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εξελίξεις
στην Π.Φ.Υ.

Εξελίξεις στην Π.Φ.Υ και διάλογος επί των τριών σχεδίων
Συνάδελφοι ,
έχουν δοθεί στην δημοσιότητα και αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα μας , τα τρία σχέδια
σχετικά με το μέλλον της Π.Φ.Υ. στην πατρίδα μας. ’Εχει αρχίσει επίσης ο διάλογος με τον
κ. Υπουργό Υγείας.
Το δ.σ. του συλλόγου μας μελετά και συζητά τα τρία υπό διαβούλευση σχέδια. Δηλαδή 1)
το σχέδιο της Task force , 2) του κ. Σουλιώτη και 3) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μέχρι στιγμής
έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και συμπεράσματα.
1 . όσον αφορά την χρηματοδότηση του συστήματος , στο σχέδιο της Task force
αφιερώνεται μισή σελίδα !!! από τις 102 , στο σχέδιο Σουλιώτη τέσσερεις σελίδες από τις
152 , ενώ στο σχέδιο του ΕΟΠΥΥ ακόμη και στις σελίδες που δεν είναι αμιγώς
οικονομικές υπάρχουν στοιχεία εξεύρεσης ή εξοικονόμησης πόρων για την Π.Φ.Υ. Σαφώς
λοιπόν εμπιστευόμαστε το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ για να μην καταρρεύσει η Π.Φ.Υ.
2 . μόνον στο σχέδιο του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται η διατήρηση των υφιστάμενων εργασιακών
μας σχέσεων και η δυνατότητα στον Ιατρό να αιτηθεί αλλαγή του καθεστώτος του.
3 . στο σχέδιο της Task force προβλέπεται : ωράριο λειτουργίας οικογενειακών
Ιατρείων/Ιατρών 8 ώρες/ημέρα , 5 μέρες την εβδομάδα στο οικογενειακό τους Ιατρείο ή
στο Κ.Υ. !!!
4 . στο σχέδιο της Task force προβλέπεται ενδεικτικός βασικός μισθός Οικογενειακού
Ιατρού με αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών 1600-1799 τα 1.000 ευρώ !!! Δηλαδή ο Ιατρός
θα δουλεύει “τζάμπα”. Εμείς απαντάμε: είμαστε σε οικονομική κρίση σαν χώρα –
υποφέρουμε και εμείς όπως οι συμπατριώτες μας – αλλά ο εξευτελισμός έχει και τα όρια
του κύριοι της Τρόικας.
5 . στο σχέδιο Σουλιώτη , προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου, δημόσιου συστήματος
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών ΠΦΥ
(Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ, μονάδες ΠΦΥ ΕΟΠΥΥ, δομές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κ.ά.) σε ένα φορέα. Εμείς πιστεύουμε ότι η Π.Φ.Υ. θα λειτουργήσει πολύ
πιό σωστά και αποτελεσματικά για τους ασφαλισμένους- με όλες τις δομές Π.Φ.Υ. υπό την
σκέπη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6 . Η Task force θέλει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Που θα βρεθούν τα
χρήματα όταν με την ανεργία σε εφιαλτικά ύψη τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εισπράττουν
εισφορές ; Που θα βρεθούν χρήματα, όταν τα αποθεματικά τους συμπεριλαμβανομένου και
του δικού μας ταμείου του ΤΣΑΥ έγιναν δομημένα ομόλογα χωρίς να πάει κανένας φυλακή

; Είμαστε αντίθετοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πρέπει να έχει διττό ρόλο όπως και τώρα, αν θέλουμε

βιώσιμη Π.Φ.Υ. – κάτι που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και δεν επιθυμεί η
Task force.
7 . το πλέον εξευτελιστικό στο σχέδιο της Task force είναι το “να διερευνηθούν κίνητρα
όπως η κατάργηση της χρέωσης των 5 ευρώ στην Π.Φ.Y”. Eδώ οι ασφαλισμένοι δεν έχουν
τα 5 ευρώ για να καλέσουν τα 5 ψήφια για ραντεβού στις Τ.Μ.Υ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
8 . το σχέδιο της Task force προβλέπει να μείνουν σε Μονάδες που δεν κλείσουν ή στα
Ιατρεία τους – παθολόγοι ,παιδίατροι, Γεν. Ιατροί και ενδεχομένως Ψυχίατροι (όπου πάει
Γερμανία και Δ.Ν.Τ. οι λαοί παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες). Λοιπές ειδικότητες στα
Νοσοκομεία !!!
Συνάδελφοι , θα μπορούσε η πρώτη αυτή ενημέρωση, να είναι πολυσέλιδη στο γιατί
απορρίπτουμε πρωτίστως το σχέδιο της Task force και δευτερευόντως το σχέδιο του
κ.Σουλιώτη. Επίσης θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος είναι ειλικρινής και ότι δεν
έχουν αποφασίσει για εμάς – χωρίς εμάς.
Με σκέψη ανθρωποκεντρική και γνώμονα τον ασφαλισμένο ,καλούμε τους πατέρες της
Ελληνικής Βουλής – μνημονιακούς και μη – να αφυπνιστούν – να αφουγκραστούν το
χειμαζόμενο ελληνικό λαό – να τον κοιτάξουν στα μάτια - να διαβάσουν τα 3 σχέδια – και
να στηρίξουν τις προτάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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