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ΔΕΛΣΙΟ      ΣΤΠΟΤ 

Πξνο Πξόεδξν ηνπ ΕΟΠΤΤ 

θ. Κνληό Δεκήηξην 

 

θ. Πξόεδξε, 

Λάβακε γλώζε ηεο ππ’ αξηζκόλ πξση. νηθ. 16822 08/05/2015 επηζηνιήο ζαο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαρώξεζε ησλ επηζθέςεσλ ησλ θιηληθώλ ηαηξώλ θαη νθείινπκε εθ ηνπ ζεζκηθνύ καο ξόινπ 

λα θάλνπκε ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

  

1. Ο ζεβαζκόο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ δελ επηηξέπεη ζε θαλέλα δεκόζην 

ζύζηεκα πγείαο ηνπ θόζκνπ λα επηβάιιεη ηνλ ππνρξεσηηθό «ζπλσζηηζκό» ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ κήλα θαη λα κελ ππνινγίδεη ηελ ηαιαηπσξία ηνπο θαη 

ηελ αγσλία ηνπο λα πξνιάβνπλ λα εληαρζνύλ ζηα πξώηα 200 ξαληεβνύ. 

2. Δίλαη αλεπίηξεπην από ηνλ Οξγαληζκό λα απαηηεί από ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο λα 

ιεηηνπξγνύλ ηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ κήλα, ππό ην πηεζηηθό θαζεζηώο άζθεζεο ηαηξηθνύ 

έξγνπ ζε ρξόλνπο επίζθεςεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο, εθηόο ησλ όπνησλ θαλόλσλ άζθεζεο 

ηαηξηθήο. 

3. Σν επηβαιιόκελν θαζεζηώο εηζαγάγεη νπζηαζηηθή ππνβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ πγείαο, θαζώο ιόγσ ηνπ κηθξνύ ρξόλνπ αλά εμέηαζε, κεηαηξέπεη ηελ ηαηξηθή 

επίζθεςε ζε απιή δηαδηθαζία ζπληαγνγξάθεζεο, θάηη πνπ είλαη αδηαλόεην από θάζε 

άπνςε. Δπίζεο δελ πξνβιέπεη θάιπςε εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. 

4. Η αδπλακία ηνπ Οξγαληζκνύ λα δηαζπλδέζεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα δύν ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο (e-syntagografisi θαη e-dapy) δελ κπνξεί λα 

ρξεσζεί ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνύο. Όιεο νη επηζθέςεηο θαηαρσξνύληαη ζην e-

syntagografisi θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκό κε ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο 

ηνπ ηαηξνύ θαη ηνπ αζθαιηζκέλνπ, κεηά από ηαπηνπνίεζή ηνπ ΑΜΚΑ θαη ηνπ ΑΜΑ θαη ηνλ 

έιεγρν αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο. 

5. Ο πνιύηηκνο ηαηξηθόο ρξόλνο ζπκπηέδεηαη από άρξεζηεο θαη αλνύζηεο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεοδηπινεγγξαθήο ησλ ξαληεβνύ θαη ζηα δύν ζπζηήκαηα, πνπ 

πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλεηαη πεξηζζόηεξν από ην όηη πνιινί αζζελείο δελ έρνπλ δηαζέζηκν 

ην ΑΜΚΑ θαη ην ΑΜΑ ηνπο θαηά ην θιείζηκν ηνπ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ. 

6. Καηά ηνλ έιεγρν θαηαγγειηώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, είλαη ζαθέο από ηελ επηζηνιή ζαο, όηη 

ν Οξγαληζκόο δελ πξνέβε ζηνλ απιό έιεγρν ηνπ e-syntagografisi, από όπνπ ζα κπνξνύζε 

λα πηζηνπνηήζεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα. 
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7. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε ύπαξμε απμεκέλεο δήηεζεο ζηηο εηδηθόηεηεο 

αηρκήο (παζνινγίαο, παηδηαηξηθήο, γπλαηθνινγίαο, γεληθήο ηαηξηθήο, θιπ), ζηηο νπνίεο ην 

όξην ησλ 200 επηζθέςεσλ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο.   

  

θ. Πξόεδξε, 

  

Οη θύξηνη ζπλεξγάηεο ηνπ Οξγαληζκνύ είλαη νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί. Καλέλα ζύζηεκα πγείαο 

δελ κπόξεζε λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά κε ππνβαζκηζκέλν ηαηξό θαη απαμησκέλν ηαηξηθό 

έξγν. Ζ πξνζηαζία από άζθνπεο δαπάλεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δεκόζηαο πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν κέζα από ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγνύ 

πγείαο θαη ηνπ ρξεζηώλ ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, κέζα από ζνβαξνύο θαη αμηόπηζηνπο 

ειεγθηηθνύο κεραληζκνύο. 

  

Η κόληκα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΕΟΠΤΤ πξνο ηνπο ηαηξνύο, ε κε απόδνζε ησλ 

ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ πνπ εθθξεκνύλ από ην 2011, ε κε απόδνζε ηνπ 10% από ην 2012, ν 

πεληρξόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ηα απαλσηά «θνπξέκαηα» 

(clawback/rebate), ε ζηάζε πιεξσκώλ γηα κήλεο, ε ζνβαξή έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ε αλππαξμία 

ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, νη αδηαλόεηεο πεξηθνπέο από ηηο ηδησηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ιόγσ 

αδπλακηώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο, θιπ ζπληζηνύλ έλα πνιύ απαμησηηθό πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξώλ κε ην κεγαιύηεξν Οξγαληζκό ηεο ρώξαο. 

  

Σν επηθνηλσληαθό πξνλόκην θαη ε δεζπόδνπζα κνλνπσιηαθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν ΕΟΠΤΤ 

δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο ζνβαξέο εγγελείο αδπλακίεο ελόο Οξγαληζκνύ πνπ απέηπρε 

λα εθηειέζεη ην έξγν γηα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

  

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

 

 

Η Πξόεδξνο                   Ο Αληηπξόεδξνο                    Ο Γξακκαηέαο 

 

 

 Άλλα Μαζηνξάθνπ        Γεώξγηνο θξνπκπήο       Γεώξγηνο Παηξηαξρέαο 
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