Πειραιάς, 7-7-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναι στους ελέγχους όχι παρεμβάσεις στις υπηρεσίες υγείας που παρέχουν οι
ιατροί στους ασθενείς τους
Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει άμεσα να απαντήσει γιατί διέκοψε την Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση σε ιατρούς μετά από έλεγχο που έκανε με την αιτιολογία ότι ήταν
εκτός ειδικότητας τα συνταγογραφημένα φάρμακα ή υπερέβαιναν τον μέσο όρο
της Συνταγογράφησης ανά Ειδικότητα.
Σας παραθέτουμε: το αναπάντητο έγγραφό μας υπ΄αρ. 1761/24-6-2014 και
παράγραφο του σκεπτικού της απόφασης του ΕΟΠΥΥ στις 10-6-2014 αφαίρεσης
δικαιώματος συνταγογράφησης που έδωσε σε ιατρό ότι οι ισχυρισμοί του
παρέχοντος εξηγήσεις (ιατρού) δεν κρίνονται επαρκείς καθώς η εξυπηρέτηση
ασθενών δεν δικαιολογούν την παράβαση νόμου χωρίς να αιτιολογείται τι εννοεί ο
ΕΟΠΥΥ παράβαση νόμου (στην περίθαλψη) και τι υπερτερεί;
Η θεραπεία - η εξυπηρέτηση του ασθενούς - η προστασία της Δημόσιας Υγείας ή οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες που εφαρμόζει.
Σαφέστατα είμαστε υπέρ των ελέγχων όταν όμως γίνονται με επιστημονικά
αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψιν και όλες τις προϋποθέσεις της
Ελληνικής πραγματικότητας στην περίθαλψη.
Ως εκ΄ τούτου επαναδιατυπώνουμε να αναπάντητα ερωτήματα μας:
•
•
•
•

Ποιός έκανε τους ελέγχους;
Ποιος έκρινε ότι είναι άλλης ειδικότητας τα συνταγογραφημένα φάρμακα;
Ποιος έκρινε ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί η συγκεκριμένη αγωγή στον
συγκεκριμένο ασθενή
Ελήφθη υπόψιν το Ιατρικό ιστορικό των ασθενών που χορηγήθηκαν οι
συνταγές για τις οποίες έγινε ο έλεγχος του ιατρού και εκρίθει «παραβάτης»;

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά προασπίζει το Δημόσιο συμφέρον αλλά και το
δικαίωμα του ιατρού να θεραπεύει και να περιθάλπει τον ασθενή του με ασφάλεια,
καθώς επίσης και το δικαίωμα του ασθενή να απολαμβάνει πλήρους
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμπιστευόμενος τον ιατρό του.
Ο ΕΟΠΥΥ αν πράξει με τον ίδιο γνώμονα τότε μόνο όλοι θα μπορούμε να μιλάμε
για ασφαλή – έγκυρη και αξιοπρεπή περίθαλψη.
Ζητάμε από τον Υπουργό Υγείας άμεση παρέμβαση για να μπορέσουν οι ιατροί να
συνεχίσουν την περίθαλψη των ασθενών.
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