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ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ 
 

  

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των 

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών (κλινικών, κλιν/εργαστηριακών, 

εργαστηριακών), όπως έχουν ανακοινωθεί από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές τους 

οργανώσεις. 

  

Η επιμονή της πολιτείας και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να χρησιμοποιούν τη δεσπόζουσα 

θέση τους ως κρατικό μονοπώλιο για την ουσιαστική επίταξη υπηρεσιών υγείας με 

μικρό κόστος, έχει εξαθλιώσει οικονομικά και επιστημονικά τους συνεργάτες 

ιατρούς, προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Με την αναδρομική εφαρμογή πολλαπλών «κουρεμάτων» οι συνεργάτες ιατροί, 

αδυνατούν πλέον να καλύψουν το κόστος λειτουργίας των ιατρείων, της προμήθειας 

υγειονομικών υλικών και της απαραίτητης συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού, 

κατάσταση που ενέχει τελικά σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

  

Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2015 υπολείπεται κατά 354 εκατ, σε σχέση με το 

2014, σε παροχές ασθένειας (επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, εργαστηριακές εξετάσεις και 

παροχές ιδιωτικών κλινικών) προς τους ασφαλισμένους. Για την αποπληρωμή των 

ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, που εκκρεμούν από το 2011, η εγγραφή στον 

προϋπολογισμό είναι μηδενική. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της ιδιωτικής 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Το σχέδιο νέων συμβάσεων 

είναι αποικιοκρατικό, με ένα αυστηρό μνημόνιο υποχρεώσεων και ελάχιστα 

δικαιώματα. 

  

Η αδυναμία της ενεργοποίησης ουσιαστικών ελεγκτικών μηχανισμών, ακόμα και μετά 

τον εξαναγκασμό των ιατρών σε σύναψη σύμβασης – ιδία δαπάνη – με ιδιωτικές 

ελεγκτικές εταιρείες,  καταλήγει τελικά σε επικρότηση 

της «υπερσυνταγογράφησης», που ως δια μαγείας ποτέ δεν αποκτάει ονοματεπώνυμο. 
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Με αυτή την τακτική η τίμια επιστημονική προσέγγιση καταλήγει επαγγελματικά 

ζημιογόνος, καθώς η απουσία ουσιαστικού ελέγχου επιβραβεύει την 

παραβατικότητα. 

  

Υπό αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με τον Οργανισμό καθίσταται 

απαγορευτική, από θεσμική, επιστημονική και επαγγελματική άποψη. 

  

  

     

 

Μετά τιμής, 

 

Η Πρόεδρος                   Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας 

 

 

 Άννα Μαστοράκου        Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος Πατριαρχέας 

 

 

 

 


