ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ (ΠΟΚΔ)
ΥΑΡ.ΣΡΙΚΟΤΠΗ 12,ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ Σ.Κ 16346, ΣΗΛ.210-9959181,FAX:210-9916854
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΠΟΙΠΤ)
Πανεπιστημίοσ 56, Αθήνα, Σ.Κ. 10678, ΣΗΛ 210.3304298
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ (ΠΑΙΓΙΚ)
Πανεπιστημίοσ 58, Αθήνα, Σ.Κ. 10678, ΣΗΛ 210.3306487
Πανελλήνια Ένωζη Ιδιωηικών Ιαηρικών Δηαιρειών και Πολυϊαηρείων (ΠΑΝΙΓΙ)
Καραγεώργη ερβίας 2, Αθήνα – ύνταγμα Σ.Κ. 10562, ΣΗΛ.2111825400
Ένωζη Ιαηρών Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (ΔΝ.Ι.-Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)
Πατησίων 210, Αθήνα, Σ.Κ. 10446, ΣΗΛ. 2610639539

Αζήλα, 30/09/2021
Σν claw back ην νπνίν ζεκαίλεη πθαξπαγή μεθίλεζε ηνλ Θνχιην ηνπ 2013 θαη κάιηζηα είρε
αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 01/01/2013. Εθαξκφζηεθε σο έλα έθηαθην κέηξν ζπγθξάηεζεο ησλ
δαπαλψλ ησλ παξνρψλ πγείαο ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηελ νπνία βίσλε ε ρψξα θαη θαη’
εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο ηξφηθα. Σν claw back κε ζπλερείο παξαηάζεηο λφκσλ πνπ βγήθαλ, ζα
εθαξκφδεηαη κέρξη θαη ην 2024.
Έρνπλ πεξάζεη 9 ρξφληα απφ ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ claw back ζηα νπνία νη πάξνρνη πγείαο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο έρνπλ βάιεη πιάηε γηα λα έρεη ν Έιιελαο πνιίηεο πνηνηηθέο
ππεξεζίεο πγείαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο.
Η εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ πέξαζε απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, δελ έρεη πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη
επί ηεο νπζίαο ην πξφβιεκα.
Όινη βνιεχηεθαλ ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο πιεξψλνπλ ην
κάξκαξν γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Ειιήλσλ πνιηηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ claw back θαη ηνπ rebate, ζπλνιηθά πάλσ απφ ην 50% ησλ εμεηάζεσλ
εηεζίσο πνπ δηελεξγνχληαη ζε κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο δελ πιεξψλνληαη ζε
απηέο, ελψ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηηο εθηεινχλ. Είλαη ζαλ λα αλαγθάδεηο έλα εξγαδφκελν λα
δνπιεχεη γηα 8 ψξεο θαη ν εξγνδφηεο λα ηνλ πιεξψλεη γηα 3.Η ζχκβαζε πνπ έρνπκε απνδερζεί θαη
ππνγξάςεη κε ηνλ ΕΟΠΤΤ δελ πεξηγξάθεη ηέηνηνπο φξνπο.
Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ, ζθεθηείηε φηη ε γεληθή αίκαηνο, παξφηη ην θξαηηθφ ηηκνιφγην ην νπνίν έρεη
νξηζηεί απφ ην 1991 έρεη δψζεη ηηκή ζε απηήλ ηελ εμέηαζε ζηα 2,88 επξψ, κεηά ηελ αθαίξεζε
ηνπ rebate θαη ηνπ claw back, ηειηθά ε ηηκή κε ηελ νπνία πιεξψλεη ν ΕΟΠΤΤ είλαη πεξίπνπ ζην 1
επξψ!!!
Αληίζηνηρα ε ηηκή ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο βάζε θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ έρεη νξηζηεί ζηα 71,11
επξψ αιιά ν ΕΟΠΤΤ θαηαιήγεη λα απνδεκηψλεη ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα κε ηελ ηηκή ησλ 30
επξψ πεξίπνπ, δειαδή 60% θάησ ηεο αξρηθήο ηηκήο.
Πάληα κηιάκε γηα ηηκέο ηνπ 1991, ελψ αληίζηνηρα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ΔΕΗ, ηειέθσλα, internet,
αλαιψζηκα θηι έρνπλ εθηνμεπζεί ηελ ηειεπηαία 30εηία.
Με ηνλ θνξνλντφ δε, έρνπλ απμεζεί ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ησλ αζζελψλ θαη
ησλ εξγαδφκελσλ ζηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, ηα πνιπηαηξεία θαη ζηα ηαηξεία (κάζθεο γάληηα
πνδνλαξηα θιπ) θαη απηά δελ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί πνπζελά!!!
Αληίζηνηρα ε ηηκή ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, ε νπνία βάζεη θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ έρεη 236,95
επξψ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ rebate θαη claw back, ν ΕΟΠΤΤ θαιείηαη λα πιεξψζεη πεξίπνπ 50
επξψ αλά εμέηαζε. Δηαλνείζηε γηαηί απφθιηζε κηιάκε;

Έλαο ππέξερνο ζπξενεηδνχο έρεη ηηκή 8,28 επξψ, αιιά κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ rebate θαη claw
back ν ΕΟΠΤΤ πιεξψλεη πεξίπνπ 5,5 επξψ.
Αληίζηνηρα γηα ην holter ξπζκνχ, κε νξηζκέλε ηηκή ηα 12,38 επξψ, ν ΕΟΠΤΤ πιεξψλεη ηειηθά 4
επξψ. Οπζηαζηηθά απηφ ην πνζφ δελ θαιχπηεη νχηε γηα ηελ αγνξά ησλ κπαηαξηψλ πνπ
απαηηνχληαη.
Επί ηεο νπζίαο ινηπφλ δηαθαίλεηαη φηη απφ ην 2013 έσο θαη ζήκεξα δελ έρεη ιεθζεί θακία κέξηκλα
γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, ηα
πνιπηαηξεία θαη ηνπο θιηληθν-εξγαζηεξηαθνχο γηαηξνχο, αιιά φιεο νη θπβεξλήζεηο θξχθηεθαλ
πίζσ απφ έλα κέηξν πνπ εθαξκφζηεθε ζε θαηξφ νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζπλερίδεηαη φζν θαη
ζήκεξα.
πλνιηθά, ε πεξηθνπή ησλ ακνηβψλ καο ΗΜΕΡΑ αγγίδεη ην 70% απφ ηε ζπζζψξεπζε φισλ ησλ
πνζψλ γηα claw back ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηελ πξνθαηαβνιηθή
παξαθξάηεζε ηνπ claw back ηνπ 2021 πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ θέηνο.
Όπσο αληηιακβάλεζηε είλαη αδχλαην λα επηβηψζεη θάπνηνο κε απηέο ηηο ακνηβέο. Δελ κπνξεί λα
έρεηο ζπκθσλήζεη λα πιεξψλεζαη 100 επξψ θαη ζην ηέινο λα ζνπ δίλνπλ ηα 30.
Αλαξσηηφκαζηε εάλ κέζα ζην 2022 ζα πιεξσλφκαζηε γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνπκε
ζηνπο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο ή αλ ηειηθά ζα πξέπεη λα πιεξψλνπκε θηφιαο γηα ηηο νθεηιέο πνπ
καο έρεη θνξηψζεη ν ΕΟΠΠΤ.
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαρξνληθά είλαη λα πξνζηίζεληαη λέεο εμεηάζεηο γηα απνδεκίσζε κε ζθνπφ
ηελ εθαξκνγή ησλ ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ λέσλ πξαθηηθψλ, ρσξίο παξάιιεια λα
πξνζηίζεληαη ρξήκαηα ζηνπο αλεπαξθείο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ ΕΟΠΤΤ απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έθπγαλ ζην εμσηεξηθφ 20.000 γηαηξνί. Με απηφλ ηνλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα
ππνινγίδεηαη φηη ζα θχγνπλ άιινη 40.000 γηαηξνί, νη νπνίνη έρνπλ ζπνπδάζεη ζηελ Ειιάδα, έρεη
πιεξψζεη ην θξάηνο γηα ηε κφξθσζή ηνπο θαη ζα γίλνπλ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε άιιεο ρψξεο ηεο
Επξψπεο.
πνπδάδνπλ εδψ θαη θαξπψλνληαη άιινη απηφ ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.
Ζεηήζακε επαλεηιεκκέλσο ζπλάληεζε κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. θπιαθάθε
γηα λα ηνπ δεηήζνπκε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, φπσο
εμάιινπ έρεη δεηήζεη ν ΕΟΠΤΤ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηνηρεηνζεηεκέλα, ιφγσ κεηαθνξάο
αζζελψλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, φπνπ νη αζζελείο ιφγσ
COVID δελ πήγαηλαλ ζηα λνζνθνκεία.
Σν πνζφ απηφ κφλν γηα ην 2020 έρεη ππνινγηζηεί ζηα 30 εθαη. επξψ θαη ηα νπνία απαηηνχκε απφ
ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. θπιαθάθε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ ΕΟΠΤΤ. Δπζηπρψο
ν θ. θπιαθάθεο έρεη αξλεζεί λα καο ζπλαληήζεη.
Γλσξίδνπκε επίζεο φηη πξνεγνχκελε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε παξνχζα δεηνχλ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Π.Φ.Τ.
Ο Αλαπι. Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δελ αληηιακβάλεηαη φηη εάλ δελ δψζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ
δεηείηαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δεκφζηαο Τγείαο;
Ιιείλνπκε ηα εξγαζηήξηα, ηα πνιπταηξεία θαη ηα ηαηξεία καο γηαηί δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε
αιιηψο!!!
Ζηηάμε άμεζα ηην τρημαηοδόηηζη ηης Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ηοσλάτιζηον
καηά 30 εκαη. για ηο 2020 και μεγαλύηερη για ηο 2021, για να μειωθεί ζε ανεκηά
επίπεδα ηο claw back και ηην άμεζη νομοθεηική καηάργηζη ηης σθαρπαγής ηων
πληρωμών μας από ηο επόμενο έηος.
Πξναλαγγέινπκε πξνεηδνπνηεηηθή απεξγία φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη θιηληθν-εξγαζηεξηαθψλ
ηαηξψλ, δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη πνιπηαηξείσλ γηα ηηο 12 Οθησβξίνπ 2021 κε έλα θαη
κνλαδηθφ αίηεκα :
Επαρκή τρημαηοδόηηζη ηης Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας και νομοθεηική
καηάργηζη ηοσ claw back αν δεν θέλοσμε ηην καηάρρεσζη ηης Δημόζιας Υγείας και
θσγή όλων ηων νέων ιαηρών εκηός Ελλάδος.

Καλούμε ηον Υποσργό Υγείας να δώζει λύζεις και να έρθει ζε διαβούλεσζη με ηο
Σσνηονιζηικό Όργανο θορέων ΠΦΥ για ηην καηάργηζη ηοσ claw back.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΙΕ
Φ.Ν.ΠΑΣΟΤΡΑΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΘΠΤ
Θ.ΥΑΣΖΗΠΑΝΑΓΘΩΣΟΤ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΘΔΘΙ
Θ.ΙΑΡΑΜΗΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΘΔΘ
Δ. ΦΑΘΣΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΝΘ-ΕΟΠΤΤ
Α. ΜΑΣΟΡΑΙΟΤ

