
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα-θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά 

προς συζήτηση με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ 

κατά την συνάντηση της 3ης-12-2012 

 
Κανόνες-αρχές συνταγογράφησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ,  λειτουργία ΗΔΙΚΑ-ΚΜΕΣ,  
αποστολή και έργο εκάστου,  κόστος και θέματα λειτουργίας αυτών 
 

 ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 
Επειδή δε η θεραπεία των ασθενών γίνεται με την ευθύνη του ιατρού και μόνο και όχι με την Μνημονιακή 
εντολή της δραστικής ουσίας των χορηγουμένων φαρμάκων,  ζητάμε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του ανωτέρω 
μέτρου σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είτε αποζημιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία,  είτε 
όχι,  διότι Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

 

 ΠΛΑΦΟΝ κόστους συνταγών ιατρών  -αναλόγως της ειδικότητας-  και όχι αυτό που εφαρμόζεται τώρα, 
απειλητικό προς τους ιατρούς με τις αποκλίσεις από τους Μέσους Όρους συνταγών,  που θέλουμε να 
γνωρίζουμε ποιό μοντέλο περίθαλψης είναι.  Στο Πλαφόν αυτό μπορούμε -αρχικά τουλάχιστον- να μην 
περιλαμβάνονται τα φάρμακα που χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων ή τα φαρμακεία του 
ΕΟΠΠΥ στις ειδικές κατηγορίες των ασθενών. 

 

 ΠΛΑΦΟΝ οροφής εργαστηριακών εξετάσεων στα εκτός του ΕΟΠΥΥ στεγασμένα εργαστήρια. 
 
 Όλη η θεραπευτική αγωγή θα συνταγογραφείται για λόγους ασφάλειας από τους ιατρούς, είτε 

αποζημιώνεται το φάρμακο,  είτε όχι  (θετική-αρνητική λίστα φαρμάκων).  ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΤΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ-ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

 

 ΑΜΕΣΗ σύσταση επιτροπής 
Συμμετοχή των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων,  του ΕΟΦ,  του ΕΟΠΥΥ,  αντιστοίχισης αριθμού 
συνταγών με διάθεση των φαρμάκων από τα φαρμακεία,  με τυχαιοποιημένα δείγματα κάθε φορά,  που 
θα βοηθήσει και τις ελλείψεις των φαρμάκων και τις καταναλώσεις  πχ.  ως συμβαίνει με τα ψυχοτρόπα 
φάρμακα του Ν. 1729/87,  τις κινολόνες κλπ. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΟΠΥΥ - ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ – ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Άμεση στελέχωση των εργαστηρίων των μονάδων του ΕΟΠΥΥ,  κυρίως όμως χορήγηση αναλωσίμων για τις 
εργαστηριακές εξετάσεις -που έχουν εγκαταλειφθεί- με οικονομική αιμορραγία για τον ΕΟΠΥΥ.  Ραντεβού για 
εργαστηριακές εξετάσεις απ΄ ευθείας με τα εργαστήρια των μονάδων που ανήκουν οι ασφα-λισμένοι ή των 
πλησιέστερων σε αυτούς. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ 
Εξόφληση υποχρεώσεων ως 31-12-2011,  καθώς των ανεξόφλητων οφειλών από 1-1-2012 του ΕΟΠΥΥ σε 
θεραπευτές ιατρούς,  εργαστήρια,  Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια,  Νοσοκομεία,  Πολίτες.  Χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής άμεσα.  Λειτουργικά προβλήματα πιστοποίησης χρεών στο e-dapy. 
Ζητάμε την άμεση συνεργασία του ΕΟΠΥΥ,  των Ιατρικών Συλλόγων,  του Υπουργείου Οικονομικών και των 
Ασφαλιστικών Ταμείων,  που χρωστούν από το τέλος του 2009 στους ιατρούς,  για την πλήρη και άμεση 
αποπληρωμή και όχι μερική. 
Εννοείται ότι δεν θα δεχθούμε την επανάληψη της μονομερούς επιλεκτικής πληρωμής άλλων παρόχων 
Υγείας,  διότι ούτε το Σύνταγμα επιτρέπει τον διαχωρισμό,  ούτε οι κανόνες της καλώς εννοούμενης 
αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. 
 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

 Συμβάσεις με ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους για τις αρχές παροχής υπηρεσιών 

 Συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι ιατροί σε κοινή ανάρτηση με σήμανση πιστοποιημένος-
συμβεβλημένος  ανά περιοχή και ειδικότητα από τον ΕΟΠΥΥ 

 Επειδή ο Πολίτης ταλαιπωρείται,  προτείνουμε αποζημειώσεις των πολιτών,  προσκομίζοντας αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών από συμβεβλημένο ιατρό,  του ποσού της αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ,  
ανεξαρτήτως ποσού εντός 45 ημερών,  θέτοντας το όριο της πρώτης-δεύτερης επίσκεψης ανά μήνα 

 Επιμένουμε ότι τα 20 ευρώ  ανά επίσκεψη προσθέτει αξιοπρέπεια στον ασφαλισμένο !! 
 
ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ 
Είμαστε υπέρ της πλήρους διαφάνειας και ελέγχου τυχόν συμπεριφοράς μελών της Ιατρικής Κοινότητας,  
όμως τη συνεχιζόμενη διαπόμπευση για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ-Φαρμακευτική Δαπάνη-
Προβλήματα στην Περίθαλψη των Πολιτών δεν θα τα ανεχθούμε !   
Ζητάμε ο ΠΙΣ και οι αντίστοιχοι Ιατρικοί Σύλλογοι μαζί με τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ να ενημερώνονται και να 
συνεργάζονται σε θέματα παραβατικής συμπεριφοράς και εφόσον τεκμηριωθούν να αναλαμβάνουν τα 
πειθαρχικά μας όργανα ή η Δικαιοσύνη.  Εάν συμβεί εκ νέου η επανάληψη να ενημερωνόμαστε για γεγονότα 
να «κατηγορούνται» ιατροί χωρίς αποδείξεις,  μόνο με ενδείξεις ή υποδείξεις,  δεν θα το ανεχθούμε και θα 
προσφύγουμε άμεσα στη Δικαιοσύνη.   
Δεχόμεθα ελέγχους όχι εκφοβισμούς και στοχοποίηση. 
 
ΠΟΙΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
Η ταλαιπωρία ασφαλισμένων και ιατρών είναι ανεπίτρεπτη.   Να γίνει ένα ξεχωριστό-αμειβόμενο Σώμα από 
ιατρούς που ενδιαφέρονται. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ 
- Με τις πλαστογραφημένες εντολές στο Ρέντη 
- Με τις 200.000 προεκτελεσμένες συνταγές σε σχέση με την αναγραφή τους 
- Φάρμακα που ευρέθησαν στα «πηγάδια» 
- Αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με την εργασία των παρόχων 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
Τα πενταψήφια πανάκριβα τηλεφωνικά ραντεβού είναι πλήρως αποτυχημένα.  Επιβαρύνουν πολύ και τον 
ασφαλισμένο,  αλλά πλήττουν και το κύρος του οργανισμού.  Αναφέρουμε δε ότι ακόμη δεν μας έχουν δοθεί 
τα στοιχεία της Σύμβασης με τις εταιρείες.  Εκείνο που επισημαίνουμε είναι ότι υπάρχουν αναφορές για 
καθυστερημένα ραντεβού,  που κλείνονται χωρίς να ανταποκρίνονται στην υπάρχουσα κατάσταση.  Γι΄ αυτό 
ζητάμε άμεση έρευνα. 
 
 
 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις – υποδείξεις Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά 
 

1. ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

2. Γραμμικός Κώδικας (bar code) στα φάρμακα 

3. Κάρτα πρόσβασης-περίθαλψης στο σύστημα 

Να δοθεί κάρτα με pin σε όλους τους ασφαλισμένους μαζί με το Βιβλιάριο Υγείας σε πρώτη  

φάση και ακολούθως κατάργησή της 

Ο κάθε ασφαλισμένος έχει το δικό του pin Υγείας,  το εφαρμόζει για επισκέψεις (1-2 το μήνα), 

για φαρμακευτική δαπάνη και για τις εργαστηριακές του εξετάσεις,  για να μπορεί το σύστημα 

να επιβλεφθεί χωρίς παρεμβάσεις 

4. Πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις  

 
 
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

     ΒΑΡΒΑΡΑ  ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ                                                                       ΠΑΥΛΟΣ  ΣΑΡΩΦ 

 

 


