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Προς                                                                                                  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Διοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ                                                                 - ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ 

                                                                                                            -ΚΥ 3ης και 4ης ΥΠΕ 

 

Κύριοι διοικητές, 
 
    Όπως γνωρίζετε,  ο νόμος  4486/17 άρθρο 4 παρ.3 δίνει δικαίωμα στους γιατρούς 
ΠΑΑ να συμμετέχουν στην τακτική λειτουργία των νοσοκομείων της αντίστοιχης ΥΠΕ, 
στις εφημερίες και στα απογευματινά ιατρεία. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και του διοικητή της ΥΠΕ. 
 
    Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποια νοσοκομεία της ΥΠΕ υπάρχει η 
δυνατότητα εκτέλεσης απογευματινών ιατρείων από γιατρούς των Κ.Υ. όπως και η 
δυνατότητα συμμετοχής τους στην τακτική λειτουργία, σε χειρουργεία και 
εφημερίες. 
 
    Επειδή συνεχίζεται αμείωτη η αποστολή των ασθενών στα Κ.Υ. για την αντιγραφή 
συνταγών και παραπεμπτικών από τα Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων αλλά και 
τα ΤΕΠ ελπίζουμε ότι είναι αντιληπτό ότι οι γιατροί των ΚΥ είναι θεραπευτές γιατροί, 
εξετάζουν, παραπέμπουν και συνταγογραφούν, έχουν την ευθύνη και ελέγχονται για 
την συνταγογράφηση και τις παραπομπές τους. Όπως είναι κατανοητό η υποβάθμιση 
του ρόλου μας δεν είναι πλέον ανεκτή. 
 
    Όσον αφορά τις ελλείψεις αναλώσιμων υλικών σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό 
καθιστά αδύνατη την παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας προς τους 
ασφαλισμένους με ότι συνεπάγεται αυτό. 
 
    Η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου υγείας που θέλετε να εφαρμόσετε και που 
καθιστά αυτόματα τους παθολόγους, παιδίατρους και γενικούς γιατρούς των Κ.Υ. σε 
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οικογενειακούς γιατρούς αποδυναμώνει τα ήδη απογυμνωμένα από προσωπικό Κ.Υ 
και αποτελεί αλλαγή του ρόλου των ιατρών που ούτε την επιθυμούν και ούτε είναι 
υποχρεωτική κατά την άποψη της νομικής υπηρεσίας της Ομοσπονδίας μας.  
 
    Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου που επιπλέον είναι και πρώιμη παρακαλούμε 
να δοθεί εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να επιληφθούν για την άμεση επίλυση των 
προβλημάτων των μονάδων υγείας. 
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