Προς
Τον κ.Διευθυντή της Νομαρχιακής Μονάδας ΕΟΠΥΥ Πειραιά.

Κύριε Διευθυντά,όπως γνωρίζετε,επί της οδού Πραξιτέλους 233 από
ετών έχει μετεγκατασταθεί το ΙΚΑ Αγίου Βασιλείου,που λειτουργούσε
από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 επί των οδών Φραγκιαδών και
Κοτζιαδών,εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τους ασφαλισμένους του
Ιδρύματος αρχικά και σήμερα του ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ της
Καλλίπολης και των γύρω περιοχών.
Οι περισσότεροι εκ των υπηρετούντων γιατρών έχουν εργαστεί
ευδόκιμα για περισσότερα από είκοσι χρόνια στο Υποκατάστημα αυτό
,έχοντας πλέον την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει ο θεραπευτής με
τον ασθενή του.
Είναι πολύ μεγάλος μάλιστα ο αριθμός των ασφαλισμένων που
εξυπηρετούνται στο Υποκατάστημα αυτό και για λόγους επάρκειας του
προσωπικού,αλλά και επειδή χωροταξικά καλύπτεται η ευρύτερη
περιοχή της Καλλίπολης.
Ενδεικτικά σάς αναφέρουμε πως ο μέσος όρος επισκέψεων,όπως
προκύπτει και από τα τηρούμενα βιβλία,είναι 40.000 κατ’έτος,χωρίς να
λαμβάνεται η υπόψη και η εν γένει θεραπευτική βοήθεια προς τους
προσερχομένους ασθενείς,χωρίς αυτή να προσμετράται στατιστικά.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως μετά τη συμμετοχή των
ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών στον ΕΟΠΥΥ,ο αριθμός των
επισκέψεων κατ’έτος στο Υποκατατάστημα
μειώθηκε μόνο
3.000(εξαιτίας και της απεργίας,που κράτησε ένα μήνα).
Τελικά όμως ο αριθμός αυτός σχεδόν μηδενίστηκε κατά τη στατιστική
μελέτη του 1ου 6μήνου του 2012 και οι ασθενείς
επανέκαμψαν,δείχνοντας προτίμηση στους θεράποντες ιατρούς τους.
Επομένως η εισήγηση για την άρση λειτουργίας των ιατρείων
Καλλίπολης ενδεχομένως δε λαμβάνει υπόψη του το πραγματικό
κόστος που θα προέλθει και μόνο από το πιθανότερο να εκτραπούν οι

ασθενείς στους ιδιώτες συμβελημμένους γιατούς του ΕΟΠΥΥ και λόγω
της απόστασης που θα προκύψει πλέον.
Για όλους αυτούς του λόγους και άλλους τους οποίους θα εκθέσουμε
δια ζώσης,παρακαλούμε να μάς δεχτείτε και να ακούσετε και την
άποψη μας,ώστε να έχετε πλήρη εικόνα για να πάρετε την τελική σας
απόφαση.
Οι αιτούντες γιατροί:
Βενετία Παυλίδου,Παθολόγος
Μιχαήλ Κοκκινάρης Παιδίατρος
Στυλιανός Χριστουλάκης,Καρδιολόγος
Σοφία Μπεκάκου,Παθολόγος
Εμμανουήλ Χριστουλάκης,Ορθοπεδικός
Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου,Χειρουργός
Κωνσταντίνος Σαμπάνης,Γυναικολόγος
Ελευθερία Τοπάλογλου,Οδοντίατρος
Παναγιώτα Περδικούρη,Οδοντίατρος

