
ΨΗΦlΣΜA

Σημερα 12-3-12 η Γεvtκξ Συviλευoη των BιoπαΘoλoγωv απoφαοιoε να εκδΦoεr τo εξηg ψξφιoμα για τov

EOΠYY, πρoζ τηV ηγεo[α τοU Kαl τtg ηγεoiεq τωv Yπoυργεiωv Yγεiαg, Εργαοiαg καl oικovoμικΦv Kαl Τo

οπoΙο απoτελεi τηv Θιioη τωv BιoπαΘoλδγωv γlα Tα παρακατω θ€ματα.

A] ΛlAΛιKΑΣιA ΠΛ}-|pQιfll"tt ΤΩΝ ΔAnΑΝΩΝ TοY EoΠYY ΠPoΣ ΤoY BloΠΑΘoΛoΓoYΣ

Eπειδη δεv 6xεl γivεl καμ[α πρoεργαoiα γlα Τηv εφαρμoYη τoυ e - ΔΑΠY οτηv δtαδtκαoiα εκτ€λεσηζ Kαl
κατdΘεoηg τωV ερYαστηριακΦv εξεταoεωv

Eπεrδη η εK TωV υoτfρωv καταγραφη τωv δλωv ΤωV παραπεμπτIκΦv lαvoυαρioυ, Φεβρoυαρioυ και
Mαρτ[ου αvαλυτlKd (oτoιxε[α καt εξετdoεr6) oτo e - ΔΑΠY εlvαl δ0oκoλη δOoxρησTη Καl 1ρovoβoρα γrα
TηV σUvTρ|πτlκ( πλεtoψηφ[α τωv απλΦv BιoπαΘoλoγωV με απoτfλεoμα τηV σημαvτlκη καΘυoτ6ρηoη oτηv
κατdΘεoη καl πληρωμη τωv παραπεμπτtκΦv,

EπεIδη uπdρxεl η βdotμη υπoψ[α 6τl το0τo γivεταl καταXρηστlκd επ' ωφελε[α τωv μεγdλωv ΔtαγvωoτlκΦv
Ktvτρωv καlΑλυoΙδωV, Tα oπo[α θxovταg ηδη απo παλtd o0μβαoη με τo lKΑ, Kαl γl' αυτ6 κατ61ovταζ Kαι
τoυg αντ[oτolΧouζ κλεtδdριθμ:oug αλλd Kαl Τηv αvτ[oτolxη υπoδομ(, TεΧVoγvωσ[α και εμπεlρiα xρξoηE τoυ
αυoτηματoE e _ ΔΑΠY , Θα καταΘ6ooυv ΑMEΣΑ Tα παραπεμπτrκd τoυg, εξoφλo0μεvol ταx0τατα, εv
αvτιθι1oεl με εμdg του απλoιig Bloπαθoλoγoυζ πoU Yια μlα ακoμη φoρd Θα βρεθo0με εκτ69 vυμφΦvog,
κtvδυvε0ovταζ vα μη πληρωΘo0με καv, αv τo δlαθ6olμo πooδv γlα Tlζ δlαγvωoτtκCg εξαvτληΘε[ κατd τηv
εξ6φληαη τωv ΔtαγvωoτικΦv κιivτρωv τα oπolα oπωg πληρoφoρo0μεΘα, με ToV 6vα η τov dλλo τρ6πo
θxoυv oυΜ6ξεl μεγαλo 6γκo εξεταoεωv.

Γl'ΑYΤo ΠPOTElNOYME

Γtα τoυE μηVεζ lαvoυdρto - Φεβρoυαρro - Mdρτlo και Aπρ[λlo, τα παραπεμπτlκd vα κατατεΘoOv μεv
ηλεκτροvtκd με τo e _ ΔΑΠY η τo e - diagnosis, αλλα μ6vo ol σUYKεVTρωτIκ6g καt ol αvαλυτlκ6E
καταoτdoεlg (oπωE παλαloτερα με ToV oΠΑΔ) με τα αvτioτoι1α τlμoλ6γlα καt φoρoλoγlκd απαlτofμεvα ,

Kαl vα γivει ΑMEΣΑ η απoπληρωμη τoυ 90% τηg δαπdvηg 0oτερα απ6 τov πρ6xεrρo λoγto'τlκ6 dλεγxo.

Αφo8 δoΘo0v oι κλεtδdρlΘμοl Kαl ξεκrvηoεr δoκtμαοτtκα η KαταYραφη τωv παραTTεμπτlκΦv oτo e - ΔΑΠY
Ylα To υπ6λolπo τoυ MαρτioU Kαι ToV ΑπρΙλlo Kαl εφ' doov δεv παρoυσtαστo0v τεxvlκd πρoβληματα, ToV
Mdto vα γlvεl η πληρηq εφαρμoγη τoυ oυoτηματog.

B1 EΦ,ξΡrMοΓΗ ΠΛΑΦοΝ

Απ6 τα μ€xρt oημερα oτol1ε[α πoυ θxoυμε γlα τηV δlαθεoη τωv κovδυλiωv γlα διαγvωcrτlκ6g εξετdoει6, τα

' ' Απ6 τηv dλλη τo μ6τρο τωv εκπτΦoεωv μετα απo καπoIo πoσov, πlΘαv6τατα Vα μηV απoδΦoει ω6
l'',Ψ, απoTρεπTrκ6g παρdγωV Ylα τηv oυγκρdTηση TωV δαπαvΦv.

']':':'; ' Eπioη6 η εκ τωV uo'τθρωv απαΙτηoη περαιτι1ρω δραoτlκΦv εκπτΦoεωv επi ηδη εκτελεoμfvωV Kαl
KατατεΘειμ€vωv δαπαvΦv, εαv βγεl εκτog τo πρoUπoλογloΘ6v κovδ0λto, εivαl καr dδlκη καt voμtκd dκυρη

Γl'ΑYTO ΠPoTElΝoYΜE τo εξηg τo oπoio αφ' εvδg μεv θεωρo0με τ[μro καt εlλlκρlvdg απ6vαvτl Kαl στous
,.,,, ,ΕοΝτξζ Kαl στοUE γtατρo0g, αφ' ετθρoυ δε εκτ6q τoυ 6τl απoτελε[ παγrα θιioη τηg 'EvωoηE μαE,,1ωv,ΠlΣ,, ',,,]lΣΠκαI αλλωvlατρrκΦvΣυΜ6γωv, τoθxεtπρoτεlvεl καl ηΠoλIτrκηηγεoiατoυYπoυργεioυEργαoiαE(κα| Δοf.ττα} καr πρoΤoταμθvη αρ1η τoυ EOΠYY, θεωρΦvτα6 τo σαV πoλι.τ/κη απoφαoη. '' '1

Αvdλoγα με Tlg oιKovομrκtg δυvατ6τητεg τoυ EOΠYY, vα oρroΘεl 6vα ουγκεκρrμ€vo ΠΛΑΦoN αvd
εργασTηρlακδ τομθα' πfραv τoυ oπoΙου δεv Θα δlκαloλoγεiται καμ[α δαπαvη πpot τo εργαoτηριo η τov
αoθεvη.

Αg μη ξεyvαμε δτt το πλαφov ηδη ευρiοκεταi σε εφαρμογξ σToUζ κλιvικo0g γrατρo0g.


