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Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,
Με την υπογραφή Συμβάσεων με τα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια για παροχή οδοντοπροσθετικών
εργασιών με τις ΥΠΕ πανελλαδικά έχουν προκύψει προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης.
Για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας μέσω των επιστολών με
αρ.πρωτ.:51/15.01.2020 και αρ.πρωτ.:56/11.02.2020.
Σε συνάντηση μας με εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ, ο οργανισμός δήλωσε αναρμοδιότητα για το
θέμα αυτό και μας παρέπεμψε σε εσάς.
Το κύριο ζήτημα που ανακύπτει είναι η αποπληρωμή των εργασιών που κατασκευάζονται.
Με το προηγούμενο σύστημα τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια κατέθεταν τις εντολές πληρωμών στο
eΔΑΠΥ μαζί με την τιμολόγηση και η αποπληρωμή γινόταν από τον ΕΟΠΥΥ.
Με το νέο σύστημα οι ΥΠΕ θα πρέπει να καταθέτουν τις εντολές στον ΕΟΠΥΥ; Οι ΥΠΕ δηλώνουν
ότι δεν έχουν ενημέρωση για το πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία και σε πόσο χρονικό διάστημα
θα γίνουν οι αποπληρωμές, μιας και ισχυρίζονται ότι λόγω έλλειψης προσωπικού θα
καθυστερήσουν οι καταθέσεις των δικαιολογητικών των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.
Επίσης προβλήματα όπως:
α) Δύο από τις ΥΠΕ δεν έχουν υπογράψει ακόμα συμβάσεις με τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια,
αφήνοντας ακάλυπτους τους ασφαλισμένους που δικαιούνται αυτή την μικρή παροχή
οδοντοπροσθετικής κάλυψης.
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β) Η 3η ΥΠΕ δηλώνει αδυναμία παροχής στα Κέντρα Υγείας (Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας
κα) και ζητάει την μετακίνηση των ασθενών για λήψη αποτυπωμάτων στην Θεσσαλονίκη και
παραλαβή των αποτυπωμάτων από Θεσσαλονίκη.
γ) Η 4η ΥΠΕ δηλώνει ότι στερείται αποτυπωματικών υλικών σε μια σειρά Κέντρων Υγείας και
αδυναμία παροχής.
δ) Έχουν παρατηρηθεί προβλήματα μέσα στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και
της αποτύπωσης των εργασιών.
ε) οι ΥΠΕ έχουν συστήσει επιτροπές για αξιολόγηση των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων χωρίς να
συμμετέχουν σ αυτές οι εκπρόσωποι των οδοντοτεχνιτών.
Για όλα τα παραπάνω, καθώς και του σχεδιασμού της παροχής οδοντοπροσθετικών εργασιών
προς τους ασφαλισμένους, ζητάμε άμεση κοινή συνάντηση του Υπουργείου Υγείας, των ΥΠΕ και
του ΕΟΠΥΥ για τον συντονισμό των ενεργειών και των προϋποθέσεων για την καλύτερη
διευθέτηση της κατάστασης.

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επισυναπτόμενα έγγραφα:
-

Επιστολή ΠΣΟ, αρ.πρωτ.:51/15.01.2020
Επιστολή ΠΣΟ, αρ.πρωτ:56/11.02.2020
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