
Συνάδελφοι, 

Με αφορμι τα πορίςματα του ελζγχου των ΙΕΕ, είχε ςταλεί από τον Μedisyn εξϊδικο με 
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα προσ τον ΕΟΠΥΥ. Βαςικότερο  ερϊτθμα όλων, πϊσ γίνεται να 
υπάρχουν διαφορετικζσ οδθγίεσ προσ τουσ ςυμβεβλθμζνουσ γιατροφσ Βιοπακολόγουσ και 
διαφορετικζσ προσ τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ. 

Μερικοφσ μινεσ μετά ςτθν απάντθςθ που υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ 
υπάρχει παράγραφοσ που ουςιαςτικά ορίηει το δικαίωμα αλλά και υποχρζωςθ του 
Βιοπακολόγου να εκτελεί από τισ αναγραφόμενεσ εξετάςεισ όςεσ κεωρεί ότι κα εγκρικοφν 
από τον ζλεγχο των ΙΕΕ με βάςθ τα κριτιρια που τουσ ζδωςε ο ΕΟΠΥΥ.  Δεν το λζει ζτςι 
βζβαια αλλά πρακτικά ζτςι μεταφράηεται. 

Αντιλαμβανόμαςτε ότι μετά από αυτι τθν εξζλιξθ, υπάρχουν πολλά ερωτιματα. Δυςτυχϊσ 
ακόμα και τϊρα ο ΕΟΠΥΥ αρνείται να κοινοποιιςει επιςιμωσ ςτουσ Βιοπακολόγουσ τα 
κριτιρια που ζδωςε ςτισ ΙΕΕ λζγοντασ ότι δεν είναι δικι του ευκφνθ ενϊ όλοι γνωρίηουμε 
ότι οι ίδιοι ζδωςαν ςτισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ τισ κατευκφνςεισ. 

 Δεν κζλουμε με αφορμι αυτζσ τισ αςαφείσ και διφοροφμενεσ απόψεισ του ΕΟΠΥΥ να 
βρεκοφμε ςε αντίκεςθ με τουσ ςυνταγογραφοφντεσ κλινικοφσ γιατροφσ. Ελπίηουμε επίςθσ 
ότι οι ςυνταγογραφοφντεσ κλινικοί γιατροί, να αντιλθφκοφν ότι οι περιοριςμοί ςτο 
μθχανογραφικό ςφςτθμα ςυνταγογράφθςθσ  και οι οδθγίεσ προσ τισ ΙΕΕ δεν ςυμπίπτουν. 
Αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ςυνεχίςουμε να εκτελοφμε ςυνταγογραφοφμενεσ 
εξετάςεισ που δεν αποηθμιϊνονται. 

Είδαμε όμωσ ςτα πορίςματα των ΙΕΕ περικοπζσ που ζχουν να κάνουν π.χ. με τθν άμεςθ 
χολερυκρίνθ, τισ μικροςκοπικζσ εξετάςεισ, τθν καμπφλθ ςακχάρου, τθν βιταμίνθ Β12 και 
άλλα πολλά. Κανείσ δεν μασ λζει με ςαφινεια να μθν τισ δεχκοφμε και κανείσ δεν μασ 
καλφπτει οτι αν τισ δεχκοφμε κα αποηθμιωκοφμε.  

Ο Medisyn δεν δίνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τουσ ςυναδζλφουσ Βιοπακολόγουσ αλλά 
ενθμερϊνει με όλα τα ςτοιχεία . Τα ςτοιχεία είναι αντικρουόμενα και αςαφι. Δυςτυχϊσ δεν 
υπάρχουν επίςθμεσ κατευκφνςεισ των ιατρικϊν ςυλλόγων θ του ΕΟΠΥΥ παρά μόνο για τουσ 
κλινικοφσ γιατροφσ. 

Με βάςθ όμωσ τα ζγγραφα, τισ ανακοινϊςεισ και τουσ νόμουσ που ζχουμε ςτα χζρια μασ 
μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι: 

- δεν ζχουν ενςωματωκεί οι οδθγίεσ που δόκθκαν ςτισ ΙΕΕ ςτο  e-ΔΑΠΥ και υπάρχει μια 
αςάφεια, ςκόπιμθ κατά τθν γνϊμθ μασ, για το τι ςυνταγογραφείται και τι αποηθμιϊνεται. 
Παραμζνει θ απορία μασ, αφοφ γνωρίηουν τι περικόπτουν οι ΙΕΕ γιατί δεν το ενςωματϊνουν 
ςτο ςφςτθμα ςυνταγογράφθςθσ; Ανικανότθτα θ δολιότθτα; 

- το πλαφόν δεν ιςχφει για το 2015, όμωσ ο προχπολογιςμόσ του 2015 είναι ίςοσ θ 
μικρότεροσ του 2014, άρα ότι ξεπεράςει τον προχπολογιςμό γίνεται claw-back.   

- ο ΕΟΠΥΥ φορτϊνει τθν αδυναμία του να ελζγξει τθν ςυνταγογράφθςθ ςτουσ 
εργαςτθριακοφσ γιατροφσ, που ζχουν δφο επιλογζσ. Μια εκδοχι να περικόψουν εξετάςεισ, 
επιςφροντασ τθν οργι των κλινικϊν γιατρϊν θ των αςκενϊν και δεφτερθ εκδοχι να τισ 
εκτελζςουν χωρίσ να αποηθμιωκοφν.   



  

Κατόπιν τοφτου επιςυνάπτουμε  

1.    το εξϊδικο που είχε αποςταλεί ςτον ΕΟΠΥΥ από τον Μedisyn 

2.    τθν απάντθςθ του προζδρου του ΕΟΠΥΥ 

3.  τθν ανακοίνωςθ του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν εξετάςεων 

4.    τισ οδθγίεσ που εδόκθςαν προσ τισ ΙΕΕ 

5.    πίνακεσ με τον επιτρεπόμενο αρικμό ςυνταγογράφθςθσ εξετάςεων, ανά ειδικότθτα και ανά 
κατθγορία 

6.    πίνακεσ με τθν κατθγοριοποίθςθ εξετάςεων ϊςτε να ελζγχεται ο αρικμόσ ανά κατθγορία. 

 

Εκ του ΔΣ του Medisyn 

 


