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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Τον άμεσο περιορισμό του clawback στο 8% για τα διαγνωστικά ιατρεία και 

εργαστήρια όπως προβλέπεται και για τα φάρμακα στο νέο νομοσχέδιο του 

υπουργείου Υγείας για τις Μεταμοσχεύσεις, ζήτησε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 

Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ.Αθανάσιος Εξαδάκτυλος κατά τη διάρκεια της 

τοποθέτησής του στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.   

 

Ο κ.Εξαδάκτυλος τόνισε ότι θα πρέπει να μειωθεί το clawback και για τα 

διαγνωστικά εργαστήρια και ιατρεία τα οποία πλήττονται από το μέτρο και μάλιστα 

κινδυνεύει και η βιωσιμότητά τους, παρότι στόχος του ΠΙΣ παραμένει η πλήρης 

κατάργηση του.  

 

Παράλληλα σημείωσε ότι τα διαγνωστικά τεστ για τον SARS-CoV-2 θα πρέπει να 

επιστρέψουν στα ιατρεία, καθώς πλέον οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 

χώρα δεν απαιτούν να διεξάγονται σε δομές μη αδειοδοτημένες.  

 

Επίσης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής τόνισε ότι το ιατρικό σώμα αναμένει ακόμη από το 

υπουργείο Υγείας να ορισθεί Επιτροπή Ενστάσεων για τα ποιοτικά κριτήρια που 

εφαρμόζονται για τις απεικονιστικές εξετάσεις στα διαγνωστικά εργαστήρια.   

 

Σε ό,τι αφορά στο άρθρο 112 του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για τον 

«εκσυγχρονισμό του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων» που 

προβλέπει την εκπροσώπηση των Ιατρικών Συλλόγων στα Διοικητικά Συμβούλια 

των Νοσοκομείων, υπογράμμισε ότι υπάρχει περιορισμός στη νομοθετική ρύθμιση, 

καθώς περιγράφει την παρουσία των Ιατρικών Συλλόγων μόνο στα διασυνδεόμενα 

νοσοκομεία και όχι στο σύνολο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

Γι’ αυτό και τόνισε πως θα πρέπει άμεσα να επεκταθεί η εκπροσώπηση για όλα τα 

νοσοκομεία και για τα αυτοτελή, όπως περιγραφόταν σε παρελθόντα νόμο. 

 

 



 

 

 

 

Τέλος σχετικά με τις Μεταμοσχεύσεις για τις οποίες προβλέπονται αλλαγές στο 

υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, ο κ. Εξαδάκτυλος διατύπωσε τη συμφωνία του 

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων ώστε να αυξηθούν οι δωρεές οργάνων και η χώρα μας να φθάσει 

στα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 

 
 

 

 


