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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέµα: «Δυσκολίες στην Εφαρµογή του Νέου Συστήµατος Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και Ειδικώς του Θεσµού του Οικογενειακού Ιατρού» 

Σηµαντικά προβλήµατα φαίνεται να διέπουν την εφαρµoγή του νέου 
συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ειδικά του θεσµού 
του οικογενειακού ιατρού. Η υποχρεωτική εγγραφή του συνόλου του 
ελληνικού πληθυσµού σε οικογενειακό ιατρό, χωρίς ωστόσο να υφίσταται 
επαρκής αριθµός ιατρών είναι µία αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα.  

Πολίτες συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ αδυνατούν να εντοπίσουν διαθέσιµο 
ιατρό στην περιοχή τους είτε κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης της αίτησης 
για οικογενειακό ιατρό ηλεκτρονικά είτε κατά την επίσκεψη στα κέντρα 
υγείας όπου σύµφωνα µε το από 7/7/2018 σχετικό δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας «Η Καθηµερινή» δεν έχουν ακόµη σταλεί οδηγίες για τις 
επιτόπιες αιτήσεις εγγραφής. Λόγω της µη διαθεσιµότητας ιατρών  
συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ, το φαινόµενο της συµπλήρωσης εντός 
ολίγων ηµερών και των 200 συνολικά επισκέψεων ασφαλισµένων για έκαστο 
ιατρό που αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ µηνιαίως τείνει να αποτελέσει τον κανόνα 
µε συνέπεια ασθενείς να προσφεύγουν σε ιατρούς ιδιωτικά.  

Προκειµένου το υπουργείο να καλύψει τα υφιστάµενα κενά και να επιτευχθεί 
αντιστοίχιση οικογενειακών ιατρών µε τον πληθυσµό, το ίδιο εµφανίζεται να 
συµπεριλαµβάνει στις λίστες µε τους οικογενειακούς ιατρούς, χωρίς να έχει 
προηγηθεί γνωστοποίηση των διαδικασιών στους εµπλεκόµενους φορείς,  
και παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας και 
των µονάδων ΠΕΔΥ. 

Με το από 6/7/2018 ενηµερωτικό σηµείωµα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
επισηµαίνει ότι ο ιατρικός κόσµος αποδοκιµάζει τον τρόπο υλοποίησης του 
νέου συστήµατος για το οικογενειακό ιατρό καθώς αυτό υποβαθµίζει τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και προβλέπει ιδιαίτερα απαξιωτικές αµοιβές 



οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1 ευρώ το µήνα για έκαστο ασθενή 
που θα παρακολουθεί ο οικογενειακός ιατρός.  

Ταυτόχρονα µε το νέο σύστηµα εκτιµάται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
ότι παρεµποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στο υψηλά εξειδικευµένο 
ιατρικό προσωπικό της χώρας µας. Και τούτο διότι µε την καθιέρωση του 
συστήµατος των υποχρεωτικών παραποµπών, ουδείς ασθενής δεν θα είναι 
σε θέση να επισκεφθεί εξειδικευµένο ιατρό και δηµόσιο νοσοκοµείο εάν 
προηγουµένως δεν έχει λάβει παραπεµπτικό από τον οικογενειακό γιατρό. 
Αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη επαρκούς αριθµού οικογενειακών ιατρών 
εµποδίζουν την άµεση πρόσβαση των ασθενών σε δηµόσια νοσοκοµεία 
µετατρέποντας τους κυριολεκτικά σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.  

Η εν λόγω κατάσταση έχει προκαλέσει µειωµένο ενδιαφέρον εκ µέρους 
ιατρών ως προς την ένταξη τους στο καθεστώς του οικογενειακού ιατρού. Η 
προαναγγελία από το υπουργείο Υγείας, ως µοχλό πίεσης, περί λήξης των 
παλαιών συµβάσεων του ΕΟΠΥΥ µε τους ιατρούς στις 15 Ιουλίου 2018 
ενδέχεται να επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα καθώς είναι πλέον ορατός ο 
κίνδυνος να αφεθούν ακάλυπτοι ιατρικά εκατοµµύρια ασφαλισµένοι. 

Σε παράλληλη τροχιά, πρόσφατα έληξε η παράταση της δεύτερης 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε ιατρούς να στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες 
Υγείας (ΤΟΜΥ). Σηµειωτέον ότι κατά την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος 
είχαν υποβληθεί µόλις 583 αιτήσεις για συνολικά 1.195 θέσεις. Η 
πλειονότητα των περίπου 100 ΤΟΜΥ αυτή τη στιγµή στεγάζονται προσωρινά 
σε κέντρα υγείας µε δεδοµένο ότι δεν έχουν ακόµη βρεθεί οι κατάλληλοι 
χώροι. 

Επειδή ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού θα πρέπει να λειτουργήσει κατά 
τρόπο που δεν θα παρεµποδίζει την πρόσβασή των ασθενών στο υψηλά 
εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό και τα δηµόσια νοσοκοµεία, 

Επειδή οι απαξιωτικές αµοιβές και οι υποβαθµισµένες συνθήκες εργασίας 
έχουν προκαλέσει έλλειψη ενδιαφέροντος εκ µέρους των ιατρών 
προκειµένου να ενταχθούν στο νέο σύστηµα του οικογενειακού ιατρού, 

Επειδή οι Έλληνες πολίτες πρέπει να απολαµβάνουν αναβαθµισµένες 
υπηρεσίες υγείας, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Τι προτίθεστε να πράξετε στην περίπτωση που δεν καλυφθεί το 
σύνολο των θέσεων της δεύτερης  πρόσκλησης του ΕΟΠΥΥ προς 
παθολόγους, ιατρούς και παιδιάτρους να συµβληθούν ως 
οικογενειακοί ιατροί για να καλύψουν τον πληθυσµό όπου δεν 
υπάρχουν ΤΟΜΥ; 

- Ποια τα κίνητρα που προτίθεστε να παράσχετε στους ιατρούς ώστε να 
ενταχθούν στο νέο σύστηµα του οικογενειακού ιατρού; Υπάρχει 
πρόβλεψη για αύξηση της εξαιρετικά χαµηλής αµοιβής που 
προβλέπεται για τον οικογενειακό ιατρό και η οποία ανέρχεται σε 
λιγότερο από 1 ευρώ το µήνα για έκαστο ασθενή που θα 
παρακολουθείται; 



- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να διευκολύνετε του Έλληνες ασθενείς οι 
οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα είτε κατά τη διαδικασία 
συµπλήρωσης της αίτησης για οικογενειακό ιατρό ηλεκτρονικά είτε 
κατά την επίσκεψη στα κέντρα υγείας όπου δεν υπάρχουν σαφείς 
οδηγίες για την εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό;  

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αντιµετωπίσετε τον κίνδυνο να µείνουν 
ακάλυπτοι ιατρικά εκατοµµύρια ασφαλισµένοι λόγω της 
προαναγγελίας σας για επικείµενη  λήξη των παλαιών συµβάσεων του 
ΕΟΠΥΥ µε τους ιατρούς στις 15 Ιουλίου 2018; 

- Πόσες εκ των υφιστάµενων 100 ΤΟΜΥ στεγάζονται προσωρινά σε 
κέντρα υγείας και πόσες µόνιµα σε κατάλληλους χώρους; Παρακαλώ 
όπως παρασχεθεί σχετικός Πίνακας.  
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