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Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοςπονδία Ενϊςεων Νοςοκομειακϊν Γιατρϊν Ελλάδασ 

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014  

Α.Π:5253(α) 

 

 

ΠΡΟ ΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΣΩΝ ΕΝΩΕΩΝ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΣΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΟΕΝΓΕ 

 

υνεδρίαςε τθν Πζμπτθ 16-1-14 θ Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΟΕΝΓΕ και ςυηιτθςε όλα τα ςοβαρά 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν τραγικι κατάςταςθ τθσ  χϊρασ και τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. 

Διαπίςτωςε ότι : 

- Η  νζα χρονιά βρίςκει τθν Ελλάδα ςτη δίνη μιασ παρατεταμζνησ φφεςησ και μιασ ανθρωπιςτικήσ 

τραγωδίασ. Η ςυγκυβζρνθςθ ΝΔ – ΠΑΟΚ, παρά τθν επιςιμανςθ ακόμθ και του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου ότι οι μνθμονιακζσ ςυνταγζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του χρζουσ ιταν καταςτροφικζσ, 

ςυνεχίηει απροκάλυπτα τθν υλοποίθςθ δεςμεφςεων που βακαίνουν τθν κοινωνικι εξακλίωςθ, τθν 

υπερχρζωςθ, αλλά και τθν απειλι λεθλαςίασ τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ περιουςίασ των ελλινων 

πολιτϊν. 

- τθν Τγεία μεκοδεφεται θ εφαρμογι όλων των ςχεδίων των δανειςτϊν και τθσ TASK FORCE για 

δραματική μείωςη των κοινωνικών δαπανών ςτην Ελλάδα, νζεσ περικοπζσ ςτθ χρθματοδότθςθ 

των λειτουργικϊν αναγκϊν των Νοςοκομείων και ςυνολικά τθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, 

ςταδιακι απόςυρςθ του κράτουσ και περαιτζρω ιδιωτικοποίθςθ και εμπορευματοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν υγείασ, φκθνό πακζτο παροχϊν ςτουσ πολίτεσ και μεγαλφτερθ επιβάρυνςι τουσ ςε 

ιδιωτικζσ δαπάνεσ, βίαιθ μετατροπι του ΕΟΠΤΤ ςε Αςφαλιςτικό Οργανιςμό Τγείασ που κα 

αγοράηει υπθρεςίεσ κυρίωσ  από τον ιδιωτικό τομζα, από τισ αλυςίδεσ διαγνωςτικϊν κζντρων και 

ςυνολικά από τα μεγάλα ιδιωτικά κερδοςκοπικά ςυμφζροντα. 

- Η απόςυρςθ του χαρατςιοφ των 25 ευρϊ για κάκε ειςαγωγι ςτα νοςοκομεία ιταν αποτζλεςμα 

τθσ γενικευμζνθσ λαϊκισ κατακραυγισ για ζνα μνημονιακό μζτρο κοινωνικήσ βαρβαρότητασ. 

Ωςτόςο παραμζνουν τα χαράτςια του 1 ευρϊ για κάκε ςυνταγι, των 5 ευρϊ για κάκε εξζταςθ ςτα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τθσ υπζρογκθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ φαρμακευτικι δαπάνθ, 

τθσ αποκλειςτικά ιδιωτικισ δαπάνθσ για τα μθ ςυνταγογραφοφμενα φάρμακα, τθσ ςυμμετοχισ με 

15% ςτισ εργαςτθριακζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ, το υψθλό κόςτοσ των Κλειςτϊν Ενοποιθμζνων 
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Νοςθλίων και το ζςχατο (όχι όμωσ και τελευταίο) μζτρο του πλαφόν ςτο κόςτοσ 

ςυνταγογράφιςθσ, το οποίο προκαλεί τεράςτια προβλιματα ςτθ φαρμακευτικι αγωγι των 

αςκενϊν. 

- Σο Εθνικό φςτημα Τγείασ οδηγείται ςτη πλήρη απαξίωςη και ςυρρίκνωςι του, με νζεσ 

ςυγχωνεφςεισ Κλινικϊν και Σμθμάτων Νοςοκομείων, με κραυγαλζεσ ελλείψεισ ςε νοςθλευτικό, 

ιατρικό, εργαςτθριακό προςωπικό, ςε υγειονομικό υλικό, ςε απαραίτθτα φάρμακα για τουσ 

νοςθλευόμενουσ αςκενείσ και διακοπι χθμειοκεραπειϊν και κεραπευτικϊν ςχθμάτων αςκενϊν 

με ειδικζσ πακιςεισ. 

-  Σο κυβερνθτικό χζδιο Νόμου που ανακοινϊκθκε ςτισ 11/1/2014 με κζμα τθν  οργάνωςθ 

«Πρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Τγείασ»,  αποδεικνφει ότι θ διάλυςθ, ο ξαφνικόσ κάνατοσ του 

ΕΟΠΤΤ ωσ παρόχου υπθρεςιϊν υγείασ, θ διακεςιμότθτα 8691 γιατρϊν και άλλων υπαλλιλων του 

και θ διοικθτικι υπαγωγι των δομϊν του ΙΚΑ-ΕΟΠΤΤ  ςτισ Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ, ζγιναν για 

προφανείσ πια λόγουσ: α) για νϋ αποτελζςουν τθ νζα δεξαμενι διακεςιμότθτασ και απολφςεων 

που επιβάλλουν οι μνθμονιακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ β) να ςυντελζςουν ςτθ δραματικι 

μείωςθ των δθμόςιων δαπανϊν υγείασ  γ) να μετακυλιςουν δαπάνεσ του κράτουσ ςτισ τςζπεσ 

των πολιτϊν, ςτουσ οποίουσ κα παρζχεται μόνον ζνα «βαςικό πακζτο υπθρεςιϊν υγείασ»   δ) να 

επιταχφνουν τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ μεγαλόςχθμουσ ιδιϊτεσ «επενδυτζσ» 

και ςτα ιδιωτικά κερδοςκοπικά ςυμφζροντα. 

-  Οι διατάξεισ του νομοςχεδίου  δεν αποδεικνφουν τον ιςχυριςμό ότι «επιχειρείται θ ολοκλιρωςθ 

των υπθρεςιϊν υγείασ ζχοντασ ωσ ςτόχο να τοποκετθκεί ο πολίτθσ ςτο επίκεντρο τθσ 

υγειονομικισ φροντίδασ», κακϊσ και ότι « το κράτοσ μεριμνά και εγγυάται τθν παροχι υπθρεςιϊν 

υγείασ ςτο ςφνολο των πολιτϊν, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ και ικανζσ να διαςφαλίςουν τθν υγεία 

τουσ και να προωκιςουν τθν κοινωνικι ευθμερία». 

-  Δεν  ςυνοδεφονται από ζνα ςαφι κυβερνθτικό ςχεδιαςμό για τθ ςυνολικι οργάνωςθ τθσ 

πρόλθψθσ, τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, τθσ περίκαλψθσ, τθσ νοςθλείασ ςτο ςπίτι, τθσ 

αποκατάςταςθσ, με βάςθ τον Τγειονομικό Χάρτθ τθσ χϊρασ, που δεν ολοκλθρϊκθκε παρά τα 

μεγάλα ποςά τα οποία δαπανικθκαν. 

-  Είναι ανφπαρκτοσ ο αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ με ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ, επαρκείσ πόρουσ και 

χρονοδιάγραμμα για τθν ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των Πολυιατρείων του ΙΚΑ-ΕΟΠΤΤ και των 

Εργαςτθρίων τουσ, τθν ίδρυςθ νζων Αςτικϊν Κζντρων Τγείασ, τθν διαςφνδεςι τουσ με τα 

Νοςοκομεία, τθν άμεςθ εφαρμογι του οικογενειακοφ γιατροφ και τθσ διεπιςτθμονικισ Ομάδασ 

Τγείασ (επιςκζπτεσ υγείασ, νοςθλευτζσ, γιατροί εργαςίασ, φυςικισ αγωγισ και αποκατάςταςθσ, 

φυςικοκεραπευτζσ, λογοκεραπευτζσ, κοινωνικοί λειτουργοί), κακϊσ οι προχποκζςεισ υλοποίθςθσ 

τθσ 24ωρθσ εφθμερίασ των Πολυϊατρείων -  Αςτικϊν Κζντρων Τγείασ. 

-  το νομοςχζδιο προβλζπεται: 1) θ ίδρυςθ Αςτικϊν Κζντρων Τγείασ επαφίεται «ςτθν ζγκριςθ 

ςκοπιμότθτασ από τον Τπουργό Τγείασ…» και οι Οργανιςμοί τουσ ςε « κοινζσ Τπουργικζσ 

αποφάςεισ των Τπουργϊν Τγείασ, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ – Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
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και Οικονομικϊν»  2)  τα Κζντρα Τγείασ «δφναται», αλλά δεν υποχρεοφνται να λειτουργοφν ςε 

24ωρθ βάςθ και 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα  3)«με απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ κακορίηεται ο 

ενιαίοσ εςωτερικόσ  κανονιςμόσ λειτουργίασ των Κζντρων Τγείασ, θ ςτελζχωςι τουσ κατά 

κατθγορία, κλάδο, ειδικότθτα…» κακϊσ και « ο αρικμόσ των δικαιοφχων που επιλζγουν τον ίδιο 

οικογενειακό γιατρό, ο αναγκαίοσ αρικμόσ οικογενειακϊν γιατρϊν ανά ΔΤΠΕ, ο τρόποσ και θ 

διαδικαςία επιλογισ τουσ, ο τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν και το περιεχόμενό τουσ, θ ςυνεχιηόμενθ 

εκπαίδευςθ των οικογενειακϊν γιατρϊν και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια»  4) «οι ζννομεσ 

ςχζςεισ των οικογενειακϊν γιατρϊν με τισ ΔΤΠΕ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 

Τγείασ, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Οικονομικϊν»  5) ο ΕΟΠΤΤ διατθρεί μόνον τθν ευκφνθ για 

τθ λειτουργία των φαρμακείων του που μεταφζρονται ςτισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ του, όπου 

υφίςτανται, ωσ αυτοτελι τμιματα με αρμοδιότθτα τθν προμικεια, διαχείριςθ και διάκεςθ 

φαρμάκων και άλλων ςυναφϊν ειδϊν περίκαλψθσ», κακϊσ και για «τθ διαχείριςθ κοινοτικϊν 

προγραμμάτων», «τθν επεξεργαςία ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ ςυνταγογράφθςθ και 

φαρμακευτικι κατανάλωςθ, τον ζλεγχο των ςυνταγϊν που υποβάλλονται για εξόφλθςθ, τον 

καταλογιςμό είςπραξθσ υποχρεωτικϊν εκπτϊςεων (rebate), τθν επιςτροφι υπερβάλλουςασ 

μθνιαίασ διαφοράσ (claw back), τθν διαπίςτωςθ τθσ αναγκαιότθτασ κεραπείασ με φάρμακα που 

δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα και τον χειριςμό κεμάτων ςχετικά με τθν ειςαγωγι αυτϊν»  6) οι 

λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κζντρων Τγείασ μετά το 2014 « μεταφζρονται ςτισ ΤΠΕ», χωρίσ να 

διαςφαλίηεται θ χρθματοδότθςι τουσ 7)  ο ιδιωτικόσ κερδοςκοπικόσ τομζασ μπορεί πζραν των 

άλλων «να αναπτφξει μονάδεσ θμεριςιασ νοςθλείασ». 

-  Οι γιατροί ειδικοτιτων του ΕΟΠΤΤ, με το μιςκολόγιο που ανακοινϊκθκε για τισ αμοιβζσ τουσ ςτο 

μεταβατικό διάςτθμα και τουσ εκβιαςτικοφσ όρουσ που τίκενται, εξωκοφνται ςτθν απομάκρυνςι 

τουσ από τον δθμόςιο τομζα υγείασ. Η μόνθ κετικι διάταξθ του νομοςχεδίου είναι θ υιοκζτθςθ 

τθσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ των γιατρϊν και ςτο ΕΤ και ςτο Π.Ε.Δ.Τ. 

Σελικά με το νομοςχζδιο Γεωργιάδθ, ενϊ δεν προκφπτει οργάνωςθ τθσ Π.Φ.Τ. όπωσ ακριβϊσ ζγινε 

με τισ αντίςτοιχεσ απόπειρεσ των Τπουργϊν Τγείασ Αυγερινοφ, Γεννθματά, Κρεμαςτινοφ,  Γείτονα, 

Αλ. Παπαδόπουλου, τεφανι, προκφπτει κατεδάφιςη και αυτών των υποβαθμιςμζνων 

υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ φροντίδασ υγείασ που παρείχαν το ΙΚΑ και ο ΕΟΠΤΤ. 

- τισ ςυνκικεσ ολοφάνερθσ ςιψθσ του παρακμιακοφ νεοφιλελεφκερου ςυςτιματοσ εξουςίασ που 

οδιγθςε  τθ χϊρα ςτο βοφρκο, ακόμθ και θ ςυηιτθςθ για «ιςοδφναμα μζτρα» που κα επζτρεπαν  

ςτθ Κυβζρνθςθ των προκφμων να μθν επιβάλλει το χαράτςι των 25 ευρϊ «γιατί το κράτοσ δεν 

ζχει λεφτά», ιταν προκλθτικι. Η χρθματοδότθςθ του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ πρζπει να 

γίνεται από τα ςυνολικά ζςοδα του κράτουσ, από  τον κρατικό προχπολογιςμό, με επαρκείσ 

πόρουσ για τθ κάλυψθ των ςτόχων και τθσ αποςτολισ του, θ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

για όλουσ, αςφαλιςμζνουσ και αναςφάλιςτουσ, πρζπει να είναι ελεφκερθ και κανείσ πολίτθσ δεν 

πρζπει να πλθρϊνει τθν ϊρα τθσ ανάγκθσ. Σο ίδιο το Ελλθνικό φνταγμα επιβάλλει και τθ δίκαιθ 

φορολόγθςθ των πολιτϊν ανάλογα με τθν φοροδοτικι τουσ ικανότθτα και τθν υποχρζωςθ τθσ 

Πολιτείασ να παρζχει ιςότιμα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ ικανοποιθτικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ.   
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Η Εκτελεςτική Γραμματεία τησ ΟΕΝΓΕ  ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ : 

1. ΚΑΣΑΓΓΕΛΕΙ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ για τθ κατεδάφιςθ του ΕΤ, του ΕΟΠΤΤ, του δθμόςιου τομζα υγείασ, 

για τθ νζα επίκεςθ ςτισ άδειεσ τςζπεσ των πολιτϊν που αφορά δαπάνεσ ιατροφαρμακευτικισ 

περίκαλψθσ, για τθν υγειονομικι γενοκτονία που ςυντελείται ςτθ βωμό των μνθμονιακϊν 

ςυμβάςεων. 

2. υντονίηει τθν δράςθ τθσ ΟΕΝΓΕ με τουσ αγϊνεσ των γιατρϊν και των άλλων εργαηόμενων του 

ΕΟΠΤΤ, με τθν ΠΟΕΔΗΝ, με το πανυγειονομικό ΜΕΣΩΠΟ που ςυγκροτείται κατά τθσ κυβερνθτικισ 

πολιτικισ υγείασ, με τα κοινωνικά – πολιτικά κινιματα που αγωνίηονται για τθν ΑΝΑΣΡΟΠΗ τθσ 

νεοφιλελεφκερθσ μνθμονιακισ πολιτικισ. 

3.  Κατερχόμαςτε από κοινοφ με τον ΠΙ, τθν ΠΟΕΤΠ- ΕΟΠΤΤ κακϊσ και άλλουσ υγειονομικοφσ 

φορείσ ςε 4ωρη ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 11πμ-3 μμ την ΠΕΜΠΣΗ 23 ΓΕΝΑΡΗ για να πάρουμε μζροσ ςτο 

ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ζξω από το Τπουργείο Τγείασ ςτισ 1μμ και τθν ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΗ ΒΟΤΛΗ. Αίτθμά 

μασ θ απόςυρςθ του νομοςχεδίου που διαλφει τθν ΠΦΤ και ταυτόχρονα απειλεί με διάλυςθ τα 

Νοςοκομεία και ΚΤ, αφινοντασ τουσ πολίτεσ χωρίσ περίκαλψθ. 

4. Καλοφμε τισ Ενϊςεισ Νοςοκομειακϊν Γιατρϊν όλθσ τθσ χϊρασ ςε ςυνεργαςία με τα ωματεία 

Εργαηομζνων να ςυνεχίςουν τισ πρωτοβουλίεσ για: 

- τελζχωςθ – ςτιριξθ όλων των υποςτελεχωμζνων Σμθμάτων Νοςοκομείων με επαρκζσ ιατρικό, 

νοςθλευτικό και εργαςτθριακό προςωπικό 

- Διοριςμό όλων των γιατρϊν που ζχει ολοκλθρωκεί θ κρίςθ τουσ και τθ πραγματοποίθςθ των 

προςλιψεων που κα επιτρζψουν να αξιοποιθκοφν οι νζοι γιατροί και να υλοποιθκοφν αςφαλι 

και ποιοτικά προγράμματα εφθμεριϊν με 1 ενεργό εφθμερία τθν εβδομάδα 

- Αφξθςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των Νοςοκομείων  

- Λειτουργία όλων των ζτοιμων κλινϊν ΜΕΘ – ΜΑΦ – ΜΕΝΝ 

- Οργάνωςθ Αυτοτελϊν Σμθμάτων Επειγόντων Περιςτατικϊν  

- Αποκατάςταςθ τθσ αξιοπρζπειασ του ειδικοφ ιατρικοφ μιςκολογίου 

- Πλθρωμι όλων των εφθμεριϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί 

5. υμμετζχουμε ςτθ κινθτοποίθςθ των Κοινωνικϊν Ιατρείων ςτισ 30 Γενάρθ 

                                                    

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ 

- Σθν εφαρμογι πολιτικϊν που αναγνωρίηουν ζμπρακτα ότι θ υγεία αποτελεί κεμελιϊδεσ 

κοινωνικό αγακό και ανκρϊπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα προσ πϊλθςθ με τουσ κανόνεσ τθσ 

καπιταλιςτικισ  αγοράσ  
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- Σθν οργάνωςθ κακολικοφ,  ολοκλθρωμζνου, ποιοτικοφ, ΔΩΡΕΑΝ, αποκλειςτικά Δθμόςιου 

υςτιματοσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, περίκαλψθσ, αποκατάςταςθσ, με κατάργθςθ τθσ 

ιδιωτικισ κερδοςκοπικισ δραςτθριότθτασ ςτθν υγεία  

- Σθν ακφρωςθ όλων των αποφάςεων διακεςιμότθτασ, απολφςεων, ςυγχωνεφςεων και λουκζτων 

ςτο ΕΤ και τον ΕΟΠΤΤ. 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΕΝΓΕ 

           


