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ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει σειρά αναφορών
με θέμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ με συγκεκριμένα ποσά
που τους ζητήθηκαν από την ιδιωτική κλινική «***» για τη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
θεραπεία με την τεχνική cyberknife και ακολούθως δεν αποδόθηκαν από τον Οργανισμό.
Σχετικές είναι οι αναφορές που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη από την κα *** για
τη μητέρα της κα *** (υπ’ αρ. πρωτ.***), από τη Διασωματειακή Επιτροπή Διεκδίκησης
Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών – Δ.Ε.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ- (υπ’ αρ. πρωτ.***), από την κα *** (υπ’ αρ.
πρωτ.***), τον κ. *** (υπ’ αρ. πρωτ.***) και την κα *** (υπ’ αρ. πρωτ.***).
Συγκεκριμένα, το πρόβλημα ανέκυψε, διότι το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ (αρ. απόφασης
214/11.4.2012) αποφάσισε την ανακοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων σύμφωνα
με την εισήγηση του ΚΕΣΥ (232η συνεδρίαση ολομέλειας/αρ. απόφασης 3/6-9-2011). Αφού,
όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 34095/1.8.2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, εξασφαλίστηκε η
σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του ΣΕΚ, αποφασίστηκε η αποζημίωση των
συμβεβλημένων για παροχή ακτινοθεραπευτικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του με
τους όρους που περιγράφονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 9703/23.4.2012 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ,
δηλαδή με το ποσό των 6500 ΕΥΡΩ.
Η ιδιωτική κλινική «***», η οποία δεν είχε ακόμη συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ κατά το
επίμαχο χρονικό διάστημα, με επιστολή της προς το ΔΣ του Οργανισμού (7.6.2012), ζήτησε
την επανεξέταση της τιμής αποζημίωσης που θα αποδίδεται για τη στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyberknife, διαμαρτυρόμενη ταυτόχρονα για την
εξομοίωση των τιμών με τις λοιπές μεθόδους. Παράλληλα, εκτός από το ποσό των 6500
ΕΥΡΩ που ο ΕΟΠΥΥ απέδιδε απευθείας στην ιδιωτική κλινική, απαιτήθηκε από τους
ασφαλισμένους η προκαταβολή ποσού 4500 έως 6.000 ΕΥΡΩ ως πρόσθετης αμοιβής, ώστε
το συνολικό τίμημα που θα λάβει η ιδιωτική κλινική «***» από τον ΕΟΠΥΥ και τους
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ασφαλισμένους να είναι σύμφωνο με την προβλεπόμενη στην ΥΑ Υ4α/οικ 21368/9.2.2007
(ΦΕΚ Β 229) κοστολόγηση της εν λόγω πράξης. Το ποσό αυτό ήταν 4500 ΕΥΡΩ στην
περίπτωση της κας***, 5000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση της κας***, 5000 ΕΥΡΩ στην
περίπτωση του κ.***, από τα οποία έχει καταβάλει τα 4000 ΕΥΡΩ και οφείλει τα 1000
ΕΥΡΩ, και 6000 ΕΥΡΩ στην περίπτωση της κας***. Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι
υπέβαλαν αίτηση στον ΕΟΠΥΥ για την απόδοση των ανωτέρω ποσών. Κοινό
χαρακτηριστικό των αναφορών και κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνησή τους, όπως θα
καταδειχθεί στη συνέχεια, είναι ότι η υποβολή των ασφαλισμένων στη συγκεκριμένη τεχνική
ανατρέχει στη χρονική περίοδο από 11.4.2012 έως 31.8.2012, οπόταν και ρυθμίστηκε νέα
κοστολόγηση της πράξης με υπουργική απόφαση που καταργούσε τις προϊσχύουσες (βλ.
κατωτέρω υπ’ αρ. 3).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 154540/26033/20.7.2012 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον
ΕΟΠΥΥ τέθηκε το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των ασφαλισμένων που
υποβάλλονται στην ιδιωτική κλινική «***» στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία
με την τεχνική cyber knife με επιπλέον ποσά και ζητήθηκε αφενός ενημέρωση σχετικά με την
εφαρμογή της ΥΑ Υ4α/οικ. 21368/2007 (ΦΕΚ Β 229) από τον ΕΟΠΥΥ ως προς το αποδοτέο
για την ανωτέρω πράξη ποσό και αφετέρου ο έλεγχος της ιδιωτικής κλινικής «***» για την
τήρηση της σύμβασής του με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παραβίαση των συμβατικών όρων.
Το εν λόγω έγγραφο απαντήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.34095/1.8.2012 έγγραφο του
ΕΟΠΥΥ, το οποίο συνοδευόταν από έγγραφα σχετικά με το ζήτημα. Σύμφωνα με αυτό, ο
ΕΟΠΥΥ δεν εφαρμόζει την ΥΑ Υ4α/οικ.21368/2007 (ΦΕΚ Β 229), αλλά υιοθέτησε και
ακολουθεί την υπ’ αρ. 3/232/6.9.2011 απόφαση ολομέλειας ΚΕΣΥ, με την οποία το αποδοτέο
ποσό για τη συγκεκριμένη πράξη είναι 6500 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής
αμοιβής. Επίσης, αναφέρεται ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη σύμβαση ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ
και την κλινική «***», αν και η τελευταία έχει υποβάλει από 8.2.2012 υπεύθυνη δήλωση ότι
αποδέχεται τους όρους που έχουν συμφωνηθεί από 25.11.2011 ανάμεσα στον Πρόεδρο του
ΠΕΙΚ και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνέχεια του εγγράφου αυτού, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε με το υπ’ αρ. πρωτ. ***
έγγραφό του προς το Υπουργείο Υγείας την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα
περιλαμβάνει τη νέα κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων από το ΚΕΣΥ. Αν και
το έγγραφο αυτό δεν έχει απαντηθεί, ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ.
Υ4α/48545/30.8.2012 (ΦΕΚ Β 2408) κοινή υπουργική απόφαση με αυτό το περιεχόμενο.
Παράλληλα με το υπ’ αρ. πρωτ. *** έγγραφό του προς τον ΕΟΠΥΥ, ο Συνήγορος του Πολίτη
επανέλαβε το αίτημα της απόδοσης στους ασφαλισμένους της διαφοράς που τους ζητήθηκε
από την ιδιωτική κλινική «***» να προκαταβάλουν για τη διενέργεια στερεοτακτικής
ακτινοχειρουργικής θεραπείας με την τεχνική cyber-knife. Με το υπ’ αρ. πρωτ.
Δ25B/Φ213/1/154540-9730/10925/3.6.2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ ενημερωθήκαμε ότι το ΔΣ
του Οργανισμού απέρριψε το ανωτέρω αίτημα στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων***, ***,
*** και *** (υπ’ αρ. 265/συν.107/11-4-2013 απόφαση), επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός
κατέβαλε στην κλινική τη νόμιμη δαπάνη της κρατικής διατίμησης που προβλέφθηκε για τη
συγκεκριμένη πράξη με την 214/11.4.2012 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Για την πληρότητα
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του φακέλου, αλλά και για τον έλεγχο της νομιμότητας της αιτιολογίας, ο Συνήγορος του
Πολίτη ζήτησε και έλαβε αντίγραφο της προαναφερθείσας υπ’ αρ. 265 απόφασης ΔΣ του
ΕΟΠΥΥ που σχετίζεται με το διερευνώμενο ζήτημα.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έπειτα από την επισκόπηση του συνόλου των πραγματικών και νομικών δεδομένων των
διερευνώμενων αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ Υ4α/οικ. 21368/2007 (ΦΕΚ Β 229) «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και ενδείξεων για την εφαρμογή της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής
θεραπείας με την τεχνική CyberKnife σε ασθενείς, αξιολόγηση Νοσοκομείων και Ιδιωτικών
Κλινικών ως κατάλληλα για τη διενέργεια της, καθώς και το Νοσήλιο εκτέλεσης αυτής»
καθορίζεται το νοσήλιο της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας με την τεχνική
CyberKnife που διενεργείται σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές σε ασφαλισμένους του
Ο.Π.Α.Δ., ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ. ασφαλιστικών οργανισμών. Για την κύρια συνεδρία στο ποσό των
έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 ευρώ), την πρώτη συμπληρωματική στο ποσό
των οκτακοσίων ευρώ (800 ευρώ) και την όποια επόμενη στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200
ευρώ). Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι ιατρικές πράξεις (κλινικά ή
εργαστηριακά) που αφορούν στην πραγματοποίηση της θεραπείας και όλα τα
χρησιμοποιούμενα υλικά για την εκτέλεση της θεραπείας. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες
νοσηλείας σε τμήμα ή ΜΕΟ που πιθανόν θα απαιτηθούν από τυχόν επιπλοκές της θεραπείας
και τα φάρμακα που η ημερήσια δόση ξεπερνά το νοσήλιο της Γ θέσης του Δημοσίου. Η
ανάγκη για συμπληρωματική/-ές θεραπεία/-ες θα πρέπει να γνωστοποιείται και να
αιτιολογείται από την αρχή στα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ
Υ4α/οικ. 100760/2005 ΥΑ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων για τη διενέργεια
της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-Knife και χ-Knife σε
Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές και Καθορισμός Νοσηλίου εκτέλεσης αυτών» (ΦΕΚ Β
1378), καθορίζεται το νοσήλιο στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας γ-knife και χ-knife που
διενεργούνται σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ., ΙΚΑ,
ΟΓΑ, κ.λπ. ασφαλιστικών Οργανισμών.
2. Η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ στην υπ’ αρ. 232/6.9.2011 συνεδρίασή της αποφάσισε (απόφαση
3/13.1.2012) την ανακοστολόγηση όλων των ακτινοθεραπευτικών πράξεων,
συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής, όπως το cyber
knife, στην τιμή-πακέτο των 6500 ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεδριών και την
τεχνική που ακολουθείται, αφού έλαβε υπόψη και την ομόφωνη απόφαση-εισήγηση της
Επιτροπής Κοστολόγησης Ιατρικών και Οδοντιατρικών Πράξεων του ΚΕΣΥ (πρακτικό της
από 8.7.2011 συνεδρίασης). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει σύμφωνα με την από 8.6.2012
απάντηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ σε σχετικό ερώτημα του
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και την ιατρική αμοιβή. Συγκεκριμένα στο σκεπτικό της ανωτέρω
απόφασης του ΚΕΣΥ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η παρούσα πρόταση εμπεριέχει τον
εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής των ιατρικών πράξεων με αντίστοιχο όφελος του
δημοσίου. Μελέτες δείχνουν ότι τα κλινικά αποτελέσματα μεταξύ εξειδικευμένων
ακτινοθεραπευτικών πράξεων, όπως πχ η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική είναι παρόμοια και
ως εκ τούτου λαμβάνουν παρόμοιες τιμές. Με τις προτεινόμενες τιμές εξοικονομούνται 2,5 με 3
εκ ΕΥΡΩ ετησίως από την εφαρμογή των στερεοτακτικών ακτινοθεραπειών που αυτή την
στιγμή εφαρμόζονται μόνο σε ιδιωτικά κέντρα και έχουν ήδη κοστολογηθεί τουλάχιστον 50%
υψηλότερα σε σχέση με τις προτεινόμενες σήμερα τιμές».
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3. Η ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ τέθηκε ως βάση για τη διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με
τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, προτού ακόμη τροποποιηθεί το νομικό πλαίσιο του 2005
και 2007 που καθόριζε την κοστολόγηση των στερεοτακτικών ακτινοχειρουργικών
θεραπειών με τις τεχνικές cyber knife, γ-knife και χ-knife. Σε δελτίο τύπου του της ιδιωτικής
κλινικής «***» αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα έχει ανακύψει, επειδή ο
ΕΟΠΥΥ αποδίδει για τη συγκεκριμένη πράξη ποσό μειωμένο κατά 50% σε σχέση με τα
προβλεπόμενα στην ΥΑ Υ4α/οικ 21368/9.2.2007 (ΦΕΚ Β 229) ποσά για την κύρια συνεδρία,
την πρώτη συμπληρωματική και την όποια επόμενη. Επίσης, δηλώνεται ότι η ιδιωτική
κλινική «***» βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ανευρεθεί το
συντομότερο δυνατό, συμφέρουσα για τους ασθενείς λύση, ενώ συμπληρώνεται ότι σε
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα επιδιωχθεί λύση μέσω της νομικής οδού,
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία και οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση των ασθενών.
4. Η νέα τιμολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων αποτυπώθηκε στην υπ’ αρ. πρωτ.
Υ4α/48545/30.8.2012 (ΦΕΚ Β 2408) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καταργήθηκε
κάθε αντίθετη διάταξη με όμοιο περιεχόμενο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως στις 31.8.2012. Τούτο σημαίνει ότι μόλις τότε έπαυσε να ισχύει το άρθρο 3
των ΚΥΑ Υ4α/οικ.100760/2005 και Υ4α/οικ. 21368/2007 που κοστολογούν με διαφορετικές
τιμές τις τεχνικές γ-knife και χ-knife από τη μία και cyber-knife από την άλλη. Με την
έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ η νέα κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων απέκτησε
κανονιστική ισχύ/περιβλήθηκε τον τύπο κανονιστικής πράξης και επέφερε τη μεταβολή του
ισχύοντος έως την ημερομηνία δημοσίευσής της θεσμικού πλαισίου. Επομένως, η
κοστολόγηση των ακτινοθεραπευτικών πράξεων καθορίζεται εφεξής με βάση τα
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2012.
5. Πριν από τη θέση σε ισχύ της υπ’ αρ. Υ4α/48545/30.8.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2408) και παρά
την υπ’ αρ. 3/232/6.9.2011 απόφαση ολομέλειας ΚΕΣΥ, οι ΥΑ Υ4α/οικ. 21368/2007 και
Υ4α/οικ.100760/2005 δεν είχαν καταργηθεί. Αφενός η ΚΥΑ είναι ανώτερης τυπικής ισχύος
κανονιστική πράξη της διοίκησης, η οποία μπορεί να καταργηθεί με ΥΑ, ΠΔ ή νόμο. Οι
γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥ, ακόμη και όταν γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Υγείας,
αποτελούν διατύπωση γνωμών επί θεμάτων υγείας, οι οποίες δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα ούτε θέτουν κανόνες δικαίου και δεν μπορούν να τροποποιήσουν το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Αφετέρου, η αποκλίνουσα από τα προβλεπόμενα στις ΥΑ 2005 και 2007 υπ’
αρ. 214 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δεν έχει τη νομική ισχύ να τις τροποποιήσει ή να τις
καταργήσει. Την αρμοδιότητα αυτή δεν παρέχει στο ΔΣ του Οργανισμού ούτε το άρθρο 32
παρ. 4 Ν. 3846/2010, το οποίο εξουσιοδοτεί τα ΔΣ των ασφαλιστικών οργανισμών
αρμοδιότητας ΓΓΚΑ, να καθορίζουν ανώτατες τιμές ή να αναπροσαρμόζουν τις ήδη
καθορισθείσες για υλικά επεμβάσεων, οστικά και ενδοαυλικά μοσχεύματα, θεραπευτικά μέσα
και προθέσεις, αναλώσιμα υλικά, υγειονομικά υλικά, καθώς και σκευάσματα ειδικής
διατροφής. Πέραν του ότι ο ΕΟΠΥΥ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και
όχι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την εν λόγω διάταξη παρέχεται
εξουσιοδότηση για ρύθμιση ανώτατων τιμών υλικών και όχι πράξεων. Σχετική αρμοδιότητα
του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ δεν προκύπτει ούτε από το άρθρο 22 Ν. 3918/2011. Τέλος, για την
τιμολόγηση ιατρικών πράξεων απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3918/2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Επομένως, κανένα άλλο όργανο της Διοίκησης δεν
εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις που καθορίζουν το τιμολόγιο
των νοσηλίων ιατρικών πράξεων και θεραπειών ούτε βεβαίως το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ήταν κατά
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νόμο αρμόδιο για τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης ιατρικών πράξεων και θεραπειών. Υπ’
αυτήν την έννοια η υπ’ αρ. 214/11.4.2012 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ κείται εκτός των ορίων της
παρασχεθείσας προς το ΔΣ εξουσιοδότησης.
6. Με την υπ’ αρ. 265 απόφαση (107/11.4.2013 συνεδρίαση) το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε
ομόφωνα τη μη απόδοση δαπάνης στους ασφαλισμένους που υποβλήθηκαν σε
στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyberknife κατά το διάστημα
από 2.5.2012 έως 31.8.2012 σύμφωνα με την αρ. 214/συν.32/11.4.2012 απόφαση ΔΣ
ΕΟΠΥΥ. Για την τεκμηρίωση της απόφασης δεν παρέχεται καμία νόμιμη αιτιολογία, όπως
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 17 παρ. 2 ν. 2690/1999, δηλαδή σαφής, ειδική και επαρκής. Η
έλλειψη αιτιολογίας γίνεται ακόμη πιο προφανής λόγω της θετικής υπέρ του αιτήματος των
ασφαλισμένων εισήγησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα από την εν λόγω Διεύθυνση προτάθηκε προς το ΔΣ 1) η
αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που κατέβαλαν το
συμπληρωματικό ποσό (4000-6000 ΕΥΡΩ) για την πραγματοποίηση της θεραπείας τους και
υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης στον ΕΟΠΥΥ και 2) την ταυτόχρονη υπογραφή από τους εν
λόγω ασφαλισμένους υπεύθυνης δήλωσης εκχώρησης της απαίτησής τους περί επιστροφής
χρημάτων από την ιδιωτική κλινική «***» στον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προβεί ο τελευταίος στις
απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του ποσού αυτού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομικά δεσμευτική αναπροσαρμογή της κοστολόγησης
των ακτινοθεραπευτικών πράξεων επήλθε μόλις με τη δημοσίευση της ΚΥΑ
Υ4α/48545/30.8.2012 στις 31.8.2012. Επομένως, η κάλυψη, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.19703/23.4.2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, μόνο μέρους της δαπάνης για τη στερεοτακτική
ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyber-knife και όχι του προβλεπόμενου στην ΥΑ
Υ4α/οικ. 21368/2007 ποσού θέτει ζήτημα μη τήρησης του διέποντος κατά την περίοδο από
1.5.2012 έως 31.8.2012 την κοστολόγηση των στερεοτακτικών ακτινοχειρουργικών
θεραπειών νομικού πλαισίου. Έως την τροποποίησή του, παρέμενε σε ισχύ, αποτελούσε
εφαρμοστέο δίκαιο τόσο για την ιδιωτική κλινική «***» όσο και για τον ΕΟΠΥΥ και η
συμμόρφωση με αυτό δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δημοσίων υπηρεσιών/ στη
βούληση των οργάνων της διοίκησης, αλλά επιτάσσεται από την αρχή της νομιμότητας,
σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες της διοίκησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους
κανόνες της κείμενης νομοθεσίας. Υπ’ αυτήν την έννοια είναι νομικά ελέγξιμη η θέση που
διατυπώνεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 34095/1.8.2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ προς τον Συνήγορο
του Πολίτη ότι «ο ΕΟΠΥΥ δεν εφαρμόζει την ΥΑ Υ4α/οικ.21368/2007 (ΦΕΚ Β 229), αφού έχει
υιοθετήσει την απόφαση της ολομέλειας του ΚΕΣΥ κατόπιν συμφωνίας με το ΣΕΚ. Το ποσό που
αποδίδεται είναι 6.500 ΕΥΡΩ για κλειστό νοσήλιο (χωρίς καμία επιπλέον χρέωση βάσει
βεβαίωσης ΚΕΣΥ)».
Για την αποκατάσταση της νομιμότητας και ανεξάρτητα από τα μέτρα που προτίθεται να
λάβει ο ΕΟΠΥΥ έναντι της ιδιωτικής κλινικής «***», θα πρέπει να αποδοθούν στους
ασφαλισμένους τα ποσά που τους ζητήθηκε από την ιδιωτική κλινική «***» να καταβάλουν
ως πρόσθετη αμοιβή, διότι αντισταθμίζουν το ισχύον κατά τη διενέργεια της πράξης κρατικό
τιμολόγιο, με το οποίο όφειλε να αποζημιώνεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η
στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία με την τεχνική cyber knife. Αυτή άλλωστε ήταν
και η θέση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.
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ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Κατανοούμε πλήρως και συμμεριζόμαστε την προσπάθεια του ΕΟΠΥΥ για εξορθολογισμό
των δαπανών και αποκατάσταση των όποιων στρεβλώσεων είχαν παγιωθεί και στον χώρο
των ακτινοθεραπευτικών πράξεων με τις υψηλές τιμές που είχαν καθοριστεί και την ανάλογα
με το μηχάνημα μεγάλη διαφοροποίησή τους. Ωστόσο, πάγια θέση του Συνηγόρου του
Πολίτη, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε προηγούμενα έγγραφα για το θέμα, είναι ότι η
δυναμική που διαμορφώνεται στο πεδίο της υγείας δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των
ασφαλισμένων που ούτως ή άλλως καλούνται να διαχειριστούν τις περικοπές, όχι μόνο στα
εισοδήματά τους αλλά και στις χορηγούμενες από το κράτος παροχές ασθένειας. Τούτο
ισχύει πολύ περισσότερο, όταν πλήττεται ένας μικρός αριθμός καρκινοπαθών ασφαλισμένων,
οι οποίοι, εκτός από την ασθένεια, έχουν να αντιμετωπίσουν κατά καιρούς και πολλά άλλα
προβλήματα, σχετιζόμενα με την πρόσβασή τους στην αναγκαία για την υγεία τους
περίθαλψη.
Σε συνέχεια των παραπάνω, θεωρούμε στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής και ελεγκτικής
αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη ότι θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αρ. 265 απόφαση
ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ως στερούμενη νόμιμης αιτιολογίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 17 ν. 2690/1999 και να επανεξεταστεί το ζήτημα της απόδοσης στους ασφαλισμένους
των ποσών, με τα οποία επιβαρύνθηκαν για τη διενέργεια ακτινοχειρουργικών πράξεων με
την τεχνική cyber knife στην ιδιωτική κλινική «***» κατά το χρονικό διάστημα από τον
Απρίλιο έως τον Αύγουστο 2012. Η μη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και την
ιδιωτική κλινική «***» κατά την επίμαχη χρονική περίοδο δεν αποτελεί επαρκή λόγο, ώστε
το πρόβλημα που ανέκυψε να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διάφορα ανάμεσα στους
ασφαλισμένους και την ιδιωτική κλινική. Δεν απέτρεψε, άλλωστε, την καταβολή από τον
ΕΟΠΥΥ απευθείας στην ιδιωτική κλινική «***» το ποσό των 6500 ΕΥΡΩ.
Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την εξασφάλιση
ισότιμων, αποτελεσματικών, ποιοτικών και διεπόμενων από κοινωνική δικαιοσύνη
υπηρεσιών υγείας, ζητούμε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να μην επωμιστούν οι
ασφαλισμένοι το βάρος των μεταβολών που επήλθαν στο πεδίο των ακτινοθεραπευτικών
πράξεων και έως κανονιστική θεσμοθέτησή τους.
Αναμένοντας τις απόψεις και τις ενέργειές σας για τα παραπάνω, ευχαριστούμε εκ των
προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Χρήστος Α. Ιωάννου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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