
 

 

         

        Αθήνα 4 Μαρτίου 2020 

               Α.Π.: 4981 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

 

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια πραγματοποίησε σήμερα το 

μεσημέρι το ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), όπου και 

συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον ιατρικό κλάδο, αλλά και 

το μεγάλο ζήτημα της δημόσιας υγείας, τον κορωνοϊό.  

Από την πλευρά του ΠΙΣ ετέθησαν στον υπουργό Υγείας τα εξής θέματα:  

 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): 

 

Τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ επεσήμαναν στον κ.Κικίλια ότι το σύστημα της ΠΦΥ θα 

πρέπει να αναμορφωθεί πλήρως, ώστε οι Μονάδες να μπορέσουν να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά και να αποσυμφορήσουν τα ήδη βεβαρημένα νοσοκομεία. Οι όποιες 

αλλαγές συζητηθούν και προωθηθούν, θα πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή του 

ΠΙΣ, δεδομένου ότι εκπροσωπεί το σύνολο των γιατρών της χώρας. Απαραίτητη 

κρίνεται η οριοθέτηση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού με αξιοπρεπείς αμοιβές, 

κίνητρα και ισορροπημένη σύγκλιση με τις άλλες ειδικότητες και με τα Ευρωπαϊκά 

δεδομένα.   

 

Επίσης διατυπώθηκε από τον ΠΙΣ η ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες για 

ελεύθερη επιλογή γιατρού, να υπάρξει αξιοποίηση του συνόλου των ειδικοτήτων που 

αποτελούν τον επιστημονικό πλούτο της χώρας, καθώς και να μην γίνει περαιτέρω 

ανάπτυξη των ΤΟΜΥ.  

 

 

Το ΕΣΥ 

 

Σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ο ΠΙΣ έχει καταθέσει αναλυτικά τις 

προτάσεις του, οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν και να αναλυθούν διεξοδικά με 

την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Πριν από όλα όμως θα πρέπει να υπάρξει 

ενίσχυση όλων των δομών του ΕΣΥ και στελέχωση των Νοσοκομείων και των  

 



 

 

 

Μονάδων Υγείας. Ταυτόχρονα ο ΠΙΣ έθεσε στον υπουργό Υγείας την επιτακτική 

ανάγκη να στελεχωθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με το απαραίτητο 

προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν νέες κλίνες, αλλά και εκείνες που 

παραμένουν κλειστές, ώστε να μπορέσει το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στις 

νέες απειλές της δημόσιας υγείας.  

 

 

Ο ΕΟΠΥΥ 

 

Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ ανέλυσε λεπτομερώς τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι συνεργαζόμενοι ειδικοί γιατροί, ζητώντας να υπάρξει άμεσα 

αναμόρφωση του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων με τον ΠΙΣ, ώστε να 

καλυφθούν τα κενά στις διάφορες περιοχές της χώρας. Οι συμβάσεις των γιατρών θα 

πρέπει να έχουν ελκυστικό χαρακτήρα ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του 

ιατρικού κόσμου.  

 

Σε ότι αφορά στο ληστρικό clawback που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα 

των συμβεβλημένων εργαστηριακών, κλινικοεργαστηριακών ιατρών και 

πολυϊατρείων, το ΔΣ του ΠΙΣ τόνισε στον υπουργό Υγείας πως θα πρέπει να 

υπογραφεί άμεσα μνημόνιο συνεργασίας εξάλειψης του clawback με πλαίσιο 

διαρθρωτικών μέτρων και σαφέστατο χρονοδιάγραμμα, με σκοπό τη μείωση και το 

μηδενισμό του καταστρεπτικού αυτού μέτρου.   

 

 

Πολυφαρμακία- κατάχρηση αντιβιοτικών  

 

Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη δέσμευση του υπουργού Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια για τη 

μη χορήγηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή ή με συνταγή 

εκ των υστέρων.  

Ο ΠΙΣ θεωρεί ότι πρόκειται για θέμα πρώτιστης σημασίας για τη δημόσια υγεία, 

αφού η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, αλλά και γενικότερα φαρμάκων, οδηγεί σε 

ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων που θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου τις προσεχείς 

δεκαετίες, ενώ έχει αποδειχθεί ότι το φαινόμενο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία του πληθυσμού. Όλα αυτά τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει παραγωγή νέων 

αντιβιοτικών τα τελευταία δύο χρόνια.  

 

 

 



 

 

 

Ο ΠΙΣ εξέφρασε πάντως την ικανοποίηση του για τη δέσμευση του υπουργού Υγείας 

ότι θα υπάρξει ρύθμιση σε σχετικό άρθρο ή τροπολογία στο νομοσχέδιο που 

βρίσκεται ήδη στη Βουλή για τη Δημόσια Υγεία.  

 

 

Η ιατρική εκπαίδευση 

 

Σχετικά με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και τη διοργάνωση των ιατρικών 

συνεδρίων, τα μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ επανέλαβαν την πάγια θέση ότι η αρμοδιότητα 

των εγκρίσεων θα πρέπει να περάσει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως 

άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου.  

 

Οι αμοιβές 

 

Σε ότι αφορά στις αμοιβές των ιατρών τόσο του δημοσίου συστήματος υγείας, όσο 

και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ 

ζήτησε να υπάρξει άμεσα αύξησή τους.  

 

Οι ιατρικές αμοιβές πρέπει να συζητηθούν συνολικά σε άλλη βάση, με δεδομένη την 

επιστημονική αιμορραγία που έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι 

μισθοί είναι πολλαπλάσιοι των ελληνικών, ακόμη και σε κράτη που μοιάζουν με την 

Ελλάδα, όπως στην Κύπρο και την Μάλτα.  

 

Ο κορωνοϊός 

 

Με αφορμή τη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό και την εύλογη ανησυχία των 

πολιτών, ο ΠΙΣ ζήτησε: 

 

-Να υπάρξει διατίμηση στις μάσκες και στα αντισηπτικά προϊόντα τα οποία 

χρειάζονται κατά προτεραιότητα νοσούντες και ευπαθείς ομάδες, καθώς και το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  

 

-Να απαγορευθεί η πώληση στους πολίτες των ειδικών στολών και των γυαλιών που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία από τον κορωνοϊό. 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Να γίνει ειδική ενημέρωση από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας 

σε σχολεία, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων, σε ΚΑΠΗ, σε φυλακές κ.λ.π. και 

γενικότερα όπου υπάρχει συνάθροιση,  

 

-Η ενημέρωση θα πρέπει να εκπέμπεται σε ένα ουσιαστικό και κεντρικό σύνθημα 

όπως αυτό που γίνεται από τον ΕΟΔΥ και συμπυκνώνεται στο εξής: Εφόσον έχετε 

συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης, μένετε στο σπίτι και τηλεφωνείτε στον γιατρό 

σας. Δεν πηγαίνετε στο νοσοκομείο και στα ιατρεία απροειδοποίητα και αποφεύγετε 

χώρους συνάθροισης.  

 

Ο ΠΙΣ δήλωσε στον υπουργό Υγείας πως το σύνολο των γιατρών της χώρας είναι σε 

ετοιμότητα για να συνδράμουν στο κρατικό σύστημα εφόσον χρειαστεί.  

 

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                        
Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος   Δρ  Γεώργιος  Ι. Ελευθερίου 

Πλαστικός Χειρουργός                    Αγγειοχειρουργός 

 

 

       
 


