Editorial

Όλοι οι γιατροί μαζί
και σε εγρήγορση
θα νικήσουμε

Σ

το όνομα της οικονομικής κρίσης και αναδιάρθρωσης του συστήματος υγείας, η ζωή
και η μόρφωση του κάθε επιστήμονα ιατρού, μετά από χρόνια δουλειάς και αφιέρωσης
στην υπηρεσία των ασθενών συμπολιτών μας,
απαξιώνεται συνεχώς με αδόκιμα μέτρα και ερασιτεχνικές διατάξεις.
Το χάος που δημιούργησαν όσοι στο όνομα της
αναδιάρθρωσης υπέσκαψαν τα θεμέλια της Δημόσιας Υγείας με πρόχειρα οργανωμένες και βεβιασμένες αλλαγές, εξαπλώνεται σε όλες τις βαθμίδες Υγείας και Περίθαλψης του ελληνικού λαού.
Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός από επιστήμονας και λειτουργός Υγείας, μετατρέπεται σε γραμματέα ηλεκτρονικής διαχείρισης των συστημάτων
του υπουργείου Υγείας. Οι γνώσεις και η μόρφωση που αποκτήθηκαν με κόπο και προσωπικές θυσίες σε εθνικές ιατρικές σχολές και πανεπιστημιακά νοσοκομεία αντικαθίστανται από λογιστικά και
με αντιεπιστημονικό τρόπο θεσπισμένα κριτήρια.
Η ιατρική πράξη δεν υποβαθμίζεται και δεν διαμορφώνεται από λογιστικούς αντιεπιστημονικούς
μειωμένους προϋπολογισμούς. Τα περίφημα και
άκρως αντισυνταγματικά πλαφόν φαρμακευτικής
συνταγογράφησης και διαγνωστικών εξετάσεων
θέτουν σε αδιέξοδο και κίνδυνο πολλούς ασθενείς.
Παράλληλα, η οικονομική, επιστημονική και ηθική απαξίωση που βιώνουν οι ιατροί στη χώρα μας
συνεχίζεται.
Οι ειδικευόμενοι ιατροί στηρίζουν νυχθημερόν
τα δημόσια νοσοκομεία με απλήρωτες δεδουλευμένες εφημερίες και με εκ των υστέρων παράνομες περικοπές των αποδοχών τους.
Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί βρίσκονται στο χείλος της επιβίωσης με τη μη αποπληρω-

μή των δεδουλευμένων ιατρικών υπηρεσιών και
πράξεών τους, και με τα πρόσθετα τεχνάσματα του
clawback και του rebate που επινόησε το υπουργείο για να τους πάρει πίσω τα χρήματα που τους
όφειλε! Μέτρα που ως μόνο στόχο έχουν να εξαφανίσουν τον ιατρό και το εργαστήριο της γειτονιάς για να εκχωρηθεί η Υγεία στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που ως γνώμονα λειτουργίας έχουν το προσωπικό τους κέρδος και όχι την
Υγεία και την περίθαλψη.
Οι συνταξιούχοι ιατροί που όλη τους τη ζωή
υπηρέτησαν τη Δημόσια Υγεία και τον ασθενή συνάνθρωπό μας, μέσα από την ενσυνείδητη άσκηση του ιατρικού τους λειτουργήματος, και που είχαν καταβάλλει κανονικά όλα αυτά τα χρόνια τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, είδαν το ταμείο τους
(πρώην ΤΣΑΥ) να καταβαραθρώνεται με τα καταστροφικά μνημονιακά μέτρα των συγχωνεύσεων,
και τις συντάξεις τους να εξανεμίζονται από τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική περικοπής των συντάξεων. Ενώ ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος το ταμείο να μην μπορεί μελλοντικά να δίνει σύνταξη
στα νέα μέλη του, μετά τη δραματική απομείωση
των αποθεματικών του και την «αξιοποίηση» της
περιουσίας του από την Πολιτεία εις βάρος του ιατρικού κλάδου.
Απέναντι σε όλα αυτά, σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος θα αγωνιζόμαστε μαζί για την αξιοπρεπή μας
επιβίωση και την ηθική και επιστημονική αποκατάσταση του ιατρικού μας λειτουργήματος.
Γιώργος Πατούλης
Εκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Πρόεδρος Ι.Σ.Α.
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Σημείωμα τoυ Προέδρου

Μέσω του Ι.Σ.Α. και του Π.Ι.Σ. δεν
διστάσαμε να συγκρουστούμε
Αγαπητοί συνάδελφοι,
οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στο ΔΣ του Ι.Σ.Α. και του
Π.Ι.Σ. συμμετείχαν ενεργά σε πολλές διεκδικήσεις
και είχαν τη χαρά να δουν αρκετές επιτυχίες την
τελευταία τριετία.
Μέσω του Ι.Σ.Α. και του Π.Ι.Σ. δεν διστάσαμε να
συγκρουστούμε για να ανατρέψουμε πολιτικές ενώ
πετύχαμε, μέσα από διαρκείς και δυναμικές μας παρεμβάσεις αλλά και προσφυγές στη Δικαιοσύνη, να
παρθούν σημαντικές υπέρ των γιατρών αποφάσεις
και να δοθούν λύσεις, σε κρίσιμα ζητήματα.
Ανάμεσα σε άλλα με τον Ι.Σ.Α. πετύχαμε:
• Τη διασφάλιση του δικαιώματος της ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, συμβεβλημένους και μη, με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Το δικαίωμα έκδοσης των αδειών λειτουργίας
των ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων
από τους Ιατρικούς Συλλόγους.
• Την κατάρριψη της επιβολής πλαφόν στη συνταγογράφηση.
• Την ακύρωση άρθρων του Ν. 3919/2011 περί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος.
• Την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
σχετικά με τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας.
• Την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για
ιδιωτικά ιατρεία και μικρά πολυϊατρεία.
• Την αποπληρωμή μεγάλου μέρους των οφειλομένων προς τους ιατρούς από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, προσπάθεια
που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
• Εκκρεμεί σε μεγάλο ποσοστό η εκδίκαση προσφυγών του Ι.Σ.Α. στη Δικαιοσύνη για ένα μεγάλο φάσμα κατάργησης νομοθετικών άρθρων
και Υπουργικών Αποφάσεων.
• Τη δικαίωση δεκάδων ιατρών, ύστερα από ενδικοφανείς προσφυγές του Ι.Σ.Α. εναντίον της
ηγεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους οποίους είχε επιβληθεί τετράμηνη διακοπή της συνεργασίας
τους λόγω υπερσυνταγογράφησης.
• Την έκδοση κατόπιν προσφυγής του Ι.Σ.Α. απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (274/2014) που
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προβλέπει την αναστολή της εκτέλεσης άρθρων
που αφορά στον καθορισμό ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων,
δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό
καθεστώς προστασίας.
• Προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από
82 παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υγείας και τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Μέσα από κινητοποιήσεις και συνεντεύξεις αναδείχθηκε το μείζον θέμα «Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή, έλεγχος στα γενόσημα».
Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για:
• Την κακομεταχείριση του ελεύθερου επαγγελματία γιατρού, ως πολίτη δεύτερης και τρίτης
κατηγορίας, με καταιγισμό μέτρων που τον
οδηγούν στον επιστημονικό και επαγγελματικό του αφανισμό.
• Στη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία και τη μετάθεση της επιλογής σκευάσματος στους φαρμακοποιούς νομιμοποιώντας
την αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος.
• Στη φάμπρικα των επαίσχυντων ατομικών συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνη καθαρή και δίκαιη λύση η σύναψη συλλογικής σύμβασης κατά πράξη και περίπτωση για όλους.
• Στα Rebete, Clawback και την πληρωμή ελεγκτικών εταιρειών από τον γιατρό.
• Στη λεηλασία και διάλυση του ΤΣΑΥ.
• Στη φοροκαταιγίδα και τη στοχοποίηση συνολικά των γιατρών στο παιχνίδι του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.
• Την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους χωρίς οικονομική επιβάρυνση και
παράλληλα αξιοπρεπή αμοιβή για τον γιατρό.
Οι γιατροί ενωμένοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε, η συμμετοχή όλων στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων 12-13 Οκτωβρίου είναι σημαντική
για να δείξουμε στους Πολιτικούς μας ότι είμαστε
μια γροθιά.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατσέρης
Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.

