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Aξιοτιμo
naoε6ρo E.o.n.Y.γ,
κ, E. Παπαγευpγdηoυλo
Λ. KηΦιαlαξ 39 Mαρο0σι 1512l

K0ριε Πρ6εδρε,

Kατα καιρo0g γιvoμαoτε απoδθκτεζ διαμαρτυριιilv ouναδθλQυν πou

εyιιαλουνται αθριαrα για uπεροuvιαγoγpιiΦηση qπΘ τηv AιoιKηρη, β&oeι τιυv

oτατιοlιxΦv δελτiu:ν τηq κMEΣ, με απoτ€λεoμα τηv απειλιi επιβολiq δuoμevιilv

διoικητιxtv μEτρωv oε βαρoζ τouq'

Aρκετoi απδ τoυξ vιατρoιjζ μoξ, θχoυν Θ6oη ελεγκτ4 oε vooηλευτιlιd

ιδρ0ματα με αποτθλεσμα vα t1ouv μeγιiλο oυπαγoγρnΦικo 6γκo qπ6 τιζ κλιvικεζ

δημooιυν η ιδιωτικιjν Θεραπeυτnρiωv, ιiλλoι κατθΙουv ειδικoτηtεξ πou o αριΘμ6q

τoυζ oτηv περιoχti ηoυ εργιiζovιαι tiναι μιωμdvοq. Yπαpxouv οqvd6ελ$oι πou

oΦελοuv vα εξυπηρεto0v oyκaλovικoο( αο8εvεig, vε$ρoπαθeig, χρι!vια πdσχovτεζ

με πoλλαπλιi voοιiματο, oακ1αρo6ιαβηtικoυξ κλπ πou η αvαγρΕΦi τρiμηvωv

oυπαγΦν η πoΜαπλιilν Qαρμθκων eμ$αviζει τηv ouνταγoγραΦiα τoi]ξ διoγrμμdvη.

H noΣEγn|κA, oπωζ vνl.Jριζετε, αε καμμiα 
'ιεριητulση 

δεv καλιiπτει €κvoμεξ
εvdργειεξ, ouvαMαγθq και αvτιι(oιvωvικdξ πρακτικdξ πoυ διαo0ρoυv τo ιατρικ6
oΦμα,

Eiμαατε 6μωζ διατεΘειμcνoι vα υπEραonιοro0με ιαι vα υπooτηρiξouμc τov

ουναδελQo Ιιoυ καΘημ€ρινα με τov πεvιxρo μιoΘ6 τoυ προοπα0εi vα εξuπηρεtr|o€ι

την ouvταloγραQiα τou αοιpαλιoμivou μ€οα απδ τo εμπ66ια τηζ ηδη

προβληματικιiq ηλεκτpovικηξ ουvταγoγραΦηοηζ και με αριΘμd πρoσερχoμεvι.Ιv πou

αρκετtξ Φoρθq ξεπερv6ει τιq διεΘνεig πρoδιαγρaQθg oε πολιτιαμθvεq 1Φρεq.

Για vα μηy αποτελεi oημεlo τριβιtq μεταξ0 αuvδιxαλιoτικoιi oργανou και
Διoι(ηoηξ τoU ε,o'Π.Y'γ., τo Ιιρ6βλημα πoυ σαξ αvαλ0ocμε. ζητdμε vα μαξ
πρoοδιoρioετε loν μEαο oρo πoυ αvαΦ6ρετε οτα 6γγpαsιi oαq αvιi ει6ικ6τητα
λαμβιiνoνταq uπ, 6$ιv τιξ ι6ιαιτεPδτητεq λειτoυργlαq τou κdΘε γιατρο0 αvd
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ειδικ6τητα. Πρtπει και εμεiζ να αuot(αouμε ατoυg γιατρoug vα εivαι πρooεπικoi,
vα μην υπερβαivouv 1οv μEoo 6ρο ανi ει6ικ6τητα πoυ η διoiιηoη τou E'O.Π'Y,Y.

d1ει προoδιoρiοει'

Πoιo εtvαι τελικi αuτ6 τo oρω, oυγιεκριμ€vo oριΘμηnκα yιg τov

ρεuματoλoγo, Φυχioτρo, καρδιολθyo, oδoντiατρo κλπ και τι πpoτεivετε vq

oπαντο0v oι vιατρoι μcξ oτουξ ασ$αλιoμivoυg πoυ σuνι,στιζovται στα ιnτρεiπ τoug

για μια ouvταγη?

Avτιλαμβιivεατε τo δι1σκoλo θργο πou dxει να επιτεΜoε1 o γιατρ6ζ τωv

πoλυrατρεiων τoυ E,ο.n.γ,Y,, 6ταν dxει αn6 ηv μtα μερια την δαμ6κλειo oπιiιΘη xαι

τηv 6ιαπ6μπευοη πoμ oα υπooτεi αno ιηv Διoiκηoη ιαι αn6 τηv ιiλλη μερια ιηv

αΦopητη πιεση τoυ ααQαλιoμθνoυ πoυ ζητιiει τηv Φαρμακεuτικη του κιiλυΦη.

Επιπp6oΘετα χρηotμo ειvαι να πρoσδιoρισroιlv αριΦητκd rαι oι

nαραxλιvικθq εξετdqειξ πoυ δev 0α εκθ€τouv oε κivδυvo τηv γραQi1 τoυ γιατρoιi.

Περιμivουμε τηv απιiντηoη οαq. λαμβιiνovταq υπ, dι}ιv 6τι ο γιαtροξ

υπoχρεoι]ται vα τηρεi πρυτiα.τωq τηv ιατpικη δεovτoλoγ(α αλλιi κgι τoυζ καv9vεq

το9 ασΦαλιστικo0 oργαvιομo0.

rια τηv EκτελEσrικi rραμματεια
τηq Παvελλl!νιαq oμoσπov6ιαξ rιατριilv lκA (ΠoΣEYΠ|ιΦ)
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