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Η δημόςια υγεύα εύναι ϋνα αγαθό που υποςτηρύζεται 
από τουσ υγειονομικούσ φορεύσ που 

δραςτηριοποιούνται ςτο:

1. ΕΤ

2. ΠΕΔΤ

3. Ιδιωτικού φορεύσ

a) ΔΥΤ – Ιδιωτικϋσ κλινικϋσ

b) ΠΥΤ – Ιατρεύα – εργαςτόρια – Πολυώατρεύα



Η πρόληψη και θεραπεύα παθόςεων γύνεται μϋςω τησ 
διαχεύριςησ των αςθενών από τουσ ανωτϋρω φορεύσ



την Ελλϊδα τησ κρύςησ δημιουργόθηκε και ϋνασ 
νϋοσ φορϋασ για τουσ αναςφϊλιςτουσ – ϊπορουσ 

το: Κοινωνικό Ιατρεύο



Κοινωνικϊ Ιατρεύα

1. Ιατρικών υλλόγων

ΙΑ – Ιατρεύο Κοινωνικόσ Αποςτολόσ (15 παραρτόματα)

2. Σοπικόσ αυτοδιούκηςησ

3. Εκκληςύασ

4. Μ.Κ.Ο



Ιατρεύο Κοινωνικόσ αποςτολόσ Ι..Α
 Πϋραςαν Σϋςςερα χρόνια λειτουργύασ του Ιατρεύου Κοινωνικόσ Αποςτολόσ
 15 παραρτόματα ςε όλη την Ελλϊδα ϊνοιξαν
 κϊρτεσ αςθενών εκδόθηκαν
 65 εθελοντϋσ ιατρού εβδομαδιαύωσ εναςχολούνται
 23 ειδικότητεσ
 25 βιοπαθολόγοι ςε ιδιωτικϊ εργαςτόρια παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ
 25 φυςικοθεραπευτϋσ παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ
 25 οδοιπορικϊ υγεύασ ςε ακριτικϊ νηςιϊ και ςε παραμεθόριεσ περιοχϋσ 

πραγματοποιόθηκαν , όπου χορηγόθηκαν 28.300 φϊρμακα και υγειονομικό 
υλικό

 φαρμϊκων απεςτϊληςαν ςε κϋντρα υγεύασ , αγροτικϊ ιατρεύα, Νοςοκομειακϊ 
ιδρύματα, Ιερϋσ Μονϋσ

 100 αςθενεύσ ημερηςύωσ λαμβϊνουν ιατρικό περύθαλψη
 500 φϊρμακα την ημϋρα δύδονται ςτουσ αςθενεύσ
 υνεργαςύα με 10 Νοςοκομεύα ςτην Αθόνα
 υνεργαςύα με 10 πολυιατρεύα ςτην Αθόνα
 ύνολο 500 ιατρών ςτην Αθόνα που εργϊζονται εθελοντικϊ για τουσ αςθενεύσ 

του Ιατρεύου Κοινωνικόσ Αποςτολόσ



Υυγό Ιατρών ςτο εξωτερικό

την Ελλϊδα τησ κρύςησ ϋχουμε πλϋον μετανϊςτευςη 
επιςτημόνων ςτο εξωτερικό που εμεύσ οι ύδιοι με τουσ 
φόρουσ μασ ςπουδϊςαμε ςτην Ελλϊδα.

Σην τελευταύα 3ετύα ϋχουν φύγει από την Περιφϋρεια του 
Ι..Α πϊνω από 1.200 Ιατρού για το εξωτερικό.

Οι Ϊλληνεσ ιατρού εύναι οι 2η πληθυςμιακό ομϊδα ιατρών 
ςτην Γερμανύα (περύπου 8.000)



ημερινόσ χϊρτησ αςφαλιςτικών ταμεύων

1. ΕΟΠΤΤ

2. ΕΔΟΕΑΠ

3. ΕΤΔΑΠ

4. ΣΤΠΕΣ

5. ΣΑΜΕΙΟ ΣΡΑΠΕΖΗ ΕΛΛΑΔΟ

6. ΕΝΟΠΛΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨ (τρατόσ-Ναυτικό-Αεροπορύα-
Λιμενικό)



ΕΟΠΤΤ - ΠΥΤ

ύμβαςη με Ιατρούσ – Εργαςτόρια - Πολυώατρεύα



υμβεβλημϋνοι Ιατρού

1. Οι ςυμβϊςεισ ϋχουν λόξει από 31/12/2013 και ϋχουν πϊρει 5 
παρατϊςεισ ϋωσ 31/03/2015

2. ε επεξεργαςύα από επιτροπό του ΕΟΠΤΤ οι νϋεσ 
ςυμβϊςεισ που κυοφορούνται 1,5 χρόνο.

3. Πολύ πιθανό και ϊλλη παρϊταςη.



υμβεβλημϋνοι Ιατρού

1. Κατϊ πρϊξη και περύπτωςη 

2. Πλαφόν 200 επιςκϋψεισ τον μόνα;

3. Πλαφόν ιατρικών πρϊξεων που ϋληξε 31/12/2014

4. Ωγνωςτο το τοπύο για το 2015 δηλαδό το αν θα υπϊρξει 
αναδρομικϊ πλαφόν.



Εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 302.000.000

Κλινικοεργαςτηριακϋσ
εξετϊςεισ

26.100.000

ύνολο 328.100.000

Προώπολογιςμόσ ΕΟΠΤΤ για 
ΠΥΤ 2014 και 2015

Μελϋτη διεθνών οργανιςμών μεταξύ 
αυτών και του ΟΟΑ ανεβϊζει το κόςτοσ 

για ΠΥΤ ςτην Ελλϊδα ςε 570.000.000



 Εκτιμούμενο κατϊ προςϋγγιςη ςύνολο οφειλών
ΕΟΠΤΤ για ΠΥΤ περύ τα 1.100.000.000



Οφειλϋσ ΕΟΠΤΤ

 ΟΠΑΔ  12οσ 2011 και κατϊ περύπτωςη 10οσ & 11οσ 2011

 Τπόλοιπα ταμεύα ςε μερικϊ από αυτϊ και από το 2010

 Οφεύλει όλεσ τισ δαπϊνεσ των ταμεύων που μπόκαν ςτον 
ΕΟΠΤΤ μετϊ από την 1/1/2012 ϋωσ και τα τϋλη του 2012

 10% επιςκϋψεισ και πρϊξεισ δαπανών του ΕΟΠΤΤ 2012, 2013, 
2014

 4 τελευταύοι μόνεσ του 2013, Απρύλιο, Μϊιο, Ιούνιο, 
Νοϋμβριο και Δεκϋμβριο 2014



Οφειλϋσ Αςφαλιςτικών ταμεύων ςτον 
ΕΟΠΤΤ

 ύνολο οφειλών 1,653 δισ ευρώ

 Οφειλϋσ Ιανουαρύου ϋωσ επτεμβρύου 2015 951,2 εκ. ευρώ 

1. ΙΚΑ 500 εκ. ευρώ

2. ΟΑΕΕ 318 εκ. ευρώ

3. ΟΓΑ 91,2 εκ. ευρώ

Δεν ϋχει αποδοθεύ η αύξηςη τησ παρακρϊτηςησ από τισ 

ςυντϊξεισ από 4% ςε 6% και ούτε το 6% των επικουρικών 

ςυντϊξεων.



2 νϋοι όροι

Clawback = υφαρπαγό

Rebate = ϋκπτωςη



Για να ανταπεξϋλθει ο ΕΟΠΤΤ ςτον ελλειμματικό 
προώπολογιςμό του που οφεύλεται κυρύωσ ςτην μη απόδοςη 
αςφαλιςτικών ειςφορών από τα επιμϋρουσ ταμεύα και ςτην 

υποχρηματοδότηςη από τον Κρατικό προώπολογιςμό 
(700.000.000) μπόκαν ςε εφαρμογό οι 2 προηγούμενοι όροι.



Rebate όγκου





Clawback

Βϊςει Τπουργικόσ απόφαςησ ότι κϊθε δαπϊνη που αιτεύται 
πϊνω από τον κλειςτό προώπολογιςμό του ΕΟΠΤΤ 

επιςτρϋφεται πύςω από τουσ παρόχουσ. Με απλϊ λόγια το 
Κρϊτοσ κουρεύει αφού δεν ϋχει να πληρώςει και εμεύσ 

δουλεύουμε δωρεϊν.   



 Για το 2013 το Clawback όταν 40%

 Για το 2014 50%.

 Εκτύμηςη για το 2015 ςτα ύδια επύπεδα



Triplex Καρδιϊσ 25,29 €

Δοκιμαςύα κοπώςεωσ 11,36 €

Holter ρυθμού 5,02 €

Σελικό ςυνολικό αμοιβό με ςυμμετοχό 
του αςθενό προ clawback



1. Για πλόρη λειτουργύα ενόσ Καρδιολογικού εργαςτηρύου με 
9 ώρεσ ημερόςιασ λειτουργύασ 5 ημϋρεσ την εβδομϊδα 
ςύνολο εςόδων μηνιαύωσ 4.200€

2. Αναλώςιμα 1.260€

3. Κόςτοσ λειτουργύασ 1.900€

Καθαρό Κϋρδοσ προ φόρων και clawback 1.040€



υνταγογραφικϋσ οδηγύεσ

 Ανακοινώθηκαν με ΤΑ και δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με αυτϊ 
που παρϋδωςαν οι επαγγελματικϋσ ενώςεισ δια του ΠΙ



ΕΝΩΗ ΕΛΕΤΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ε.Ε.Κ.Ε.)
Φαρ.Σρικούπη 12 & Καρνεϊδου 1 Ηλιούπολη
Σηλ.: 210-9924980-9959181
Fax: 210-9916854
email: enosielke1@gmail.com

ΠΡΟ: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕ ΑΝΑΓΡΑΥΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,
ασ αποςτϋλλουμε τισ οδηγύεσ αναγραφόσ διαγνωςτικών εξετϊςεων, βαςικών παθόςεων τησ ειδικότητασ μασ, οι οπούεσ εκπονόθηκαν με
την ςυνεργαςύα εκπροςώπων των ομϊδων εργαςύασ τησ Ελληνικόσ Καρδιολογικόσ εταιρεύασ. Οι κατωτϋρω οδηγύεσ θα ςυμπληρωθούν το 
ςυντομότερο δυνατόν και για ϊλλεσ παθόςεισ και ςυμπτώματα και θα αποςταλούν ςτον ΠΙ.

1.Τπϋρταςη 
Α) Ανεπύπλεκτη

α) Με την αρχικό διϊγνωςη, ΗΚΓ, Holter Πιϋςεωσ,  triplex καρδιϊσ και ανιούςησ αορτόσ και επανϊληψη 
ανϊ τριετύα.

β) Γενικό αύματοσ, ςϊκχαρο αύματοσ, ουρύα, ουρικό οξύ, χοληςτερύνη, τριγλυκερύδια, HDL-LDL, κϊλλιο, 
νϊτριο, αςβϋςτιο, γενικό αύματοσ, sgot, sgpt με την αρχικό διϊγνωςη.

ΑΘΗΝΑ 29/05/2014

Β) Με επιπλοκϋσ ςε όργανα ςτόχουσ όπωσ υπερτροφύα μυοκαρδύου
α) triplex καρδιϊσ  και ανιούςησ αορτόσ ανϊ ϋτοσ.

Γ) ε όλουσ του αςθενεύσ ϋλεγχοσ ανϊ 3ετύα με triplex καρωτύδων και κοιλιακόσ αορτόσ.  
Δ) Ελεγχοσ καρωτύδων.

α) Επύ ευρημϊτων όπωσ αθηρωμϊτωςη ό ςτϋνωςη καρωτύδων ϋωσ 50% ανϊ 2ετύα triplex.
β) ε ςτϋνωςη ϊνω του 50% ανϊ ϋτοσ.

Ε)Έλεγχοσ κοιλιακόσ αορτόσ

α) ε διϊταςη κοιλιακόσ αορτόσ ϋωσ 30mm ανϊ 2ετύα triplex.
β) ε διϊταςη ϊνω των 30mm ανϊ ϋτοσ triplex.



•Τπερλιπιδαιμύα
Α) Ϊλεγχοσ βιοχημικόσ ανϊ ϋτοσ που περιλαμβϊνει :
Γενικό αύματοσ, ςϊκχαρο, ουρύα, ουρικό, τριγλυκερύδια, χοληςτερύνη, HDL, LDL, κϊλιο, νϊτριο, γεν. 
ούρων, SGOT, SGPT,CPK.
Β) ε χορόγηςη ςτατινών ςε 1-2 μόνεσ μετϊ την αρχικό χορόγηςη και εν ςυνεχεύα ανϊ 6 μόνεσ ϋωσ 1 ϋτοσ οι 
κϊτωθι εξετϊςεισ: 
Φοληςτερύνη, HDL, LDL, τριγλυκερύδια, SGOT,SGPT, CPK.

•τεφανιαύα νόςοσ 
Α) ταθερό ςτεφανιαύα νόςοσ 

α) Triplex καρδιϊσ – test κοπώςεωσ ανϊ 2ετύα.
Β) τεφανιαύα νόςοσ μετϊ από PCI-BYPASS, χωρύσ επιπλοκϋσ.

α) Triplex καρδιϊσ ϋνα μόνα μετϊ την επϋμβαςη, 3 μόνεσ μετϊ την επϋμβαςη και εν ςυνεχεύα 
ανϊ ϋτοσ.
β) Δοκιμαςύα κοπώςεωσ ςτουσ 6 μόνεσ και εν ςυνεχεύα κϊθε ϋτοσ

•Βαλβιδοπϊθειεσ.
Α) Πρόπτωςη μιτροειδούσ

α) Triplex καρδιϊσ ανϊ 2ετύα ϋωσ μετρύου  βαθμού με ανεπϊρκεια.
β) Triplex καρδιϊσ ανϊ 3ετύα ςε μικρού βαθμού χωρύσ ανεπϊρκεια.

Β) τϋνωςη - Ανεπϊρκεια βαλβύδων.
α) Μικρού-μετρύου βαθμού, triplex ανϊ 2ετύα.
β) ημαντικού βαθμού, triplex ανϊ 6μηνο

•Καρδιακό ανεπϊρκεια
Αρχικό διϊγνωςη, ςε 3 μόνεσ μετϊ την αρχικό διϊγνωςη και εν ςυνεχεύα ανϊ ϋτοσ triplex καρδιϊσ.
Όλεσ οι ανωτϋρω οδηγύεσ και για όλεσ τισ παθόςεισ δεν ιςχύουν ςε περύπτωςη μεταβολόσ κλινικόσ εικόνασ 
του αςθενούσ που θα πρϋπει να αιτιολογεύται επαρκώσ από τον θερϊποντα ιατρό.







Θεραπευτικϊ πρωτόκολλα που εύναι ςε 
λειτουργύα από την ΗΔΙΚΑ

1. ΔΤΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
2. ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ
 ΟΣΕΟΠΟΡΨΗ - ΓΤΝΑΙΚΕ- ΜΕ ΚΑΣΑΓΜΑ ΜΗ ΠΟΝΔΤΛΙΚΟ
 ΟΣΕΟΠΟΡΨΗ - ΓΤΝΑΙΚΕ- ΜΕ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΦΙΟΤ
 ΟΣΕΟΠΟΡΨΗ - ΓΤΝΑΙΚΕ- ΜΕ ΚΑΣΑΓΜΑ ΠΟΝΔΤΛΙΚΟ
 ΟΣΕΟΠΟΡΨΗ - ΓΤΝΑΙΚΕ- ΦΨΡΙ ΚΑΣΑΓΜΑ
 ΟΣΕΟΠΟΡΨΗ - ΑΝΔΡΕ - ΜΕ Ϋ ΦΨΡΙ ΚΑΣΑΓΜΑ
3. ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ
 ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΟΝΔΤΛΑΡΘΡΙΣΙΔΑ (ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΨΜΕΝΗ Ϋ ΜΗ)
 ΡΕΤΜΑΣΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΣΙ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ Ϋ ΠΡΨΙΜΗ
 ΧΨΡΙΑΙΚΗ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ (ΠΕΡΙΥΕΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ)
 ΟΤΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΡΙΕΨΝ
 ΤΠΕΡΟΤΡΙΦΑΙΜΙΑ
4. ΑΚΦΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ
 ΑΚΦΑΡΨΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 1 (ΙΝΟΤΛΙΝΟΕΞΑΡΣΨΜΕΝΟ ΑΚΦΑΡΨΔΗ 

ΔΙΑΒΗΣΗ)
 ΑΚΦΑΡΨΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ 2
 ΑΚΦΑΡΨΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΣΗ ΚΤΗΗ
5. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ



Ψσ τϋλοσ Δεκεμβρύου θα εφαρμοςτούν ϊλλα 10 θεραπευτικϊ 
πρωτόκολλα εκ των οπούων ςτην Καρδιολογύα:

1. Θρομβοεμβολικό νόςοσ
2. Καρδιακό Αρρυθμύα



Η Ε.Κ.Ε ανϋπτυξε

Διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα που εςτϊλθηςαν ςτουσ 
αρμόδιουσ φορεύσ από τον Οκτώβριο του 2014



Διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα τησ Ελληνικόσ 
Καρδιολογικόσ Εταιρεύασ

1. Αρτηριακό Τπϋρταςη
2. Καρδιακό Ανεπϊρκεια 
3. Μυοκαρδιοπαθειών / Καρδιολογικών φαρμϊκων / Μυοκαρδύτιδασ
4. Νοςόματα θωρακικόσ Αορτόσ
5. Αρτηριών ϊνω και κϊτω ϊκρων
6. Νοςόματα κοιλιακόσ αορτόσ
7. Νεφραγγειακών νοςημϊτων
8. Μυοκαρδύτιδασ
9. Προαθλητικόυ ελϋγχου
10. Πνευμονικόσ εμβολόσ
11. Πνευμονικόσ Τπϋρταςησ
12. τεφανιαύα νόςου – τεφανιογραφύα
13. τεφανιαύα νόςου – πινθηρογρϊφημα μυοκαρδύου
14. τεφανιαύα νόςοσ – Μαγνητικό τομογραφύα καρδιϊσ
15. τεφανιαύα νόςοσ – Αξονικό τομογραφύα καρδιϊσ



16.τεφανιαύα νόςοσ – Τπερηχοκαρδιογραφύα
17.Τπερλιπιδαιμύασ 
18. υγγενών Καρδιοπαθειών ενηλύκων 
19. Αρρυθμύεσ – Ενδεύξεισ Τπερηχογραφόματοσ
20. Βαλβιδοπϊθειεσ – Προςθετικϋσ βαλβύδεσ – Λοιμώδησ ενδοκαρδύτισ
21. Νοςόματα καρωτύδων
22. Τπερηχογρϊφημα ςε κύηςη
23. ε αςθενεύσ που υποβϊλλονται ςε μη Καρδιοχειρουργικό επϋμβαςη



Ο ΕΟΠΤΤ δεν εφϊρμοςε τισ προτϊςεισ 
μασ αναγνωρύζοντασ δημόςια ςτην Βουλό 
(Επιτροπό Κοινωνικών Τποθϋςεων) ότι δεν 

του ϋκαναν την οικονομύα που όθελε.



Σα διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα 
εφαρμόζονται για την ςωςτό 

διϊγνωςη και διαφύλαξη τησ υγεύασ 
και δευτερευόντωσ φυςικϊ για τον 

ϋλεγχο τησ ςυνταγογρϊφηςησ και την 
οικονομύα



ΚΑΝΕΝΑ

Διαγνωςτικϊ πρωτόκολλα που εύναι ςε 
εφαρμογό από την ΗΔΙΚΑ



Γιατύ????



Η μη εφαρμογό τουσ αφού ϋχουν παραδοθεύ από τισ 
περιςςότερεσ επιςτημονικϋσ εταιρεύεσ και 

επαγγελματικϋσ τουσ ενώςεισ ποιον ωφελεύ και τι 
ςκοπιμότητα εξυπηρετεύ? 



Μόπωσ γιατύ αν εφαρμοςτούν θα αποδεχθεύ ότι 
τουλϊχιςτον ςτον ΕΟΠΤΤ υπϊρχει υποχρηματοδότηςη

για τισ διαγνωςτικϋσ εξετϊςεισ?



Μόπωσ εύναι ποιο εύκολο να ςπιλώνονται και να 
κατηγορούνται οι Ιατρού για υπερςυνταγογρϊφηςη και 
προκλητό ζότηςη παρϊ να υποχρεωθεύ η πολιτεύα να 
αναγνωρύςει την ανεπϊρκεια τησ ςτην κϊλυψη των 

αναγκών των πολιτών που επύ δεκαετύεσ ϋχουν 
πληρώςει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ και απλϊ ζητούν 

ανταπόδοςη ςε μύα δύςκολη ςτιγμό που δοκιμϊζεται η 
υγεύα τουσ.



ασ ευχαριςτώ


