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Ηράκλειο, 22/01/2018

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ»
Για άλλη μια φορά με την γνωστή τακτική του αιφνιδιασμού, το Υπουργείο Υγείας
μας ανακοίνωσε το νέο τρόπο επιλογής και σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για τους
οικογενειακούς γιατρούς.
Ο κάθε γιατρός, παθολόγος ή γενικός ιατρός από την 1η Μαρτίου, θα έχει
εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης έως 2250 άτομα. Αντίστοιχα οι παιδίατροι θα έχουν
εγγεγραμμένο πληθυσμό 1500 παιδιών. Σύμφωνα με την ΥΑ (ΦΕΚ 340 Τεύχος Β’
39/17.01.2018) που δημοσιεύθηκε: "... Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή
ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ
του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την
ηλικιακή κατανομή του ενήλικου πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής
ή παθολογίας υπολογίζεται στα 1.623,78€. Κατά το πρώτο τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, η
αμοιβή του εν λόγω οικογενειακού ιατρού ανέρχεται στα 1.623.78€ και εν συνεχεία
προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού
ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€..."
Διαθέτει δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ το υπέρογκο ποσό των 0.75 ευρώ κατά μέσο όρο, για
κάθε ασφαλισμένο σε ένα προκαθορισμένο ασφυκτικό ωράριο των 4 ωρών ημερησίως. Είναι
προφανές, δεν ενδιαφέρει η ποιότητα της περίθαλψης για τον πολίτη και η δυνατότητα του
γιατρού να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες υποχρεώσεις του. Επιπλέον ο γεωγραφικός
καταμερισμός των θέσεων των ιατρών δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων αφού για την
περιφέρεια των Νομών δεν προβλέπεται ανάπτυξη δικτύου ελευθέρων επαγγελματιών
οικογενειακών ιατρών. Καταστρατηγείται έτσι η ελεύθερη επιλογή γιατρού, τόσο χρονικά
όσο και χωροταξικά από την στιγμή που ο πολίτης μπορεί να επισκεφθεί μόνο συγκεκριμένο
ιατρό και σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρόνο.
Για μια ακόμη φορά η προχειρότητα και η επιπολαιότητα μιας τόσο σοβαρής
μεταρρύθμισης μας αφήνει άφωνους και η πρόταση μας για την Π.Φ.Υ. γίνεται επίκαιρη
ξανά. Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απαιτεί
τολμηρές τομές (προσοχή: όχι τοΜΥ) με βασικούς άξονες:
- Την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΑΤΡΟΥ από το πολίτη.

- Τον ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ για εξετάσεις και
επισκέψεις με βάση την ηλικία, το φύλο και τη νοσηρότητα.
- Την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ του ασθενούς.
Κύριοι του Υπουργείου Υγείας, τολμήστε ακόμα και τώρα.
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