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Αθήνα 31/07/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Σύστημα παραπομπών στην ΠΦΥ – Η ΠΟΣΚΕ ζητά απαντήσεις από τον ΕΟΠΥΥ
Στις 30/7/2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωση του Αντιπροέδρου (πατήστε εδώ)
του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλου Παναγιώτη με την οποία ανακοινώνεται ότι από 1/8/2018
καταργούνται οι ισχύουσες συμβάσεις των Ιατρών Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρων και με
τον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού θα ισχύει το σύστημα παραπομπών προς τους Ειδικούς Ιατρούς
όπως έχει ανακοινωθεί στην εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας στις 18/6/2018 (πατήστε εδώ)
Θεωρούμε απαράδεκτη την εσπευσμένη αυτή ενέργεια η οποία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα
στους ασθενείς συμπολίτες μας αφού είναι γνωστό ότι το σύστημα που ελπίζει να φτιάξει το Υπουργείο
Υγείας απέχει μακράν της υλοποίησής του, αφού οι ΤΟΜΥ (όσες υπάρχουν) λειτουργούν με προσωπικό
Ιατρών κάτω του 40% που χρειάζονται, ενώ για τους συμβεβλημένους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
κάτω των 500 από τους 3000 συνολικά που χρειάζονται.
Γεννάτε λοιπόν το ερώτημα για ποιους Οικογενειακούς Ιατρούς μιλάμε και πώς θα εξυπηρετηθούν οι
ασθενείς. Παράλληλα θεωρούμε ότι μετά την εθνική τραγωδία των πυρκαγιών είναι άκαιρη η
οποιαδήποτε εφαρμογή του συστήματος.
Η επίκληση, όπως πληροφορηθήκαμε, μνημονιακών
δεσμεύσεων είναι έξω από κάθε λογική όταν η παρούσα κυβέρνηση προεκλογικά είχε ως σύνθημα την
κατάργηση των μνημονίων.
Ως προς τους συμβεβλημένους με ΕΟΠΥΥ Ειδικούς Ιατρούς μέλη μας υπάρχει ασάφεια για τον τρόπο
λειτουργίας τους από 1/8/2018 ως προς τις επισκέψεις αφού προβλέπεται ότι όπου υπάρχει πλήρη
κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς θα ισχύει ίδιο σύστημα παραπομπών. Για τον λόγο αυτό η ΠΟΣΚΕ
απέστειλε επιστολή (πατήστε εδώ) με την οποία ζητάει διευκρινήσεις για τα κάτωθι θέματα:
1) Ισχύουν οι παλαιές συμβάσεις των υπολοίπων πλην Οικογενειακών Ιατρών, Ειδικών Ιατρών με το
σύστημα της ελεύθερης επιλογής και των 200 επισκέψεων τον μήνα και έως πότε;
2) Ποιες περιοχές έχουν πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς και σε ποιους ως εκ τούτου
Ειδικούς Ιατρούς καταργούνται οι συμβάσεις;
3) Θα αποζημιωθούν οι επισκέψεις που θα γίνουν από τους συμβεβλημένους Ειδικούς Ιατρούς με το
σύστημα των 200 επισκέψεων μετά την 1/8/2018;
4) Στις περιοχές με πλήρη κάλυψη Οικογενειακών Ιατρών (αν υπάρχουν) ο Ειδικός Ιατρός θα
δέχεται τα παραπεμπτικά του Οικογενειακού Ιατρού τα οποία πως θα καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ και
πως θα αποζημιώνεται αφού η σύμβαση του αναφέρει άλλο σύστημα δηλαδή των 200 ανά μήνα
επισκέψεων;
Κατόπιν των ανωτέρω αναμένουμε άμεση απάντηση για τον τρόπο λειτουργίας των Ιατρών μελών μας.

