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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Είχαμε αρκετές φορές επισημάνει είτε με ανακοινώσεις μας, είτε με απεργιακές
κινητοποιήσεις, ότι η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ ήταν μια επιλογή με καθαρά
λογιστικά κριτήρια, πρόχειρα σχεδιασμένη, χωρίς αναλογιστικές μελέτες που
σκοπό είχε την περικοπή των παροχών προς του ασφαλισμένους.
Με συσσωρεμένα χρέη 3,7 δις ευρώ, με ελλειμματικό προϋπολογισμό, οδηγείται
με βεβαιότητα στη χρεοκοπία και στην οριστική αδυναμία κάλυψης των
παροχών προς τους πολίτες , οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει με υψηλότατο
ασφάλιστρο την περίθαλψή τους και η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει μια
αξιοπρεπέστατη αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με κύριο κορμό
τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ.
Οι δημόσιες δομές του ΕΟΠΥΥ (βιοπαθολογικά εργαστήρια) παραμένουν
κλειστές με ευθύνη των Διοικούντων του ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλισμένοι
επιβαρύνονται για φάρμακα και εξετάσεις.
Οι συνεργαζόμενοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, παραμένουν απλήρωτοι όπως έγκαιρα
είχαμε προειδοποιήσει να μην δεχτούν τον εκβιασμό των τότε πολιτικών
ηγεσιών.
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό πλαίσιο στον ευαίσθητο χώρο της υγείας,
συναντηθήκαμε με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Υγείας κ. Χ. Κίττα, ο οποίος
γνωρίζει την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργείται, κατανόησε τα αιτήματα
της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
Ζητήσαμε λόγω αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
την παράλληλη χειρόγραφη συνταγογράφηση με την αξιοποίηση του
συστήματος ηλεκτρονικής σάρωσης και την χρησιμοποίηση των ατομικών
συνταγολογίων.
Κατάργηση του προστίμου 1€, που άρχιζε από 1η Ιουνίου 2012. Ήδη με την
Υπουργική απόφαση (Υ3 α/Γ.Π/οικ. 55430) τροποποιήθηκε η εφαρμογή της για
έναν μήνα. Επίσης, ζητήσαμε την αναστολή ένταξης του κλάδου υγείας του
ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ. Σημειώσαμε επίσης την απαράδεκτη κατάσταση στα ΚΕΠΑ
που καλούν ανασφάλιστους γιατρούς χωρίς αξιοπρεπείς αποζημιώσεις, να
στελεχώνουν επιτροπές, διαλύοντας τις μονάδες υγείας.
Εκφράζουμε την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας για την αδυναμία του
συστήματος υγείας, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων και να
εξασφαλίσει τις αμοιβές των γιατρών.

Η απαράδεκτη ανευθυνότητα της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας να σχεδιάσει
εντελώς πρόχειρα και να εφαρμόσει ένα δήθεν πρωτοβάθμιο σύστημα
φροντίδας, έχει δραματικές επιπτώσεις στην περίθαλψη που τις βιώνουμε στην
καθημερινότητα των πολυϊατρείων.
Θα παραμείνουμε μαχητικά στο πλευρό όλων των γιατρών της Ομοσπονδίας
μας, κατανοώντας την απαίτηση των πολιτών για αναβαθμισμένη περίθαλψη.
Περιμένουμε από την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ να δείξει υπεύθυνη στάση απέναντι
στα προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά από τον επιπόλαιο σχεδιασμό
τους και να σταματήσουν να μετακυλύουν τις τεράστιες ευθύνες τους στις
πλάτες των εργαζομένων.
Στον κατάλληλο χρόνο, θα εκδηλωθεί η δυναμική αντίδραση της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ η
οποία είναι αυτονόητο ότι θα ζητήσει τις παραιτήσεις όλων εκείνων που
αγκιστρωμένοι στις καρέκλες τους προσπαθούν να διασωθούν.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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