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Αναβρασµός επικρατεί στο 
χώρο της υγείας. Νοσοκοµειακοί 

γιατροί και γιατροί του 
ΕΟΠΥΥ µε τη στήριξη και 
του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου πραγµατοποιούν 
τετράωρη στάση εργασίας 
την Πέµπτη, από τις 11 το 
πρωί έως τις 3 µετά το µεσηµέρι. 

Της Νικολέττας Μπούκα 

nikolettabouka@yahoo.gr 

Στη 1 µ. µ. θα πραγµατοποιήσουν 
συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο 

Υγείας και θα συνεχίσουν 
µε πορεία προς τη Βουλή. Αίτηµα 

τους η απόσυρση του νοµοσχεδίου που 
διαλύει την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 
(ΠΦΥ) και ταυτόχρονα απειλεί µε διάλυση 
τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας, αφήνοντας 

τους πολίτες χωρίς περίθαλψη. 
Όπως καταγγέλλει η εκτελεστική γραµµατεία 

της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών 
Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), 

η νέα χρονιά βρίσκει την Ελλάδα στη δίνη 
µιας παρατεταµένης ύφεσης και µιας ανθρωπιστικής 

τραγωδίας. Στην υγεία µεθοδεύεται 
η εφαρµογή όλων των σχεδίων 

των δανειστών και της Task force για 
δραµατική µείωση των κοινωνικών δαπανών 

στην Ελλάδα, νέες περικοπές στη 
χρηµατοδότηση των λειτουργικών αναγκών 

των νοσοκοµείων και συνολικά της 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σταδιακή 

απόσυρση του κράτους και περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση 

των υπηρεσιών υγείας, φθηνό 
πακέτο παροχών στους πολίτες και µεγαλύτερη 

επιβάρυνσή τους σε ιδιωτικές 
δαπάνες, βίαιη µετατροπή του ΕΟΠΥΥ 
σε Ασφαλιστικό Οργανισµό Υγείας, που 
θα αγοράζει υπηρεσίες κυρίως από τον 
ιδιωτικό τοµέα, από τις αλυσίδες διαγνωστικών 

κέντρων και συνολικά από τα µεγάλα 
ιδιωτικά κερδοσκοπικά συµφέροντα 

«To ΕΣΥ οδηγείται στην πλήρη απαξίωση 
και ουρρίκνωσή του µε νέες συγχωνεύσεις 
κλινικών και τµηµάτων νοσοκοµείων, µε 
κραυγαλέες ελλείψεις σε νοσηλευτικό, ιατρικό, 

εργαστηριακό προσωπικό, σε υγει- 

Τπν Πέµπτη προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας και πανυγειονοµι 

Υγεια Στο δρόµο κατεβαίνο 
ΥΠΟΥΡΠΒ^ΥΓΙΙΛΧ 

Σύµφωνο µε τους νοσοκοµειακούς γιατρούς από το νοµοσχέδιο του Αδωνι Γεωργιάδη 
για την ΠΦΥ προκύπτει κατεδάφιση και αυτών των υποβαθµισµένων 

υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας που παρείχαν το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ. 
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ 

ονοµικό υλικό, σε απαραίτητα φάρµακα 
για τους νοσηλευόµενους ασθενείς και 
διακοπή χηµειοθεραπειών και θεραπευτικών 

σχηµάτων ασθενών µε ειδικές παθήσεις», 
επισηµαίνει η ΟΕΝΓΕ. 

∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΠΦΥ 

Σύµφωνα µε τους νοσοκοµειακούς για¬ 

τρούς ano το νοµοσχέδιο του Αδωνι Γεωργιάδη 
για την ΠΦΥ προκύπτει κατεδάφιση 

και αυτών των υποβαθµισµένων 
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
που παρείχαν το IRA και ο ΕΟΠΥΥ. Κι 
αυτό διόπ µεταξύ άλλων όσα προβλέπονται 
δεν συνοδεύονται από έναν σαφή κυβερνητικό 

σχεδιασµό για τη συνολική οργά- 

Χωρίς επιτροπές Παράταση 
για φάρµακα υψηλού κόστους 
Παράταση για δεύτερο µήνα δίνει ο 
ΕΟΠΥΥ στη χορήγηση φαρµάκων υψηλού 

κόστους, αφού οι επιτροπές φαρµάκων 
εξωτερικού και υψηλού κόστους 

δεν λειτουργούν εξαιτίας της 
παρατεινόµενης απεργίας της Οµοσπονδίας 

Γιατρών ΕΟΠΥΥ. 

Έτσι µε απόφαση του Οργανισµού οι 
ασφαλισµένοι θα συνεχίσουν να παίρνουν 

τα φάρµακά τους για ακόµη έναν 
µήνα χωρίς απόφαση των επιτροπών 
και µε ευθύνη του θεράποντα γιατρού. 
Η ένδειξη χορήγησης πρέπει να σηµειώνεται 

στο βιβλιάριο ασθενείας. 

νωση της πρόληψης, της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας, της περίθαλψης, της 
νοσηλείας στο σπίτι, της αποκατάστασης 
µε βάση τον υγειονοµικό χάρτη της χώρας, 
που δεν ολοκληρώθηκε παρά τα µεγάλα 
ποσά τα οποία δαπανήθηκαν. 

Επίσης είναι ανύπαρκτος ο αναλυτικός 
σχεδιασµός µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, 

επαρκείς πόρους και χρονοδιάγραµµα 
για τη συνέχιση της λειτουργίας των 

πολυιατρείων του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και των 
εργαστηρίων τους, την ίδρυση νέων αστικών 

κέντρων υγείας, τη διαούνδεσή τους 
µε τα νοσοκοµεία, την άµεση εφαρµογή 
του οικογενειακού γιατρού και της διεπιστηµονικής 

οµάδας υγείας (επισκέπτες 
υγείας, νοσηλευτές, γιατροί εργασίας, 
φυσικής αγωγής και αποκατάστασης, 
φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί), καθώς και την 
υλοποίηση της 24ωρης εφηµερίας των 
πολυιατρείων-αστικών κέντρων υγείας. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
(ΠΙΣ) επισηµαίνει ότι η καταστροφική 
πολιτική που προωθείται στον τοµέα 
της υγείας πρέπει να σταµατήσει άµεσα. 
Για το λόγο αυτό ζητεί από τους φορείς 
και τους πολίτες τη συµπαράσταση τους, 
για να µη διαλυθεί η δηµόσια ΠΦΥ, να 
σταµατήσουν οι αυθαίρετες παρεµβάσεις 
στη λειτουργία των γιατρών µε τα απαράδεκτα 

πλαφόν σε φάρµακα και διαγνωστικές 
εξετάσεις και να ακυρωθεί 

το χαράτσι στους ασθενείς για επισκέψεις 
- φάρµακα - εξετάσεις. Επίσης να σταµατήσουν 

η εµπορευµατοποίηση της 
υγείας και η προωθούµενη εκχώρησή 
της στις µεγάλες επιχειρήσεις υγείας 
και να προωθηθεί εθνικός σχεδιασµός 
για την υγεία και την περίθαλψη του 
ελληνικού λαού µε τη συµµετοχή όλων 
των εµπλεκοµένων (κοµµάτων - φορέων 
- πολιτών). 

ΠΑΙΖΟΥΝ ME ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Τις προθέσεις της κυβέρνησης για τη µετατροπή 
του ΕΟΠΥΥ µόνον σε αγοραστή 

υπηρεσιών υγείας καταγγέλλει ο Σύλλογος 

www.clipnews.gr
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κό συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Υγείας 

w γιατροί του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ 
Εργαζοµένων του αντικαρκινικού νοσοκοµείου 

«Θεαγένειο». 
«Ο ΕΟΠΥΥ θα στέλνει τους ασφαλισµένους 

εκεί όπου έχει κάνει σύµβαση, 
είτε σε ιδιώτες είτε σε ΜΚΟ η σε δηµόσιες 

δοµές. Την ταλαιπωρία την έχουν 
σίγουρα εξασφαλισµένη για τον κόσµο, 
ενώ η εµπορευµατοποίηση και η ιδιωτικοποίηση 

τους συστήµατος προχωρούν 
όλο και περισσότερο», τονίζουν οι εργαζόµενοι. 

Παράλληλα επισηµαίνουν ότι «η συγκυβέρνηση 
και ο ΕΟΠΥΥ παίζουν µε τη 

ζωή των αρρώστων, βάζοντας επικίνδυνα 
πλαφόν στη συνταγογράφηση, ενώ καρκινοπαθείς 

κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς 
χηµειοθεραπείες. Οι ασφαλισµένοι, όσο 
και αυτοί που δεν έχουν ασφαλιστική 
ικανότητα, δικαιούνται δωρεάν και µάλιστα 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας». 

αγωνιζονται οι γιατροι 
Στο µεταξύ αποφασισµένοι να συνεχίσουν 
µέχρι τέλους τον αγώνα τους φαίνεται 
ότι είναι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι 
απεργούν έως και την Παρασκευή. Η 

Αποφασισµένοι να συνεχίσουν 
µέχρι τέλους τον αγώνα τους 
φαίνεται ότι είναι οι γιατροί 
του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι απεργούν 
έως και την Παρασκευή 

τελευταία συνάντηση που είχαν µε τον 
υπουργό Υγείας ναυάγησε, ενώ σήµερα 
πραγµατοποιούν έκτακτη γενική συνέλευση, 

στην οποία καλούν τους εκπροσώπους 
όλων των κοµµάτων να παραστούν 

και να τοποθετηθούν σχετικά µε 
τις αλλαγές που προωθούνται. 

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλουν 
την προχειρότητα σύνταξης του νοµοσχεδίου 

για την ΠΦΥ µε τα συνεπαγόµενα 
νοµικά ελαττώµατα και ατέλειες, τις 
αβλεψίες ως προς τις δαπάνες, την απόλυση 

του ιατρικού προσωπικού µέσω 
αντισυνταγµατικών µεθοδεύσεων διαθεσιµότητας, 

τις τραγικές επιπτώσεις 
ano την κατάργηση της δηµόσιας πρωτοβάθµιας 

υγείας, καθώς και την ταχύτητα 
µε την οποία επιχειρείται να ψηφιστεί 
ένα τέτοιο νοµοσχέδιο-εξάµβλωµα. 

Πάντως το περίφηµο νοµοσχέδιο του 
Αδωνι Γεωργιάδη είναι πιθανό να κατατεθεί 

τελικά στη Βουλή στο τέλος της 
εβδοµάδας κι αφού ενσωµατωθούν οι 
όποιες αλλαγές. Στο σηµείο στο οποίο 
δεν προβλέπεται να κάνει πίσω ο υπουργός 

µετά και τη συµφωνία µε το ΠΑΣΟΚ 
είναι στη σχέση εργασίας των γιατρών 
µε το νέο ΕΟΠΥΥ, που θα είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης. Μόλις 
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, θα αρχίσει η 
διαθεσιµότητα, η οποία εκτιµάται ότι 
θα διαρκέσει περίπου έναν µήνα. 

Σήµα κινδύνου για την τύχη του εξοπλισµού 
και των φαρµάκων των πολυιατρείων 

και των µονάδων του ΕΟΠΥΥ 
εκπέµπει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων 

του Οργανισµού. Όπως επισηµαίνει, 
πανελλαδικά υπάρχουν 47 νοµαρχιακές 

µονάδες υγείας, 54 τοπικές 
µονάδες υγείας και 240 τοπικά ιατρεία, 
των οποίων τα υλικά -αναλώσιµα, υγειονοµικό 

υλικό, πάγιος εξοπλισµός- είναι 
τεράστιας αξίας και τα έχουν ακριβοπληρώσει 

οι ασφαλισµένοι µε τις εισφορές 
τους. Πανάκριβα ιατρικά µηχανήµατα 
χρειάζονται συντήρηση, ενώ υγειονοµικό 
και φαρµακευτικό υλικό κινδυνεύουν 
να αχρηστευτούν µέσα στον έναν µήνα 
(αν είναι τόσο το χρονικό διάστηµα) που 
θα παραµείνουν κλειστές οι µονάδες 
υγείας. Μάλιστα σε συνάντηση που είχε 
ο Σύλλογος µε τον υφυπουργό Υγείας 
Αντώνη Μπέζα σχετικά µε το σχέδιο νόµου 

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας 
(ΠΕ∆Υ) και λοιπές διατάξεις» τού ανέδειξε 
πολλά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα 

που θα δηµιουργηθούν µε την 
ψήφισή του. 

Ένα από αυτά είναι οι ανυπέρβλητες 
δυσκολίες υλοποίησης της παρ. 8 του 
άρθρου 21, όπου προβλέπεται η διενέργεια 

απογραφής του πάσης φύσεως υγειονοµικού, 
φαρµακευτικού και λοιπού 

αναλώσιµου υλικού των µονάδων υγείας 
ano τις περιφερειακές διευθύνσεις του 
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θα έχουν την πλήρη 
ευθύνη για τη διαφύλαξη της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας µέχρι την οριστική 

παράδοσή τους στις οικείες ΥΠΕ. 
«Αναδείξαµε την αδυναµία των περιφερειακών 

διευθύνσεων να αναλάβουν 
αυτό το έργο, διότι αφενός δεν διαθέτουν 
προσωπικό εξειδικευµένο, ώστε να παραλάβουν 

τον ιατρικό εξοπλισµό, το υγειονοµικό 
και φαρµακευτικό υλικό, αφετέρου 

πολλές από τις διευθύνσεις αυτές 
είναι υποστελεχωµένες. Εκφράσαµε τους 

Υγειονοµικό και φαρµακευτικό υλικό κινδυνεύουν να αχρηστευτούν µέσα στον 
έναν µήνα (αν τελικά είναι τόσο το χρονικό διάστηµα) ηου θα παραµείνουν κλειστές 

οι µονάδες υγείας. ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ 

Κινδυνεύει να αχρηστευτεί 
πανάκριβος εξοπλισµός 
προβληµατισµούς για τη διαδικασία που 
θα τηρηθεί σε διευθύνσεις που έχουν 
ιδιαιτερότητες, π.χ. νησιωτικές και αποµακρυσµένες 

περιοχές, µεγάλος αριθµός 
µονάδων για παραλαβή κ.λπ.», τονίζει 
σε ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Εργαζοµένων ΕΟΠΥΥ. 
Ο υφυπουργός προβληµατίστηκε έντονα 

και µεταξύ άλλων συζητήθηκε η 
πρόταση να αναλάβουν οι οικείες ΥΠΕ 
το έργο της παραλαβής και της διαφύλαξης 

της κινητής και ακίνητης περιουσίας, 
αφού οι µονάδες υγείας σε έναν 

µήνα θα ενταχθούν στην οργανωτική δοµή 
των ΥΠΕ. 

προ εκπλήξεως 
Ωστόσο µε µία αιφνιδιαστική απόφασή 
της η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ εξέδωσε έγγραφο 

µε το οποίο εξουσιοδοτεί τους 
προϊσταµένους των µονάδων υγείας να 

συγκροτήσουν τριµελείς επιτροπές, προκειµένου 
να γίνει καταγραφή του πάσης 

φύσεως υλικού. Παράλληλα µε ευθύνη 
των προϊσταµένων των περιφερειακών 
διευθύνσεων θα συσταθούν αντίστοιχες 
τριµελείς επιτροπές παραλαβής του υλικού. 

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι το έργο 
των επιτροπών πρέπει να ολοκληρωθεί 
µέχρι την ψήφιση του νοµοσχεδίου από 
τη Βουλή. «Είναι αδύνατον το διοικητικό 
προσωπικό και οι διευθυντές των περιφερειακών 

διευθύνσεων να µπορέσουν 
να παραλάβουν και να διαφυλάξουν την 
κινητή και ακίνητη περιουσία. Καλούµε 
την πολιτική ηγεσία να δείξει πφίσσότερο 
σεβασµό στην περιουσία των ασφαλισµένων, 

να σχεδιάσει και να οργανώσει 
από την αρχή τη διαδικασία απογραφής, 
παράδοσης και παραλαβής των µονάδων 
υγείας», επισηµαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

Εργαζοµένων ΕΟΠΥΥ. 

Πλαφόν και σε διαγνωστικές εξετάσεις ετοιµάζει ο Άδωνις 
Τελειωµό φαίνεται να µην έχουν οι 

περιπέτειες των ασφαλισµένων του 
ΕΟΠΥΥ. Μετά το πλαφόν στη συνταγογράφηση, 

που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, 
καθώς σι ασφαλισµένοι ψάχνουν 

από ιατρείο σε ιατρείο να βρουν 
γιατρό που µπορεί να τους γράψει τα 
φάρµακά τους, χωρίς να... παρανοµήσει, 
έρχεται και πλαφόν στις διαγνωστικές 
εξετάσεις. 

Σύµφωνα µε το νόµο που έχει ψηφιστεί 
και µε βάση την υπουργική απόφαση 
που ήδη έχει εκδοθεί οι γιατροί πρέπει 
να χορηγούν λιγότερα παραπεµπτικά 
για εξετάσεις κατά 20%, καθώς το επιτρεπόµενο 

όριο θα καθορίζεται µε βάση 
το 80% όσων παραπεµπτικών είχαν δοθεί 

το 2013. Εφόσον λοιπόν ο γιατρός συµπληρώσει 
το πλαφόν αυτό, δεν θα µπορεί 

να εξυπηρετήσει άλλους ασθενείς, οι 
οποίοι µε τη σειρά τους πρέπει να αναζητήσουν 

κάποιον που δεν το έχει συµπληρώσει, 
ώστε να µπορέσουν να υποβληθούν 

στην αναγκαία εξέταση. 
Στο µεταξύ συνεχίζονται οι αντιδράσεις 

για το πλαφόν στη συνταγογράφηση 
φαρµάκων, χωρίς ωστόσο να ιδρώνει το 
αυτί του Αδωνι Γεωργιάδη. Μερικές βελτιώσεις 

σε ατοµικό επίπεδο µπορούν 
να γίνουν µόνον µέσω του ειδικού email 
που δηµιούργησε το υπουργείο Υγείας 
και είναι το plafoniatroi@eopyy.gov.gr., 
στο οποίο όσοι γιατροί θεωρούν ότι αδικήθηκαν 

καταθέτουν τις διαµαρτυρίες 

τους. Πάντως σύµφωνα µε τη διοίκηση 
του ΕΟΠΥΥ δυνατότητα αύξησης του 
ορίου συνταγογράφησης έχουν «ένας 
γιατρός που έκανε έναρξη επαγγέλµατος 
µέσα στο 2013 ή ένας ειδικευόµενος 
γιατρός που του απονεµήθηκε ειδικότητα 
µέσα στο 2013 ή να δηλωθεί αλλαγή 
στις εργασιακές συνθήκες ή αύξηση των 
επισκέψεων από 200 σε 400 και άλλες 
περιπτώσεις». 

Πάντως σήµερα, στις 12.30 το µεσηµέρι, 
το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού 

Συλλόγου θα συναντηθεί µε τον 
υφυπουργό Υγείας Αντώνη Μπέζα και 
τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ∆ηµήτριο Κοντό 
για το θέµα του πλαφόν στη συνταγογράφηση 

και στις διαγνωστικές εξετάσεις. 
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