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ΔΕΛΣΙΟ      ΣΤΠΟΤ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ ζηηο 

27/05/2015 κε έγθξηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ 2014 θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015. Αθνινχζεζε νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

ΠΦΤ (ΔΟΠΤΤ – ΠΔΓΤ – θέληξα πγείαο),  ζηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ΣΑΤ θαη ζε λνκηθά / ζεζκηθά δεηήκαηα.  

Παξνπζηάζηεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλάληεζε ηνπ Γ ηνπ ΙΠαηξψλ κε ηνλ 

Γηνηθεηή θαη Τπνδηνηθεηή ηεο 6
εο

 ΤΠΔ ζηηο 07/05/2015 φπνπ ηέζεθαλ ζέκαηα πξνηεξαηνηήησλ 

φζνλ αθνξά ηηο επείγνπζεο θαη ρξφληεο εθθξεκφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ 

πεξηνρή καο.  

Παξψλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ήηαλ ν Τπνδηνηθεηήο θ. Κσζηαθηψηεο Γεκήηξηνο, πνπ 

παξνπζίαζε ηελ εμαηξεηηθά νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ 

δνκψλ ζε φιε ηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα.    

 

ΨΗΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

1. Αλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πγεία ζηνλ Δπξσπατθφ κέζν 

φξν, ηνπ 7% ηνπ ΑΔΠ, απφ 4,5% πνπ είλαη ζήκεξα. 

2. Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Ν. 3919 ΦΔΚ 32 Α’ 2.3.2011 πεξί απειεπζέξσζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο, πνπ λνκηκνπνηεί ηελ πιαλνδηαθή ηαηξηθή. 

3. Καλέλα ζπληαγνγξαθνχκελν θάξκαθν ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή. 

4. Βησζηκφηεηα ηνπ ΣΑΤ: Ννκηθή, νηθνλνκηθή & δηνηθεηηθή απηνηέιεηα. Άξζε 

θαηλνκέλσλ θαθνδηαρείξηζεο ηνπ παξειζφληνο – αλάζεζε επζπλψλ θαη ζρέδην 

ζηξαηεγηθήο δηάζσζήο ηνπ. Γηαθχιαμε ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ ηακείνπ. Όρη ζηνλ άηππν εζσηεξηθφ δαλεηζκφ απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ΔΣΑΑ-ΣΤ 

(ΣΑΤ). Όρη ζηελ ππνρξεσηηθή κεηάηαμε ησλ ηαηξψλ κεηά ην 1993. Αληαπνδνηηθφηεηα 

ζχληαμεο κε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Απνθαηάζηαζε ηνπ χςνπο ηεο θχξηαο ζχληαμεο θαη 

ησλ κνλνζπληαμηνχρσλ.  
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5. Δμφθιεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ακνηβψλ ησλ ηαηξψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζην αθέξαην, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη θνπξέκαηα (clawback rebate, εθεκεξίεο). 

Καηάξγεζε αληηζπληαγκαηηθψλ λφκσλ αλαδξνκηθνχ θνπξέκαηνο ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ακνηβψλ ησλ ηαηξψλ θαη θαηαρξεζηηθήο θνξνιφγεζεο. Γηεθδίθεζε επαλαθνξάο 

ηαηξηθνχ εηδηθνχ κηζζνινγίνπ.  

6. Άξζε ηεο παξείζθξεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη λννηξνπίαο ζην ρψξν ηεο 

Γεκφζηαο (ΔΑΝ Α.Δ.) θαη Ιδησηηθήο Τγείαο. 

7. Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα Π.Φ.Τ. κε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ δνκψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ. Πιήξεο επαλαιεηηνπξγία ησλ πνιπταηξείσλ, κε 

ηελ δηφξζσζε ησλ αδηθηψλ πνπ παξήγε ε κλεκνληαθή πνιηηηθή. Δλίζρπζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ ηνπ ΠΔΓΤ κε εληαία εξγαζηαθή ζρέζε θαη άξζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ χπαξμεο ηαηξψλ πνιιψλ ηαρπηήησλ. Αλνηρηή ζπλεξγαζία φζσλ ηαηξψλ ην 

επηζπκνχλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ κε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ κέζσ ΠΙ θαη Ιαηξηθψλ 

πιιφγσλ. Ηιεθηξνληθή θάξηα πγείαο αζθαιηζκέλνπ κε ειεχζεξε επηινγή ηνπ ηαηξνχ θαη 

ζχζηεκα ακνηβήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ ην ηακείν. Ηιεθηξνληθφο έιεγρνο 

παξαπεκπηηθψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Δθθαζάξηζε ινγαξηαζκψλ ζπκβεβιεκέλσλ 

ηαηξψλ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ΔΟΠΤΤ θαη φρη απφ ηηο ηδησηηθέο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο (ΙΔΔ). Αλαβάζκηζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κε ειεχζεξε ειεγρφκελε 

ζπληαγνγξάθεζε κε ζέζπηζε δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

8. Άκεζε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε θαηάιιειε ζηειέρσζε, 

ρξεκαηνδφηεζε θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα κε θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ αλαγθψλ 

εθεκέξεπζεο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο.  

9. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ λνζνθνκείνπ σο παξφρνπ δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο. Αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλάινγεο κε ηηο πθηζηάκελεο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Δμνξζνινγηζκφο ηεο δηαρείξηζεο κε κεραλνξγάλσζε θαη 

δηαδηθηχσζε ελδνλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 

ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

εηδηθνηήησλ απφ ην νξγαλφγξακκα ησλ Ννζνθνκείσλ. Αζθαιείο εθεκεξίεο θαη 

αλζξψπηλεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ). Αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα 

κε ακνηβέο αμηνπξεπείο αλάινγα κε ηελ εμέιημε. Δλίζρπζε ησλ θιηλψλ θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΘ.  

10. Δλίζρπζε ηνπ ΔΚΑΒ κε αζζελνθφξα θαη πξνζιήςεηο δηαζσζηψλ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ.  

11. Άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ λέσλ ηαηξψλ απφ ηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ κε 

δηεθδίθεζε άκεζσλ κφληκσλ πξνζιήςεσλ ζην ΔΤ θαη ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο.  



ΙΑΣΡΙΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ  ΠΑΣΡΩΝ   Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Σ.Θ.: 1171 Σ.Κ.: 26110 - ΠΑΣΡΑ 

http://www.ispatras.gr       &       e-mail: ispatras@yahoo.gr  
 

12. ηειέρσζε θαη αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζπεπζε 

ησλ εξγαζηψλ θαη παξάδνζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ Άγηνο Αλδξέαο θαη πξφζιεςε 

ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Αζθαιήο κεηαθνξά θιηληθψλ ζην λέν θηίξην κε 

ζπλζήθεο άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηειέρσζεο ηαηξηθνχ δπλακηθνχ. 

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ ζην ΠΓΝΠαηξψλ. Άκεζε ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παηδηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ «Καξακαλδάλεην» κε άκεζε ζηειέρσζε ησλ ππνεηδηθνηήησλ 

ηεο παηδηαηξηθήο θαη παηδνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο θαη ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ. 

Η επίζπεπζε ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ δηάζσζεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε θαζψο ην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο ιεηηνπξγεί ζε εμαηξεηηθά νξηαθφ ζεκείν, 

ιφγσ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, ηεο ππνζηειέρσζεο, ηεο έιιεηςεο αλαλέσζεο ηαηξηθνχ θαη 

παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνπζέλσζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

Καινχκε ηελ πνιηηηθή εγεζία λα πξνρσξήζεη κε γνξγά βήκαηα ζηελ πινπνίεζε ζρεδίνπ 

εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ πνιηηψλ. 

 

 

 


