
 

 

 

 

 

   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Έκδηλη αγανάκτηση των συμβεβλημένων ιατρών ΕΟΠΥΥ κατά την έκτακτη σύσκεψη στον 

ΙΣΠ. 

Μετά από τη δημιουργία έντονης δυσλειτουργίας στα συμβεβλημένα ιατρεία από την εφαρμογή 

της εγκυκλίου περί του νέου τρόπου επισκέψεων διενεργήθηκε έκτακτη σύσκεψη στα γραφεία του 

ΙΣΠ, όπου κατατέθηκε από τους συναδέλφους η έκδηλη δυσφορία τους για την επιχειρούμενη 

επιστράτευση του ωραρίου του ιατρείου τους, για τις οποίες αμείβονται με μεγάλες περικοπές και 

με εξάμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση.  

 

Ο "ανεύθυνος" παρεμβατισμός του ΕΟΠΥΥ στη λειτουργία των ιατρείων καταστρατηγεί την 

επιστημονική ελευθερία του ιατρού, τορπιλίζει τους κανόνες της ιατρικής ευθύνης απέναντι στον 

ασθενή και θέτει ανισότιμους κανόνες στην άσκηση της ιατρικής, προκαλώντας αθέμιτο 

ανταγωνισμό στην παροχή ΠΦΥ και ανισότητες πρόσβασης των πολιτών στα ιατρεία. 

 

Η πάταξη των εικονικών επισκέψεων είναι επιθυμητή και δίκαιη όταν προκαλεί στοχευμένη 

ανίχνευση παραβατικότητας.  

 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ευκολία μέσω: 

 

1. της real time ηλεκτρονικής καταγραφής αντισυμβατικών συμπεριφορών συναδέλφων, οι 

οποίες πρέπει να ελεγχθούν 

2. ηλεκτρονικής ανίχνευσης σταθερών επιλεκτικών συνεργασιών και  

3. έκδοσης ειδικού μυστικού αριθμού (pin) στον ασθενή που θα προστατεύει ως δικλείδα 

ασφαλείας κάθε ηλεκτρονική πράξη υπηρεσίας υγείας. Οι αριθμοί ΑΜΚΑ πολιτών που 

κυκλοφορούν ελεύθερα σε άγνωστους χώρους αποτελούν σκανδαλώδες όχημα συναλλαγής 

και προκλητής ζήτησης.  

 

Μνημειώδης είναι η προχειρότητα, η αοριστία και η ασάφεια με την οποία αντιμετώπισε η διοίκηση 

του ΕΟΠΥΥ το όλο εγχείρημα, το διήμερο blackout στο e-ΔΑΠΥ και τα συνεχιζόμενα προβλήματα 

στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο προκαλεί κυριολεκτικό "έμφραγμα" σε 

όλα τα ιατρεία, στις κρατικές δομές ΠΦΥ και στα Νοσοκομεία.  

 

Η εφιαλτική κατάσταση από την αναλγησία της διοίκησης του Οργανισμού έχει εξαντλήσει κάθε 

όριο υπομονής και αντοχής των ιατρών, που αμείβονται ελάχιστα για τις υπηρεσίες που παρέχουν 

με αδιανόητες περικοπές, clawback, ΕΦΚΑ, πρωτοφανείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Εκφράστηκε τάση αποχώρησης των ιατρών και καταγγελίας της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ, κύμα που 

ήδη καταγράφεται έμπρακτα και σε άλλες πόλεις της χώρας.   

 

Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει γίνει κοινωνός προφορικών ή γραπτών διαμαρτυριών δεκάδων 

πολιτών κατά της απόφασης της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.  
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