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ΑΘΗΝΑ 4 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΟΠΥΥ :  Το Μπαλάκι και πάλι στους Ασθενείς 

 

Χωρίς ακόμη να έχει στεγνώσει το μελάνι από τις μεγάλες διαμαρτυρίες για την απίστευτη 
ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς με καρκίνο από τις ατελείωτες ουρές αναμονών στα 
Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και νέες περιπέτειες τους επεφύλασσε καλοκαιριάτικα ο Οργανισμός! 

Με μία ξαφνική απόφαση και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να 
θέσει μηνιαίο πλαφόν ανά μηχάνημα, στις απεικονιστικές εξετάσεις (Αξονικές, Μαγνητικές, 
Μαστογραφίες), που εκτελούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, πετώντας για ακόμη μία 
φορά το μπαλάκι στους ασθενείς.  

Αποκλειστικός στόχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, είναι να μειωθεί η 
δαπάνη, την οποία με τον τρόπο αυτό, μετακυλύει ξεκάθαρα, στον αδύναμο κρίκο του 
συστήματος, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει την ύπαρξη ανάγκης 
για τη δημιουργία ενός πλαισίου εξορθολογισμού στο τομέα των απεικονιστικών εξετάσεων, 
το οποίο θα καταπολεμά την προκλητή ζήτηση και θα διαμορφώνει κανόνες για την λειτουργία 
του συνεργαζόμενου με το δημόσιο σύστημα υγείας ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών 
ΠΦΥ. Αντίθετα είναι επιθυμητό να υπάρχουν κανόνες που να είναι γνωστοί στους ιατρούς και 
τους ασθενείς, ώστε να γνωρίζουν ποιές εξετάσεις μπορούν να εκτελεσθούν καλύτερα σε ποιό 
τύπο συστημάτων, τι είδους αποτελέσματα μπορούν να αναμένουν από κάθε είδους 
μηχάνημα.  

Ωστόσο θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι είναι απαράδεκτο η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και το 
Υπουργείο Υγείας για μια ακόμα φορά να χρησιμοποιεί και να εκθέτει με τόση ευκολία πολίτες 
και ασθενείς σε νέες διαδικασίες ταλαιπωρίας, απρόβλεπτους κινδύνους, αλλά και μια 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

http://www.ellok.org/
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Εάν ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας επιθυμούσαν πραγματικά, να καταπολεμήσουν την 
προκλητή ζήτηση, να επιφέρουν εξορθολογισμό στη χρήση και να μειώσουν τη δαπάνη για 
απεικονιστικές εξετάσεις, θα είχαν προβεί έγκαιρα με μεθοδικότητα και προγραμματισμό,  
στις παρακάτω ενέργειες : 

- Θα είχαν από καιρό ξεκινήσει την εφαρμογή των Διαγνωστικών και Θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων 

- Θα είχαν φροντίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του ο εξοπλισμός που 
υφίσταται στις δημόσιες δομές, ο οποίος σήμερα υπολειτουργεί, (αύξηση ωραρίου 
λειτουργίας)  

- Θα είχαν αντικαταστήσει τον υφιστάμενο παλαιό εξοπλισμό με νέο σύγχρονης 
τεχνολογίας, καλύπτοντας μεγαλύτερο μέρος των αναγκών  

Επιπλέον με το νέο σύστημα των περιορισμών που εισάγει ο ΕΟΠΥΥ, εκθέτει τους ασθενείς σε 
μία σειρά κινδύνων, για τους οποίους δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα. Συγκεκριμένα: 

- Δεν υπάρχει διάκριση του επείγοντος περιστατικού, από εκείνα που μπορούν να 
προγραμματιστούν αρκετά νωρίτερα, με ότι κίνδυνο αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των 
ασθενών 

-  Επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς, καθώς με το νέο μέτρο δε θα περιοριστεί η 
συνολική δαπάνη, αλλά μόνο η δημόσια δαπάνη, που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ 

- Δεν υπάρχει διαφανής διαδικασία με την οποία μπορούν να γνωρίζουν οι ασθενείς, 
μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν 
ραντεβού σε πραγματικό χρόνο, όσο και την πληρότητα των διαγνωστικών κέντρων. Με 
την ισχύουσα διάταξη, το κάθε διαγνωστικό κέντρο θα μπορεί να εφαρμόζει την 
πολιτική του κατά το δοκούν, γεγονός που θα οδηγήσει στην εμφάνιση κερδοσκοπικών 
φαινομένων (Στο παρελθόν υπήρξε έντονο το ίδιο φαινόμενο όταν είχαν τεθεί τα όρια 
στις ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιατρών) 

- Μειώνεται ο αριθμός των ασθενών που θα μπορούν να επιλέξουν τα διαγνωστικά 
κέντρα με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και καλύτερες διαγνωστικές δυνατότητες, τα 
οποία προσφέρουν σαφώς υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες και μειώνουν την έκθεση 
σε ακτινοβολία, σε σχέση με αυτά που διαθέτουν παλαιότερο ή ανασκευασμένο 
εξοπλισμό.  

- Δημιουργούνται συνθήκες που οδηγούν στην διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ των 
ληπτών υπηρεσιών υγείας, καθώς συνδέεται τη διενέργεια αναγκαίων ιατρικών 
πράξεων σε καθορισμένο χρόνο, με την οικονομική δυνατότητα των πολιτών να τις 
πραγματοποιήσουν  

http://www.ellok.org/
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-  Λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 
και ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού των διαγνωστικών κέντρων, καθώς δεν 
αναγνωρίζεται η αξία της ποιότητας και δεν επιβραβεύεται η παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου προς τους ασθενείς.  

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, καλεί τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να αποσύρει άμεσα το 
συγκεκριμένο μέτρο και συναισθανόμενη τις κοινωνικές διαστάσεις των επιλογών της, να 
προβεί σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ορθή χρήση 
των υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.   

 

Πληροφορίες: 

Καίτη Αποστολίδου 
Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Τηλ. 6932449000 
Kathi.apostolidis@ellok.org 
Γεώργιος Καπετανάκης  
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Τηλ. 6944608385 
George.kapetanakis@ellok.org 
 

 

-------------------------------------------------------------ΤΕΛΟΣ----------------------------------------------------------------- 

Σχετικά με την ΕΛΛΟΚ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, είναι το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των 
Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 36 Συλλόγους 
Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα, που καλύπτουν όλους τους καρκίνους, κοινούς και 
σπάνιους. Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον επίσημο εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών 
με καρκίνο στη χώρα μας.  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου εργάζεται ώστε κάθε ασθενής με καρκίνο να έχει 
ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα, που περιλαμβάνει άριστη 
διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση και επανένταξη στην 
κοινωνία και την εργασία. Ταυτόχρονα αναπτύσσει δράση για την προάσπιση των ατομικών 
και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών των 
οικογενειών τους. (www.ellok.org)  
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