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 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε στις  24/9, προβλέπεται ότι 

ασθενείς που δεν θα μπορούν να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ του Δημοσίου, λόγω των 

αυξημένων απαιτήσεων σε  νοσηλείας COVID, θα προωθούνται σε Ιδιωτικές Κλινικές. 

Η αποζημίωση που θα καταβάλλει το Δημόσιο, θα διπλασιαστεί, σε σχέση με αυτή που 

ισχύει σήμερα.    

Για παράδειγμα  βάσει των συμβάσεων που έχουν οι Ιδιωτικές Κλινικές με το Δημόσιο, 

για τις πρώτες τρεις μέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ - για ασθενή που μεταφέρεται από 

Δημόσιο νοσοκομείο - η Ιδιωτική κλινική αποζημιώνεται με 800 ευρώ ημερησίως. Η 

αποζημίωση αυτή, σύμφωνα  με την νέα ΚΥΑ, φτάνει τα 1.670 ευρώ ημερησίως. Οι 

δαπάνες θα καλυφθούν  από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα φτάσουν τα 30 

εκ.ευρώ.   

 

Επιπρόσθετα  οι αποζημιώσεις που θα δώσει το Δημόσιο στις επιχειρήσεις της Ιδιωτικής 

Υγείας, δεν θα υπολογίζονται στους μηχανισμούς claw back και rebate, θα είναι δηλαδή 

καθαρό έσοδο για τους κλινικάρχες.  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, 

ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ. 

 Το Δημόσιο σύστημα Υγείας, ΔΕΝ ενισχύθηκε όπως έπρεπε,  με προσλήψεις 

προσωπικού και άνοιγμα μονάδων και κλινών ΜΕΘ στις Δημόσιες Δομές. Αντίθετα το 

Δημόσιο, μετατρέπεται σε σύστημα αντιμετώπισης  μίας νόσου (COVID), εξωθώντας τους 

ασθενείς άλλων παθήσεων  στην ιδιωτική υγεία.   

 Τα διαγνωστικά test για τον COVID, αποδείχτηκαν χρυσωρυχείο για τις Ιδιωτικές 

Μονάδες. Οι αυστηρές προϋποθέσεις για δωρεάν τεστ από τους δημόσιους φορείς, 

δημιούργησε πεδίο υψηλής και γρήγορης κερδοφορίας στον Ιδιωτικό τομέα, με τα 

ακριβοπληρωμένα διαγνωστικά test-COVID. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία 

υποχρέωση των εργοδοτών για περιοδικούς, δωρεάν ελέγχους στο προσωπικό των 

μονάδων.  

Το Σωματείο μας μετέχει στο συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6:30 

μ.μ. για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, με τους εργαζόμενους όλων των Κλάδων, να 

απαιτήσουμε την Προστασία της Υγείας και των Δικαιωμάτων των εργαζομένων, 

απέναντι στη βάρβαρη πολιτική που θυσιάζει την Υγεία στο βωμό της κερδοφορίας.   
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