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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προ ημερών ανακοινώθηκαν οι νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ.
Για άλλη μια φορά προσφέρει ψήγματα υγείας υποβαθμίζοντας τους πολίτες και εξευτελίζοντας τους ιατρούς.
Για άλλη μια φορά υποβιβάζεται η ποιότητα στην παροχής υγείας.
Σύμφωνα με τις νέες συμβάσεις ο οικογενειακός ιατρός θα είναι ιατρός με ετήσια ημερομηνία λήξης . Έτσι είναι
πολύ πιθανό οι πολίτες να χρειάζεται να εμπιστευθούν κάθε χρόνο και διαφορετικό ιατρό για την οικογένεια τους.
Σε κάθε πολίτη αναλογεί περίπου 1 1/2 επίσκεψη ετησίως λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ραντεβού θα είναι 15λεπτα και
κάθε ιατρός θα είναι υπεύθυνος για 2250 πολίτες .Στο χρονικό διάστημα των 15 λεπτών θα πρέπει ο ιατρός να πάρει
ιστορικό, να εξετάσει, να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και να γράψει ηλεκτρονικά την φαρμακευτική αγωγή πάντα υπό
τον φόβο να μην κάνει λάθος ή του ξεφύγει κάποια σημαντική λεπτομέρεια. Το στρες είναι αρκετά υψηλό διότι ως γνωστό
τα ιατρικά λάθη δεν κοστίζουν μόνο ηθικά, σωματικά άλλα και χιλιάδες ευρώ στα αστικά δικαστήρια.
Ο ιατρός λοιπόν καταλήγει να διεκπεραιώνει την εργασία του με γνώμονα πρώτα την ατομική του ασφάλεια και κατά
δεύτερο του ασθενούς. Διαχειρίζεται τα περιστατικά καθαρά με αμυντικό τρόπο χωρίς να αντλεί ικανοποίηση από την
εργασία του. Έτσι λοιπόν η επαφή με τον ασθενή προκαλεί πιο πολύ φόβο και δυσφορία παρά ικανοποίηση. (Το
φαινόμενο είναι γνώριμο στην δημόσια υγεία).
Όσον αφορά τις αμοιβές είναι επιεικώς προσβλητικές και ειδικά με το σημερινό φοροασφαλιστικό καθεστώς είναι
δυσανάλογα χαμηλές για να τηρηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές για την σωστή διαχείριση, των
ασθενών και εργασία του ιατρού.
Τελικά ο πολίτης θα εξαναγκάζεται αποκλεισμένος από ιατρούς της επιλογής του να απευθύνεται για μισή ώρα
ετησίως σε ένα ιατρό που ελάχιστα γνωρίζει ο οποίος θα είναι σιωπηρά δυσαρεστημένος και θα αποφεύγει την ευθύνη.
Το σενάριο είναι γνώριμο και επαναλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια, κάθε φορά η εκάστοτε πολιτικοκομματική ηγεσία
έχει ως προτεραιότητα σχεδιασμού την κοινωνική βιτρίνα παρά την ουσία .
Η ιδιαιτερότητα με την παρούσα ηγεσία είναι η ιδεολογική ενοχοποίηση των αυτοαπασχολούμενων ως εν γενεί ανήθικοι
“καπιταλιστές” και για το λόγο αυτό αναμένεται εκδικητική και ανάλγητη στάση έναντι αυτών που δεν θα συμβληθούν
αποκλείοντας τους εκτός συστήματος. (Ήδη υπάρχουν κακοήθης διαρροές προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα
ανασφάλειας για να προστρέξουν οι επαγγελματικά ευάλωτοι συνάδελφοι).
Εν κατακλείδι οι παραπάνω συμβάσεις παραβιάζουν την δεοντολογία της αξιοπρεπούς άσκησης της ιατρικής τόσο
για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς.Για το λόγο αυτό δεν θα συνδράμουμε στην νομιμοποίηση τους και
προτείνουμε στους συναδέλφους να προτιμήσουν την αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής αντί να μετατρέψουν τα ιατρεία
τους σε “περίπτερα" υγείας και να είναι σιωπηρά δυσαρεστημένοι .
Σε κοινή γραμμή με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζητούμε την απόσυρση της προκήρυξης, επανεξέταση επί της
ουσίας και συλλογικές συμβάσεις.
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