάςεων, όριο δθλαδι, που μπορεί 
ποιοτικά να ελζγξει ο υπεφκυνοσ ιατρόσ; Για παράδειγμα μία εταιρεία 
ςυγκεντρϊνει ςτο κεντρικό τθσ εργαςτιριο από τα υποκαταςτιματα 6000 
δείγματα. Μπορεί να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των απαντιςεων από ζναν 
(1) υπεφκυνο γιατρό; Τπάρχει όριο  αρικμοφ δειγμάτων ανά γιατρό; Πϊσ 
ςυμμετζχει ςτθν ποιότθτα των διαγνωςτικϊν εξετάςεων και πωσ 
αξιολογείται  θ παρουςία ειδικευμζνου Βιοπακολόγου;  



 
 

 

 
Δθλαδι θ βιομθχανικι παραγωγι 6000 π.χ. γενικζσ αίματοσ θ γενικζσ 
οφρων θμερθςίωσ, διαςφαλίηεται ποιοτικά μόνο από τον εξοπλιςμό; 
 
Η κζςπιςθ κριτθρίων ποιότθτασ ςτθν υγεία  επίςθσ απαιτεί και από τουσ 
δφο ςυμβαλλόμενουσ να προςπακοφν για τθν ποιότθτα! Το ερϊτθμα 
λοιπόν είναι αν ο ΕΟΡΥΥ δφναται να ανταποκρικεί ςτο μερίδιο που του 
αναλογεί και είναι: 
 
-H τακτικι καταβολι των δεδουλευμζνων από διενεργοφμενεσ εξετάςεισ  
ςτα ςυνεργαηόμενα ιατρεία. Διότι θ αγορά υπθρεςιϊν ποιότθτασ από τα 
ιατρεία κοςτίηει. Πϊσ κα αγοράηουμε υπθρεςίεσ αν δεν πλθρωνόμαςτε;  
 
Ήδθ χρθματοδοτοφμε τον ΕΟΡΥΥ και τα αςφαλιςτικά ταμεία τα 3 
τελευταία χρόνια. 
 
-Η ςυμπλιρωςθ του καταλόγου των διαγνωςτικϊν εξετάςεων, ο οποίοσ 
δεν περιζχει εξετάςεισ που κακιερϊκθκαν τα 30 τελευταία χρόνια. Η 
τελευταία ουςιαςτικι ενθμζρωςθ του ΦΕΚ ζγινε το 1990. Είναι τραγικό να 
ηθτάσ τον εκςυχρονιςμό των παρόχων, όταν εςφ ζχεισ μείνει 30 χρόνια 
πίςω. !!! 
 
-Ο εξορκολογιςμόσ των διαγνωςτικϊν εξετάςεων τιμολογιακά, με βάςθ το 
κόςτοσ ςτθν αγορά, τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ αλλά και 
τον κόπο και τθν γνϊςθ. Να υπενκυμίςουμε,  1,76 θ γενικι εξζταςθ 
οφρων, 4,05 το ςπερμοδιάγραμμα, ενϊ ςε πολλζσ εξετάςεισ μόνο το 
κόςτοσ αντιδραςτθρίου, χωρίσ τον εξοπλιςμό και λοιπά ζξοδα ξεπερνά τθν 
αξία του τιμοκαταλόγου του ΕΟΠΤΤ. Θα υπενκυμίςουμε επίςθσ ότι μπορεί 
ο ΕΟΠΤΤ να μείωςε τισ τιμζσ ςε πολλζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, αλλά οι 
εταιρείεσ παραγωγισ και διανομισ εξοπλιςμοφ και αντιδραςτθρίων 
ςυνεχίηουν να πωλοφν με τισ ίδιεσ αν όχι αυξθμζνεσ τιμζσ τα προϊόντα 
τουσ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

υμπεραςματικά, χρειάηεται πλαίςιο ποιότθτασ για τα Βιοπακολογικά 
ιατρεία; 
 
Χωρίσ ενδοιαςμό, λζμε  ΝΑΙ χρειάηεται,. Όχι όμωσ αποςπαςματικά. Δεν 
μπορεί να υπάρξει νθςίδα ποιότθτασ αν δεν αναβακμιςτοφν ςυνολικά 
και ςυςτθματικά όλοι οι τομείσ που εμπλζκονται ςτα κζματα τθσ υγείασ. 
 
Πρϊτα από όλουσ ο ΕΟΠΤΤ, και μετά όλεσ οι υπθρεςίεσ δθμόςιεσ και 
ιδιωτικζσ που εμπλζκονται, αλλά με τουσ ίδιουσ όρουσ και ίςθ 
μεταχείριςθ. Διαφορετικά κα είναι ςτιριξθ ςυμφερόντων ςτον χϊρο τθσ 
υγείασ. 
 
Επίςησ θα πρζπει ο ΕΟΠΥΥ και το εποπτεφον Υπουργείο, να μασ πουν με 
ειλικρίνεια, τουσ ςτόχουσ αυτήσ τησ «Αυτοαξιολόγηςησ», ώςτε τα  
Βιοπαθολογικά Ιατρεία να προγραμματίςουν το μζλλον τουσ. Υπάρχουν 
ςυνάδελφοί μασ που επενδφουν ςτην ποιότητα, αλλά δεν ζχει νόημα να το 
κάνουν ςε « παιχνίδι  με ςημαδεμζνη τράπουλα». 
 
Σο Βιοπακολογικό Ιατρείο δεν είναι ζνα «μπακάλικο» που προβάλλει 
αντιςτάςεισ οπιςκοφυλακισ  ςτθν εξζλιξθ, είναι ζνασ ηωντανόσ  χϊροσ 
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, όχι διανομισ ςτείρων αποτελεςμάτων 
διαγνωςτικϊν εξετάςεων ςε μια κόλλα χαρτί.  
Καλφπτει- δυςτυχϊσ για τθν πολιτεία- ανάγκεσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ 
και μάλιςτα με πολφ χαμθλό κόςτοσ. Είναι πλζον γνωςτό ςε όλουσ, με 
ςτοιχεία που κάποιοι ςκοπίμωσ αγνοοφν, ότι θ δαπάνθ των παρακλινικϊν 
εξετάςεων από τα αςφαλιςτικά ταμεία, εκτοξεφτθκε ςε υψθλά επίπεδα, 
όχι από τθν λειτουργία των ιατρείων μασ, αλλά από τθν είςοδο των 
μεγάλων εταιρειϊν και αλυςίδων ςτθν ΠΦΤ. Άρα αν κάποιοσ κζλει να 
ελζγξει αυτι τθν δαπάνθ μπορεί. Αν δεν γίνεται είναι γιατί δεν το κζλει. 
 
Σα Βιοπακολογικά Ιατρεία λοιπόν, πράγματι πρζπει να ςυνεργαςτοφν, ςε 
τοπικό και γενικό επίπεδο, για να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ τουσ, όμωσ δεν κα τα ρίξουμε ςτθν πυρά προσ όφελοσ των 
επιχειριςεων ςτο χϊρο τθσ υγείασ.    
 
 
 



 
 

 

Σζλοσ επειδι ακοφγεται από διάφορουσ ςυμβοφλουσ και «ειδιμονεσ» ςτο 
χϊρο τθσ υγείασ ότι όλα αυτά που ηθτάει ο ΕΟΠΤΤ είναι απλά εναρμόνιςθ, 
με τθν Ευρωπαϊκι πραγματικότθτα, κα υπενκυμίςουμε ότι τίποτα ςτισ 
χϊρεσ που υπαινίςςονται , όςον αφορά το περιβάλλον λειτουργίασ των 
μονάδων υγείασ, δεν ςυγκρίνεται με τθν ηοφερι δικι μασ πραγματικότθτα. 
Άρα το να μεταφζρει κανείσ μθχανιςτικά, μόνο τισ υποχρεϊςεισ των 
παρόχων, αλλά να αδιαφορεί για τισ υποχρεϊςεισ τθσ πολιτείασ, είναι 
τουλάχιςτον άτοπο. Αυτι θ μθχανιςτικι, ανόμοια ςφγκριςθ, πρϊτα από 
όλα αγνοεί τισ γεωγραφικζσ, κοινωνικζσ και ιςτορικζσ  ιδιαιτερότθτεσ τθσ 
πατρίδασ μασ. Σο ερϊτθμα είναι, αν όπωσ κατά βάκοσ επικυμοφν, μειωκεί 
ο αρικμόσ των Βιοπακολογικϊν Ιατρείων κα βελτιωκοφν ποιοτικά οι 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ προσ τουσ πολίτεσ; 

το διά ταφτα… 

Καταλαβαίνουμε   ότι  όλεσ οι παραπάνω  αναφορζσ  μασ για άνιςθ , άδικθ, 
αντιδεοντολογικι και  επιλεκτικι     αντιμετϊπιςθ του τόςο ςοβαροφ 
κζματοσ  που αφορά τθν ποιότθτα των παρεχόμενων  υπθρεςιϊν υγείασ , 
δεν είναι  τυχαίεσ αλλά ςκόπιμεσ και ςίγουρα αποςκοποφν ςτο 
«ξεκακάριςμα του τοπίου», αφοφ κάποιοι…  περιμζνουν να επενδφςουν. 
Σο κζμα είναι  ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ..!!!!   

Οι αλλαγζσ ςτθν ΠΦΤ που βλζπουμε κακθμερινά να εφαρμόηονται  να 
αναλφονται , να περιγράφονται , δεν αποτελοφν  το νζο  τοπίο , αλλά ζνα 
ενδιάμεςο ςτακμό. Οι αλλαγζσ  κα ςυνεχιςτοφν με κφριο ςτοιχείο  τθ 
ςυρρίκνωςθ τθσ δθμόςιασ  δαπάνθσ ,  τθ ςυνεργαςία του οργανωμζνου 
ιδιωτικοφ  και δθμόςιου τομζα , τθν αφξθςθ –ζμμεςθ και άμεςθ-  τθσ 
ςυμμετοχισ του αςκενι – πολίτθ ςτθν δαπάνθ, τθν είςοδο νζων παικτϊν 
(χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί , μεγάλοι εκδότεσ κλπ) ςτο χϊρο. το νζο 
λοιπόν  περιβάλλον που κα διαμορφωκεί πρζπει ο κακζνασ ξεχωριςτά να 
κάνει βιματα επιβίωςθσ και ο Medisyn  δράςεισ  ζμπρακτθσ υποςτιριξθσ.                              

 Στο πεδίο αυτό ο Medisyn  ζχει  αποφαςίςει ξεκάθαρα και 
αποφαςιςτικά  να  παραμείνει  ςαφώσ προςανατολιςμζνοσ  ςτο  να 
αυξήςει την ανταγωνιςτικότητά του για να αντιμετωπίςει  τισ 
μελλοντικζσ  προκλήςεισ θζτοντασ  ωσ βαςικοφσ  πυλώνεσ τησ ςτρατηγικήσ 
του :  

 



 
 

 

 

 Α. Σθν ανάδειξι του και κυρίωσ τθν αναγνϊριςι του ωσ του πλζον 
αξιόπιςτου, ποιοτικοφ και ανταγωνιςτικοφ  εργαςτθρίου ςτθν Ελλθνικι 
αγορά,  

 Β. Σθν  παράλλθλθ αποτελεςματικι ενεργοποίθςθ  του ωσ  φορζα / 
εργαλείου  επιχειρθματικισ  ανάδειξθσ των μελϊν του (και όχι απλά και 
μόνο  πρόςκαιρθσ επιλεκτικισ  βιωςιμότθτασ τουσ) αλλά  και ευρφτερα 
παράγοντα  με ουςιαςτικό ρόλο ςτο χϊρο τθσ ΠΦΤ, διαμορφϊνοντασ ςε 
ςυνεργαςία με άλλουσ  φορείσ  ζνα ανταγωνιςτικό  πεδίο  που να 
διαςφαλίηει ζνα  ανεκτό πλαίςιο λειτουργίασ και επιχειρθματικισ – 
επαγγελματικισ  δραςτθριοποίθςθσ των ανεξάρτθτων εργαςτθριακϊν 
ιατρείων. 

Εμείσ ΤΟΛΜΑΜΕ και κα ΡΕΤΥΧΟΥΜΕ! 

 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ..                                         Ο Γεν. Γραμματζασ του Δ.. 

 

Βιδάκθσ Γεϊργιοσ                                                 Μακρίδθσ Παναγιϊτθσ  

 

 

 


