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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέµα: «Εξαιρετικά Προβληµατικό το Νέο Σύστηµα του ΕΟΠΥΥ για τους 
Οικογενειακούς Ιατρούς» 

H τρέχουσα πρόσκληση ενδιαφέροντος του Εθνικού Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τους οικογενειακούς ιατρούς απευθύνει 
πρόσκληση για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων µέχρι και την 31η 
Ιανουαρίου 2018 σε ιατρούς µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή 
Παιδιατρικής προκειµένου να καλυφθούν συνολικά 2.829 θέσεις και να 
υπογράψουν σύµβαση στο πλαίσιο νέου συστήµατος.  

Το  νέο σύστηµα για τους οικογενειακούς ιατρούς προβλέπει την κατάργηση 
της ελεύθερης επιλογής ιατρού από τον ασθενή, ορίζει ωράριο λειτουργίας 
των οικογενειακών ιατρών για τους ασφαλισµένους κατά τρόπο που 
εξανεµίζει τον χρόνο για ιδιωτική περίθαλψη, και αφήνει ακάλυπτες 
γεωγραφικές περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας.  

Όπως επισηµαίνει στο από 22/1/2018 Δελτίο Τύπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος, ο κίνδυνος εγκατάλειψης εκ µέρους των πολιτών της φροντίδας 
της υγείας τους είναι ορατός και σε συνδυασµό µε την έλλειψη φαρµάκων 
και διαγνωστικών εξετάσεων αναµένεται να αυξήσουν το φορτίο των 
νοσοκοµείων όσον αφορά την φροντίδα και περίθαλψη ασθενών.  



Την ίδια στιγµή υφίστανται προβληµατισµοί αφενός ως προς τον τρόπο µε 
τον οποίο προέκυψαν οι θέσεις των οικογενειακών γιατρών ανά τοπικό 
δίκτυο υπηρεσιών ΠΦΥ (ΤοΠΦΥ) µε δεδοµένη την υποτυπώδη ανάπτυξή τους 
στην ελληνική επικράτεια, και αφετέρου για τους λόγους που δεν υπήρξε 
διαβούλευση µε την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ η οποία εκπροσωπεί τους 
συµβεβληµένους ιατρούς. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε σε αναστολή της τρέχουσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος ώστε να διαπιστωθούν οι πραγµατικές ανάγκες των 
ασθενών; Εάν όχι, µε ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το 
γεγονός ότι πολλές γεωγραφικές περιοχές της ηπειρωτικής και της 
νησιωτικής Ελλάδας µένουν ακάλυπτες; 

- Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικογενειακούς ιατρούς αφορά 
αποκλειστικά νέες συµβάσεις; Ποια η µορφή έκαστης σύµβασης στο 
πλαίσιο του νέου συστήµατος, ποιος ο χρόνος και τρόπος πληρωµής και 
ποιος θα καταβάλλει τις κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ;   

- Για ποιον λόγο αποκλείετε τη σύναψη συλλογικής σύµβασης µε τους κατά 
τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε 
ελεύθερη επιλογή ιατρού;  

- Προτίθεστε να ενισχύσετε τον ΕΟΠΥΥ µε νέους ιατρούς, οι οποίοι είναι 
αποκλεισµένοι από το υφιστάµενο σύστηµα ώστε να αξιοποιηθεί το 
σύνολο του ιατρικού δυναµικού;  

- Γιατί δεν προηγήθηκε της πρόσκλησης ενδιαφέροντος διαβούλευση µε 
την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ η οποία εκπροσωπεί τους συµβεβληµένους 
ιατρούς; 

- Πώς προέκυψαν οι θέσεις των οικογενειακών γιατρών ανά ΤοΠΦΥ µε 
δεδοµένη την υποτυπώδη ανάπτυξή τους στην ελληνική επικράτεια; 
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