
            ΑΝΑΓΚΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  
ΥΥΚΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΟΠΥΥ  

 

 

 Ποια η αξία των διαγνωστικών και θεραπευτικών  

 πρωτοκόλλων,  ΚΑΙ των κατευθυντήριων οδηγιών αν τα 
αρχικά δεδομένα είναι αναληθή; 

 

 Πόσα από τα αναφερόμενα προβλήματα είναι πραγματικά; 

 
 



Παραδείγματα υπερβολικής ζήτησης 
ιατρικών πράξεων 

#1: Οφθαλμίατρος στην Πελοπόννησο –  
Δαπάνη εξαμήνου 2013: 43.000 Ευρώ 

 Λεπτομερής οφθαλμιατρικός έλεγχος με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδη 
«πακέτου» 

Ημερομηνίες: 21/1, 25/2, 26/3, 17/4, 1/5, 10/6, 5/8 και 24/9 
Αιτιολογία πάθησης: γλαύκωμα ΔΑΟ 
 
 
 Λεπτομερής οφθαλμιατρικός έλεγχος με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδει 

«πακέτου» 
Ημερομηνίες: 5/2, 28/2, 25/4, 23/5, 9/7 και 18/7 
Αιτιολογία πάθησης: Μυωπία 
 
 
 Λεπτομερής οφθαλμιατρικός έλεγχος με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδει 

«πακέτου» 
Ημερομηνίες: 29/1, 15/3, 1/4, 28/5, 31/5, 4/9 
Αιτιολογία πάθησης: Μυωπία 



Παραδείγματα υπερβολικής ζήτησης ιατρικών 
πράξεων 

#2: Πνευμονολόγος στη Θεσσαλία –  
Δαπάνη εξαμήνου 2013: 91.000 Ευρώ 

 Λεπτομερής λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδει 
«πακέτου» 

Ημερομηνίες: 5/2, 19/2, 19/3, 23/4, 30/5 και 30/7 
Αιτιολογία πάθησης: ΧΑΠ 
 
 Λεπτομερής λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδει 

«πακέτου» 
Ημερομηνίες: 1/2, 8/2, 8/3 και 13/5 
Αιτιολογία πάθησης: βρογχίτιδα 
 
 Λεπτομερής λειτουργικός έλεγχος αναπνευστικού με πολλαπλές ιατρικές πράξεις εν είδει 

«πακέτου» 
Ημερομηνίες: 4/2, 15/4, 20/5, 25/6, 21/8 και 15/10 
Αιτιολογία πάθησης: χρόνιο βρογχικό άσθμα 



Παραδείγματα υπερβολικής ζήτησης ιατρικών πράξεων 
#3: Παθολόγος στην Αθήνα 

-Δαπάνη εξαμήνου 2013: 150.000 Ευρώ 

 Σε μία μόνο ημερομηνία ζητήθηκαν για έναν μόνο ασθενή: 

• 10 εξετάσεις αίματος → Αιτιολογία: αναιμία, αρθραλγία, υποθυρεοειδισμό 

• Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας και θυρεοειδούς → Αιτιολογία: κοιλιακό άλγος, βρογχοκήλη 
• Μαστογραφία → Αιτιολογία: μαστοπάθεια 
• Triplex → Αιτιολογία: ίλιγγο 
 

 Σε μία μόνο ημερομηνία ζητήθηκαν για έναν μόνο ασθενή: 

• Triplex αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων 

• Triplex καρωτίδων 
• Υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας και θυρεοειδούς 
• 34 εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων 
• Ro θώρακος 

 
Αιτιολογία: δύσπνοια, ΣΔ, οιδήματα κάτω άκρων, διαλείπουσα χωλότητα, ίλιγγοι, κοιλιακό άλγος, 
υποθυρεοειδισμός, αναιμία, ΚΥΠ. 
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Παραδείγματα υπερβολικής ζήτησης ιατρικών πράξεων 

#4: Καρδιολόγος στη Μακεδονία –  
Δαπάνη εξαμήνου: 156.000 Ευρώ 
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Μέση δαπάνη ανά παραπεμπτικό σε Ευρώ
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Κατά κεφαλήν κόστος σε όλη τη χώρα

Κόστος (€) ανά 1.000 κατοίκους

Οι πρώτοι δέκα νομοί σε κόστος ανά 1.000 κατοίκους
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Δαπάνη ανά ειδικότητα
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Για τον έλεγχο των ανωτέρω παραβατικών συμπεριφορών μέχρι 
σήμερα       θα απαιτούνταν: 

Η τελική διαπίστωση για το αν υπήρχε ή όχι παράβαση θα 
πρόκυπτε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα  


