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Προς
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Αλέξη Τσίπρα
Ανοιχτή Επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
 

Με  την  παρούσα  επιστολή  επιθυμούμε  να  σας  εκθέσουμε  την  κατάσταση  που
επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας.  Ζητάμε συνάντηση μαζί
σας,  για  να  σας  εκθέσουμε  τις  προτάσεις  μας.  Είναι  η  τρίτη  επιστολή,  που  σας
αποστέλλουμε  και  παρά  τις  επανειλημμένες  προσπάθειές  μας  ,  δεν  έγινε  δεκτή  η
συνάντηση. Η Ομοσπονδία μας έχει θέσεις υλοποιήσιμες, που μπορούν να συμβάλουν
στην ανόρθωση του Συστήματος Υγείας.

Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.4238/2014 από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με
το κλείσιμο Μονάδων, την έλλειψη προσωπικού εξαιτίας των απολύσεων, την απαξίωση
των  εργαστηρίων  και  ταυτόχρονα  τη  μετακύλιση  πόρων  στον  μεγαλοϊδιωτικό  και
ταυτόχρονα κρατικοδίαιτο φορέα, η κατάσταση παραμένει σε οριακό σημείο.

Σήμερα εργάζονται 2.500 γιατροί στις Δημόσιες Δομές (ΚΥ), αφού 3.000 απολύθηκαν.
Προ της ψήφισης του Νόμου, υπηρετούσαν 5.500 γιατροί όλων των ειδικοτήτων στον
ΕΟΠΥΥ.
40% των Μονάδων Υγείας  έχουν κλείσει.
Όλες οι  Μονάδες Υγείας και τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν.

Σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές απουσιάζουν βασικές ειδικότητες πχ παιδίατροι και
καρδιολόγοι, αφού οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί δεν έχουν συνάψει συμβάσεις με τον
ΕΟΠΥΥ.

Αρκετά εργαστήρια έχουν κλείσει και τα περισσότερα υπολειτουργούν όχι μόνο λόγω
έλλειψης  γιατρών,  αλλά  και  λόγω  έλλειψης  αντιδραστηρίων.  Τα  παραπεμπτικά  για
εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται ιδιωτικά σε ποσοστό 95% με τη μερίδα του λέοντος
να πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις Υγείας. Ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 15%
στον  ιδιωτικό  τομέα.  Στην  περίοδο  της  κρίσης  φυτρώνουν  καθημερινά  νέες  μεγάλες
επιχειρήσεις Υγείας.
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Κύριε Πρωθυπουργέ, άμεσα πρέπει:

Να  εκπονηθεί  ένα  νέο  σχέδιο  για  την  Πρωτοβάθμια  Φροντίδα  Υγείας  ρεαλιστικό,
αποτελεσματικό, με οικονομικοτεχνική μελέτη. 
Ένα Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από άμεση προσβασιμότητα
σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Σήμερα γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα νέο Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει δύο
χαρακτηριστικά.  Το  πρώτο  είναι  ο  φραγμός  της  πρόσβασης  σε  ειδικούς  ιατρούς
(gatekeeping)  και  το  δεύτερο  είναι  η  θεσμοθέτηση  των  Τοπικών  Ομάδων  Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ).

Το πρώτο παραπέμπει σε μοντέλα υγείας προηγούμενων δεκαετιών και το δεύτερο
είναι πρακτικά ανεφάρμοστο, πειραματικό και σπάταλο. Επειδή δε, δεν υλοποιείται όπως
είχε αρχικά σχεδιαστεί,  έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα στη λειτουργία των
Κέντρων Υγείας και στους γιατρούς, που με αυταρχικό και παράνομο τρόπο εντέλλονται
να μετατραπούν σε οικογενειακούς γιατρούς, από θεραπευτές. Ο κάκιστος σχεδιασμός και
προγραμματισμός από το Υπουργείο Υγείας, ενός σημαντικού θεσμού, του Οικογενειακού
Γιατρού και η αναμενόμενη απροθυμία των γιατρών είτε στον ιδιωτικό  είτε στο δημόσιο
τομέα να στελεχώσουν το Σύστημα, δημιουργεί  δυσλειτουργία  στο υπάρχον Σύστημα.
Έτσι  η  ηγεσία  του  Υπουργείου  ευρισκόμενη  σε  πανικό,  αυθαιρετεί,  εκβιάζει  και
παρανομεί.

Τα συλλογικά όργανα των γιατρών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή κατά της πολιτικής της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ανέδειξαν στην
κοινωνία, ότι μάχονται για ένα Δημόσιο Σύστημα , αντάξιο των κατοίκων της χώρας μας.
Μαζικοποίησαν το ιατρικό κίνημα, όπως είχατε αντιληφθεί και στη συνάντησή μας  στη
Βουλή στις 27-1-2014.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,  ουδέποτε έλαβε υπόψη τις  απόψεις  μας και  δεν
κληθήκαμε  ως  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  να  συμμετέχουμε  στις  επιτροπές  για  την
εκπόνηση  και  σχεδιασμό  του  Συστήματος.  αντίθετα  υπάρχει  ποινικοποίηση  της
συνδικαλιστικής  δράσης  μας  και  πολλοί  Διοικητές  Υγειονομικών  Περιφερειών  (ΥΠΕ),
αρνούνται  την  επανατοποθέτηση  απολυμένων  γιατρών,  μετά  από  άμεσα  εκτελεστέες
δικαστικές αποφάσεις. Αρνούνται επίσης την πληρωμή πολλών γιατρών, που επέστρεψαν
στα ΚΥ, εδώ και μήνες και εργάζονται κανονικά.

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Για αυτούς τους λόγους
ζητάμε επειγόντως συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
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