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                                                      Αθήνα 21/3/2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Οι καταστροφικές συνέπειες του clawback είναι η διάλυση της ΠΦΥ 

 
Από 24ώρου αναρτήθηκε στο site του ΕΟΠΥΥ στην ενημέρωση συναλλασσομένων το clawback του Α’ 

εξαμήνου του 2017. 
Από την μελέτη του clawback προκύπτει ότι οι κωδικοί που αφορούν υπερηχογραφήματα και λοιπές εξετάσεις 

και πράξεις και που αφορούν ουσιαστικά τις ειδικότητες κλινικοεργαστηριακών Ιατρών, έχουν πολύ μεγάλο 

ύψος με αποτέλεσμα για τα υπερηχογραφήματα να είναι στο 48,38%, αλλά και για τις λοιπές εξετάσεις και 

πράξεις όπου εκεί υπάγονται όλες οι Ιατρικές πράξεις που εκτελούν οι κλινικοεργαστηριακοί Ιατροί, στο 

35,15%. 

Με επιστολή μας από τον Οκτώβριο του 2016 (για την επιστολή πατήστε εδώ) είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο 

που έχει η κοστολόγηση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων που θα έφερνε αύξηση του clawback αν δεν υπήρχε  

αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και των ορίων των διαγνωστικών εξετάσεων. 

 Η Ομοσπονδία μας ζητά άμεσα από την πολιτεία για το 2018, την αύξηση των ορίων των κωδικών για τα 

υπερηχογραφήματα και τις λοιπές ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, αλλά παράλληλα για το 2017 να υπάρξει 

χρηματοδότηση των συγκεκριμένων κωδικών των υπερηχογραφημάτων και των  λοιπών ιατρικών εξετάσεων και 

πράξεων από αδιάθετα κονδύλια και μεταφορά χρημάτων από άλλους κωδικούς. Αν δεν συμβεί αυτό είναι 

μαθηματικά βέβαιο ότι οι κλινικοεργαστηριακοί Ιατροί δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους, όταν καλούνται να επιστρέψουν περίπου το 50% των δεδουλευμένων τους και μάλιστα δεδουλευμένων τα 

οποία έχουν ήδη κουρευτεί κατά 40% με την αυτοπαραπομπή. Ένας απλός υπολογισμός  του αρχικού Rebate 

40% της αυτοπαραπομπής και του ποσοστού του 48% από το clawback δείχνει ότι το τελικό κούρεμα των 

ιατρικών πράξεων  από τον ΕΟΠΥΥ είναι στο 70%. 

Ειλικρινά υπάρχει κάποιος που να  πιστεύει ότι ένας ιατρός με τέτοια μεγάλη έκπτωση επί των ασφαλιστικών 

τιμών του  ΕΟΠΥΥ, οι οποίες είναι κατώτερες και του Κρατικού τιμολογίου που έχει να αναπροσαρμοστεί από 

το 1992, είναι δυνατόν σήμερα να μπορέσει να επιβιώσει και να ασκήσει το λειτούργημά του εξαθλιωμένος και 

μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ; 

Μήπως τελικός στόχος είναι η ελάττωση των Ιατρών στην Ελλάδα με την φυγή τους στο εξωτερικό και η 

επιβίωση μόνο μεγάλων επιχειρηματικών αλυσίδων στον τομέα της Υγείας;   
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