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ΨΗΦΙΜΑ - ΕΙΗΓΗΗ
ΣΟΤ Ι..Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ Γ.. ΣΟΤ ΠΙ (11-2-2012)
Ο ηαηξηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά θξίζηκε θαηάζηαζε. Τόζν νη
ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο ηαηξνί, πνπ απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζην ζηόραζηξν θαη απεηινύληαη κε
επαγγεικαηηθό αθαληζκό, όζν θαη νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί πνπ βιέπνπλ ηα επόκελα βέιε ηνπ
Υπνπξγείνπ Υγείαο λα είλαη πξνο απηνύο, νθείινπλ λα ζπζπεηξσζνύλ θαη λα πνιεκήζνπλ αηαιάληεπηα
θαη ελσκέλνη, απηέο ηηο δόιηεο πξαθηηθέο. Τα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία θαη ε Κπβέξλεζε, πξνζπαζνύλ λα
ζηξέςνπλ ηελ θνηλή γλώκε ελαληίνλ ηνπ ηαηξηθνύ ζώκαηνο, αιιά θαη ηηο επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο
νκάδεο ησλ γηαηξώλ, ηε κία ελαληίνλ ηεο άιιεο.
Απέλαληη ζε απηή ηελ ηαθηηθή, πξέπεη όιν ην ηαηξηθό ζώκα λα αληηηαρζεί. Επηβάιιεηαη πξώηα απ’
όια ελόηεηα, ηόζν ζε επίπεδν θνξπθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο εγεζίαο, όζν θαη ζηε βάζε. Ελόηεηα όρη ζηα
ιόγηα, αιιά ζηελ πξάμε. Ελόηεηα θαη ζπζπείξσζε γύξσ από ηα ζεζκηθά καο όξγαλα θαη ηηο απνθάζεηο
πνπ ιακβάλνληαη.
Οη πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ησλ Γ.Σ. ηνπ ΠΙΣ επηθαηξνπνηνύληαη κε ηηο παξαθάησ ζέζεηο:
Ζεηνύκε:
α) Για ηοσς Ελεσθεροεπαγγελμαηίες ιαηρούς
1) Τε ζέζπηζε Εζληθήο, Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο ηνπ ΕΟΠΥΥ κε ηνλ ΠΙΣ θαη ηνπο Ιαηξηθνύο
Σπιιόγνπο ηεο ρώξαο. Είλαη απηό δπλαηόλ λα γίλεη, ηε ζηηγκή πνπ έγηλε κε ηνπο
Φαξκαθνπνηνύο.
2) Ακνηβή θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε όισλ ησλ γηαηξώλ πνπ ζα εληαρζνύλ ζηνλ ΕΟΠΥΥ.
Απνξξίπηνπκε ηελ πάγηα κεληαία αληηκηζζία, ε νπνία ηζνπεδώλεη ηνπο πάληεο. Οη ακνηβέο λα
είλαη αμηνπξεπείο θαη αλάινγεο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδώλ, ηνπ έξγνπ πνπ επηηειείηαη, ησλ πάγησλ
επαγγεικαηηθώλ εμόδσλ ησλ γηαηξώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ηαηξείνπ ν νπνίνο έρεη θαιπθζεί
θαη θαιύπηεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο ηαηξνύο. Μία ακνηβή ε νπνία δελ
ιακβάλεη ππόςε όια απηά, δελ κπνξεί λα ηεζεί σο βάζε γηα ζπδήηεζε.
3) Έληαμε όζσλ γηαηξώλ ην επηζπκνύλ, ζηνλ ΕΟΠΥΥ. Από ηε ζηηγκή πνπ νη γηαηξνί ζα ακείβνληαη
θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε θαη όρη κε πάγηα κεληαία αληηκηζζία, είλαη απηό δπλαηόλ, βάδνληαο
έλα εηήζην πιαθόλ ζε θάζε αζθαιηζκέλν. Τα έμνδα κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ, θαη κπνξνύκε λα
πξνηείλνπκε πεγέο εζόδσλ ζην Υπνπξγείν, νη νπνίεο δελ ζα επηβαξύλνπλ ηνλ Έιιελα
θνξνινγνύκελν, ζε απηή ηελ ηξαγηθή πεξίνδν γηα ηε ρώξα πνπ δηαλύνπκε.

4) Ειεύζεξε επηινγή γηαηξνύ από ηνλ αζζελή. Σε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο επηιέμεη έλα γηαηξό
πνπ δελ έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ ΕΟΠΥΥ κε ηνπο παξαπάλσ όξνπο, ν ΕΟΠΥΥ απνδίδεη ζηνλ
αζθαιηζκέλν ηελ ακνηβή πνπ αλαγλσξίδεη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο
γηαηξνύο.
5) Οη ακνηβέο θαηαβάιινληαη εληόο 45 εκεξώλ από ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. Κάζε
ππέξβαζε απηνύ ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ πξνζζέηεη ηόθνπο ππεξεκεξίαο.
6) Τελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο κε ηελ επίιπζε ησλ όπνησλ
πξνβιεκάησλ ππάξρνπλ, αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ε.Κ.Π.
ηνπ ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3/11/11) γηα ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ζεξαπεπηηθώλ
κέζσλ (νπηηθά – γπαιηά νξάζεσο, αθνπζηηθά, νξζνπεδηθά βνεζήκαηα, θ.ι.π.) ζε όινπο ηνπο
πηζηνπνηεκέλνπο ηαηξνύο. Οη ηαηξηθέο ζπληαγέο ησλ παξαπάλσ βνεζεκάησλ ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ γηαηξώλ είλαη ηζόηηκεο κε απηέο ησλ γηαηξώλ ηνπ ΕΟΠΥΥ θαη ησλ
ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ.
7) Τελ αλάθιεζε ηεο εγθπθιίνπ Λνβέξδνπ (21-12-2011) κε ηελ νπνία παξαδίδεηαη ε πξσηνβάζκηα
θξνληίδα πγείαο ζηα κεγάια εμσταηξηθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα.
Καινύκε ηνπο γηαηξνύο πνπ ππέβαιιαλ ηε δήισζε ζπλεξγαζίαο-ππνηέιεηαο κε ηνλ ΕΟΠΥΥ λα
απνζπξζνύλ ελεκεξώλνληαο άκεζα ηνλ ΕΟΠΥΥ θαη ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν.
Είκαζηε αληίζεηνη ζηε δπλαηόηεηα ησλ γηαηξώλ ηνπ ΕΟΠΥΥ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινήκεξε
ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ γηα 1 (όπσο πξνβιέπεη ν λόκνο) ή 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα (όπσο θαίλεηαη
λα επηζπκεί ν θ. Λνβέξδνο), κε ζθνπό λα θαιπθζνύλ νη ηξαγηθέο ειιείςεηο ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ζηα
Δεκόζηα λνζνθνκεία.
Ταπηόρξνλα αληηηηζέκεζα ζηε δπλαηόηεηα ν ΕΟΠΥΥ λα «δαλείδεηαη» λνζνθνκεηαθνύο ηαηξνύο,
νη νπνίνη ζα εμεηάδνπλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΕΟΠΥΥ, εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε απνγεπκαηηλό σξάξην.
β) Για ηοσς νοζοκομειακούς ιαηρούς
1) Υπνζηεξίδνπκε ζηαζεξά ηνλ δεκόζην ραξαθηήξα ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο.
2) Είκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ήδε πεληρξώλ θαη πνιιάθηο «θνπξεκέλσλ»
ακνηβώλ ε νπνία επηρεηξείηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ ησλ λνζνθνκεηαθώλ
ηαηξώλ.
2) Ζεηνύκε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζνβαξώλ θελώλ πνπ
ππάξρνπλ ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα θξηηήξηα. Δε πξόθεηηαη λα δερζνύκε θακία
κείσζε ηνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ε νπνία ζα επηδεηλώλεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε.

Επηκέλνπκε ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινύο θαη επαξθνύο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη
Κέληξσλ Υγείαο ηεο ρώξαο.
3) Οη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί δελ ζα δερζνύλ λα θαιύςνπλ ηηο ηξαγηθέο αλεπάξθεηεο ελόο, θαθώο
ζρεδηαζκέλνπ, πξνρεηξόηαηα εθαξκνδόκελνπ, ηαηξνθηόλνπ ΕΟΠΥΥ.
γ) Για ηο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
Είκαζηε αληίζεηνη ζηελ έληαμε ηνπ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ζηνλ ΕΟΠΥΥ.
δ) Για ηοσς νέοσς γιαηρούς
Σηεξίδνπκε ηνπο λένπο γηαηξνύο θαη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζήο ηνπο ζην ζύζηεκα πγείαο.

Όινη νη γηαηξνί, όπνπ θαη αλ εξγαδόκαζηε, παξακέλνπκε ελσκέλνη θαη εθαξκόδνπκε ηηο
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ καο νξγάλσλ.
Δηάινγνο κε ηελ εγεζία ηνπ ΕΟΠΥΥ θαη ησλ Υπνπξγείσλ Υγείαο - Απαζρόιεζεο, κπνξεί λα γίλεη
κόλν όηαλ νη παξαπάλσ ζέζεηο κπνπλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ελόο ζνβαξνύ θαη όρη πξνζρεκαηηθνύ
δηαιόγνπ.
Τν παξόλ ςήθηζκα ελζσκαηώλεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Π.Ι.Σ. θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ
ΕΟΠΥΥ, ζηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία, ζηνλ Πξσζππνπξγό θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ θαη ζε όινπο
ηνπο θνηλσληθνύο θνξείο-εθπξνζώπνπο ησλ Ειιήλσλ Αζθαιηζκέλσλ.
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