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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Θέµα: Καταργούν τη δωρεάν προληπτική ιατρική!  
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 
Ο υπουργός «Υγείας», Βορίδης, ανήγγειλε τη διακοπή της δωρεάν παροχής της 

εξέτασης του τεστ ΠΑΠ! Η ανακάλυψη του σπουδαίου Έλληνα γιατρού Γ. Παπανικολάου, 
µε την οποία σώζονται οι ζωές  εκατοµµυρίων γυναικών σε όλον τον κόσµο καταργείται 
ουσιαστικά στην ίδια του την πατρίδα από τους ανάλγητους εκπρόσωπους της εξοντωτικής 
κυβερνητικής πολιτικής. 
Σύµφωνα µε διευκρινήσεις του ΕΟΠΥΥ και παρά τις διαµαρτυρίες έχουν τεθεί όρια 

στις προληπτικές εξετάσεις, καθώς οι γιατροί θα πρέπει να αιτιολογούν τη σχέση της 
διάγνωσής τους και την αναγκαιότητα της εξέτασης που συνταγογραφούν, γιατί θα 
ελέγχονται. Ειδικότερα, όπως επισηµαίνεται, έχει ήδη καθορισθεί για κάθε ιατρική 
ειδικότητα και για κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων συγκεκριµένο όριο ανά 
παραµπεπτικό και ανά ΑΜΚΑ συνταγογραφούµενων εξετάσεων, οι οποίες µπορούν να 
διενεργηθούν από ιδιώτες παρόχους και να αποζηµιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.  
Αυτό συµβαίνει και για το Τεστ Παπ, το οποίο δικαιολογείται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ 

µόνο για µία φορά ανά τριετία σε ιδιώτες παρόχους -κάτι που δεν ίσχυε µέχρι και το 
καλοκαίρι- και µόνο για γυναίκες ηλικίας άνω των 21 ετών και µέχρι τα 65. Για να γίνουµε 
πιο σαφείς και συγκεκριµένοι: Αν κάποια γυναίκα επισκεφτεί ένα ιδιωτικό διαγνωστικό 
κέντρο για να κάνει την προληπτική της εξέταση, µόλις καταχωρηθούν τα στοιχεία της στο 
σύστηµα αυτό εµφανίζει εάν την έχει επαναλάβει τις δυο προηγούµενες χρονιές. Αν αυτό 
έχει συµβεί, όπως θα έπρεπε, τότε το σύστηµα δε δέχεται την εξέταση και πληρώνει το 
αντίτιµο το οποίο ορίζεται κατά βούληση από το κάθε κέντρο! Μόνο σε περίπτωση που 
η εξέταση δείξει κάτι το ανησυχητικό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε γιατρού να 
περάσει στο σύστηµα την επαναληπτική εξέταση της ασθενούς! Το ίδιο συµβαίνει βέβαια 
και µε τις άλλες εξετάσεις (PSA, καρκινικοί δείκτες, φερριτίνη ορού, ορµόνες θυροειδικής 
λειτουργίας κ.λπ.).  
Όλα αυτά έρχονται ως συνέχεια στην ήδη διαλυµένη ιατροφαρµακευτική µας 

περίθαλψη, να µας αναγκάσουν να βάλουµε ακόµα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δείχνουν 
όµως µε τον πιο καθαρό τρόπο τη βαρβαρότητα του µνηµονιακού καθεστώτος, που στο 
όνοµα των ιδιωτών, της ελεύθερης αγοράς, των περικοπών για τη… διάσωση των 
τραπεζιτών δε διστάζουν να καταργήσουν τελείως τη δωρεάν προληπτική ιατρική 
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτών που δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στο δυσβάσταχτο πλέον κόστος των εξετάσεων. 

 
Απαιτούµε: Να αποσυρθεί τώρα η εγκληµατική απόφαση που καταργεί τις 
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. 



Άµεση παροχή από τον ΕΟΠΥΥ όλων των ιατρικών εξετάσεων και πλήρης 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους. 
 

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  	   	  
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