
Σε   προχθεσινή μου  επικοινωνία  με τον Πρόεδρο  του Π.Ι.Σ. κ. Εξαδάκτυλο  Αθανάσιο και  
αμέσως  μετά   την  ενημέρωση του από τον Υπουργό Υγείας  κ. Πλεύρη για την πορεία του 
νομοσχεδίου συζητήθηκαν τα εξής: 

Καθιερώνεται   πανελλαδικά ο θεσμός του προσωπικού και όχι  του οικογενειακού ιατρού, 
που αποτελούσε   πάγιο αίτημα της Ε.Ε.Π.Ε. (Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος). 
Πέραν  αυτού προβλέπεται ενίσχυση των δημοσίων δομών (εκτός  Νοσοκομείων) της Π.Φ.Υ.
Θα  γίνουν συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς με αμοιβές ανάλογες με τις  παρεχόμενες 
υπηρεσίες, τις  οποίες θα προσυμφωνήσει  ο Ε.Ο.Π.Υ. ,  και  από  εκεί και πέρα  αποζημίωση 
από τον ίδιο  τον  ασθενή;

Υπάρχει δυνατότητα  προσωπικός  Ιατρός να είναι  και πιστοποιημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
ιατρός,  εφόσον το  επιθυμεί ο ασθενής. 

Προβλέπεται μία πάγια  ανά  ασθενή αμοιβή για την τήρηση του ιατρικού φακέλου, η οποία  
όμως  θα είναι  χαμηλότερη για τους ιατρούς των δημοσίων δομών (Κ.Υ, Π.Ε.Δ.Υ, Τ.Ο.Μ.Υ). 
Προσωπικοί  ιατροί θα είναι κυρίως  Παθολόγοι, Παιδίατροι και Γενικοί Ιατροί, αλλά  και 
Ιατροί  άλλων  ειδικοτήτων  για τους χρόνιους ασθενείς τους. 

Αυστηρό gatekeeping   θα υπάρχει  μόνο για την μετάβαση σε νοσοκομείο και η παραπομπή 
θα μπορεί να γίνεται από ιατρούς όλων  των ειδικοτήτων. 

Οι  συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  ιατροί θα υποχρεούνται σε ειδικές περιπτώσεις  να 
εφημερεύσουν έως 2  ημέρες  τον μήνα  σε δημόσια δομή με την ανάλογη φυσικά  
αποζημίωση. 

Νεφελώδης  είναι  η κατάσταση σε ότι αφορά τα απογευματινά  ιατρεία των Νοσοκομείων. 
Άποψή μου  , αλλά και της εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ε.Π.Ε. είναι  πως  πρώτα πρέπει να 
εξορθολογισθούν οι δαπάνες των νοσοκομείων , να γίνουν οι απαραίτητες  οργανωτικές 
αλλαγές  για  την μετατροπή τους σε σύγχρονα  νοσηλευτικά Ιδρύματα και μετά α συζητηθεί 
το ενδεχόμενο των συνεργασιών ή της μη αποκλειστικής απασχόλησης των Ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Φυσικά  θα τηρήσουμε στάση αναμονής μέχρι  επιτέλους να έχουμε μία χειροπιαστή 
πρόταση και φυσικά την πρόθεση του Υπουργείου για διαβούλευση και όχι  την 
αποσπασματική ή με  διαρροές  παρουσίαση του  νομοσχεδίου.
                                                                                                                                       Ο   
                                                                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
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