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ΟΧΙ ΣΤΟ GATEKEEPING 

ΝΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Η προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να εφαρμόσει το gatekeeping, έχει δημιουργήσει ήδη 
σοβαρές αντιδράσεις στους φορείς και στα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών. Η πολιτική του 
Υπουργείου Υγείας, πιστή στις επιταγές του μνημονίου, δεν έλαβε υπόψη της το βασικότερο: τους 
κατοίκους της Χώρας μας. 

 Το Υπουργείο είναι γνωστό, ότι δεν λαμβάνει υπόψη, τον ΠΙΣ, τις θέσεις των Ιατρικών Συλλόγων, 
καμιάς Ιατρικής Ένωσης και βέβαια ούτε της Ομοσπονδίας των Ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας 
ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ. Όλοι οι φορείς και τα συνδικαλιστικά όργανα είναι αντίθετα στην πολιτική αυτή. 

 Η επιχειρούμενη πολιτική,  θα έχει ως αποτέλεσμα να διαλύσει την ποιοτική προσέγγιση στα 
θέματα Υγείας, με τρόπο αυταρχικό, δέσμια των επιλογών της, της οπισθοδρόμησης και του 
καταναγκασμού. 

Προηγήθηκε, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε οι γιατροί των ΚΥ, να γίνουν με το ζόρι 
οικογενειακοί γιατροί. Η αποτυχία εύρεσης χώρων στέγασης των ΤΟΜΥ, ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρά 
λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία των ΚΥ, λόγω εισβολής των ΤΟΜΥ στα ΚΥ.    

  
Ένα όποιο νέο Σύστημα Υγείας δεν βιάζεται και οι εργαζόμενοι σε αυτό δεν εκβιάζονται.   

Δεν βιάζεται, γιατί αποτυχημένες πολιτικές, προχειρότητες κάτω από την πίεση των «θεσμών» και 
κακές εκτιμήσεις, πρέπει να τις χρεώνονται αυτοί, που τις σχεδίασαν, με άκρως ερασιτεχνικό τρόπο. 
Αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, αλλά πάνω απ ’όλα στον Ελληνικό Λαό. 
Κανένα Σύστημα Υγείας παγκοσμίως δεν έχει εφαρμοστεί σε λίγους μήνες. Αυτό είναι κατανοητό. 
Κατανοητό είναι επίσης ότι, η εσωστρέφεια στην πολιτική και η εμμονή έχουν ολέθριες συνέπειες στο 
Σύστημα Υγείας.  

 Δεν εκβιάζονται οι εργαζόμενοι, γιατί οι πολιτικές που εφαρμόζονται με αυταρχισμό, δεν 
εγγυώνται την βιωσιμότητα του  νέου Συστήματος.  Ένα Σύστημα δε μπορεί να πετύχει χωρίς τη 
συνεργασία και τη συναίνεση όλων των εργαζομένων σε αυτό. Οι εργαζόμενοι εξαπατήθηκαν από το 
Υπουργείο, έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις ότι το Σύστημα των ΤΟΜΥ είναι ανεξάρτητο από τη λειτουργία 
των ΚΥ.  
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  Σε επίπεδο λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας, ο σχεδιασμός του νέου Συστήματος, 
δυστυχώς καθορίζει με ακρίβεια και το ιδεολογικό υπόβαθρο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας. Ένα 
υπόβαθρο, που δεν έχει καμία σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Ένα υπόβαθρο με 
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας σε μοντέλα δεκαετίας του ΄50, άλλων χωρών. Η 
απαγόρευση πρόσβασης σε ειδικό γιατρό είναι εξαρχής παράνομη και έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες 
των ασθενών. Σε μια χώρα που οι ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία έχουν φτάσει το 50%, δεν έχει το 
δικαίωμα κανείς να μιλάει για μεροληψία υπέρ του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Σε μία χώρα στην 
οποία το 95% των ιατρικών παραπεμπτικών εκτελείται σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα, δε δικαιούται κανείς 
να μιλάει για Δημόσιο Σύστημα Υγείας.  
   Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους Συλλόγους μέλη της, να ενημερώσουν όλα τα μέλη τους, γιατί η 
κατάσταση είναι πλέον κρίσιμη. 
Καλούμε όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις. 
 
 

ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΩΣ 
ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ 

ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ  
ΓΙΑΤΡΟΣ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ Ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΟΧΙ ΣΤΟ GATEKEEPING 

ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
 
 
 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) 
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