Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας σχετικά με τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ
Βόλος, 26/01/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ιατρικός σύλλογος μαγνησίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η πολυπληθής, έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, την Τετάρτη
24 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία να εκφράσει την αντίθεση και
εναντίωσή της στην πρόσφατη πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για
σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών,
προκειμένου να καλυφθούν οι προτεινόμενες θέσεις οικογενειακών ιατρών (Παθολόγων,
Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρων), διότι αυτή η πρόταση είναι :
Απαξιωτική και προσβλητική για τους οικογενειακούς ιατρούς που θα συμβληθούν, καθώς
τους καθιστά «θυρωρούς» (gate keepers) του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.), αφού στην πράξη τους ανατίθεται ο άχαρος ρόλος να αποτρέπουν την
ελεύθερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στο σύστημα Υγείας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Στόχος αυτής της πρότασης είναι η εξοικονόμηση χρημάτων, όπως έχει δεσμευθεί η
κυβέρνηση στους δανειστές της χώρας (οικονομοκεντρικό και όχι ανθρωποκεντρικό
σύστημα Π.Φ.Υ.).
Υποβαθμίζει την ποιότητα παροχής Υγείας που οφείλει να διασφαλίζει το σύστημα Π.Φ.Υ.
προς τους ασφαλισμένους του, καθώς και την ορθή σχέση ιατρού-ασθενούς, αποτρέποντας
στην πράξη την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του ασθενούς προς τον θεράποντα
ιατρό.
Εξαθλιώνει οικονομικά τους συμβεβλημένους ιατρούς, αφού η αμοιβή που προβλέπεται
δεν αρκεί ούτε για τα λειτουργικά έξοδα του ιατρείου του ελεύθερου επαγγελματία ιατρού,
το οποίο στην πραγματικότητα θα δεσμευτεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Υπάρχει ασάφεια αναφορικά με τους όρους της σύμβασης (δημιουργική ασάφεια;) για τις
επιπλέον υποχρεώσεις του ιατρού (επιτροπές, εφημερίες κ.λπ.), καθώς και για το σύνολο
των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης (πέραν του 4ωρου ημερησίως), που θα ζητηθούν
από αυτόν για να εξετάζει τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Τα σοβαρά αυτά θέματα
διαφαίνεται ότι θα διευκρινιστούν με υπουργικές αποφάσεις, όπως προβλέπει ο σχετικός
νόμος, μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Θυμίζουμε και γνωστοποιούμε για μία ακόμη φορά προς όλους ότι ο ιατρικός κλάδος έχει
τη δική του πρόταση για την Π.Φ.Υ.. Είναι η πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης που
έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. (18.02.2017), ως η επίσημη
πρότασή των ιατρών της χώρας, και με βάση αυτήν θα έπρεπε και θα πρέπει να συνομιλεί η
ηγεσία του Π.Ι.Σ. με το Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία Π.Φ.Υ. στη χώρα μας.
Τέλος ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας καλεί την ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) να υπερασπισθεί εμπράκτως την αξιοπρέπεια και τα δίκαια οικονομικά
και κλαδικά συμφέροντα του ιατρικού κόσμου, και να μην επιτρέψει πλέον την περαιτέρω
υποβάθμιση και υποτίμηση εκ μέρους των κυβερνώντων του κύρους των ιατρών.
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