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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συνάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.  

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, είχε σήμερα συνάντηση με το Προεδρείο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα 

ζητήματα. Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις: 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Τι θα γίνει τελικά με τον ΕΟΠΥΥ ? 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω να ευχαριστήσω τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο γιατί είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση, για δυο θέματα. Πρώτον για να συζητήσουμε για το ρόλο του 

ΕΟΠΥΥ. Θέλω να ξεκαθαρίσω δημοσίως ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας και του ελληνικού κράτους είναι να έχουμε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας. Σε αυτό το θέμα βρήκαμε σύμμαχο τον ΠΙΣ και αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Δεν συζητάμε λοιπόν ως προς τον στόχο, που είναι 

κοινός, συζητάμε πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Και ξεκινάμε έναν μακρύ διάλογο και πώς θα το φτιάξουμε. Θα δούμε μέσα από το διάλογο που θα καταλήξουμε. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Άρα σημαίνει ότι 6.000 γιατροί από τα πολυιατρεία δεν θα πάνε στο ΕΣΥ? Επειδή λέτε ότι θα ενισχύσετε την πρωτοβάθμια… 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάει στον τρόπο. Αυτό που με ρωτάτε είναι ο τρόπος. Είναι ένα βήμα παρακάτω. Εξετάζουμε ή αν θα κρατήσουμε τον ΕΟΠΥΥ ως πάροχο 

και αγοραστή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά αν μπορούμε να υποστηρίξουμε με τον σωστό τρόπο αυτή την παροχή υγείας ή αν θα φτιάξουμε ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας υπό το ΕΣΥ , όπου θα είναι όλοι σε μια ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι δημόσιος ο χαρακτήρας. Συζητάμε σας είπα , δεν έχουμε σήμερα πει, στο πώς θα το κάνουμε. Και 

ενημέρωσα το προεδρείο του ΙΣΑ και τον κύριο πρόεδρο ότι όλα τα σχέδια που υπάρχουν και μας κατατίθενται από τις διάφορες επιτροπές που έχουμε συστήσει θα τα έχω στη διάθεσή 

μου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα τα παραδώσω στον ΠΙΣ , που είναι θεσμικός σύμβουλος του Υπουργού και θα μας πουν τις απόψεις τους. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Πότε αναμένεται να έχετε την τελική απόφαση? 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η τελική απόφαση θα ληφθεί κάποια στιγμή μέσα στο 2013, αλλά όχι αύριο, δεν είναι κάτι που θα γίνει χωρίς να ξέρουμε όλοι πλήρως τι πάμε να κάνουμε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Αυτό θα βοηθήσει και στα οικονομικά του ΕΟΠΠΥ? 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σίγουρα το θέμα του ελλείμματος του ΕΟΠΠΥ μας απασχολεί πολύ και θέλουμε να βρούμε τρόπο να το καλύψουμε. Κοινό συμφέρον όλων μας είναι ο ΕΟΠΥΥ να μην 

έχει ελλείμματα. Και ότι τα ελλείμματα δημιουργούν πολλά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη , υπάρχουν γιατροί που δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Εγώ δεν θέλω να έρχονται γιατροί 

και να λένε ότι δεν πληρώθηκαν. Θέλω να δουλεύει το σύστημα ρολόι . Τι συμφωνήσαμε λοιπόν? 

Πρώτον. Ενιαίο σύστημα, ισχυρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . Δημόσιο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. Και επίσης, εργασιακές σχέσεις εξασφαλισμένες, και σε κάθε περίπτωση 

αυτό δεν το συζητάμε καν. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Υπουργέ πριν από λίγο η ΕΙΝΑΠ έβγαλε μια ανακοίνωση, που καλεί τα μέλη της σε λειτουργική κατάληψη στις δομές που παραμένουν κάποιες κλινικές. Αλλά να 

λειτουργούν και τις υπόλοιπες. 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της η ΕΙΝΑΠ. Η κινητικότητα και η διαθεσιμότητα προχωράνε κανονικά. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, δεν έχει ξεκινήσει η διαθεσιμότητα 

ακόμα, θα ξεκινήσει την Πέμπτη ή την Παρασκευή . Από την άλλη όταν ξεκινήσει θα χρειαστεί να την κατευθύνουμε. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι όλοι όσοι τεθούν σε διαθεσιμότητα , αυτό είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, να δηλώσουν γρήγορα τη φόρμα για το πού θέλουν να πάνε. Γιατί από τη δική τους γρήγορη συμμετοχή θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στο 15νθήμερο η διαδικασία. 

Γιατί αν δεν συμμετέχουν κι εκείνοι, η διαδικασία θα τραβήξει σε μάκρος και τότε μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Κάποιοι σήμερα εργαζόμενοι στο Αγία Βαρβάρα , δεν ξέρανε αν θα πρέπει να είναι εκεί… 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Ήταν εδώ και ο κύριος Ευδοκιμίδης και ο Διοικητής του Αγία Βαρβάρα και ο δήμαρχος της περιοχής. Είχαμε πάρα πολύ εκτενή 

συζήτηση, είδαμε όλα τα σχέδια. Έχουν δοθεί απαντήσεις και εξηγήσεις. Εδώ έχουμε ένα πιο σημαντικό θέμα με τον ΠΙΣ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ( προς κ. Βλασταράκο): Που καταλήξαμε λοιπόν για τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ? 

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ : Συζητήσαμε σήμερα με τον Υπουργό και ανταποκρίθηκε οφείλω να ομολογήσω, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία προχθές και το ζήτημα που προέκυψε από το 

δημοσίευμα της εφημερίδας. Συζητήσαμε με τον Υπουργό , το προεδρείο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μαζί με την Ομοσπονδία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, όλο το πλέγμα της 

πρωτοβάθμιας υγείας και πώς εξελίσσεται και ποιες προοπτικές ανοίγονται από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Θέσαμε στον Υπουργό , όπως κι εκείνος μας το τόνισε , ότι ο Πανελλήνιος 

Ιατρικός Σύλλογος, όπως και η Ομοσπονδία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, είναι υπέρ ενός δημόσιου ενιαίου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα παρέχει αξιοπρεπή 

περίθαλψη στον πολίτη με τον προσωπικό γιατρό, τα αστικά κέντρα υγείας , αυτά τα οποία έχουμε ξαναπεί, σύνδεση με τα νοσοκομεία . 

Εκτός από την αξιοπρεπή περίθαλψη, επίσης μια λειτουργία των γιατρών που θα ανταποκρίνεται πια στην αξιοπρέπεια και στο κύρος του επαγγέλματος του οποίου έχουμε. Μας 

διαβεβαίωσε ο Υπουργός, πρώτον ότι δεν θα απολυθεί κανείς γιατρός, ότι απεναντίας η πρόθεση του υπουργείου είναι να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές του ΕΣΥ και ότι δεν κινδυνεύει 

κανείς γιατρός να απολυθεί. Αυτό το είπε και το διαβεβαίωσε , μου το είπε και προχθές , μου το είπε και σήμερα. Άρα λοιπόν θα μας δώσει το σχέδιο, το οποίο θα εκπονήσει το υπουργείο. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μαζί με τις ενώσεις μας, την Ομοσπονδία των ιατρών του ΕΟΠΠΥ θα συζητήσουμε από κοινού τις παρατηρήσεις μας , τις προτάσεις μας. Ο Πανελλήνιος 

Ιατρικός Σύλλογος, εκ του θεσμικού του ρόλου, έχει την υποχρέωση και για αυτό στεκόμαστε στον θεσμικό ρόλο του ΠΙΣ και οφείλουμε να συνεργαστούμε με τον υπουργό Υγείας, αυτός 

είναι ο ρόλος μας. Να βοηθήσουμε και τους γιατρούς και τους ασφαλισμένους. Θα υποβάλλουμε τις προτάσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέσαμε στον 

Υπουργό είναι το θέμα της δραστικής ουσίας. Το οποίο βέβαια επιφυλάχτηκε να μας το απαντήσει. Εμείς ζητήσαμε ο γιατρός να είναι υπεύθυνος για την θεραπευτική αγωγή, είτε σε 

φάρμακο γενόσημο, που εμείς είμαστε υπέρ του γενοσήμου φαρμάκου , του αξιόπιστου γενοσήμου φαρμάκου, για να ενισχύσουμε την ελληνική … 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ :Άρα λέτε να γράφεται η εμπορική ονομασία? 

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ : Λέμε να δοθεί η δυνατότητα που τώρα δεν υπάρχει. Αυτό το λέμε γιατί ο γιατρός είναι ο υπεύθυνος για την αγωγή του ασθενούς και εκεί θα διαμαρτυρηθεί ο ασθενής. 

Το τρίτο θέμα το οποίο θέσαμε είναι η ανανέωση , και είχαμε την διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα περάσει, των συμβασιούχων γιατρών του ΕΟΠΠΥ, των 1050 , διότι οι μονάδες του 

ΕΟΠΥΥ έχουν αποδυναμωθεί . Επίσης και άλλα ζητήματα , όπως η ένταξη των γιατρών του ΕΟΠΥΥ στο μισθολόγιο , το οποίο εκκρεμεί και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν και θα 



έχουμε την ευκαιρία με τον Υπουργό να τα επανασυζητήσουμε. Κατανόησε από ότι είδα ο υπουργός και είπε ότι θα έχουμε ανοιχτή επικοινωνία. Και αυτό επιζητούμε και εμείς. Να 

καταλήξουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. 

 

επιστροφή 
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