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Ο ΣΕΚ αποκαλύπτει το σχέδιο αφανισμού
του ιδιωτικού τομέα Υγείας στην Ελλάδα
Την σκόπιμη και συντονισμένη προσπάθεια αφανισμού του Ιδιωτικών Κλινικών στην
Ελλάδα από τον ΕΟΠΥΥ, αποκάλυψε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, σε Συνέντευξη
Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Ο πρόεδρος του ΣΕΚ, κ. Βασίλης Μπαρδής
παρουσίασε αναλυτικά το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου του ιδιωτικού τομέα
Υγείας, ενός τομέα που συντηρεί άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 55.000 θέσεις
εργασίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα το 39% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ΕΟΠΥΥ,
από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του υπονομεύει τη διαδικασία του ελέγχου των
χρεώσεων των Ιδιωτικών Κλινικών, προκειμένου να μην ολοκληρωθεί ποτέ και φυσικά να
μην πληρώσει αυτά που οφείλει.
Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μπαρδής είναι αποκαλυπτικά των πραγματικών
προθέσεων του ΕΟΠΥΥ και καταδεικνύουν το μέγεθος της παραπλάνησης της κοινής
γνώμης που επιχειρείται. Μια σειρά από προφάσεις, αθετήσεις δεσμεύσεων και
τεχνητών εμποδίων στην ολοκλήρωση του ελέγχου, που θα φάνταζαν αστείες αν δεν
διακυβευόταν το μέλλον χιλιάδων εργαζομένων, φέρνουν τον ΕΟΠΥΥ στη θέση του
βασικού υπευθύνου για το σημερινό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επιχειρήσεις του
κλάδου.
Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι ο ΣΕΚ πρώτος πρότεινε να ξεκινήσει ο έλεγχος, από
ανεξάρτητες Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες, που πληρούν τα κριτήρια του ΕΟΠΥΥ,
αναλαμβάνοντας μάλιστα να επωμιστούν πλήρως το κόστος οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις.
Μετά από πολλές πιέσεις, που έφτασαν και σε επίπεδο Πρωθυπουργού, η πρόταση του ΣΕΚ
έγινε αποδεκτή, ωστόσο μόνο για την εκκαθάριση των τιμολογίων που αφορούν το 2013.
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Στην Συνέντευξη Τύπου ο κ. Μπαρδής υπενθύμισε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας για την περίοδο 2007-2011, δεν έχουν
εκκαθαριστεί ακόμα. Ο πρόεδρος του ΣΕΚ τόνισε ότι, αν και υπάρχουν ευρωπαϊκά
κονδύλια ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την εξόφληση των δικαιούχων, τα χρήματα παραμένουν
δεσμευμένα από το κράτος και κινδυνεύουν να χαθούν. Ο παραλογισμός είναι πραγματικά
απαράμιλλος, με τις επιχειρήσεις σήμερα να υφίστανται claw back και rebate για
χρήματα που δεν έχουν λάβει.
“Σήμερα γίνεται σε όλους ξεκάθαρο ότι το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει δεν είναι
μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας, αλλά και προϊόν μεθόδευσης η οποία ως στόχο έχει τον
αφανισμό του ιδιωτικού τομέα Υγείας”, δήλωσε ο κ. Μπαρδής. Είναι χαρακτηριστικό ότι
κάποιο προκαταρκτικό πόρισμα που από κάπου δόθηκε στον Τύπο, χωρίς να
ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι Ιδιωτικές Κλινικές, φαίνεται να ζητά
την έγκριση του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξειδικευθεί ο έλεγχος. Μέχρι στιγμής δεν είναι
γνωστό αν έχει δοθεί αυτή η έγκριση, ή αν αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για να μην
ολοκληρωθεί ποτέ η διαδικασία.
Τέλος, ο κ. Μπαρδής, με αφορμή την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε η
Εισαγγελία με βάση το προαναφερθέν πόρισμα, δήλωσε ότι ο ΣΕΚ έχει απόλυτη
εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και έκανε σαφές ότι πρώτος ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Κλινικών μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα καταγγείλει αν και όσους αποδειχθεί ότι
ζημίωσαν την κοινωνική ασφάλιση της χώρας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι γενικόλογες
κατηγορίες και οι αφορισμοί για έναν ολόκληρο κλάδο, δεν πλήττουν αυτούς που
παρανομούν, αλλά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν υπεύθυνα
και με απόλυτη διαφάνεια.

Ο ΣΕΚ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών είναι η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ιδιωτικών Νοσοκομείων, τα οποία προσφέρουν
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Τα μέλη του ΣΕΚ συγκαταλέγονται ανάμεσα στους μεγαλύτερους
εργοδότες της Ελλάδας, συνεισφέρουν σημαντικά στη ελληνική οικονομία και υποστηρίζουν ενεργά τις ανάγκες του εθνικού
συστήματος υγείας.
Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ιδιωτικός τομέας υγείας απασχολεί άμεσα περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους, συντηρεί περισσότερες από 30.000
θέσεις εργασίας μέσω έμμεσων συνεργασιών και επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με νέες υποδομές, νέα ιατρικά
πρωτόκολλα, νέες τεχνολογίες. Καλύπτοντας το 39% των υπηρεσιών υγείας στη χώρα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας συγκρατεί
κρίσιμο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα σε μια εποχή που μαστίζεται από brain drain, συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ και
αναδεικνύει την Ελλάδα ως προορισμό ιατρικού τουρισμού. Λειτουργεί συμπληρωματικά του δημοσίου τομέα υγείας αλλά
καλύπτει και επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις υψηλής τεχνολογίας που αδυνατεί να καλύψει το δημόσιο αποτελώντας
κομβικό παράγοντα διασφάλισης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.
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