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ενημέρωση
μελών
O σύλλογος συνυπογράφει την επιστολή της συναδέλφου Βασιλικής Κουκούνη
(Νευρολόγου) προς τα Μ.Μ.Ε. για τον διασυρμό των Ιατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ανοικτή Επιστολή προς τα ΜΜΕ για τον διασυρμό των Ιατρών
Αγαπητοί κύριοι/ες,
Με αφορμή τα πρόσφατα άρθρα σε εφημερίδες καθώς και μετά από εκτενείς αναφορές στον ηλεκτρονικό
Τύπο και τα ΜΜΕ παίρνω το θάρρος να σας γράψω και να εκθέσω την προσωπική μου άποψη και εμπειρία.
Είμαι και γω γιατρός, νευρολόγος και εργαζόμουν στο ΙΚΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2010 με σύμβαση μίσθωσης
έργου, η οποία έκτοτε δεν «ανανεώθηκε». Ευτυχώς για μένα, βρήκα το δρόμο μου αλλού και δεν επιθυμώ την
επάνοδό μου στο Ίδρυμα ακόμη κι αν με παρακαλούν γονυπετείς (η ειδικότητά μου είναι σε έλλειψη στο ΙΚΑ).
Διαβάζοντας, λοιπόν το άρθρο σας και ταυτόχρονα παρακολουθώντας συζητήσεις στην τηλεόραση, όπως
αυτή με προσκεκλημένο τον κ. Κουτρουμάνη σήμερα, ένιωσα μια απίστευτη οργή και αγανάκτηση.
Λοιδορείται και χλευάζεται καθημερινά το επάγγελμά μας και παρουσιαζόμαστε εμείς οι γιατροί σαν οι βασικοί
υπαίτιοι της κατάρρευσης των ασφαλιστικών οργανισμών και κατ’επέκτασιν και του κράτους! Κατά τα ΜΜΕ
και τους κυβερνώντες, είμαστε όλοι πάμπλουτα καθάρματα με εκατομμύρια σε καταθέσεις προερχόμενα από
λίαν ύποπτες πηγές και ανίερες συναλλαγές, που «ξυνόμασταν» καθημερινά στο ΙΚΑ έχοντας κλείσει
πλασματικά ραντεβού για να φύγουμε να πάμε στα ιατρεία μας όπου «κατευθύναμε» τους ασθενείς μας. Και
δω έρχομαι να σας πω τη δική μου πραγματικότητα: Μετά από χρόνια σπουδών και λιώσιμου στα θρανία,
μετά από άπειρες εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις, άγχος, ξενύχτια, εφημερίες με απαίτηση για εγρήγορση 36
ώρες σερί και πάλι εξετάσεις και μετά μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με εργασίες και δημοσιεύσεις και
διάβασμα και πάλι διάβασμα, προσγειώθηκα στο ΙΚΑ, μη έχοντας άλλη εναλλακτική σε εκείνη τη φάση, ως
νέα γιατρός. Και η πραγματικότητα του ΙΚΑ ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ η εξής: ημερησίως 25 κλεισμένα ραντεβού μέσω
184, καμιά 10αριά ασθενείς επιπλέον κάθε μέρα, γιατί «υπήρχε ανάγκη». 10λεπτο ραντεβού για κάθε ασθενή,
στο οποίο δεν προλαβαίνεις ούτε να τον ξεματιάσεις, όχι να τον εξετάσεις κιόλας και παράλληλα να του
γράψεις εξετάσεις, φάρμακα, άδειες, αναπηρικά καροτσάκια και λοιπά είδη, απαραίτητα σε αρκετούς
νευρολογικούς ασθενείς. Αν ήθελα να πάω τουαλέτα π.χ το δήλωνα για να μη με κυνηγάνε και κει, αν και
πολλές φορές αυτό δεν πτοούσε όποιον ήταν αποφασισμένος… Φωνές πολλές φορές κυρίως από τα δίπλα
ιατρεία, φασαρία, ένταση που επιδείνωνε την κατάσταση. Αρκετές φορές έφτασα στο σημείο να γράψω και 70
και 80 συνταγές σε μια μέρα, όχι γιατί «τα’ παιρνα από κάπου», αλλά γιατί με παρακαλούσαν οι άνθρωποι να
τους εξυπηρετήσω γιατί δεν είχαν να πληρώσουν τα πανάκριβα φάρμακά τους. Ομολογώ ότι και γω έχω
γράψει φάρμακα άλλων ειδικοτήτων, αλλά αυτό γιατί όταν μια τρεμάμενη υπερήλικη σε παρακαλεί να της
γράψεις και το φάρμακο για την πίεση γιατί το ραντεβού με τον καρδιολόγο πάει τον άλλο μήνα και δεν έχει να
το πληρώσει, της το γράφεις. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ανακουφίζω και να υπηρετώ. Αν δεν το έγραφα, θα
ήμουν«ανάλγητη»,έτσι
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είναι;

Τώρα στο κόστος που είναι και το επίμαχο σημείο: κάποια φάρμακα της δικής μου ειδικότητας κοστίζουν 1300
ευρώ, όπως για παράδειγμα οι ενέσεις ιντερφερόνης σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, που
χορηγούνται με εντολή νοσοκομείου. Ενδεχομένως να είχα και 10 τέτοιους ασθενείς μέσα σε ένα μήνα οπότε
το κόστος της συνταγογράφησής μου (που δεν ήταν δικιά μου ουσιαστικά, αλλά των νοσοκομειακών γιατρών
που έδιναν την εντολή) αυτόματα ανέβαινε στα >13000 μηνιαίως. Κι έτσι θα εμφανιζόμουν στη λίστα σας με
τους «ληστές». Θα μπορούσα να αρνηθώ να τα συνταγογραφήσω, αλλά τότε θα θεωρούμουν «ανάλγητη»,
έτσι δεν είναι; Από το «ληστής» ή το «ανάλγητος», προτιμώ το «ληστής», γιατί έτσι μ’αυτό κοιμάμαι ήσυχη τα
βράδια ενώ με το «ανάλγητη» όχι. Θέλω να καταλήξω στο ότι η υγεία δεν μετριέται με νούμερα. Δεν μετριέται
γενικώς κι αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι κατά τόπους ιθύνοντες που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο
Όλα αυτά που σας περιέγραψα παραπάνω τα έκανα για 850 ευρώ το μήνα καθαρά, αρχικά (σε κάποια στιγμή
1000) κι αυτά ανέσωστα γιατί αν π.χ μια μέρα αρρώσταινα μου την έκοβαν από το «μισθό» μου κι αν ήθελα
να πάω σε ένα συνέδριο ή τίποτα διακοπές το καλοκαίρι, πάλι αφαιρούνταν οι μέρες και ο «μισθός» γινόταν
500. Για >600 ασθενείς μηνιαίως…. Φυσικά και είχα ιδιωτικό ιατρείο, είχα κάθε νόμιμο δικαίωμα και επιπλέον
υποχρέωση προς τον εαυτό μου για να ανταπεξέλθω οικονομικά. Κι αν κάποιος ασθενής από το ΙΚΑ μου
ζητούσε την κάρτα μου για να μπορεί να με δει ιδιωτικά για πάνω από 10 λεπτά, φυσικά και του την έδινα, δεν
ήταν παράνομο. Ουδέποτε εκβίασα κανέναν και ουδέποτε ανέφερα οικειοθελώς ότι έχω ιδιωτικό ιατρείο.
Μόνο κατόπιν ερώτησης και απαίτησης εκ μέρους του ασθενή. Πλασματικά ραντεβού δεν είχα ποτέ, διάβασα
την «εφεύρεση» στα ΜΜΕ. Πιθανόν κάποιοι να το έκαναν, αλλά όχι εγώ και κανένας άλλος που να γνωρίζω
προσωπικά.
Τέλος, θέλω να δηλώσω ότι τρελές καταθέσεις δεν έχω, ούτε βίλες, ούτε σκάφη, ούτε ακριβό αυτοκίνητο.
Παλεύω και γω για την επιβίωσή μου όπως η πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών τη σήμερον ημέρα. Το ίδιο
κάνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, που είναι αρκετά περισσότεροι απ’αυτούς που περιγράφουν τα
άρθρα σας και τα ΜΜΕ. Σταματήστε να στοχοποιείτε ένα κλάδο ολόκληρο. Στοχοποιήστε αυτούς που φταίνε
και μόνο και μεις είμαστε μαζί σας. Και μεις θέλουμε κάθαρση. Αλλά όχι αφανισμό.
Με τιμή
Βασιλική Κουκούνη
Νευρολόγος
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