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Aξι6τιμo
Πρ6εδρo EoΠYY
κ' Ε. Παπαγεωργ6πoυλo

KΟριε Πρ6εδρε,

To τελευτα[o διααεημα δε16μαατε απ6 αρκετα μ6λη μαq ΣEYΠlKA oε 6λη τηv

Xιilρα, διαμαρτυρtεg για τov τρ6πo με τoV oπolo αVτιμετωπiζει o ΕoΠYY τηv

καθημεριvη σUVταγoγρdΦηoη τωV αo$αλιoμ6vωv πoU πρoo6ρ1ovται στα

πoλυτατρεi,α τoυ oργαvιoμo0.

Mε μια περ[εργη αrατιoτικη αvαλυoη τηq KMEΣ, ouvαδελQoι λαμβαvoυv

επιoτoλ6g oι oπolεg oε απειλητικ6 0$og, πληρo$oρo0v για τo συvταγoγρα$ικ6

πρoQλ. Δεv λαμβαvoυv 6μωg υπ, 6ι],rιv τιg αvαγκεζ τωv πρooερ16μεvωv αoΘεvιbv,

τov αριΘμ6 τωv γιατριi-lv, τιq εMεl$ειg πoλλ6q Φoρ6s πoυ διαQ6ρoυv απ6 περιo1rj

oε περιo1η. Διαπιoτιi.lvoυμε 6τι 6λoι αυτo[ oι oπoioι πoυ oυvτασσoυV τιq επιαιoλ6q

δεv πρ6πει vα €1oυv ox€oη με τηV oκληρη καΘημεριv6τητα πoυ βιιi-lvoυμε γιατρo[
και αo$αλιoμ6voι.

Tovlζoυμε αυτ6, γιατl δεv ε[vαι δυvατ6v vα βγαlvoυv oυμπεραoματα για
τoυξ συvαδ6λ$oυg, 6ταv ξεκιvoΟv απ6 λαvΘαoμ6vη βαoη πoυ Θεωρεi 6τι μ6ooq

6ρog εξεταoθ6vτωv αo$αλιoμ€vωv ε[vαι 150 αoΘεvε[g' E[vαι oε 6λoυ9 μαg γvωαr6
6τι με 30 αο$αλιoμ6voυg τoυλα1ιoτov στα ιατρε[α καΘημεριvα για καθε γιατρ6 oι
150 εξαvτλoOv oε μια εβδoμαδα, πιbg λoιπ6v θεωρε[ται υπερσυvταγoγρdQηoη η

υπερκαλυ$η τoυ συγKεκριμ6voυ αριθμo6 για 6vα μηvα?

oι ιδιαιτερ6τητεq καΘε ειδικ6τηταq, η δια$oρετικ6τητα πρooερ16μεvωv

αoQαλιoμ6vωv σε αριΘμ6 αoθεvειιbv πoU θα πρ6πει vα καλυQΘo0v

σUVταγoγρα$ικα, η ιδι6τητα καθε γιατρo0 (ελεγκτ6q oε voooκoμεlα, κλιvικ6q)

δημιoυργo0v 6vα πoλυμoρQικ6 πρ6βλημα πoU δεv μπoρoιjv vα βγoυv αoQαλη

oυ μπε ραoματα απ6 απλo υ αrε 0 σε ιξ στατισtικιbv δεδo μ6vωv.

Eiμααcε απo$αoιoμ6voι vα πρoαrατεOσouμε καΘε γιατρ6 o oπoloq αδικα

π€Φτει Θ0μα αυτηq τηq ιδι6τυπηζ στατιστικr]g τεκμηρ[ωoηξ αλλα παραλληλα vα

oυμβαλλoυμε σΓη με[ωoη oιαδηπoτε αλoγηg oπατdληg.



Zητdμε λoιπ6v vα απoαταλεi ατηv ΠOΣEYΠIKA o απoδεκτ69 μ6oo9 6ρo9

συνταγoγρ&Φηoηq ανd ειδικ6τητα απ6 τov EOΠYY, ιbαεε vα μπoρ€ooυμε vα

πληρo$oρησoυμε τoυξ συvαδ€λ$oυq μαξ για τoυg καv6vεξ, τα 6ρια και τov τρ6πo

πoυ Θα αvτιμετωπ[ζoυν τιξ πιεαrικ6g αvdγκεg τωv αoΘεvιi,lv. Θ6λoυμε Kαι

επιζητo0με τη συvεργαolα ιboτε oι γιατρo[ μαξ vα λειτoυργo0V στα v6μιμα πλαioια

πoυ δεv Θα oυγκρo6ovται με τηv επιστημovικ( δεovτoλoγlα και τoυg καv6vεξ τηξ

ιατρικrjq επιoτημηg

Eπιμ6voυμε λoιπ6v αrov αριΘμ6 τωv oυvταγιilv αvα ειδικ6τητα Kαι τov τρ6πo

αvτιμετιi.lπισηξ τωv 1ρ6vιωv αoθεvιbv πoυ δικαiωg απαιτo0v τηv $αρμακευτικη τoυg

καλυι}η για περισσoτερo τηξ μιαξ αoΘ6vειαg.

Aρvo$μαoτε vα oυvτα1Θo0με στηV ε0κoλη, χωριζ εIτιστημovικα κριτιjρια

αcηλlτευoη επιoτημ6vωv πoυ καΘημεριvα αvτιμετωπiζoυv πληθιbρα

αoQαλιoμ6vωv.

H 0παρξη oυγκεκριμ6vωv στoιχεlωv απ6 επιστημovικη επιτρoπη πoυ Θα

κρivει και Θα Θ6τει τα 6ρια για τη χρησιμoπolηoη τωv σUvταγoλoγlωv πρoq 6Qελog

τωv αoQαλιομ6vωv Kαι τηζ αξιoπρεπo0q $αρμακευτικηg τoυg θεραπε[αg Θα

απoτρ€ι|lει oυγκρo0oειζ Kαι αγovεg αvτιπαραΘ6oειg, πoυ μ6vo τo επ[πεδo τηg

περlθαλΦηg δεv Θα βoηθηooυv.

H αυΘα[ρετη επιβoλ{ πειΘαρ1ικιbν κυριboεωv χωριζ πρoηγo0μεvη

εμπερισtατωμ6vη επιστημovικη 6ρευvα oε καμμiα περiπτωoη δεv μπoρεi vα γ[vει
απoδεκτri απ6 την oμooπoνδlα μαq.

Επioηζ θ6λoυμε vα σαξ επιoημd,voυμε 6τι η πρoβλεπ6μεvη διdταξη οτo Σ1€διo N6μoυ

<Avτιμετιbπιση τηζ παραβατικ6τηταζ στηv Koιvωvικ( AoQdλιoη Kαι σtηv αγoρd εργαoiαg

και λoιπ6g διατdξειq αρμoδι6τηταζ τoυ Yπoυργε[oυ Eργαolαq Koιvωvικηg AoQdλιoηq και

Πρ6voιαg>, πoυ oυζητεiταιστη Boυλη, & oυγκεκριμ6vα οτo dρΘρo 64 <Συμμετo1rj ιατρΦv

EoΠYY αιιg Yγειovoμικ6g Eπιτρoπ€q Aναπηρ[αg>, 6πoυ 6πω9 61ει διατυπωΘεl6τι <..oτιq

υπo1ρειboειg τωv ιατρΦv πoυ Uπηρετo6v αιov Ε.o.Π.Y.Y. με oπoιαδηπoτε ox€οη εργαoiαg,

καΘιi;g και 6oωv oυμβdMovται με αυτ6v, περλαμβdvεται και η συμμετoχη τoυq αcιq

Yγειovoμικ6q Eπιτρoπ€q Avαπηρiαg KE.Π.A.), Θα oυμβαλλει σΓηv πλriρη απoδιoργdvωoη

τωv Movdδωv Yγε[αq τoυ ΕoΠYY'

Για τηv Eκτελεαrικη Γραμματε[α
Tηg Παvελληvιαg oμooπovδlαq Γιατριi-lv ιKA (ΠoΣEYΠιKA)
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