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Προς

Τον Υπουργό Υγείας

κ. Α. Γεωργιάδη

Θέμα : “ Aπάντηση για την μεθοδευόμενη κατάργηση των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”

Κύριε Υπουργέ,

 Προσφεύγουμε  στην  αρμόδια  ελεγκτική  αρχή  διότι  ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μπορεί  να  στήθηκε 
βιαστικά αλλά η βασική του φιλοσοφία ήταν ότι στηριζόταν στις δομές του Ι.Κ.Α. και σαφές ήταν 
ότι  θα  παραμείνει  πάροχος  υπηρεσιών  υγείας,  και  ταυτόχρονα  θα  αγόραζε  και  υπηρεσίες  από 
ιδιώτες για τους ασφαλισμένους του προς όφελός τους, με βασικό στόχο την βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας για αυτούς.

Μετά λοιπόν από δύο χρόνια λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη 
συζήτηση  για  το  ρόλο  του!!!   Ακόμα  λοιπόν  δε  γνωρίζουμε ποιός  είναι  ο ρόλος  του;!   Ας 
προσέξουμε  όμως  μη  δώσουμε  χαρακτήρα  κωμωδίας  στη  δραματική  κατάστασή  του.  Μια 
φαρσοκωμωδία  εις  βάρος  της  υγείας  των  ασφαλισμένων,  θα  ήταν  πολύ  επώδυνη  για  το 
δοκιμαζόμενο λαό.

Τι πρέπει να αλλάξει για να εξυγιανθεί;

Οι “ειδικοί” Έλληνες και ξένοι με την “πολύχρονη εργασιακή εμπειρία” τους στο χώρο της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) που προτρέπουν στην αλλαγή του ρόλου, δεν έχουν 
περάσει ούτε από έξω από μία Μονάδα Υγείας του Οργανισμού. Από την υψηλή καρέκλα και υπό 
το βαρύγδουπο τίτλο του καθηγητή ή Διοικητή ή Υποδιοικητή ή Προέδρου ή Αντιπροέδρου, δίνουν 
κατευθύνσεις. Κάποιοι δε, ακόμα χειρότερα, που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνοθεσία 
του έργου, σήμερα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω στα απομεινάρια του. Καιρός όμως να δούμε 
ποιοι, πώς και γιατί μας οδήγησαν εδώ. 

http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/
http://www.seypika-thes.gr/


Διοικητής  του Ι.Κ.Α.  με  “εμπειρία  και  σπουδές”  στο  γνωστικό αντικείμενο  διέλυσε  τον 
τομέα υγείας. Στην προσπάθεια δε καταπολέμησης της διαφθοράς στο Ι.Κ.Α., παρά τη δική μας 
συμβολή  (του  παραδόθηκαν  στοιχεία  για  εταιρείες  που  λυμαίνονταν  το  χώρο,  για  πλαστές 
γνωματεύσεις  κλπ,  οι  οποίες  ακόμα και  σήμερα συνεχίζουν)  δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει  τον 
ορίζοντα και  βρήκε ως λύση να “τινάξει”  από πάνω του το βάρος του τομέα της  υγείας  στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Από  τη  πρώτη  ημέρα  λειτουργίας  του  νέου  οργανισμού  φροντίσανε,  μέσω  των 
οικονομικών  τμημάτων  του  Ι.Κ.Α.,  να  κωλυσιεργούν  τις  διαδικασίες  προμήθειας  υλικών, 
αντιδραστηρίων, συνάψεις συμβάσεων κλπ. (σήμερα ξέρουμε ότι δεν ήταν τυχαίο). Κλείσανε τα 
βιοπαθολογικά  εργαστήρια  τους  πρώτους  έξι μήνες  με  συνέπεια  να  εκτελούνται  όλες  οι 
εργαστηριακές  εξετάσεις  στον  ιδιωτικό  τομέα  και  σήμερα  με  περίσσιο  θράσος  να  μιλάνε  για 
εκτίναξη του κόστους δαπανών για τις διαγνωστικές εξετάσεις. Ακόμα και σήμερα είναι ηρωικές οι 
προσπάθειες  μας για  να  καταφέρουμε να  λειτουργούν  οι  Μονάδες  υγείας του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   Ο 
δεύτερος μηχανισμός διάλυσης ήταν η δημιουργία των ΚΕ.Π.Α. Ούτε μετά από  δύο χρόνια δεν 
κατάφεραν να προγραμματίσουν επιτροπές, εκπαιδεύσεις γιατρών, αποζημιώσεις κλπ έτσι ώστε να 
μην αποδυναμώνονται   οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ ακυρώνοντας η καθεμιά 4.500-5.000 ραντεβού 
μηνιαίως, εις βάρος των ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους. Δεν δικαιούστε να 
προτείνετε το κλείσιμο των μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

“Αρχιτέκτονας” πρόεδρος, για τον οποίον αναρωτιόμασταν γιατί δεν έκανε κάτι για να μην 
κλείνουν τα εργαστήρια, γιατί δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην  αποδυναμώνονται οι 
Μονάδες υγείας και γιατί δεν ενήργησε δεόντως ώστε να περιοριστεί η κατεύθυνση του ‘’όλα έξω’’ 
που  εκτίναξε  το  κόστος  των  ιδιωτικών  διαγνωστικών  δαπανών  και  ταυτόχρονα  οδήγησε  στην 
απαξίωση  των  εργαστηρίων  των  μονάδων  του  ΕΟΠΥΥ.  Υπήρχαν  τρόποι  να  ορθοποδήσει  ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  αλλά  απουσίαζε  η  βούληση.  Δεν  δικαιούστε  να  προτείνετε  το  κλείσιμο  των 
μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μέγας  εκσυγχρονιστής  που  δεν  κατάλαβε  ότι  ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  δεν  είναι  “φούσκα”.  Ας 
ασχοληθεί  με τα επικοινωνιακά που γνωρίζει.  Δεν δικαιούστε να προτείνετε το κλείσιμο των 
μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πρώην διοικητής του Ο.Π.Α.Δ. με πολλές περγαμηνές “θεωρητικού” στη Π.Φ.Υ., ο οποίος 
διοικώντας  έναν  οργανισμό  που  ήταν  αγοραστής  υπηρεσιών  υγείας  (Ο.Π.Α.Δ.)  κατάφερε  να 
συνεχίσει να τον βυθίζει στα χρέη, να έχει απλήρωτους προμηθευτές και παρόχους, να φορτώσει τα 
χρέη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σήμερα να ζητάει να κλείσουν οι Μονάδες Υγείας. ‘Ένας αποτυχημένος 
με άποψη. Δεν δικαιούστε να προτείνετε το κλείσιμο των μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 Μαζί  με  όλους  αυτούς,  ταγμένοι  στον  αγώνα  και  άλλοι  πολλοί  που  σκοπό  έχουν  να 
υπηρετήσουν τους μεγαλοκαρχαρίες της υγείας και πολλοί “δικοί μας”, άνθρωποι που εργάζονται 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Διευθυντές Μονάδων ή Υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, που τρώνε “ψωμί” 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  αλλά του πριονίζουν τα πόδια με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ορθοποδήσει.

Άμοιροι ευθυνών δεν είναι φυσικά και κάποιοι γιατροί. 

Πλανώνται όμως ερωτήματα : 

• Γιατί αυτοί οι γιατροί που χρόνια ολόκληρα διασύρθηκαν σαν συνταγογράφοι γενοσήμων 
(φασονατζήδες) κατηγορούνται σήμερα για το ακριβώς αντίθετο;  

• Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί και ποιών ειδικοτήτων που υπερσυνταγογραφούν; 

• Πότε εκτινάχθηκε η δαπάνη στο φάρμακο και γιατί;

• Έχετε  ελέγξει  τους  γιατρούς  “πάσης  ειδικότητας”  να  μας  πείτε  αν  εκτός  από  το  να 
στέκονται αρωγοί δίπλα σας για να διαλυθεί το σύστημα, συνταγογραφούν αδιακρίτως;

• Ποιοί είναι οι  ιδιοκτήτες των ιδιωτικών  ελεγκτικών εταιρειών (ειδικά σώματα κλινικού 
ελέγχου); 

• Ένα σύστημα αποτυχημένο σαν της Γερμανίας, το οποίο πλήρωσαν για δεύτερη φορά οι 
πολίτες της, με τις υπερβολικές περικοπές και συμμετοχές, ζηλέψατε και για εμάς;



Όταν  λοιπόν  ένα  σύστημα  καταρρέει,  όχι  γιατί  φταίει,  αλλά  επειδή  διοικήθηκε  χρόνια 
ολόκληρα από ανίκανους που εξυπηρετούσαν κομματικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα,  δεν το 
σπρώχνουμε στο γκρεμό. Δεν προσπαθούμε για άλλη μια φορά να το συνενώσουμε με ένα άλλο 
που καταρρέει (Ε.Σ.Υ.). Βρίσκουμε τις αιτίες και το θάρρος να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα ή 
επιλέγουμε τη σιωπή αναγνωρίζοντας τις ευθύνες μας για τη διάλυση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γ. Γραμματέας

 

Σάββας Παρασκευόπουλος                                   Αθανασιάδης Χρήστος 

                      Χειρουργός  Ουρολόγος                                       Μαιευτήρ-Γυναικολόγος   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Γραφείο Πρωθυπουργού

 Υπ'όψιν Υπουργού Επικρατείας κ. Δ. Σταμάτη

2. Υφυπουργό Υγείας κ. Α. Μπέζα

3. Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Δ. Κοντό

4. Πρόεδρο Π.Ι.Σ. κ. Μ. Βλασταράκο

5. Πρόεδρο Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ι.Κ.Α. κ. Μ. Βλασταράκο

6. Πρόεδρο Ι.Σ.Θ. κ. Δ. Τσάμη


