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Προς τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κ.Μ.Βλασταράκο  

και την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ 

 

Κύριοι, το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου πογκρόμ 

διώξεων κατά των γιατρών του ΙΚΑ. Πέραν των προσκλήσεων για απολογίες, ακόμα 

και για ελάχιστες κατά τη γνώμη μας συνταγογραφικές παρεκκλίσεις , έρχονται πλέον 

επιστολές με χαρακτήρα παραίνεσης που όμως όπως θα δείτε από τα 

επισυναπτόμενα, αποτελούν απειλές που καμουφλάρονται πίσω από στατιστικά 

στοιχεία του κάθε γιατρού με έναν υποτιθέμενο μέσο όρο ειδικότητας, περιοχής, 

ιατρείου ή αξίας συνταγής.  

Προφανώς η στατιστική που επικαλείται η Διοίκηση δεν αποτελεί «κρατικό 

μυστικό» και πρέπει να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι γιατροί για το περιεχόμενο της 

ανά ειδικότητα. Στη συνέχεια πρέπει να τεθούν διάφορα ερωτήματα, όπως με ποια 

τεχνική και επιστημονική γνώση γίνεται η στατιστική ανάλυση των συνταγών, αν 

περιλαμβάνονται τα φάρμακα κατά του καρκίνου, ή ακριβά φάρμακα ειδικών 

παθήσεων όπως νεφροπαθών, ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, αιματολογικών 

νόσων κλπ. Επιπλέον ερώτημα αποτελεί αν χρεώνονται στον ίδιο μήνα οι δίμηνες και 

οι τρίμηνες συνταγές. Επίσης αν λαμβάνονται υπ’ όψιν γεωγραφικά ή πληθυσμιακά  

κριτήρια, αριθμός γιατρών ανά περιοχή, αν οι γιατροί μετέχουν και σε άλλες 

δραστηριότητες όπως ΚΕΠΑ, οπότε και απουσιάζουν αρκετές ημέρες τον μήνα. Η 

ιατρική πράξη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε οικονομοτεχνικά στοιχεία και να 

αποτελεί απλώς μία φθηνή λογιστική πράξη αλλά πρέπει να συνυπολογίζονται 

ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες, κάποιοι από τους  οποίους αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ως γιατροί αλλά και ως εκπρόσωποι των 

γιατρών  είμαστε κατά της υπερσυνταγογράφησης και της άσκοπης σπατάλης πόρων 

της υγείας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας (όπως βέβαια 

και σε κάθε άλλη συγκυρία) . 

Σχετικά με το θέμα της πανελλαδικής δίωξης των ουρολόγων λόγω 

αναγραφής φαρμάκων στυτικής δυσλειτουργίας τα προηγούμενα έτη, πιστεύουμε ότι 

οι ουρολόγοι αποτελούν θύματα μιας «περίεργης» το λιγότερο ιστορίας κατά την 

οποίαν ενώ αναγράφονταν φάρμακα συνταγογραφούμενα αλλά μη αποζημιούμενα 

βάσει της λίστας που επικαλείται η Διοίκηση, αυτά αποζημιώθηκαν κανονικά στους 

φαρμακοποιούς και η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ επί μήνες, δεν φρόντισε να 

ενημερώσει ούτε την υπηρεσία, ούτε τους γιατρούς για το τι συνέβαινε. Αντ’ αυτού 

και ενώ εν τω μεταξύ μετά τη δημοσίευση της αρνητικής λίστας φαρμάκων διεκόπη η 

αναγραφή τους από τους ουρολόγους, μήνες μετά, το καλοκαίρι του 2011 άρχισαν να 

καταφθάνουν οι πρώτες κλήσεις για απολογία. 

 Δεν θα αναφερθούμε στις αντικρουόμενες και ασαφείς οδηγίες 

συνταγογράφησης σχετικά με τα φάρμακα αυτά καθώς ήδη το θέμα έχει συζητηθεί 

κατά κόρον και υπάρχει γνωμοδότηση από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. 

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


Αυτή τη στιγμή δεκάδες ουρολόγοι σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε 

απόγνωση, διαλύονται οικογένειες, θίγονται υπολήψεις και οι γιατροί οδηγούνται σε 

επαναλαμβανόμενες δικαστικές προσφυγές με μεγάλο κόστος για να αποδείξουν στην 

ουσία ότι δεν είναι «ελέφαντες».  

Ζητούμε άμεσα να  συγκλιθεί η επιτροπή ενστάσεων για να εκδικαστούν οι 

ενδικοφανείς προσφυγές των συναδέλφων και επίσης να διερευνηθεί διεξοδικά τι 

πραγματικά συνέβη και οδηγήθηκε  ένας ολόκληρος κλάδος σε αυτή την κατάσταση 

διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλοι οι ουρολόγοι της Ελλάδος είναι είτε 

ανόητοι, είτε απατεώνες, είτε και τα δύο. Σε καμία περίπτωση η Ουρολογική 

κοινότητα δεν μπορεί να αποτελέσει την «Ιφιγένεια»  του συστήματος. 

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν φήμες – και έτσι ελπίζουμε να 

παραμείνουν- για διαθεσιμότητες μεγάλου αριθμού γιατρών του ΙΚΑ παρ’ όλη την 

υποτιθέμενη εξαίρεση μας.   

Πιστεύουμε ότι όλοι οι ΣΕΥΠΙΚΑ της χώρας με επικεφαλής την 

ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ πρέπει να δράσουμε άμεσα και να πραγματοποιήσουμε όλες τις 

ενέργειες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε την παρούσα ζοφερή κατάσταση. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΣΕΥΠΙΚΑ όλης της χώρας 

2. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία 


