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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

  

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από κοινού με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ 

έχει θέσει υπό διωγμό τον ιατρικό κόσμο αλλά και τους ασφαλισμένους.  

Μετά το φιάσκο της δήθεν υπερσυνταγογράφησης των ιατρών του Νομού μας, όπου 

κερδήθηκαν ΟΛΕΣ οι υποθέσεις διοικητικά ή δικαστικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την 

απαξίωση του ιατρικού έργου και τα προσκόμματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που 

αποκόπτονται από τον θεράποντα γιατρό τους, από την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και 
από την πρόληψη και διάγνωση.  

Αποφασίστηκε η περικοπή του 20% της συνταγογράφησης στη μηνιαία δαπάνη του συνόλου 

των συνταγών του κάθε ιατρού σε σχέση με τα δεδομένα του 2013, όσον αφορά τη 

θεραπευτική αγωγή αλλά και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών εξετάσεων μέσω του 
ΕΟΠΥΥ.  

Το μέτρο αυτό κρίνεται από την ιατρική κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς ως 

αντιεπιστημονικό, αντιδεοντολογικό και αντικοινωνικό πλήττοντας ιδίως τις ευαίσθητες 

ομάδες των χρόνιων ασθενών (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, μεταμοσχευθέντες, 

διαβητικούς, καρδιοπαθείς, κλπ) και των παιδιών, ελαχιστοποιώντας τα προγράμματα 
πρόληψης και εμβολιασμών.  

  

Ο ιατρός τελεί υπό περιορισμό στο ιατρικό του έργο και δεν μπορεί να συνταγογραφεί τη 

θεραπεία που θεωρεί απαραίτητη για τον ασθενή του γιατί θα είναι «ακριβή» με τις ανάλογες 
συνέπειες. 

 Δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν κοινωνικές δομές όπως Γηροκομεία, Κοινωνικά 

Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, κ.λπ. γιατί δεν θα επαρκεί το μηνιαίο όριο 
συνταγογράφησης που έχει οριστεί ανά ιατρό.  

 Οι ασθενείς θα περιφέρονται από ιατρείο σε ιατρείο όπου θα αναζητούν ιατρό να 

συνταγογραφήσουν  τα φάρμακά τους. 
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Αγαπητέ ασφαλισμένε, 

Προτείνεται στο άμεσο χρονικό διάστημα να προγραμματίσετε την επίσκεψη στο θεράποντα 

γιατρό σας για την αναγραφή των απαραίτητων εξετάσεων ή φαρμάκων διότι ενδεχομένως 

μέχρι το τέλος του μήνα, να υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης ανοιχτού πλαφόν στο 
θεράποντα γιατρό σας.  

Την ευθύνη για την αδυναμία των Ελλήνων πολιτών να λαμβάνουν τα φάρμακά τους με το 
μέτρο αυτό την λαμβάνει η κυβέρνηση και όχι η ιατρική κοινότητα. 

Ζητάμε από την Ελληνική κυβέρνηση την άμεση απόσυρση του επικίνδυνου αυτού μέτρου 

κατά της Δημόσιας Υγείας. 

 

 


