
 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                   

Πειραιϊσ, 13-1-2012 
 
 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
Ιατρικού  Συλλόγου  Πειραιά 

 
« Μεγϊλα  ερωτόματα  που καλεύται ϊμεςα να απαντόςει η Πολιτικό Ηγεςύα   
(Πρωθυπουργόσ,  Υπουργόσ Υγεύασ,  Υπουργόσ Εργαςύασ,  Διούκηςη ΕΟΠΥΥ) » 
 
 
Η περύθαλψη του Ελληνικού Λαού – Τγεύα θα πρϋπει εύναι ςεβαςτό από όλουσ,  το ύδιο και η 
αξιοπρϋπεια του ιατρικού ϋργου και δεν επιτρϋπεται ςε κανϋναν να πειραματύζεται με αυτϊ.   
 
Οι ατεκμηρύωτεσ εξαγγελύεσ και οι «φιϋςτεσ» παντόσ εύδουσ  -από τισ οπούεσ ο Ιατρικόσ 
ύλλογοσ Πειραιϊ απεύχε-  ποτϋ δεν ϋδωςαν λύςη.  Επιτϋλουσ οι υπεύθυνοι ασ αςχοληθούν με 
την ουςύα,  που εύναι η περύθαλψη του Ελληνικού Λαού,  ασ ςυμφωνόςουν μεταξύ τουσ και ασ 
απαντόςουν ϊμεςα ςτα ερωτόματϊ μασ: 
 

 Έχει κοςτολογηθεύ η δαπϊνη παροχόσ υπηρεςιών ΠΥΤ (ιατρού,  παρακλινικϋσ εξετϊςεισ,  
φϊρμακα) ςτουσ αςφαλιςμϋνουσ του ΕΟΠΤΤ και πόςο ; 

 Ποιϊ εύναι τα ϋςοδα που θα ειςϋλθουν ςτον Κλϊδο Τγεύασ του ΕΟΠΤΤ από το κϊθε Σαμεύο 
ξεχωριςτϊ ΙΚΑ,  ΟΠΑΔ , ΟΑΕΕ,  ΟΓΑ ; 

 Πώσ απρόςκοπτα και με αξιοπρϋπεια θα αςκόςουν το ϋργο τουσ οι ιατρού,  βϊςει ποιϊσ 
ανακούνωςησ: 

- 200 επιςκϋψεισ το μόνα με 10 ευρώ την επύςκεψη ; 
-  100 επιςκϋψεισ το μόνα με 20 ευρώ την επύςκεψη; 
- Περιϋχονται ςτα 10 ό 20 ευρώ οι παρακλινικϋσ εξετϊςεισ των κλινικών ιατρών 

και αυτϋσ που δεν  περιϋχονται  θα ϋχουν ό δεν θα ϋχουν πλαφόν ; 
- Παρακλινικϋσ και εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ με   15%  ςυμμετοχό από όλουσ ; 
- Εξετϊςεισ υψηλού  κόςτουσ με μεγαλύτερο ποςοςτό ςυμμετοχόσ ; 
- Μόνο τα διαγνωςτικϊ κϋντρα θα ςυμβληθούν ; 
- Όλα τα εργαςτόρια-εργαςτηριακού ιατρού  θα ςυμβληθούν ; 

 Προτύθενται και πότε να αποπληρώςουν τα ποςϊ που χρωςτούν τα ςυγχωνευόμενα ςτον 
ΕΟΠΤΤ Σαμεύα ςτουσ παρόχουσ υπηρεςιών υγεύασ (ιατρούσ, εργαςτόρια κλπ.) ; 

 Σισ νϋεσ τουσ υποχρεώςεισ κϊθε πότε θα τισ εξοφλούν (ςυγκεκριμμϋνη ημερομηνύα) ; 

 Σα Ιδιωτικϊ Νοςηλευτόρια θα δύνανται να ςυμβληθούν για παροχό υπηρεςιών ΠΥΤ ; 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 την ανϊρτηςη γύνεται μνεύα για τισ ςυμβϊςεισ με ιατρούσ ϊνευ ειδικότητοσ (δεν 
αναφερόμαςτε ςτουσ πιςτοποιημϋνουσ ιατρούσ με το ΠΔ 87/1986 αρθ. 22,  όπωσ 
τροποποιόθηκε από το ΠΔ 38/2004).  Δηλαδό  θα δώςουν ςε επιχειρηματύεσ τη 
δυνατότητα να προςλαμβϊνουν ανειδύκευτουσ ιατρούσ  (τουσ ίδιουσ που μέχρι τώρα δεν 
μπορούςαν να κάνουν ςύμβαςη,  διότι δεν είχαν ειδικότητα, βάςει του ΠΔ 67/2000  αρθ. 5) ;  
Μόπωσ αυτό αποτελεύ προπϋταςμα για τουσ επιχειρηματύεσ,  που θα εκμεταλλεύονται την 
ανϊγκη των νϋων ςυναδϋλφων,  που εύναι ςε αναμονό για ειδικότητα και με εξευτελιςτικϋσ 
τιμϋσ θα τουσ χρηςιμοποιούν ςε πολυώατρεύα ; 

 
Τπενθυμύζουμε τισ βαςικϋσ θϋςεισ και απόψεισ μασ: 
 
1. Ελεύθερη επιλογό κατϊ πρϊξη και περύπτωςη με ϋλεγχο,  τισ παραμϋτρουσ του οπούου 

μπορούμε να ςυζητόςουμε (πχ.  μϊξιμουμ επιςκϋψεων αςφαλιςμϋνων ανϊ ειδικότητα και 
ςε περιπτώςεισ ανϊγκησ υπϋρβαςη του ορύου μετϊ από ϋγκριςη) 

2. Κατώτερη τιμό ιατρικόσ επύςκεψησ τα 20 ευρώ 
3. Όλα τα εργαςτόρια που θϋλουν να μπορούν να ςυμβληθούν με τισ ιςχύουςεσ τιμϋσ χωρύσ 

εκπτώςεισ (το πλαφόν οροφόσ μπορεύ να ςυζητηθεύ) 
4. Άμεςη αποπληρωμό των χρεωςτούμενων χωρύσ «κούρεμα» (οποιοδόποτε ποςοςτό 

«κουρϋματοσ» δεν εύναι αποδεκτό) 
5. τουσ αςφαλιςμϋνουσ που θα επιςκϋπτονται ιατρούσ που δεν εύναι ενταγμϋνοι ςτο 

ςύςτημα και παύρνουν  Απόδειξη Παροχόσ Τπηρεςιών να τουσ πληρώνει ο φορϋασ τουσ το 
Κρατικό τιμολόγιο 

6. υλλογικό ύμβαςη με τουσ κατϊ τόπουσ Ιατρικούσ υλλόγουσ και τον ΠΙ 
 
Αναμϋνουμε ϊμεςα απαντόςεισ, καλούμε δε τον Πρωθυπουργό τησ χώρασ και  την Πολιτικό 
και Πολιτειακό Ηγεςύα να αναλϊβουν τισ ευθύνεσ τουσ και να εγγυηθούν την αςφϊλεια και 
την ποιότητα των υπηρεςιών υγεύασ που οφεύλουν ςτον Ελληνικό Λαό.  Ο ΕΟΠΤΤ δεν μπορεύ 
αλλιώσ να προχωρόςει. 
 
 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
  ΑΝΕΜΟΔΟΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                                                             ΑΡΩΥ  ΠΑΤΛΟ 
 
 
Κοινοποίηςη: 
 

 Υφυπουργούσ Υγείασ 

 Πολιτικά κόμματα 

 


