
 

 

Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών 

 

Θέμα: Χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας για το 2020 

Σε κοινή επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής 

Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 

Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ), της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών 

Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (ΠΑΝΙΔΙ) και της Ένωσης Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

(ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αναφέρουν τα αιτήματα από τον κλάδο για τη χρηματοδότηση 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) για το 2020. 

Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει βρει τον τρόπο για να επιτευχθεί 

αυτή η έξτρα χρηματοδότηση. 

Αναφέρουν ότιτ α διαγνωστικά εργαστήρια και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί είναι 

διαρκώς τα υποζύγια, τη στιγμή που είναι ήδη καταχρεωμένοι σε τράπεζες και 

δημόσιους φορείς (ΕΦΚΑ, εφορία κ.λ.π.) και τη στιγμή που έχουν ήδη φορτωθεί στις 

πλάτες τους 10 ετών δόσεις για την αποπληρωμή του claw back των προηγούμενων 

ετών. 

Ζητούν την άμεση διαμεσολάβησή, για να μην καταρρεύσει ο ιδιωτικός τομέας της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χρηματοδοτώντας την αύξηση η οποία προήλθε 

από την έξτρα ζήτηση για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις προς τους 

ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εν μέσω COVID, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας 

του περιορισμού των ραντεβού για τη διενέργεια εξετάσεων στα δημόσια 

νοσοκομεία. Οι ασθενείς προσερχόντουσαν και εξυπηρετούνταν άμεσα στις ιδιωτικές 

δομές Π.Φ.Υ. και αυτό το γεγονός δημιούργησε μεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών 

υγείας από τον ιδιωτικό τομέα εν μέσω COVID. 
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Τονίζουν ότι είναι άδικο να επωμιστεί η ιδιωτική Π.Φ.Υ. ένα ακόμη βάρος, τη στιγμή 

που ο προϋπολογισμός για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις δεν φτάνει σε μέρες 

ηρεμίας, πόσο μάλλον σε μέρες πανδημίας… 

Επισημαίνουν ότι έχουν συνεισφέρει σαν κλάδος που παρέχει υπηρεσίες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τα μέγιστα. 

Ζητούν να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός του 2020 για διαγνωστικές εξετάσεις, 

ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον η υπερβάλλουσα ζήτηση που δημιουργήθηκε για να 

καλύψει τις ανάγκες των ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επί της ουσίας 

να τηρηθεί η προεκλογική δέσμευση για σταδιακή εξάλειψη του claw back. 

Η αύξηση του κόστους των λειτουργικών εξόδων, σε συνδυασμό με την δεδομένη 

αύξηση του claw back που θα προκύψει για το 2020 (γνωρίζοντας τον υφιστάμενο 

προϋπολογισμό του 2020) και την ύπαρξη του rebate, όχι μόνο δεν δημιουργεί κέρδη, 

αλλά αντιθέτως συσσωρεύει ζημίες για τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία 

και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς. 

Δεδομένου ότι στηρίζουν τη δημόσια υγεία.   

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα  χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός του 2020 για διαγνωστικές εξετάσεις, ώστε να 

καλυφθεί τουλάχιστον η υπερβάλλουσα ζήτηση που δημιουργήθηκε για να καλύψει 

τις ανάγκες των ασθενών; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 




