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ΘΕΜΑ: Αναστολή παρακράτησης CLAWBACK και δανειακών υποχρεώσεων

Αθήνα, 9/4/2020

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, κ. Διοικητά, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε,
Με την πανδημία COVID-19 σε πλήρη εξέλιξη, οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί -εργαστήρια πολυϊατρεία, παραμένουν πιστοί στο καθήκον τους και στον όρκο τους και διατηρούν ανοικτές τις μονάδες ΠΦΥ
για να εξυπηρετούν τα επείγοντα και τα σοβαρά χρόνια περιστατικά, που χρήζουν επανέλεγχο. Ο κύκλος
εργασιών των ανωτέρω μονάδων έχει μειωθεί κατά 80-90% και όλες οι μονάδες λειτουργούν με σημαντική ζημία.
Παραμένουν, όμως ανοικτές και σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρικών συλλόγων τους, για να λειτουργήσουν ως
ανάχωμα για να μην προσέρχονται οι ασθενείς στα νοσοκομεία, τα οποία δεν θα μπορέσουν να αντέξουν και
αυτό το φορτίο.
Από τους Ιατρικούς Συλλόγους ( ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΘ, ΙΣΠ και άλλοι) σας έχουν σταλεί επανειλημμένες επιστολές
μεταφέροντας την φωνή απόγνωσής μας για την αναστολή παρακράτησης του CLAWBACK από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά
και την αναστολή καταβολής των δανειακών υποχρεώσεων σε όλες τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένου και
leasing, factoring. Ουδεμία μέχρι στιγμής απάντηση έχουμε λάβει, παρά το γεγονός ότι διανύουμε τον δεύτερο
μήνα της κρίσης της πανδημίας στην Ελλάδα.
Ειλικρινά, μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που σας εμποδίζει να αντιληφθείτε ότι
είμαστε προ της πλήρους κατάρρευσης και του αναγκαστικού κλεισίματος των μονάδων ΠΦΥ για λόγους
οικονομικής αδυναμίας λειτουργίας.
Τις ιδιωτικές μονάδες ΠΦΥ δεν τις χρηματοδοτεί το κράτος, όπως τις κρατικές, αλλά οι ασθενείς που τώρα
δεν προσέρχονται.
Σας καλούμε να αντιληφθείτε τις ευθύνες σας έναντι της δημόσιας υγείας και απαιτούμε να αναστείλετε
την παρακράτηση του CLAWBACK από τον ΕΟΠΥΥ και την καταβολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων με
οποιαδήποτε μορφή των επαγγελματιών υγείας τουλάχιστον έως και τον Σεπτέμβριο του 2020, οπότε και
ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα επανεξεταστεί το μέτρο.
Κάθε καθυστέρηση για την λήψη αυτής της απόφασης, μπορεί να στοιχίσει στην υγεία των πολιτών της
Ελλάδος με απρόβλεπτες συνέπειες.
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