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ΠΑΣΙ∆ΙΚ: ΖΗΤΑΕΙ NEA ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ME ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 
Απειήεί µε επίσχεση napoxhs υπηρεσιών 

Στα πρόθυρα Tns οικονοµι^ κατάρρευση$ δηλώνει ότι βρίσκεται ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε 
στον Υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην 
επιστολή: « Έχουν παρέλθει οκτώ ηµέρες από την προηγούµενη συνάντηση µας, 
στην οποία µας ανακοινώσατε την πρόθεση oas για την επιβολή του µέτρου Tns εκ 
των υστέρων διόρθωσης Tns υπέρβαση5 των δαπανών otis ιδιωτικές kAivikes και τα 
διαγνωστικά κέντρα/εργαστήρια και παρά την εντολή oas στον Γεν. Γραµµατέα του 
Υπουργείου δεν µας έχει κοινοποιηθεί απολύτως τίποτα». Παράλληλα, n ΠΑΣΙ∆ΙΚ 
τονίζει ότι: «Είµαστε στα πρόθυρα Tns οικονοµικής κατάρρευσης, n οποία έρχεται 
µε µαθηµατική ακρίβεια λόγω και Tns i6iaixep0tntas που έχουν τα εργαστήρια µας 
να πρέπει να χρησιµοποιούν αναλώσιµα υλικά για τη διενέργεια των εξετάσεων 
των ασφαλισµένων του Οργανισµού, υλικά που πληρώνουµε εµείβ οι ίδιοι otous 
προµηθευτές για να κρατήσουµε tis πόρτε5 ανοιχτές, έχοντας υπερδανειστεί και 
εξαντλήσει ολοσχερώς όποιο απόθεµα υπήρχε». «Ζητάµε άµεσα συνάντηση µαζί 
oas για την επίλυση των προβληµάτων µας, ώστε να αποφευχθεί το έγκληµα 
που πάει να συντελεσθεί cis βάρος του κλάδου µας, και να µην αναγκαστούµε 
να ακολουθήσουµε τον µοναδικό δρόµο που µας αποµένει που είναι n επίσχεση 
παροχής υπηρεσιών otous ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ», καταλήγει n ανακοίνωση. 
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