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Η µεγάλη αλλαγή ιου ΕΟΠΥΥ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙ! 2.30D γιατρών, µεγάλες αναµονές για εξετάσεις, ο ιδιωτικός τοµέας η µόνη εναλλακτική 

Η µεγάλη αλλαγή ιου ΕΟΠΥΥ 
Τέλος οι ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες, στις ΥΠΕ περνούν οι δοµές, εκτός οι χειρουργοί αλλά και 
αλλεργιολόγοι, ενδοκρινολόγοι και πνευµονολόγοι 

ρεπορταζ 
ΕΛΕΝΑ ΦΥΝΤΑΝΙ∆ΟΥ 

οβάµαι πλέον το ενδεχόµενο 
να υπάρξει 

"ξαφνικός θάνατος" 
!" τωνυγειονοµικώνµοV 

Jl νάδων του ΕΟΠΥΥ, 
µε δεδοµένο ότι και οι δύοπλευρές 
τραβούν το σκοινί µέχρι να σπάσει», 
δήλωσετο απόγευµα της Παρασκευής 
προς «To Βήµα» στέλεχος του χώρου 
της Υγείας. «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει 

την απόλυση 2.300 γιατρών 
του ΕΟΠΥΥ και µόνο αν πιεστεί ενδέχεται 

να πάρει πίσω 500 γιατρούς», 
ανέφερε. Οι δε γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
είναι αποφασισµένοι να συνεχίσουν 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις. «Αν 
προχωρήσουν ώς τις γιορτές, πολύ 
φοβάµαι ότι θα έχουµε "ξαφνικό 
θάνατο "...», επανέλαβε. 

Μήλον της Εριδος αποτελεί το σχέδιο 
του υπουργείου Υγείας για το σύστηµα 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης, 
το οποίο βασίζεται στο πόρισµα της 
Επιτροπής Αξιολόγησης ∆οµών και 
Προσωπικού του Ε0ΓΤΥΥ. To πόρισµα 

αναµένεται ya παρουσιάσει σης 
αρχές της εβδοµάδας ο υπουργός κ. 
Αδωνις Γεωργιάδης στην περιφε- - 

ρειακή διευθύντρια του Παγκόσµιοι) 
Οργανισµού Υγείας για την Ευρώπη 
κυρία Σουζάνα Τζακάµπ. 

Αγοραστής 
υπηρεσιών 
To σχέδιο προβλέπει, κατ' ουσίαν, 
την πλήρη αποδυνάµωση του ΕΟΠΥΥ. 

Ano την 1η Ιανουαρίου 2014 
ο ΕΟΠΥΥ θα είναι αγοραστής υπηρεσιών 

υγείας από τον δηµόσιο και 
τον ιδιωτικό τοµέα. Με άλλα λόγια, 
ο Οργανισµός δεν θα παρέχει ιατροφαρµακευτικές 

υπηρεσίες. Μόνο θα 
αγοράζει. Οι υγειονοµικές µονάδες 
του συγχωνεύονται τόσο µεταξύ τους 
όσο και µε τα Κέντρο Υγείας και µεταφέρονται 

στις Υγειονοµικές Περιφέρειες 
(ΥΠΕ). Εκεί, δηλαδή, όπου 

υπάγονται τα Κέντρα Υγείας και τα 
νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Η εξέλιξη αυτή 

σηµαίνει για τους ασφαλισµένους 
µεγάλες αναµονές για τη διενέργεια 
εξετάσεων. Εκτός και αν επιλέξουν 
τον ιδιωτικό τοµέα, όπου θα καταβάλλουν 

15% συµµετοχή. 
Επιπλέον, 2.300 γιατροί που µέχρι 

σήµερα εργάζονται στον ΕΟΠΥΥ απολύονται, 
κατόπιν αξιολόγησης τους 

µε βασικό κριτήριο την ειδικότητά 
τους, και άλλοι τόσοι µετακινούνται 

Πρώτοι στον κατάλογο 
των απολυµένων 
είναι όλοι όσοι έχουν 
χειρουργική ειδικότητα. 
Ακολουθούν άλλες 
ειδικότητες, µη 

..χειρουργικές, για τις 
οποίες θεωρείται ότι δεν 
έχουν µεγάλη... ζήτηση 

στο ΕΣΥ µε διαφορετική εργασιακή 
σχέση από αυτή που έχουν σήµερα. 

Η έξοδος και οι 
«τροχονόµοι» 
Πρώτοι στον κατάλογο των απολυµένων 

είναι όλοι όσοι έχουν χειρουργική 
ειδικότητα. Ακολουθούν άλλες ειδικότητες, 

µη χειρουργικές, για τις οποίες 
θεωρείται ότι δεν έχουν µεγάλη... ζή¬ 

τηση. Ανάµεσα τους, αλλεργιολόγοι, 
ενδοκρινολόγοι και πνευµονολόγοι. 
To παράδοξο είναι ότι στον ίδιο κατάλογο 

περιλαµβάνονται και καρδιολόγοι, 
παρότι η συγκεκριµένη ιατρική 

ειδικότητα δέχεται πολλές επισκέψεις. 
Τρεις είναι οι ιατρικές ειδικότητες 

που θα ενσωµατωθούν στο νέο σύ(πηµα: 
της γενικής ιατρικής - παθολογίας, 
της παιδιατρικής και της οδοντιατρικής. 

Οι γιατροί που θα έχουν 
µια από τις τρεις ειδικότητες 0α αποτελούν 

ουσιαστικά τον «κορµό» του. 
δηµόσιου συστήµατος πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης, υπό έναν όρο: ya έχουν 
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση 

(no σύστηµα της πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης, κάτι το οποίο σηµαίνει 
ότι θα υποχρεωθούν να βάλουν λουκέτο 

στο ιατρείο τους. Μαζί µε τις 
υγειονοµικές µονάδες του ΕΟΠΥΥ 
εξετάζεται και η µεταφορά στις ΥΠΕ 
των 26 φαρµακείων του Οργανισµού, 
καθώς και η Υπηρεσία Ελέγχου ∆απανών 

Υγείας Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ). 

Με το προτεινόµενο σχέδιο η κυβέρνηση 
επιθυµεί, όπως ισχυρίζεται ο 

αρµόδιος υπουργός, να δηµιουργήσει 
σύστηµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης 
το οποίο θα λειτουργήσει ως ανάχω- 

/ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

Οι γΤάτροί είναι αποφασισµένοι 
να συνεχίσουν την απεργία τους 

και µε δεδοµένη τη στάση της 
κυβέρνησης, πολλοί φοβούνται τον 

«ξαφνικό θάνατο» του ΕΟΠΥΥ 

•εινα σπρι 
oiorn γεντκούδ yiaipotjs; 
Ο αριθµός των γενικών γιατρών 
δεν επαρκεί για να καλύψει τις 
ανάγκες, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο 

του Κεντρικού Συµβουλίου 
Υγείας (ΚεΣΥ) κ. Ιωάννη ∆ατσέρη. 

«Οι οικογενειακοί γιατροί 

προφανώς θα καλυφθούν και από 
άλλες ειδικότητες, κυρίως παθολόγους. 

Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα 
Υγείας δεν είναι µόνο ο οικογενειακός 

γιατρός, διότι όλα τα 
σύγχρονα συστήµατα υγείας προ¬ 

σαρµόζονται προς την αντιµετώπιση 
τωνχρονίων παθήσεων. Αρα 

χρειάζονται και εξειδικευµένοι 
γιατροί στο σύστηµα πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης». . 
Από διαφορετική οπτική βλέπει 

το ζήτηµα ο πρώην πρόεδρος 
του ΚεΣΥ,, καθηγητής κ. Κυριάκος 

Στριγγάρης. «Πρέπει το σύστηµα 
υγείας να αποκτήσει γιατρούς 
οι Οποίοι θα αξιολογούν 

και θα παραπέµπουν τον ασθενή 
είτε στον ειδικό γιατρό είτε 

στο νοσοκοµείο. Ακόµη Kat να 
τον παραπέµπουν για εξετάσεις 
προτού τον στείλουν στον ειδικό 

γιατρό. Ετσι πρέπει να εί¬ 

ναι το χτίσιµο της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας» δηλώνει. 

Προσθέτει ωστόσο ότι το ΚεΣΥ 
πρέπει ya αξιολογήσει την επάρκεια 

της εκπαίδευσης των γενικών 
γιατρών οι οποίοι θα στελεχώσουν 

το σύστηµα της πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης. «Πιθανώς 

να χρειαστεί να επεκτείνει 
την εκπαίδευση σε ορισµένα 
γνωστικά αντικείµενα» αναφέρει 

και προσθέτει: «Πάντως υπάρχουν 
έµπειροι και επιστηµονικά 

καταρτισµένοι γενικοί γιατροί 
σι οποίοι σε πρώτη φάση 

µπορούν να ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις». 

µα στην επιβάρυνση των νοσοκοµείων 
του ΕΣΥ. Πολλοί όµως είναι αυτοί 

που πιστεύουν ότι στηνπράξη το σχέδιο 
θα φέρει αντίθετα αποτελέσµατα. 

Θεωρούν ότι στην πραγµατικότητα τίποτε 
δεν πρόκειται να αλλάξει, αφού 

οι γιατροί της πρωτοβάθµιας θα λειτουργούν 
ουσιαστικά ως «τροχονόµοι», 

στέλνονταςτα περιστατικά στα 
νοσοκοµεία προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

ano γιατρούς συγκεκριµένων 
ειδικοτήτων. 

Προβληµατίζει 
η γενικη ιατρική 
Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί 
ότι όσοι γιατροί ήταν άνευ ειδικότητας, 

µέχρι το 1990, απέκτησαν αυτή j 
της γενικής ιατρικής µε γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. Μέχρι και το 
1996 η ειδικότητα της γενικής ιατρικής 

απαιτούσε άσκηση τριών ετών, 
ενώ από το 1997 αυξήθηκε κατά 
ένα έτος. Αυτά τα τέσσερα χρόνια 
οι γενικοί γιατροί κάνουν έξι µήνες 
παθολογία, µόνο τρεις µήνες καρδιολογία, 

δύο µήνες δερµατολογία, 
τέσσερις µήνες παιδιατρική, τέσσερις 
µήνες χειρουργική, τρεις µήνες ορθοπεδική 

-τραυµατολογία, τρεις µήνες 
µαιευτική - γυναικολογία, δύο µήνες 
οφθαλµολογία, δύο µήνες ωτόρινο-| 
λαρυγγολογία, τρεις µήνες κοινωνι- j 
κή - κλινική ψυχιατρική, δύο µήνες 
µικροβιολογία και έναν µήνα ακτινο- i 
λογία, Επίσης, για δύο µήνες περνούν. 
από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, I 
επί έναν µήνα περνούν από... σεµινάριο 

Επιδηµιολογίας, Στατιστικής και 
Μεθοδολογίας της Ερευνας και στο 
τέλος της εκπαίδευσης τους κάνουν 
10 µήνες άοκηοη οε Κέντρο Υγείας. 
Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι δέκα 
µήνες είναι µόνο τρεις. 

Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 
δεν θεωρούν επαρκή την εκπαίδευση 

των συναδέλφων τους που έχουν 
την ειδικότητα της γενικής ιατρικής, 
για ya σηκώσουν το βάρος της πρω- i 
τοβάθµιας περίθαλψης. 

«Η πολιτεία έχει απαξιώσει την 
ειδικότητα των γενικών γιατρών και 
αυτό φαίνεται από ιον τρόπο εκπαίδευσης 

που δίδεται στα δηµόσια 5 
νοσοκοµεία. Με αυτόν τον τρόπο 
θέλει να κατασκευάσει γιατρούς β' 
κατηγορίας στερώντας από το σύστηµα 

πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας γιατρούς όλων των βασικών 
ειδικοτήτων, κυρίως επειδή το κόστος 

θα φρι µικρότερο, Ωστόσο, 
η τα/χιιπωρία των αρρώσττον θα είναι 

µεγαλύτερη, αφού θα πρέπει να 
απευθύνονται στα νοσοκοµεία του' 
ΕΣΥ για εξειδικευµένους γιατρούς», 
δηλώνει, ο διευθυντής Καρδιολογικής 
Κλινικής του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, 

µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ΕΙΝΑΠ (νοσοκοµειακοί γιατροί 

Αθήνας και Πειραιά) κ. Ηλίας Σιώρας. 
Μάλιστα, αναρωτιέται µε ποιον τρόπο 
θα αντιµετωπίσει ένα καρδιολογικό 
περιστατικό συνάδελφος του µε την 
ειδικότητα της γενικής ιατρικής. «To . 
πρόβληµα δεν βρίσκεται µόνο στη 
διάρκεια της εκπαίδευσης αλλά και 
στην ποιότητα. Οι δοµές της πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας χρειάζονται 
όλες τις βασικές ιατρικές 

ειδικότητες», σηµειώνει ο κ. Σιώρας. 
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