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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 

 

 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΠατρών (05/06/19) εγκρίθηκαν 

ομόφωνα ο διοικητικός, ο οικονομικός απολογισμός του 2018 καθώς και ο προϋπολογισμός 

του 2019. 

 

Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΠ για τις προσφυγές: 

 

 κατά της απόφασης του Υπουργού Υγείας κ Ξανθού για τη μη επικύρωση των 

εκλογών του ΠΙΣ και την «καταχρηστική» καθαίρεση της νεοεκλεγείσας διοίκησης, 

χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική αρμοδιότητα. 

 κατά της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ Πολάκη για την 

αντισυνταγματική κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητας των ιατρών. Η τελευταία 

προσφυγή θα πραγματοποιηθεί από κοινού με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 

και άλλους Ιατρικούς Συλλόγους.  

Καταγγέλλουμε το έλλειμμα διοίκησης στον ΠΙΣ που αδιαφορεί για την επίλυση των επίμαχων 

ζητημάτων που απασχολούν την ιατρική κοινότητα, με την αγωνία του διαγνωστικού τομέα 

και των ιατρών της ΠΦΥ να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής.  

 

Η «σκόπιμη» παράλειψη προσφυγής του ΠΙΣ στο ΣτΕ κατά της άρσης του τεκμηρίου 

αθωότητας αποτελεί βαρύτατο ατόπημα, το οποίο μεταφράζεται σε οικονομική ζημία των 

Ιατρικών Συλλόγων, βαραίνοντας τον προϋπολογισμό τους, οι οποίοι αναγκαστικά 

αναλαμβάνουν να αναπληρώσουν την ηχηρή απουσία του ΠΙΣ. Οι «κενού» περιεχομένου 

ιδιότητες αποτελούν συνδικαλιστική παραφωνία και εκτροπή στην εκπροσώπηση του 

ιατρικού κλάδου.  

 

Η κατάσταση στον τομέα της ΠΦΥ είναι ιδιαίτερα ζοφερή καθώς η προχειρότητα εφαρμογής 

της μεταρρύθμισης έφερε μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία και στον ιατρικό κλάδο, χωρίς 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα, με πάγωμα της εφαρμογής του οικογενειακού ιατρού, 

άγνωστο το μέλλον των ΤΟ.Μ.Υ., κενό βήμα στις συλλογικές συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τον ΠΙΣ 

για τους ειδικούς ιατρούς. Το clawback και οι ελλειμματικοί προϋπολογισμοί του 

Οργανισμού στραγγαλίζουν συστηματικά τον διαγνωστικό τομέα, αποδεκατίζουν το ιατρικό 

έργο και δυναμιτίζουν τις προδιαγραφές και την ποιότητα υπηρεσιών της δημόσιας υγείας.  

 

Το ιδιαίτερα πιεστικό εργασιακό φορτίο που βιώνουν οι νοσοκομειακοί ιατροί με την 

αυξανόμενη προσέλευση των πολιτών στα Νοσοκομεία ξεπερνάει κάθε όριο αντοχής, η 

εργασιακή εξάντληση, τα συχνά επεισόδια βίας στα νοσοκομεία, η έλλειψη ειδικευόμενων 

ιατρών, η ελλιπής εκπαίδευση των νέων ιατρών, η ανεπάρκεια δομών και διαδικασιών, η 

υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση, η συνταξιοδότηση ιατρών χωρίς αναπλήρωση, 

συνθέτουν μία εικόνα συνολικής αποδυνάμωσης και υπολειτουργίας του ΕΣΥ.  
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Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, η ιατρική μετανάστευση συνεχίζεται απρόσκοπτα με τους 

νέους ιατρούς να αναζητούν προοπτική και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε χώρες του 

εξωτερικού.  

 

Σχετικά με το θέμα που απασχολεί τον εργαστηριακό τομέα, έχουν κατατεθεί στον ΙΣΠ πολλές 

εξουσιοδοτήσεις για καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ από τα διαγνωστικά κέντρα και 

τις εργαστηριακές δομές της πόλης σε ποσοστό 80% των ιατρικού δυναμικού, ικανή συνθήκη 

για να ολοκληρωθεί η ομαδική καταγγελία της σύμβασης, εάν δεν αλλάξουν οι καταχρηστικοί 

οικονομικοί όροι αυτής.   

 

Τα επιτακτικά αιτήματα του κλάδου είναι τα ακόλουθα: 

 

 Κατάργηση του clawback και αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ από τα 

υπερπλεονάσματα, για τη στήριξη της δημόσιας υγείας των πολιτών. Είναι αδιανόητο 

να μπαίνει η προληπτική και κοινωνική πολιτική του κράτους σε λογική «κουρέματος» 

clawback 

 μείωση των κουρεμάτων rebate στην αποπληρωμή του διαγνωστικού τομέα, με 

αποζημίωση στο ακέραιο της αναγραφόμενης τιμής των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ.  

 Μείωση του ΦΠΑ των αναλωσίμων φαρμάκων στο μικρότερο συντελεστή 6% 

 Συλλογική σύμβαση με ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους με ακριβή αποτύπωση των 

αναγκών του πληθυσμού και ορθολογική χρηματοδότηση για κάθε εξέταση, ένταξη 

πληθυσμιακής ομάδας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.  

 Ενεργοποίηση «κόφτη» στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης που θα 

αναστέλλει την αναγραφή και την εκτέλεση παραπεμπτικών όταν τελειώνει ο μηνιαίος 

κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ. Οι ασθενείς αυτοί θα εκτελούν τα 

παραπεμπτικά αυτά μόνο στις δημόσιες δομές.  

Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΠ αποφάσισε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις που 

έχουν εξαγγελθεί από τη συντονιστική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και τους φορείς που εκπροσωπούν τον διαγνωστικό 

κλάδο.  

 


