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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ ανακοινώσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ,
για σκάνδαλα όσον αφορά συνταγές, φάρμακα, κυκλώματα γιατρών-φαρμακοποιών,
που δημιουργούν προβλήματα γενικότερα στην εμπιστοσύνη των πολιτών στην
περίθαλψη και δημιουργείται αμαύρωση της εικόνας – συκοφάντηση γενικότερα του
ιατρικού κόσμου και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Οι ανακοινώσεις είναι γενικόλογες, χωρίς να αναφέρονται στοιχεία τα οποία σήμερα
περισσότερο από ποτέ επιζητά το σύνολο της κοινωνίας που δοκιμάζεται σκληρά από
την κρίση στην οικονομική ζωή και στην υγεία.
Ζητούμε άμεσα να διευκρινιστούν και να δοθούν προς κάθε κατεύθυνση
συγκεκριμένες απαντήσεις και στοιχεία για να συνεργήσουμε όλοι μαζί στην
παροχή της περίθαλψης με αξιοπρέπεια και της αποφυγής των μελανών σημείων που
αμαυρώνουν τον κλάδο των γιατρών, ο οποίος στην πλειοψηφία του υπηρετεί με
απαράμιλλο ζήλο και υπευθυνότητα τα καθήκοντά του.
Οι πρόχειρες και γενικόλογες παρατηρήσεις και διαπιστώσεις δεν ωφελούν την
περίθαλψη και δεν χρησιμεύουν στον πολίτη που καθημερνά προσέρχεται τα
πολυΪατρεία του ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζοντας πλήθος προβλημάτων.
Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μπορεί προσωρινά να δημιουργούν εντυπώσεις και να
τροφοδοτούν τα ΜΜΕ, δεν δίνουν όμως λύση στη δύσκολη καθημερινότητα που
βιώνουν ασφαλισμένοι και ιατρικό προσωπικό.
Καλούμε την Πολιτεία (Υπουργείο Υγείας – Διοίκηση ΕΟΠΥΥ), αντί να εξαντλεί τη
δυναμική σε επικοινωνιακά παιχνίδια, να δώσει άμεσα λύσεις και απαντήσεις σε
προβλήματα της περίθαλψης των πολιτών αλλά και της λειτουργία των γιατρών.
Πότε θα έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης?
Πότε οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα πολυΪατρεία να κλείνουν αυτοπροσώπως
ραντεβού χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εξαντλούν την πενιχρή τους σύνταξη στα
τηλέφωνα των διαφόρων εταιρειών?
Πότε θα εξασφαλίσετε αξιοπρεπείς συνθήκες και εργασιακές σχέσεις στους λειτουργούς
της Υγείας?
Πότε επιτέλους θα δώσετε λύσεις σε απλά καθημερινά προβλήματα που ταλανίζουν την
περίθαλψη?

Η ενημέρωση των συλλογικών οργάνων για προβλήματα παραβατικότητας είναι
υποχρέωση της Πολιτείας για να αποφευχθούν προβλήματα της λειτουργίας της
περίθαλψης των πολιτών και της συκοφάντησης του ιατρικού σώματος.
Οι πολίτες απαιτούν πρώτα από τους Διοικούντες, και μετά από όλους τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους στην Υγεία και στην Περίθαλψη, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, λύσεις
και διαφάνεια.
Η κοινωνία έχει κουραστεί από λόγια και επικοινωνιακά παιχνίδια που δεν ωφελούν, δεν
προάγουν την ασφαλή περίθαλψη και δεν καθαρίζουν το γκρίζο τοπίο.
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