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Θεσσαλονίκη, 12-02-2015
ΠΡΟΣ
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Κύριε Υπουργέ,

Οι φορείς μας, εκπροσωπώντας το κίνημα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα με συνέχεια και
συνέπεια, ανησυχούν για τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, τόσο από τις ασάφειες
προηγουμένων νόμων, όσο και από ενέργειες διαφόρων Διοικητών ΥΠΕ και Νοσοκομείων, που βάζουν σε
κίνδυνο όχι μόνο τους συναδέλφους μας αλλά και, κύρια, την Δημόσια Υγεία.
Συγκεκριμένα :
•

Η μεταφορά της διοικητικής και οικονομικής εποπτείας των Κέντρων Υγείας και των Περιφερικών τους
Ιατρείων δεν είχε προετοιμασθεί, με αποτέλεσμα οι μονάδες αυτές σήμερα πραγματικά να
στραγκαλίζονται από ελλείψεις τόσο προσωπικού όσο και υλικοτεχνικής υποδομής.

•

Επιπρόσθετα, διάφοροι Διοικητές (ΥΠΕ και Νοσοκομείων) προχωρούν σε πραγματικές παρανομίες,
διατάσσοντας μετακινήσεις από ΚΥ και ΠΙ σε Νοσοκομεία, ουσιαστικά προχωρώντας σε αντιποιήσεις
ιατρικών ειδικοτήτων, στην προσπάθεια κάλυψης όπως-όπως των κενών προσωπικού των κλινικών
τους.

•

Προηγούμενη πρόσφατη νομοθεσία, ενώ εξασφάλισε την μονιμότητα μετά 5ετία στη θέση όλων των
ιατρών ΕΣΥ, εξήρεσε μόνον τους Γενικούς ιατρούς των Περιφερικών Ιατρείων, δηλαδή τους μόνους
πραγματικά αποκεντρωμένους ιατρούς του ΕΣΥ! Ταυτόχρονα, οι αναβαθμίσεις των Γενικών ιατρών
ΕΣΥ καθυστερούν υπερβολικά και ανησυχούμε.

•

Η πολυδιαφημισμένη ομογενοποίηση των υπηρεσιών ΠΦΥ στο ΠΕΔΥ δεν προχώρησε καθόλου, με
αποτέλεσμα στα αστικά κέντρα η δημόσια ΠΦΥ να υπολείπεται δραματικά.

•

Τα προβλήματα με τον ΕΟΠΥΥ σας είναι γνωστά. Είχαμε προ λίγων μηνών συνάντηση με την
προηγούμενη Διοίκηση και καταλήξαμε σε κάποιες συμφωνίες. Σήμερα, βρισκόμαστε πάλι στην αρχή.

•

Επί δεκαετίες προβάλλουμε την καθιέρωση του Οικογενειακού ιατρού για όλους, ως τη μόνη λύση
στην κατεύθυνση της ουσιαστικής παροχής αποτελεσματικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό. Το
θέμα, επί τέλους, αναδύθηκε τα τελευταία χρόνια στην επιφάνεια και στον διαφαινόμενο σχεδιασμό
των πολιτικών Υγείας στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται σήμερα και είναι ανάγκη να
ενημερωθούμε προκειμένου να απαντήσουμε στις αγωνιώδεις ερωτήσεις των μελών μας.
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Κύριε Υπουργέ, έχουμε πίσω μας μια παράδοση 30 ετών που δείχνει την πραγματική μας διάθεση να
συνεργασθούμε με την Πολιτεία, έχουμε την γνώση και την εμπειρία (μετέχουμε από το 1988 στο Συμβούλιο του
Παγκόσμιου οργάνου μας –WONCA- και, ως ιδρυτικά μέλη στο Συμβούλιο του αντίστοιχου Πανευρωπαϊκού –
WONCA EUROPE-) λόγω των κοινών διαβουλεύσεων, μελετών των διαφόρων συστημάτων των προηγμένων
χωρών και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
Ζητούμε λοιπόν μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις απόψεις μας και
ταυτόχρονα να εγκαινιάσουμε μια περίοδο συνεργασίας στην κατεύθυνση ορθών μέτρων και εφαρμογών της
ΠΦΥ και της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ειδικότερα.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης

Πρόεδρος ΕΛΕΓΕΙΑ

Ανάργυρος Μαριόλης

Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ

