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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) 

Έτος Ιδρύσεως 1960 

 
 

Αθήνα, 11/11/2016 
Α.Π.: 564 

Προς: 
Υπουργείο Υγείας: Γραφείο Υπουργού 
Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
ΕΟΠΥΥ: Γραφείο Προέδρου 
Κοιν.: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Από 7-11-2016 εφαρμόζεται ένας ακόμα από τους κανόνες που τίθενται στην 
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ3γ/40426 "Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών 
εξετάσεων" στην οποία καθορίζεται πως θα υπολογίζεται συνεχώς το κόστος 
του μέσου παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ICD-10. 
 
Η εφαρμογή του κανόνα αυτού δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και σύγχυ-
ση στην ήδη δυσχερή και πολυδαίδαλη διαδικασία συνταγογράφησης εξετά-
σεων, καθώς τα καθοριζόμενα κόστη (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) 
δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες εργαστηριακών εξετάσεων 
για τη διερεύνηση των ασθενών, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου συγκεκρι-
μένες εξετάσεις (όπως πχ. η μέτρηση οστικής πυκνότητας με DXA, βασική και 
απαραίτητη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρω-
σης), αμέσως με την αναγραφή τους χαρακτηρίζονται ως «υπέρβαση». 
Αναγνωρίζεται ότι η προσπάθεια ελέγχου της κατάχρησης και της κακής χρή-
σης ιατρικών εξετάσεων αποτελεί αδήριτη ανάγκη, και όλος ο επιστημονικός 
κόσμος θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Πάγια θέση της ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ είναι η εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων και των πρωτο-
κόλλων παρακολούθησης των ρευματολογικών νοσημάτων, που έχουν      
υποβληθεί αρμοδίως  από την 27/10/2014 μετά από αίτημα της Επιτροπής 
παρακολούθησης Δαπάνης του Υπουργείου Υγείας, ενώ αντίστοιχες  προτά-
σεις είχαν υποβληθεί και στο τέλος του 2015 μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου.  

Σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε την εφαρμογή του τελευταίου αυτού 
μέτρου και να αναστείλετε την εφαρμογή του μέχρις ότου – σε συνεργασία 
με τις Επιστημονικές Εταιρείες- καθοριστούν πλαίσια και κανόνες ελέγχου 
που θα ανταποκρίνονται στις αποδεδειγμένες επιστημονικές ενδείξεις και τις 
πραγματικές ανάγκες διερεύνησης και παρακολούθησης του κάθε ασθενούς 
ανάλογα με το νόσημά του. 
 

Με τιμή, 
Για την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

 
Ο Πρόεδρος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ  Ο Γραμματέας της Επαγγελματικής Επιτροπής 

 

                                                
 

      Παναγιώτης Τρόντζας                      Δημήτριος Καρόκης 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

2015-2016 
 

 

Πρόεδρος 

Παναγιώτης Τρόντζας 

panatron@otenet.gr  

 

Αντιπρόεδρος 

Χαράλαμπος Μπερμπερίδης 

berbbab@hol.gr  

 

Γενική Γραμματέας 

Ευαγγελία Καταξάκη 

kataxaki@otenet.gr  

 

Ταμίας 

Σταυρούλα Δικαίου 

stavrouladikeou@windowslive.com 

 

Ειδικός Γραμματέας 

Σπύρος Νίκας 

snnikas@yahoo.com  

 

Σύμβουλος 

Σπύρος Ασλανίδης 

saslan@med.auth.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία 

Νίκη Βελιαρούτη 

Ευαγγελία Ορφανίδη 
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