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Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών: Απορρίπτουμε τους
ισχυρισμούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συνεχίζουμε την επίσχεση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών αποφάσισε
ομόφωνα να απορρίψει τα αναφερόμενα στο χθεσινό Δελτίο Τύπου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διότι αποτελούν συνέχεια ανεκπλήρωτων επαναλαμβανόμενων
υποσχέσεων που έχουν αφαιρέσει τον οποιοδήποτε βαθμό εμπιστοσύνης σε
προτάσεις του Οργανισμού.


Θυμίζουμε τις υπογεγραμμένες από Υπουργούς και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
υποσχέσεις του Νοεμβρίου 2011 και του Οκτωβρίου 2013 που δεν
υλοποιήθηκαν.



Θυμίζουμε την εντολή του πρωθυπουργού για εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων 2006-2011 τον Δεκέμβριο του 2013, που δεν
εκτελέστηκε ποτέ και που τώρα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσφέρει ως μερική
εξόφληση τον Δεκέμβριο του 2014, εξαιρώντας τα οφειλόμενα από το
ΙΚΑ.



Θυμίζουμε ότι μας υποχρεώνουν να παρέχουμε υπηρεσίες 12 μήνες
τον χρόνο ενώ αποζημίωσαν μόνο 8 μήνες το 2013 και αποφάσισαν να
αποζημιώσουν μόνο 7 μήνες το 2014.



Θυμίζουμε ότι αναφέρουν υπερβάσεις για να κρατούν claw back όταν
ενημερωθήκαμε για τον προϋπολογισμό του 2013 τον Μάϊο του 2014
και τον Ιούνιο για τον προϋπολογισμό του 2014.



Θυμίζουμε ότι στα ποσά που δεν πληρώνουν, πραγματοποιούν το
σύνολο των κρατήσεων (φόρους ΜΤΠΥ κλπ) διότι, όπως μας
ενημέρωσαν, θεωρούν ότι αποτελούν έσοδα των κλινικών!



Θυμίζουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δευτεροβάθμιας υγείας, παρά την
επίθεση εξόντωσής του τα τελευταία χρόνια, διατήρησε το σύνολο των
θέσεων εργασίας και πραγματοποίησε επενδύσεις σε σύγχρονη
τεχνολογία, για να προσφέρει ποιοτικά αναβαθμισμένες και
πιστοποιημένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.
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Επειδή τα πραγματικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους, τα μέλη του
Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών συνεχίζουν στο σύνολο τους την επίσχεση
παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού,
παραμένοντας πάντα θετικοί στον ειλικρινή διάλογο, όποτε και αν το
Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το κρίνουν σκόπιμο.

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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