
ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΟΗΑΝΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΟΠΤΤ 

   

  Κανείσ δεν διαφωνεί με τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου ταμείου 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, που κα ςυγκεντρϊςει όλα τα μζχρι τϊρα 

ςκόρπια ταμεία, κάτω από ενιαία διοίκθςθ, με κοινό προχπολογιςμό 

και κοινοφσ κανόνεσ ωσ προσ τισ ςχζςεισ  του με το ιατρικό ςϊμα. 

  Αυτό αποτελεί πραγματικι μεταρρφκμιςθ ςτο χϊρο τθσ υγείασ και ωσ 

τζτοια τθν προϊκθςε θ κυβζρνθςθ και δεν είχε και άδικο.  

   Όμωσ θ υλοποίθςι τθσ, που αποτελεί και το μείηον, βαςίςτθκε ςτθ 

βάςθ τθσ περικοπισ των δαπανϊν, και ωσ απόρροια αυτισ τθσ λογικισ 

φτάςαμε ςε προτάςεισ του ΥΥΚΑ, που εκτόσ από ανεδαφικζσ για το 

ιατρικό ςϊμα, είναι και αςφμφορεσ για τον πολίτθ, που αυτι θ 

μεταρρφκμιςθ κόπτεται ότι κα προςτατεφςει. 

  Θ κυβζρνθςθ αντιλαμβανόμενθ το αδιζξοδο ςτο οποίο ζχει περιζλκει, 

κωλυςιεργεί, ακόμθ και λίγο πριν τθν πρακτικι εφαρμογι του ΕΟΠΥΥ, 

αφοφ δεν ζχει αποφαςίςει ακόμθ τι κα κάνει ςε βαςικά κζματα που 

αφοροφν τον ιατρικό κόςμο. Επίςθσ, αρχίηει πλζον να καταλαβαίνει ότι 

ο ΕΟΠΥΥ μάλλον δεν είναι εφαρμόςιμοσ ζτςι όπωσ τον προτείνει,  γιατί 

αφενόσ ςυναντά τθ ςκεναρι αντίςταςθ του ιατρικοφ κόςμου που 

ετοιμάηεται από καιρό για τθ «μάχθ των μαχϊν» και αφετζρου εξ` 

αιτίασ των νζων οικονομικϊν δεδομζνων, που ςυρρικνϊνουν 

περαιτζρω τουσ προχπολογιςμοφσ των ταμείων και κατ` επζκταςθ και 

του ΕΟΠΥΥ. 

  Από τθν άλλθ το ιατρικό ςϊμα κατά τθ γνϊμθ μασ δεν ζχει 

ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ, ανάλογθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ κράτουσ 

και πολίτθ και ανάλογθ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, που κα αποτελζςει 

αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ, παρά μόνο εξαντλείται ςε εκκζςεισ 

ιδεϊν, ευχολόγια, κατάρεσ και άλλα τζτοια. Το χειρότερο όμωσ απ όλα 

είναι οι διαφορετικζσ τάςεισ, ςυμφζροντα και επιδιϊξεισ ιατρικϊν 

υποςυνόλων που δρουν αυκαίρετα για τισ δικζσ τουσ διεκδικιςεισ 

(κυρίωσ γιατροί του ΙΚΑ). 



  Σο ιατρικό ςϊμα αυτι τθ ςτιγμι δεν είναι αρραγζσ, δεν είναι ενωμζνο 

γιατί απλϊσ δεν ξεκινάμε όλοι από τθν ίδια αφετθρία διεκδικιςεων και 

αγϊνα, ενϊ απεγνωςμζνα οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ προςπακοφν να 

ςυςπειρϊςουν και να εμπνεφςουν, ξζροντασ πολφ καλά ότι αν δεν 

ξεφορτωκοφν τθν πακογζνεια και τισ πρακτικζσ του παρελκόντοσ, δεν 

κα πετφχουν τίποτα και αυτό το τίποτα εκμεταλλεφεται και κα 

ςυνεχίςει να εκμεταλλεφεται θ εκάςτοτε θγεςία. 

  Φτάςαμε ςτο ςθμείο μθδζν και αυτό επιβάλλει προτάςεισ 

ανατρεπτικζσ, καινοτόμεσ ςχεδόν επαναςτατικζσ που κα εγκαινιάςουν 

μια περίοδο ιςονομίασ, αξιοκρατίασ, εμπιςτοςφνθσ και ενότθτασ του 

ιατρικοφ κόςμου. Τότε παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ κα πατάςςονται 

γιατί ακριβϊσ κα εναντιόνται ςτθν ολότθτα και το κοινό ςυμφζρον του 

ιατρικοφ κόςμου. 

  Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι και οι παρακάτω προτάςεισ μασ: 

1. Παραίτθςθ όλων των γιατρϊν του ΙΚΑ (αορίςτου χρόνου, 

ςυμβαςιοφχοι) πλθν των μονίμων που κα πρζπει όμωσ να 

επιλζξουν είτε το ιατρείο τουσ, είτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

ελεγκτζσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ είτε να 

μετατεκοφν ςτο ΕΤ με αντιμιςκία ανάλογθ των ςυναδζλφων τουσ 

ςτο ΕΤ (με αντίςτοιχο βακμολόγιο και μιςκολόγιο ανάλογο τθσ 

προχπθρεςίασ τουσ).  

  Η παραίτθςθ των οιαςδιποτε μορφισ ςυμβαςιοφχων γιατρϊν του 

ΙΚΑ, κεωρείται απαραίτθτθ, γιατί θ διεκδίκθςθ τθσ de facto 

παραμονισ τουσ ςτον ΕΟΠΥΥ, αφενόσ δθμιουργεί τθν εντφπωςθ 

ςτουσ κυβερνϊντεσ ότι ο νζοσ οργανιςμόσ είναι ελκυςτικόσ και ωσ εκ 

τοφτου οι όποιεσ αντιδράςεισ των γιατρϊν ςτο ςφνολό τουσ κα 

καμφκοφν, αφετζρου υπονομεφει τθν ενότθτα του ιατρικοφ ςϊματοσ 

και οδθγεί ςε δράςεισ τφπου «ο ςϊηων εαυτόν ςωκιτω».    

  Αν δε, εξετάςουμε και ςυγκριτικά τα πικανά οφζλθ που 

προκφπτουν για τουσ οιαςδιποτε μορφισ ςυμβαςιοφχουσ γιατροφσ 

του ΙΚΑ, ςε ςχζςθ με εκείνουσ που κα ςυμβλθκοφν ωσ ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ με τον ΕΟΠΥΥ, κα καταλιξουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

οι απϊλειεσ είναι μάλλον ανάξιεσ λόγου. Συγκεκριμζνα:    



- Ο αορίςτου χρόνου γιατρόσ του ΙΚΑ, δεν ζχει και δεν  πρόκειται  

να αποκτιςει ποτζ ςχζςθ εργαςίασ  με ςυνταξιοδοτικά 

δικαιϊματα, τουλάχιςτον υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ (οφτε ο 

ςυμβαςιοφχοσ του ΕΟΠΥΥ) 

- Οι μθνιαίεσ απολαβζσ του δεν ξεπερνοφν τα 1200 ευρϊ που μετά 

τθ φορολογία ςτθν ετιςια εκκακάριςθ πζφτουν κάτω από 1000 

ευρϊ.(όςο και ο μζςοσ μιςθόσ του ςυμβαςιοφχου με τον ΕΟΠΥΥ) 

- Η αςφαλιςτικζσ του ειςφορζσ καλφπτονται από το ΙΚΑ. (του 

ςυμβαςιοφχου του ΕΟΠΥΥ όχι, αλλά αν αναλογιςτεί κανείσ το 

ελάχιςτο τησ απώλειασ αυτών, δεν είναι λόγοσ που κάνει τη 

διαφορά) 

  Ενιαίο μζτωπο διεκδίκθςθσ δεν μπορεί να υπάρξει όταν από 

μόνοι μασ ενταςςόμεκα ςε υποομάδεσ διαφορετικϊν 

ςυμφερόντων και ςκοπϊν (γιατροί του ΙΚΑ με ςυμβάςεισ αορίςτου 

χρόνου, που κινοφνται βάςει του «και τθν πίτα ολόκλθρθ και το 

ςκφλο χορτάτο»). 

  Με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τα παραπάνω προχωράμε: 

2.   Ζνταξθ όλων των γιατρϊν ςτον ΕΟΠΤΤ, με ελεφκερθ επιλογι 

γιατροφ, αμοιβι κατά πράξθ και περίπτωςθ, με τιμολόγθςθ 

επιςκζψεων και πράξεων που κα αποτελζςει προïόν 

διαπραγμάτευςθσ του ΠΙ με το ΤΤΚΑ. 

  Στθν εξαιρετικά κρίςιμθ ςυγκυρία που ηοφμε κα πρζπει όλοι μασ να 

επωμιςτοφμε τα οικονομικά βάρθ τθσ πατρίδασ μασ και να 

ξεχάςουμε αμοιβζσ και αποδοχζσ του παρελκόντοσ όπωσ κάνουν 

όλοι οι εργαηόμενοι. Τθν αναηιτθςθ ευκυνϊν ασ τθν αφιςουμε όταν 

κακαρίςει το  κολό ςθμερινό τοπίο.  

  Το ΥΥΚΑ διακζτει για αμοιβζσ ιατρϊν του ΕΟΠΥΥ περίπου 500 

εκατομμφρια ευρϊ . Τα χριματα αυτά μαηί με τθ ςυμμετοχι του 

αςφαλιςμζνου (ςυμμετοχι και αυτοφ ςτα βάρθ) κα αποτελζςουν τθν 

αμοιβι του ςυμβεβλθμζνου γιατροφ με τον ΕΟΠΥΥ, που κα 

πλθρϊνεται κατά πράξθ και περίπτωςθ . Το ποςό που ςυνειςφζρει 

το κράτοσ είναι ςτακερό, ενϊ το ποςό ςυμμετοχισ του 



αςφαλιςμζνου διαπραγματεφςιμο δεδομζνθσ τθσ ςθμερινισ 

ανζχειασ.(ο αςκενισ πλθρϊνει το γιατρό με προκακοριςμζνο 

τιμολόγιο για επιςκζψεισ και πράξεισ και ςτθ ςυνζχεια λαμβάνει από 

το ταμείο μζροσ τθσ δαπάνθσ του).  

  Το ΥΥΚΑ κα το δεχτεί γιατί οφτωσ θ άλλωσ δεν πλθρϊνει παραπάνω 

από όςα ζχει προχπολογίςει ενϊ για το πολιτικό κόςτοσ οφτε λόγοσ. 

3. Ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ και 

παραπεμπτικογραφίασ, ϊςτε να παρζχεται δυνατότθτα ελζγχου 

τθσ υπερςυνταγογράφθςθσ και τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ. 

4. Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ελζγχου από τον ΕΟΠΤΤ, ςτελεχωμζνων 

από μόνιμουσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ιατροφσ 

  Οι μόνιμοι γιατροί του ΙΚΑ μποροφν να επιτελζςουν αυτό το ζργο 

εφόςον το επιλζξουν ωσ μια από τισ τρείσ εναλλακτικζσ λφςεισ που 

κα τουσ προτακοφν (αναφζρονται παραπάνω). 

5. Αυςτθρότατεσ ποινζσ για τουσ παραβατικοφσ γιατροφσ, νοςταλγοφσ 

του παρελκόντοσ. Δικλείδεσ αςφαλείασ οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί 

(θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, ζμψυχοσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ) 

6.  Ο ΕΟΠΤΤ από αγοραςτισ και ταυτόχρονα πάροχοσ υπθρεςιϊν 

υγείασ να μετατραπεί αποκλειςτικά ςε αγοραςτι και ζγκυρο 

ελεγκτικό μθχανιςμό. 

7. Θζςπιςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων για τθν υπερςυνταγογράφθςθ 

και τθν υπερπαραπεμπτικογραφία. 

  Τα πρόςτιμα εκφοβιςμοφ των γιατρϊν να καταργθκοφν. Να 

διευκρινιςτεί θ ονομαηόμενθ ςυνταγογράφθςθ ειδικότθτασ, αφοφ 

υπάρχουν φαρμακευτικά ςκευάςματα με ευρεία χριςθ από πολλζσ 

ειδικότθτεσ αφενόσ και αφετζρου οι χρονίωσ πάςχοντεσ που χρειάηονται 

αγωγζσ πολλϊν ειδικοτιτων. 

  Όςο υπάρχουν γιατροί προνομιοφχοι και μθ, υποςφνολα ιατρικϊν 

ομάδων μζςα ςτο ιατρικό ςϊμα, δεν μποροφν να παρκοφν καρραλζεσ 

αποφάςεισ, δεν μποροφν να οριοκετθκοφν κόκκινεσ ι άλλου χρϊματοσ 



γραμμζσ, δεν μποροφν να πείςουν οι ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ γιατί όλα 

ςκιάηονται από τθν κατάρα τθσ καχυποψίασ. 

  Η επιλογι είναι ςτο χζρι μασ: ι προχωράμε μπροςτά ι πιςογυρίηουμε 

ςτο παλιό, το ςακρό και το διεφκαρμζνο. 

                                                                           Με τιμι 

                                                            Βαςιλακόπουλοσ Βαςίλειοσ 

                                                                       Καρδιολόγοσ  

                                                   Πρόεδροσ Ιατρικοφ υλλόγου Κοηάνθσ 

 

ΤΓ:  Αγαπθτζ/θ Πρόεδρε παρακαλϊ όπωσ επεξεργαςτείτε τισ παραπάνω 

κζςεισ και επικοινωνείςετε είτε με mail (iskozani@otenet.gr) είτε 

προςωπικά με τον πρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου Κοηάνθσ, 

προκειμζνου αν υπάρχει ςφγκλειςθ απόψεων από μζρουσ ςασ, να 

διαμορφϊςουμε κοινι άποψθ- πρόταςθ ςτθν Έκτακτθ Γενικι 

Συνζλευςθ του ΠΙΣ που κα λάβει χϊρα ςτισ 6/11/11.  

  Θερμι παράκλθςθ όπωσ  πλθροφορθκοφμε τισ απόψεισ ςασ ςε εφλογο 

χρόνο προ τθσ ςυνζλευςθσ. 

 


