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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή
Απαντώντας στην με αρ. 1883/23-3-2022 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή
των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Χ. Κεφαλίδου με θέμα «Οι πολιτικές του Υπουργείου
Υγείας οδηγούν σε οικονομική εξαθλίωση τους εργαστηριακούς ιατρούς Νομού
Δράμας», σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ γίνονται συχνά πυκνά αποδέκτες διαμαρτυριών
ασφαλισμένων, σχετικά με αναίτιες επαναλήψεις απεικονιστικών εξετάσεων
Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, λόγω ελλιπούς διαγνωστικού
αποτελέσματος. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα των
εγκατεστημένων Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων, εξαιτίας της
μειωμένης χωρικής διακριτικής ικανότητας των μηχανημάτων και της επί σειρά
ετών μη επικαιροποίησης των διαγνωστικών πρωτοκόλλων που
χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η επανάληψη των
απεικονιστικών εξετάσεων επιβαρύνει τόσο τους εξεταζόμενους με αναίτια
ακτινική επιβάρυνση (γεγονός απαγορευτικό με βάση την αρχή της
αιτιολόγησης των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων – ως μη αιτιολογημένη
έκθεση σε ακτινοβολία), όσο και τον ΕΟΠΥΥ που χρειάζεται να αποζημιώνει
δύο (2) φορές για την εκτέλεση της ίδιας εξέτασης.
2. Παράλληλα, η ποιοτική αναβάθμιση των απεικονιστικών εξετάσεων Αξονικής
και Μαγνητικής Τομογραφίας, επειδή ακριβώς αποτελούν τις στοχευμένες
εξετάσεις που θα καθορίσουν την επιλογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου,
είναι πάγιο ζητούμενο των ελληνικών επιστημονικών ιατρικών εταιριών, αλλά
και του ευρύτερου ιατρικού κόσμου της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι η
εισαγωγή ποιοτικών χαρακτηριστικών σε αυτές τις απεικονιστικές εξετάσεις έχει
υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου (Ευρώπη,
Αμερική, κλπ). Για παράδειγμα στη Γαλλία δεν αποζημιώνονται από το κράτος
εξετάσεις Μαγνητικής Τομογραφίας που πραγματοποιούνται σε Μαγνητικούς
Τομογράφους κάτω του 1.5 Tesla, ενώ στη Γερμανία δεν πραγματοποιούνται
εξετάσεις Αξονικής Στεφανιογραφίας σε Αξονικούς Τομογράφους κάτω των 128
τομών.
Ο ΕΟΠΥΥ, αφουγκραζόμενος τις παραπάνω διαμορφωθείσες συνθήκες, έχει
εισηγηθεί την επιβολή ποιοτικών κριτηρίων στις εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής
Τομογραφίας, ώστε να είναι εφικτή η αποζημίωση των εξετάσεων (στα συστήματα
ανώτερης ποιότητας) σε πραγματικές τιμές κρατικού τιμολογίου. Η ποιοτική
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αναβάθμιση δηλαδή, δύναται να οδηγήσει (μέσω της εφαρμογής ποιοτικού rebate) σε
αύξηση της αποζημίωσης σε ποιοτικά συστήματα και να αποτελέσει ένα σύγχρονο
χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας που θα
συμβάλλουν πραγματικά στη βελτίωση της Υγείας των Ελλήνων πολιτών.
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