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         Αθήνα, 20/11/2013 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προξενούν θυμηδία και προκαλούν την συνείδηση των γιατρών του ΕΟΠΥΥ οι 

οβιδιακές μεταμορφώσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις προτάσεις του 

Υπουργείου για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που αναπτύσσονται σε δελτία τύπου 

του Οργανισμού. 

Σε ένα κείμενο που είναι τεκμήριο απεργοσπαστικού μηχανισμού, εν όψει της 

απεργίας που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία, καλεί τους γιατρούς να μην 

συμμετάσχουν, φοβούμενος το κόστος για την θέση την οποία κατέχει. 

Ζητάει να παραμείνουν ανοιχτά τα πολυΪατρεία όταν και με δική του κύρια 

ευθύνη, από την έλλειψη υποδομών και κάλυψης των αναγκών της περίθαλψης, 

έχουν καταντήσει ιατρεία φαντάσματα. 

Μηχανήματα πανάκριβα αραχνιασμένα που έχει πληρώσει ο ασφαλισμένος με 

την εισφορά του, παραμένουν κλειστά προς δόξαν των επιχειρηματικών 

συμφερόντων. 

Ο εσωτερικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη παραλυσία με αποτέλεσμα ο 

Οργανισμός να αιμορραγεί από παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων που 

πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά κέντρα επειδή οι δημόσιες δομές είναι ερμητικά 

κλειστές. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει έλλειψη γιατρών απαραίτητων για την πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται δυσχερέστερη και να 

ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι. 

Ξαφνικά η διοίκηση υποστηρίζει το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του Υπουργείου 

και μάλιστα ανερυθρίαστα παίρνει συγκεκριμένη θέση, ότι κάποιες ειδικότητες δεν 

είναι απαραίτητες, όταν μόλις προ ολίγων ημερών ο ίδιος ο Πρόεδρος κατέθετε 

σχέδιο όπου όλοι οι γιατροί ήταν απαραίτητοι. 

Πότε έλεγε την αλήθεια και πότε ψέματα; Τελικά ήταν το δικό του σχέδιο-

πυροτέχνημα, παραπλανητικό για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ και η υποστηρικτική του 

θέση στις απόψεις του Υπουργείου πότε θεμελιώθηκαν; 



Μετά την εξαγγελία της απεργίας μήπως; 

Καλούμε τη διοίκηση και το Υπουργείο να επιδείξουν το απαραίτητο αίσθημα 

ευθύνης, έστω και τώρα, να σταματήσουν τις παραπλανητικές ανακοινώσεις 

απέναντι στους ασφαλισμένους, που δίκαια απαιτούν αξιοπρεπή περίθαλψη. 

Ας μιλήσουν ξεκάθαρα και να πουν ότι σχεδιάζουν τις απολύσεις των γιατρών 

του ΕΟΠΥΥ για να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό στην Τρόικα. 

Επιχειρηματολογούν ότι οι χειρουργικές ειδικότητες δεν είναι απαραίτητες 

στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δηλαδή την εκτίμηση των παθήσεων κοιλιάς, τον 

προληπτικό έλεγχο μαστών, την εκτίμηση κακώσεων, τον έλεγχο αγγείων θα την 

κάνει η δευτεροβάθμια περίθαλψη; 

Τι θέλουν; για ένα πονόκοιλο οι ασφαλισμένοι να συνωστίζονται στα 

εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων; 

Και η ασφαλιστική ιατρική που είναι απαραίτητη στις υγειονομικές επιτροπές 

που αποδίδουν την ανικανότητα δεν πρέπει να έχουν την παρουσία χειρουργικών 

ειδικοτήτων; 

Άρα δεν συζητάμε για αναγκαίες ή μη ειδικότητες, αλλά για ανθρωποθυσίες 

από το σύνολο των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. 

Καλούμε τους συναδέλφους μας μαζικά να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις 

του κλάδου, ζητάμε την συμπαράσταση των ασφαλισμένων που τους διαλύουν το 

τελευταίο κομμάτι της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 
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