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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Θέμα: «Με ακάλυπτες επιταγές clawback προσφέρεται η πρόληψη / διάγνωση και 

με δελτίο η θεραπεία των ασθενών» 

Για άλλη μία φορά, η πολιτεία υιοθετεί μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα «μάτια» του κόσμου, 

αδιαφορώντας πλήρως για την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας και για το πώς θα 

καλυφθούν οι αντίστοιχες δαπάνες. 

Ο νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ βάσει του ΦΕΚ 4898/18 προβλέπει τη θέσπιση 

μηδενικών ή μειωμένων συμμετοχών σε χρόνιες παθήσεις, πράγμα που είναι άκρως 

επιθυμητό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασφαλισμένων. Με εντελώς 

απροκάλυπτο τρόπο εμφατικά τονίζεται όμως ότι δεν προβλέπεται κάλυψη της δαπάνης 

αυτής από τον κρατικό προϋπολογισμό παρά μόνο αυτόματη χρέωση του «λογαριασμού» 

στους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα, μέσω κουρέματος clawback και παράνομης 

επίταξης ατομικών πόρων που προέρχονται από την άσκηση του βιοποριστικού 

επαγγέλματός τους. 

Με αυτήν την ληστρική τακτική, συντελείται η καταστροφή του διαγνωστικού κλάδου στη 

χώρα μας, πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με συντεταγμένο και επίμονο 

τρόπο σε μία εποχή όπου διαφημίζονται «υπερπλεονάσματα» και «διαφυγή» από τα 

μνημόνια. 

Από την άλλη, τα ασφυκτικά όρια συνταγογράφησης των ιατρών ανά ειδικότητα που 

θεσπίστηκαν μέσω του ΦΕΚ 3663/2018 αδυνατούν να καλύψουν τις υπαρκτές ανάγκες των 

ασθενών. Οι ταλαιπωρημένοι πολίτες καταντούν επαίτες συνταγογράφησης, αναζητώντας 

ιατρούς που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριό τους ή που θα δεχτούν να 

συνταγογραφήσουν φάρμακα με υψηλό κόστος. 

Τέλος, το νέο μέτρο της θεραπείας με «δελτίο» και με «δόσεις» είναι άκρως προβληματικό για 

τη συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία του. Η εφαρμογή ηλεκτρονικού «κλειδώματος» 

στη δυνατότητα του ιατρού να συνταγογραφήσει τα σκευάσματα πριν τη λήξη της 

προηγούμενης συνταγής δημιουργεί μόνο ταλαιπωρία στους ιατρούς και ασφαλισμένους 

και πολλές άσκοπες επισκέψεις μέχρι να μπορέσει ο χρόνιος ασθενής να ανανεώσει όλες τις 

συνταγές μηνός και να συνεχίσει απρόσκοπτα την αγωγή του. 
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