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Είμαστε Επαγγελματίες του χώρου της υγείας, Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες, Βιοπαθολόγοι, Πυρηνικοί Ιατροί, και υπηρετούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας μέσω των Ιδιωτικών Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστήριων.

Τα Ιδιωτικά Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα στηρίζουν και είναι αναπόσπαστο μέρος της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αφού εξυπηρετούν 
το 96% των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, διαθέτουν εξαιρετικές υποδομές και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και παρέχουν πρόσβαση χωρίς αναμονή 
σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και σε πολύ χαμηλό κόστος για τα δημόσια ταμεία. Για το υπόλοιπο 4% των ασφαλισμένων που επιλέγουν 
υπηρεσίες του Δημοσίου προβλέπεται προϋπολογισμός που ξεπερνά το € 1.000.000.000

Τα Ιδιωτικά Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα συνεισέφεραν στην πατρίδα μας με σημαντικό κούρεμα 15% των παλαιών οφειλομένων για τις υπηρεσίες που 
παρείχαν και είναι ο μόνος κλάδος που δεν έχει ακόμη εξοφληθεί για τα έτη 2010 και 2011, ενώ έχουν εξοφληθεί έναντι και μόνο για το 90% των 
υπηρεσιών τους το 2012 και τους πρώτους τρεις μήνες του 2013.

Σήμερα, τα Ιδιωτικά Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα καλούνται να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ, ένα ποσό που φημολογείται ότι θα φθάνει έως και το 40% του 
κύκλου των εργασιών τους για το 2013, επειδή εξυπηρέτησαν τους ασθενείς των νέων ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ χωρίς να έχει προβλεφθεί 
αντίστοιχη αύξηση στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Είμαστε σκληρά εργαζόμενοι, συνεπείς φορολογούμενοι επαγγελματίες υγείας και δεν δεχόμαστε να λέγεται ότι πλουτίζουμε εις βάρος του δημόσιου 
συστήματος υγείας όταν οι τιμές μας σε πολλές εξετάσεις έχουν μειωθεί κάτω από το κρατικό τιμολόγιο που έχει να αναπροσαρμοστεί από το 1991, 
όταν πληρωνόμαστε τελευταίοι και με τεράστιες καθυστερήσεις για τις υπηρεσίες μας, ενώ εμείς πληρώνουμε στην ώρα μας την εφορία, τις εργοδοτικές 
μας εισφορές, τους χιλιάδες εργαζομένους μας και τους προμηθευτές μας.

Προσφέρουμε αξιόπιστες ιατρικές διαγνώσεις αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει lobbying και ίσως γι’ αυτό είμαστε οι τελευταίοι που πληρωνόμαστε, 
ίσως για αυτό όταν ξεφεύγει η φαρμακευτική δαπάνη πολλοί «ειδήμονες» θυμούνται τον αριθμό των τομογράφων στην Ελλάδα, παραβλέποντας ότι 
για ένα υπεροχοτομογράφημα μαστού η χρέωση είναι μόλις € 8.28 για μια ακτινογραφία είναι μόλις € 1.76 και για μια γενική αίματος € 2.88, ενώ ο 
συνολικός προϋπολογισμός μας είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Στηρίζουμε πλήρως τις εξαγγελείες του Νέου Υπουργού Υγείας για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος ΠΦΥ που θα λειτουργεί 
με κανόνες διαφάνειας και το οποίο θα αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο των Ιδιωτικών Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

Με όσες δυνάμεις μας έχουν απομείνει, είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον φετινό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ 
και την εθνική προσπάθεια για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος προσφέροντας δωρεάν τις ιατρικές πράξεις 
οι οποίες υπερβαίνουν τον κύκλο εργασιών μας του 2012.

Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυθαίρετα αναδρομικά rebate/claw back, όταν μάλιστα είναι τέτοιου ύψους, γιατί απλώς θα πάψουμε να υπάρχουμε.

Ζητάμε από τον Υπουργό να μας εξοφλήσει τα οφειλόμενα άμεσα ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας αφού οι «δωρεάν 
εξετάσεις» για εμάς δεν είναι δωρεάν.

Ζητάμε να αποκατασταθεί η «τιμή» μας και η συνεισφορά μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη χώρα μας. 

Η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν θα μπορεί να είναι ούτε δωρεάν και ούτε να συγκρίνεται με το σήμερα χωρίς την δική μας ύπαρξη. 

Η στήριξη των Ιδιωτικών Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων 
είναι στήριξη της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.


