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«Νέο ΙΚΑ»: Κόβονται 16.000 γιατροί

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
«Ψαλίδι» στις παροχές των ασθενών, μεγαλύτερη συμμετοχή στα έξοδα, πολύ
λιγότερους συνεργαζόμενους γιατρούς, απομακρύνσεις συμβασιούχων και αλλαγή
του αντικειμένου εργασίας για όσους δεν θεωρούνται... απαραίτητοι φέρνει τον
Σεπτέμβριο η λειτουργία του νέου ενιαίου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Ενα από τα σενάρια για τις αμοιβές των γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ προβλέπει μηνιαίο
μισθό 1.000 ευρώ, αλλά και είσπραξη 5 ευρώ από κάθε ασθενή που θα εξετάζουν.
Στον νέο φορέα, όπου θα υπαχθούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ
και του ΟΓΑ, δεν θα απασχοληθούν τελικώς 36.000 γιατροί, όπως αρχικά είχε
εκτιμήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά μόνο 20.000 (μείωση 44%).
Πρόκειται για τους 6.500 μόνιμους γιατρούς του ΙΚΑ καθώς και τους 13.000 που
σήμερα διατηρούν συμβάσεις με το ταμείο του Δημοσίου, τον ΟΠΑΔ. Οι υπόλοιποι
ιδιώτες γιατροί (όχι πάνω από 15.000) θα μπορούν απλώς να συνταγογραφούν
φάρμακα και οι επισκέψεις σε αυτούς θα πληρώνονται από την τσέπη των ασθενών.
Παρ' ότι οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα καταβάλουν
πρόσθετα χρήματα, εντέχνως «διαρρέεται» το τελευταίο διάστημα πως θα υιοθετηθεί
ένα μεικτό σύστημα πληρωμής των γιατρών, που θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή
των ασθενών.
Ειδικότερα, το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει οι γιατροί να αμείβονται με 1.000
ευρώ μηνιαίως για τετράωρη καθημερινή απασχόληση, με την υποχρέωση όμως να
έχουν 300 ασθενείς. Αυτό σημαίνει πως κάθε επίσκεψη δεν θα αποτιμάται πάνω από
3 ευρώ. Οι αποδοχές του ιατρικού προσωπικού θα αυξάνονται με την καταβολή 5
ευρώ από κάθε ασθενή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως εφαρμόζεται και στις
επισκέψεις των δημόσιων νοσοκομείων.
Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, οι γιατροί που δεν θα κατορθώνουν να συγκεντρώνουν
«πελατολόγιο» με 300 ασθενείς θα κληθούν να εφημερεύουν τα Σαββατοκύριακα ή
να κάνουν και επισκέψεις κατ' οίκον.
«Μαχαίρι» μπαίνει όμως και στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Ηδη
αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος βάσει της οποίας, από τις αρχές του επόμενου μήνα,
θα απαιτείται έγκριση-θεώρηση για εξετάσεις που θα κοστίζουν πάνω από 50 ευρώ.
Το ίδιο θα ισχύει και για τα φάρμακα, κάτι που εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα ταμεία.
Για κάθε συνταγή άνω των 150 ευρώ, οι ασθενείς πρέπει να στριμώχνονται στα

γραφεία των ταμείων για θεώρηση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ αλλά και
του ταμείου των ελευθεροεπαγγελματιών, Γερ. Βουδούρη, περίπου 2.000 ελεγκτές θα
είναι υπεύθυνοι γι' αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, εξαιτίας του νέου συστήματος παροχών υγείας (ΕΟΠΥΥ), το μέλλον μοιάζει
δυσοίωνο για τους εναπομείναντες συμβασιούχους διοικητικούς υπαλλήλους που
σήμερα εργάζονται στα ταμεία, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να απομακρυνθούν, όπως
έγινε στον ΟΠΑΔ. Οσοι πάντως σήμερα απασχολούνται στα τέσσερα ασφαλιστικά
ταμεία, που θα αποτελέσουν τον κορμό του ΕΟΠΥΥ και δεν μεταφερθούν στον νέο
φορέα, αναμένεται να παραμείνουν στις υπηρεσίες των ταμείων και μπορεί να
αλλάξουν αντικείμενο εργασίας. Στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ θα
μετακινηθούν μόνο 300 εργαζόμενοι.
Παρά τις ανησυχίες των υπαλλήλων, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να
απομακρυνθεί κανένας. Οπως δηλώνει στην «Κ.Ε.» η γ.γ. του υπουργείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθηνά Δρέττα:
«Δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να
γίνει καμία απόλυση διοικητικού προσωπικού. Οι εξοικονομήσεις πόρων προκύπτουν
από τον κανονισμό παροχών και το φάρμακο. Αλλωστε μέχρι στιγμής δεν έχει
ξεκαθαρίσει ακόμη το θέμα των παροχών. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς σήμερα
συνεργάζονται περίπου 25.000 με την κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων
και των γιατρών του ΙΚΑ, αλλά οι περισσότεροι ιδιώτες έχουν συμβάσεις με δύο και
τρία ταμεία, άρα είναι πολύ λιγότεροι».
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Γερ. Βουδούρης, πάντως, σημειώνει ότι ο φορέας θα
συνεργαστεί μόνο με 20.000 γιατρούς, ενώ οι υπόλοιποι γιατροί θα έχουν το
δικαίωμα συνταγογράφησης. «Ο ΕΟΠΥΥ τώρα οργανώνεται και καταγράφει τις
ανάγκες του σε γιατρούς και υποδομές και επομένως όλα τα άλλα είναι πρόωρα»
υπογραμμίζει.
Στο ίδιο επίπεδο, συμπληρώνει, θα παραμείνουν οι παροχές και τονίζει πως η
οικονομία που θα προκύψει για τους ασθενείς θα προέλθει από τη μείωση των τιμών
των φαρμάκων και από τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, που θα
περιοριστεί στο 15%.
Για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις επισημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα
πληρώνει λιγότερα σε σχέση με σήμερα ενώ «η μείωση θα προκύψει από τον
περιορισμό της σπατάλης και της κατάχρησης με την υιοθέτηση των θεραπευτικών
και διαγνωστικών πρωτοκόλλων που θα ορίζουν πότε ένας ασθενής πρέπει να
υποβάλλεται σε συγκεκριμένες εξετάσεις».
Ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ αλλά και αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Κυρ. Σουλιώτης,
αναφέρει ότι το ταμείο του Δημοσίου είναι το πιο υποστελεχωμένο μετά την
απομάκρυνση 500 συμβασιούχων και υπογραμμίζει: «Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργήσει με
λιγότερο προσωπικό. Οσοι υπάλληλοι "κερδηθούν" από την ανάπτυξη της
τεχνολογίας όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα αξιοποιηθούν σε άλλες
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ή η τηλεφωνική εξυπηρέτηση».

Χαρακτηριστικό πάντως του περιορισμού του αριθμού των εργαζομένων είναι το
γεγονός ότι, ενώ ο ΟΠΑΔ μέχρι πέρυσι διέθετε 224 ελεγκτές γιατρούς και
οδοντιάτρους, φέτος εγκρίθηκαν μόνο οι μισοί, δηλαδή 112.
Αυτοί που θα θιγούν άμεσα από τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ είναι οι ιδιώτες γιατροί,
δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί ένα σύστημα δύο ταχυτήτων μεταξύ αυτών που θα
έχουν συμβάσεις με τον νέο φορέα και εκείνων που θα μείνουν εκτός συστήματος.
*Ο γ.γ. του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, Γ. Ελευθερίου, δηλώνει: «Στον ΕΟΠΥΥ
πρέπει να έχει πρόσβαση το σύνολο των γιατρών με ιδιωτικό ιατρείο και όσοι δεν
κάνουν σύμβαση με τον φορέα να έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης. Διότι, με αυτά
τα χρήματα που σχεδιάζουν να δίνουν στους γιατρούς, δεν μπορεί να λειτουργήσει
ιατρείο. Αλλη μία φορά πάντως αυτοδιαψεύδεται ο υπουργός Υγείας, αφού, ενώ
δεσμευόταν να έχουν πρόσβαση στον ΕΟΠΥΥ 36.000 γιατροί, τώρα τους μειώνει
στους 20.000».

