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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η μνημονιακή πολιτική βλάπτει σοβαρά την Υγεία
Η δημιουργία ενός Ενιαίου φορέα Υγείας ήταν πάντα μία από τις βασικότερες διεκδικήσεις
του Ιατρικού σώματος. Είμαστε υπέρ αυτού του εγχειρήματος όπως και των
μηχανογραφημένων φερέγγυων ελεγκτικών μηχανισμών, γι’αυτό και αγωνιζόμαστε για
ένα τεχνολογικά άρτιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με αντικειμενικές
δικλείδες ασφαλείας. Είμαστε υπέρ μίας ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων
για την υγεία, που να μη λειτουργεί όμως εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Η έκδοση του ΦΕΚ 3008Β’ (29/12/2011) που δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης
συνταγογράφησης στο ιατρικό σώμα αποτελεί σημαντικό βήμα, που εξασφαλίζει
συνταγματικά δικαιώματα Ιατρού και ασφαλισμένου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως
μοχλός σοβαρού ελεγκτικού μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των
ασθενών και το κόστος των παθήσεών τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να
λειτουργήσει ως ανελαστικό εργαλείο ελέγχου και χαλιναγώγησης της φαρμακευτικής
δαπάνης και μηχανισμός τρομοκράτησης και καταγγελιών συμβάσεων Ιατρών με την
κατηγορία του μη σωστού χειρισμού της συνταγογραφίας.
Παρόλα αυτά ζητάμε την αναστολή της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ διότι :
1. Δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό εργασιακό πλαίσιο.
2. Κατά τη διαδικασία έναρξης του ΕΟΠΥΥ επικρατεί πλήρης σύγχυση, χωρίς
προετοιμασία και υποδομή, καθώς δεν παρέχεται καμία επίσημη ενημέρωση ή
οδηγία προς τους λειτουργούς, προς τις υπηρεσίες ή προς τους ασφαλισμένους.
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3. Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους κλινικούς ή εργαστηριακούς ιατρούς και
δεν υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ (ωράριο, ραντεβού, καθεστώς
εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, ελεγκτικοί μηχανισμοί, κλπ). Δεν έχουν
ζητηθεί βεβαιώσεις εγγραφής στους Ιατρικούς Συλλόγους σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Εκτός αυτού, έχει διαπιστωθεί η υποβολή δήλωσης συναδέλφων που
έχουν καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους από ασφαλιστικούς οργανισμούς
και δεν έχουν τηρηθεί τα τεκμήρια νομιμότητας.
4. Η πρωτοφανής προχειρότητα είναι άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και
οδηγεί στη δραματική υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις απεργιακές κινητοποιήσεις του ΙΚΑ και της ΟΕΝΓΕ,
ζητείται άμεσα απάντηση στο ερώτημα πως θα εξυπηρετηθούν 9,5 εκ.
ασφαλισμένοι;
ασφαλισμένοι
5. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την αποπληρωμή των
δεδουλευμένων του 2010 και του 2011, με δεδομένο ότι ο νέος οργανισμός ξεκινάει
μόνο με χρέη και με μία εκβιαστική ταχεία διαδικασία υποταγής και ομηρίας του
ιατρικού κόσμου σε τριτοκοσμικές αμοιβές, που δεν είναι καν εγγυημένες.
6. Ο πενιχρός κλειστός μνημονιακός προϋπολογισμός και τα ελάχιστα κονδύλια για
την υγεία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η γενική αποξήλωση και
αποδόμηση του συστήματος υγείας παίρνει χαρακτήρα επιδημίας. Ταυτόχρονα η
εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων εκτινάζει τις δαπάνες του νέου
ταμείου που ξεκινάει με ελλειμματικό και προβληματικό προϋπολογισμό,
καθιστώντας το «θνησιγενές» εξ’ορισμού.
7. Ο Ιατρικός κόσμος είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των
πολιτών και σας καλεί να μην εμπαίζετε τους Έλληνες ασφαλισμένους και
συνταξιούχους και να μην πειραματίζεστε απροκάλυπτα με την υγεία τους. Το
Ιατρικό σώμα δεν θα επιτρέψει να σταλούν οι ευπαθείς ομάδες στον Καιάδα, και θα
πράξει ότι θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να σταθεί δίπλα στο δοκιμαζόμενο
πολίτη.
8. Καταδικάζεται ομόφωνα η οργανωμένη προσπάθεια συρρίκνωσης, διάλυσης και
υποβάθμισης των Νοσοκομείων, της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, της
επαγγελματικής και μισθολογικής εξαθλίωσης των δημόσιων λειτουργών και την
υποβάθμιση της αξιοπρέπειας του Έλληνα ασφαλισμένου.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών συμπαραστέκεται στους κλαδικούς απεργιακούς αγώνες,
και αντιτίθεται στην λογική των ευρείας κλίμακας των οριζοντίων μισθολογικών περικοπών
και της ισοπέδωσης των δημόσιων υποδομών.
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Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
o Καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., με ελεύθερη
πρόσβαση στο ενιαίο ταμείο και ελεύθερη επιλογή του ιατρού από τον
ασφαλισμένο.
o Ανάκληση των 2456/3-11-2011 ΚΥΑ που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τις ευτελιστικές αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών και
διεκδίκηση αξιοπρεπών αμοιβών κατά πράξη και περίπτωση.
o Άμεση νομοθετική ρύθμιση και καταβολή των οφειλών του ΟΠΑΔ και των λοιπών
Οργανισμών στους δικαιούχους ιατρούς.
o Άμεση ανάκληση της εγκυκλίου περί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος
(141282 / 21-12-2011).
o Ακύρωση της οργανωμένης προσπάθειας συρρίκνωσης και υποβάθμισης των
Νοσοκομείων. Τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, την εξασφάλιση
ασφαλούς και επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας, τη διασφάλιση
της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασης των νοσοκομειακών ιατρών και
την κατοχύρωση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου.
μισθολογίου
o Τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και υπηρεσιακών
δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις μονάδες του ΙΚΑΙΚΑΕΤΑΜ.
ΕΤΑΜ
o Ελεύθερη ηλεκτρονική συνταγογράφηση με φερέγγυους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των εκδιδομένων συνταγών και χωρίς ανάπτυξη
μηχανισμών τρομοκράτησης και καταγγελιών συμβάσεων Ιατρών με την κατηγορία
του μη σωστού χειρισμού της συνταγογραφίας..
o Τεχνολογικά άρτιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με αντικειμενικές
δικλείδες ασφαλείας ελέγχου μεταφοράς δεδομένων ασθενών και διαβλητότητας
του συστήματος.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απόστολος Σωτηρούδης

Ανδρέας Μαζαράκης
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