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ΕΙΗΓΗΗ

Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Ρρόεδροι των Λατρικϊν Συλλόγων,
Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Εκπρόςωποι των Λατρικϊν Συλλόγων για τον Ρανελλινιο
Λατρικό Σφλλογο,
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου, αποφάςιςε τθ
ςφγκλθςθ τθσ Ετιςιασ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, θ οποία ζχει ωσ κεςμοκετθμζνα
κζματα τον Οικονομικό Απολογιςμό του 2010 και τον Οικονομικό Ρροχπολογιςμό του
2011 αφενόσ και αφετζρου τθν κατά το δυνατόν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ πάνω
ςτα προβλιματα του Κλάδου μασ.
Ραρά το γεγονόσ ότι θ Γενικι μασ Συνζλευςθ ςυνζρχεται ωσ Τακτικι, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, θ επιςπευςμζνθ πραγματοποίθςι τθσ εντόσ του Λανουαρίου αντί
του Φεβρουαρίου που ςυνικωσ ςυγκαλείται τθσ προςδίδει χαρακτιρα Ζκτακτθσ,
λόγω τθσ επιτακτικισ επικαιρότθτοσ που προςδιορίηεται από τθν επικείμενθ
κατάκεςθ ςτθ Βουλι του Νομοςχεδίου του Υπουργείου Υγείασ με τίτλο
«Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ Διατάξεισ»
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ ωσ κεςμοκετθμζνοσ από τθν Ρολιτεία Φορζασ,
ανταποκρίνεται ςτθν κεςμικι του αποςτολι και επιδιϊκει ςυνεργαςία με όλουσ
ανεξαιρζτωσ τουσ Υπουργοφσ Υγείασ, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ προςπάκειασ για τθ
διαμόρφωςθ μιασ ευνοϊκισ για τα ιατρικά ηθτιματα προοπτικισ και με όλουσ τουσ
ζχοντεσ ςχζςθ με τθν περίκαλψθ και τουσ ιατροφσ, Υπουργείων και Δθμόςιων
Οργανιςμϊν. Συγχρόνωσ διεκδικεί αποφαςιςτικά επίλυςθ ςτα χρονίηοντα αιτιματα
όλων των κλάδων των εργαηομζνων γιατρϊν και υπεραςπίηεται τθ δθμόςια υγεία.
Στθν πρϊτθ ςυνάντθςι του Δ.Σ. με τον νζο Υπουργό Υγείασ κ. Ανδρζα Λοβζρδο και τον
Υφυπουργό κ.Μιχάλθ Τιμοςίδθ πζραν του εκιμοτυπικοφ τθσ χαρακτιρα ετζκθςαν
όλα τα εκκρεμι κζματα και ζγινε ευρεία ςυηιτθςθ επ’ αυτϊν. Θ ςυηιτθςθ με τον
Υπουργό Υγείασ επζφερε πενιχρά αποτελζςματα
και άφθςε εκκρεμείσ τισ
προχποκζςεισ λφςεων των πραγματικϊν προβλθμάτων των ιατρϊν. Στθ ςυνάντθςθ
αναδείχκθκαν από μζρουσ του Ρ.Λ.Σ. όλα τα εκκρεμι ηθτιματα δεν δόκθκαν όμωσ
ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ. Επιγραμματικά, τα κζματα που ςυηθτικθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ιταν :
1.
2.

3.
4.
5.

Δυςφιμθςθ Λατρικοφ Σϊματοσ από κυβερνθτικοφσ ςχολιαςμοφσ και ΜΜΕ
Ο.Ρ.Α.Δ. (Αποπλθρωμι των οφειλομζνων από τον Οργανιςμό ςτουσ
ςυμβαςιοφχουσ ιατροφσ όλων των ειδικοτιτων – Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ
Εργαςίασ)
Ανακοςτολόγθςθ Λατρικϊν Ρράξεων
Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ
Λ.Κ.Α. – Αςφαλιςτικά Ταμεία (Μονιμοποίθςθ ςυμβαςιοφχων, ολοκλιρωςθ
διαδικαςίασ προκθρφξεων ιατρικϊν κζςεων, προϊκθςθ ιατρικϊν
διεκδικιςεων )
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6.

Συμμετοχι του Ρ.Λ.Σ. ςτθν επιτροπι διαμόρφωςθσ νζου καταλόγου
φαρμάκων
7.
Λατρικζσ Ρροςλιψεισ ςτο ΕΣΥ
α) Ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ για ςφςταςθ και προκιρυξθ των 1000
κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν
β) Ενεργοποίθςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ προςλιψεων Υπουργείου Υγείασ –
ΟΕΝΓΕ με οριςμό των μελϊν από πλευράσ Υπουργείου και ζναρξθ εργαςιϊν
για τισ προβλεπόμενεσ 2500 κζςεισ ιατρϊν κατά το 2010.
γ) Εκκρεμοφςεσ κζςεισ ιατρϊν που διαβιβάςτθκαν από τα ΣΚΕΛΟΡΝΛ μετά
τθν εφαρμογι του νόμου 3754/09.
δ) Αφξθςθ ορίου θλικίασ για διεκδίκθςθ κζςθσ επιμελθτι
8.
Εφθμερίεσ Νοςοκομειακϊν Λατρϊν
α) Ζκδοςθ νζασ Υπ. Απόφαςθσ για εφθμερίεσ
β) Ρρότυπο εφθμζρευςθσ – ΤΕΡ
9.
Επανεξζταςθ τθσ αυτοτελοφσ φορολόγθςθσ εφθμεριϊν – επιδόματοσ
βιβλιοκικθσ.
10.
Διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ πορείασ των αναβακμίςεων των ιατρϊν του ΕΣΥ
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΡΛΣ ςυναντικθκε εκ νζου με τον Υπουργό Υγείασ κ.
Λοβζρδο ςτα πλαίςια τθσ ανταλλαγισ απόψεων για τον επίκαιρο πολυνομοςχζδιο
του Υπουργείου Υγείασ , όπου επανετζκθςαν όλα τα εκκρεμι ηθτιματα.
Ιδθ ζχει ηθτθκεί και αναμζνεται να οριςτοφν ςυναντιςεισ του Δ.Σ. του ΡΛΣ με τισ
πολιτικζσ θγεςίεσ των Υπουργείων Εργαςίασ και Οκονομικϊν προκειμζνου να τεκοφν
τα ηθτιματα των Λατρϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ.
Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι,
Στισ ςυνκικεσ παγκόςμιασ και εγχϊριασ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ
διαμορφϊνονται κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που ςκοπεφουν με ςτενά δθμοςιονομικά
κριτιρια να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα. Ιδθ θ χϊρα μασ κινείται ςτον
αςτεριςμό του τρίτου Μνθμονίου και του Δ.Ν.Τ. και αναλόγωσ διαμορφϊνονται οι
κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που δεν μποροφν να αφιςουν ανεπθρζαςτο τον χϊρο τθσ
Υγείασ. Αποτελεί ωςτόςο πραγματικότθτα ότι οι πολιτικζσ αυτζσ οδθγοφν ςε
περιοριςμό των δθμόςιων δαπανϊν για τθν υγεία και ςε περιςτολι μιςκολογικϊν,
εργαςιακϊν και αςφαλιςτικϊν-ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων των εργαηόμενων
υγειονομικϊν, και βεβαίωσ και των γιατρϊν, με οδυνθρά αποτελζςματα για τθν
υγεία των πολιτϊν και τουσ λειτουργοφσ τθσ.
Ο ΡΛΣ κα υπεραςπιςτεί ςκεναρά τα δικαιϊματα και το βιοτικό επίπεδο των
εργαηόμενων γιατρϊν κακϊσ και τθν επιςτθμονικι και εργαςιακι τουσ αξιοπρζπεια
αγωνιηόμενοσ ταυτόχρονα για ποιοτικζσ, αναβακμιςμζνεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ
για τουσ πολίτεσ.
Οι διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ επιτάςςουν τθν ενότθτα, τθ ςυναδελφικότθτα και τθν
κοινι δράςθ, κεωρϊντασ το πρόβλθμα του ενόσ, πρόβλθμα όλων.
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Με αυτόν τον τρόπο πιςτεφουμε ότι ςτα πλαίςια των γενικότερων αρνθτικϊν
ςυγκυριϊν κα διαςφαλίςουμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ προοπτικζσ για το Λατρικό
λειτοφργθμα-επάγγελμα και κα αντιμετωπίςουμε επιτυχϊσ τα χρονίηοντα
προβλιματα.
Τα ηθτιματα που απαςχολοφν τον ιατρικό κόςμο τόςο εν ςυνόλω, όςο και κατά
εργαςιακζσ
ομάδεσ,
καταγράφονται,
αναλφονται,
επικαιροποιοφνται,
κωδικοποιοφνται, ιεραρχοφνται και παρουςιάηονται από το Δ.Σ. ςτθν Γ.Σ. του ΡΛΣ,
προκειμζνου να ιςχυροποιθκοφν και να τεκοφν δυναμικά ενϊπιον τθσ πολιτείασ, από
τθν οποία και διεκδικϊνται οι λφςεισ. Ο ΡΛΣ ςυμπαρατάςςεται ςτουσ αγϊνεσ των επί
μζρουσ ιατρικϊν ςυνδικαλιςτικϊν ομάδων και εντάςςει τα αιτιματά τουσ ςτο
γενικότερο ιατρικό διεκδικθτικό πλαίςιο. Αυτό το πλαίςιο καλοφμαςτε ςιμερα να
ιςχυροποιιςουμε ενεργοποιϊντασ τισ αναγκαίεσ δράςεισ.
ΘΕΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
ΣΧΕΔΛΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΛΑΚΩΤΛΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΛΛΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ»
ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΑ ΣΧΟΛΛΑ
Το ανακοινωκζν Σχζδιο Νόμου του ΥΥΚΑ υπό τον γενικό τίτλο «ΔΛΑΚΩΤΛΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΑΛΛΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ», ςθματοδοτεί μια νομοκετικι
επιχείρθςθ με προφανι ςκοπό τθν περιοριςτικι διαχείριςθ των δαπανϊν για τθν
Υγεία, υπό το πρόςχθμα των κεςμικϊν αλλαγϊν. Εισ τθν πράξθ δια του νομοςχεδίου
ομολογείται από το Υπουργείο θ αδυναμία ελζγχου των φαινομζνων
κακοδιαχείριςθσ, που ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν καταςπατάλθςθ πόρων και τθν
υπερχρζωςθ.
Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου Υγείασ είναι θ
παράβλεψθ τθσ υποχρζωςθσ άςκθςθσ ουςιαςτικοφ ελζγχου, με τθν ενεργοποίθςθ τθσ
υφιςτάμενθσ ελεγκτικισ και διοικθτικισ μθχανισ , δυνάμει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.
Αντϋαυτοφ επιλζγεται θ ανατρεπτικι νομοκετικι διαδικαςία, θ οποία κατά κανόνα
παραμζνει ανενεργι, είτε ςτο ςφνολο, είτε ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ. Αυτό το
φαινόμενο ερμθνεφεται από τθν αγωνία που διακατζχει τον Υπουργό Υγείασ να
εμπλουτίςει νομοκετικά τον πολιτικό χρόνο που διακζτει, χωρίσ να εμπλακεί ςτισ
επίπονεσ διαδικαςίεσ του δθμοςιονομικοφ ελζγχου και των πεικαρχικϊν λειτουργιϊν.
Αυτι θ πραγματικότθτα διατρζχει όλα τα κεφάλαια και τα άρκρα του παρόντοσ
νομοςχεδίου, ςτο οποίο προκειμζνου να εφαρμοςτεί ωσ νόμοσ του Κράτουσ, πρζπει
να παραχκεί ζνα δυςανάλογα μεγάλο νομοκετικό ζργο με τροποποιιςεισ ςε ςειρά
άλλων Νόμων, Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων, κακϊσ και με εκδόςεισ Υπουργικϊν
Αποφάςεων.
Διακριτικι μεν αλλά ςαφισ είναι ςτθ διατφπωςθ του Νομοςχεδίου και θ προςπάκεια
εναρμόνιςθσ ςτισ διατάξεισ του τρίτου μνθμονίου, ςε ςχζςθ με τον χϊρο τθσ υγείασ.
Εισ ότι αφορά ςτο περιεχόμενο του Νομοςχεδίου, αυτό μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ
ςυρραφι τροπολογιϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για μια
ςειρά ηθτθμάτων αρμοδιότθτοσ του ΥΥΚΑ, που επικολλοφνται ςε δφο κεςμικισ
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ςθμαςίασ νομοκετικά κεφάλαια που αφοροφν ςτθν κακιζρωςθ Συςτιματοσ
Ρρομθκειϊν Υγείασ και τθ ςφςταςθ Οργανιςμοφ Ραροχϊν Υγείασ.
Επιςθμαίνεται ότι και για τα δφο αυτά κεφάλαια ζχει επιχειρθκεί κατ επανάλθψθ να
κακιερωκεί ζνα νομοκετικό πλαίςιο, άμεςα εφαρμόςιμο και ανκεκτικό ςτο χρόνο, με
πενιχρά όμωσ αποτελζςματα γεγονόσ ότι τα κζματα αυτά επανζρχονται με μια νζα
απόπειρα νομοκετικισ επαναρφκμιςθσ, επιβεβαιϊνει και του λόγου το αςφαλζσ.
Σε κάκε περίπτωςθ θ ςοβαρότθτα και θ κριςιμότθτα των ηθτθμάτων που τίκενται κα
επζβαλλε τθν ξεχωριςτι νομοκετικι προςζγγιςθ
ενόσ εκάςτου, μετά από
εμπεριςτατωμζνο διάλογο με τουσ κεςμοκετθμζνουσ φορείσ.
ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ-ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΕΚΤΛΜΘΣΕΛΣ
Θ τελικι μορφι του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείασ, θ οποία δόκθκε ςτθ
δθμοςιότθτα δζκα μζρεσ μετά τθν παρουςίαςθ του Ρροςχεδίου, προκαλεί ζκπλθξθ
για τθν ζκταςθ των αλλαγϊν που περιζχει, πράγμα το οποίο πικανότατα
προαναγγζλλει και νζεσ απρόβλεπτεσ τροποποιιςεισ μζχρι τθν διαμόρφωςθ του
τελικοφ κειμζνου που κα ψθφιςτεί από τθν Βουλι.
Το ανά χείρασ Νομοςχζδιο αποτελείται από 82 άρκρα - ζναντι 46 του Ρροςχεδίου ενϊ προβλζπονται 66 Υπουργικζσ αποφάςεισ – αντί 23 – για ρυκμίςεισ διαφόρων
κεμάτων. Τα 8 Κεφάλαια του Ρροςχεδίου παραμζνουν και ςτο Σχζδιο αλλά
αναρικμοφνται, ενϊ το τελευταίο κεφάλαιο χωρίηεται ςε 12 υποκεφάλαια.
Εφλογα ερωτιματα προκφπτουν για τθν ςκοπιμότθτα δθμοςίευςθσ του Ρροςχεδίου
και το παραςκινιο που προθγικθκε, ςτο ςφντομο χρονικό διάςτθμα που
μεςολάβθςε. Το εν λόγω Σχζδιο Νόμου που δόκθκε ςτθν δθμοςιότθτα με τισ
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που προβλζπει, αποδιαρκρϊνει ουςιαςτικά το Δθμόςιο
Σφςτθμα Υγείασ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ άλλοκι τθν προβλθματικι λειτουργία του
ςυςτιματοσ Ρρομθκειϊν και τθν ανυπαρξία οργανωμζνθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ
Υγείασ, δείχνοντασ κακαρά τθν ςταδιακι απόςυρςθ του Κράτουσ από τθν υποχρζωςι
του να χρθματοδοτεί το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ.
Αναμζνεται νομοτελειακά ότι με τισ ρυκμίςεισ αυτοφ του Σχεδίου Νόμου, θ πρόςβαςθ
των πολιτϊν ςτο ςφςτθμα υγείασ κα δυςχεράνει, θ επιβάρυνςθ των οικογενειακϊν
προχπολογιςμϊν κα αυξθκεί, θ παροχι υπθρεςιϊν κα υποβακμιςτεί ακόμα
περιςςότερο και ο κλάδοσ των ελεφκερων επαγγελματιϊν γιατρϊν κα ςυρρικνωκεί
δραματικά, προσ όφελοσ των επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων ςτον χϊρο τθσ Υγείασ,
ενϊ οι νοςοκομειακοί γιατροί απαξιϊνονται ακόμα περιςςότερο
Το 1ο Κεφάλαιο (Άρκρα 1 ζωσ 15) αναφζρεται ςτο φςτθμα Προμθκειών Τγείασ.
Κορυφαίο κζμα αποτελεί θ δυνατότθτα εκχϊρθςθσ τθσ αρμοδιότθτασ διαγωνιςμϊν
προμθκειϊν, τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν προϊόντων και
υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ.
Θ επιλογι του ιδιϊτθ-φορζα πραγματοποιείται μετά από προκιρυξθ διαγωνιςμοφ,
ανοιχτοφ ι με τθν διαδικαςία του ανταγωνιςτικοφ διαλόγου, με κριτιριο τθν πλζον
οικονομικά ςυμφζρουςα προςφορά ι τθ χαμθλότερθ τιμι ανάλογα με το αντικείμενο
των ςυμβάςεων. Ωσ αμοιβι του ιδιϊτθ φορζα ορίηεται ποςοςτό από 5% ζωσ 25% επί
τθσ κετικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ μειοδοτικισ του προςφοράσ και του τελικοφ
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οικονομικοφ αποτελζςματοσ, βάςει των απολογιςτικϊν ςτοιχείων που καταρτίηει ςε
ζκκεςι του ο ιδιϊτθσ-φορζασ. (Άρκρο 1 παρ.6 και Άρκρο12). Σθμείο αιχμισ αποτελεί
θ ρφκμιςθ ςτθ διενζργεια διαγωνιςμϊν (άρκρο 13) όπου, επί λιξεωσ των ςυμβάςεων
, θ διαπραγμάτευςθ γίνεται με βάςθ τθν χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ αγοράσ.
Επίςθσ προβλζπεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ ςυμφωνίασ – πλαίςιο για προμικειεσ
ςυγκεκριμζνου είδουσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν, οριςμζνθσ ποςότθτασ και τιμισ και
για χρονικι διάρκεια ζωσ 4 ζτθ. ( Άρκρο 4).
Ραράλλθλα προβλζπεται θ επιβολι προςτίμου από 500 ζωσ 50.000 ευρϊ ςε διοικθτζσ
ΦΡΥΥΚΑ και Υγειονομικϊν Ρεριφερειϊν αν παρεκκλίνουν από τουσ εγκεκριμζνουσ
προχπολογιςμοφσ ι διαπιςτωκεί ότι ανάγκεσ επείγουςεσ και απρόβλεπτζσ, για
τροποποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν είναι πλαςματικζσ. (Άρκρο 5 παρ.3,
Άρκρο 9).
Ακόμθ ςυςτινεται Συντονιςτικι Επιτροπι Ρρομθκειϊν με επικεφαλισ τον Γενικό
Γραμματζα του Υπουργείου Υγείασ – αντί τον Υπουργό Υγείασ που προζβλεπε το
Ρροςχζδιο (άρκρο 6), ενϊ θ Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ του Ν 3580/2007
μετονομάηεται ςε Επιτροπι Ρροδιαγραφϊν.
(Άρκρο 8)
Τζλοσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ ςφμβαςθσ με εμπορικζσ τράπεηεσ για τθ
χρθματοδότθςθ των Ρρογραμμάτων Ρρομθκειϊν και τθν εξόφλθςθ των
προμθκευτϊν ριςκάροντασ ζτςι να δθμιουργθκοφν κοινοπραξίεσ που κα
λειτουργιςουν ωσ καρτζλ!!! (Άρκρο 7).
Σο 2ο Κεφάλαιο (Άρκρα 16 ζωσ 33) αφορά ςτθ φςταςθ «Οργανιςμοφ Παροχών
Τγείασ που μετονομάηεται ςε «Εκνικό Οργανιςμό Παροχισ Τπθρεςιών Τγείασ
Ε.Ο.Π.Τ.Τ».
Επιςθμαίνεται θ μεγάλθ ανατροπι που πραγματοποιικθκε μεταξφ Ρροςχεδίου και
Σχεδίου. Από τθν φτωχι - χωρίσ ειςθγθτικι ζκκεςθ - αναφορά του Ρροςχεδίου ςτθν
οποία εμφανιηόταν το Υπουργείο Υγείασ ωσ θ αποκλειςτικϊσ Εποπτεφουςα Αρχι τθσ
διαδικαςίασ διαχωριςμοφ των κλάδων υγείασ από τα αςφαλιςτικά ταμεία,
παρουςιάηεται τϊρα ςυναρμόδιο με το Υπουργείο Εργαςίασ και με εκτεταμζνθ
αναφορά ςτθν διοικθτικι διάρκρωςθ και τα οικονομικά του εγχειριματοσ αυτοφ.
Ουςιαςτικά ορίηεται ωσ βαςικόσ φορζασ παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ
τον ΕΟΡΥΥ, παραμζνοντασ αδιευκρίνιςτα ηθτιματα όπωσ τι υπθρεςίεσ κα παρζχονται
ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, με ποιο τρόπο, αν και πωσ κα καλφπτονται οι αναςφάλιςτοι, τι
κα γίνει με τθν περιουςία των ταμείων κ.ά.
Με τα όςα περιζχονται ςε αυτό το Σχζδιο Νόμου, ανατρζπονται οι μζχρι τϊρα
εξαγγελίεσ για κακιζρωςθ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ. Αντικζτωσ μποροφμε με
αςφάλεια να υποκζςουμε με βάςθ τθν εμπειρία και τθν ςυγκυρία, ότι πρόκειται για
παροχι ενιαίου υποβακμιςμζνου «πακζτου» υπθρεςιϊν, με το βάροσ να πζφτει ςτα
πολυιατρεία του ΛΚΑ με τισ γνωςτζσ δυςλειτουργίεσ.
Επίςθσ με το πρόςχθμα τθσ ζνταξθσ των νοςοκομειακών μονάδων του ΙΚΑ ςτο ΕΣΥ,
αναμζνεται να κλείςουν τα νοςοκομεία του ΙΚΑ που ςτεγάηονται ςε ενοικιαηόμενα
κτίρια και να υπάρξει μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των υφιςτάμενων
νοςοκομειακών κλινών. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα το 1ο Θεραπευτιριο ΛΚΑ
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(Ραπαδθμθτρίου), το οποίο λειτουργεί από το 1999 χωρίσ ανανζωςθ του
μιςκωτθρίου, με δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτθν κτιριακι υποδομι, τθν ίδια ϊρα που ο
χϊροσ κεωρείται εξαιρετικά πλεονεκτικόσ.
Στο Κεφάλαιο αυτό προβλζπεται θ ςφςταςθ ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία Εκνικόσ
Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ, υπό τθν εποπτεία των Υπουργείων
Εργαςίασ και Υγείασ, ο οποίοσ κα λειτουργιςει 6 μινεσ μετά τθ δθμοςίευςθ του
Νόμου και ςε αυτόν εντάςςονται, οι κλάδοι υγείασ των αςφαλιςτικϊν ταμείων ΛΚΑΕΤΑΜ με τισ μονάδεσ υγείασ του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ ωσ προσ τισ παροχζσ ςε είδοσ, ο
ΟΡΑΔ και ο Οίκοσ Ναφτθ. Επιπλζον γίνεται αναφορά και για δυνατότθτα ζνταξθσ ςτον
Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ και Νομικϊν Ρροςϊπων Λδιωτικοφ Δικαίου!!!!!! (Άρκρο 16).
Επιςθμαίνεται οτι αρχικά ςτο Ρροςχζδιο προβλεπόταν και θ ζνταξθ ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ
των Κζντρων Υγείασ, των Ρεριφερειακϊν Λατρείων και των Αγροτικϊν Λατρϊν.
Στθν περιγραφι των ςκοπϊν του ΕΟ.Ρ.Υ.Υ αναφζρονται ο κακοριςμόσ των κριτθρίων
και των όρων ςφναψθσ ςυμβάςεων για παροχι πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
περίκαλψθσ με φορείσ δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζσ, θ οργάνωςθ, ο
προγραμματιςμόσ, θ λειτουργία των πρωτοβάκμιων μονάδων υγείασ, θ διαχείριςθ
και ο ζλεγχοσ χρθματοδότθςθσ και θ ορκολογικι αξιοποίθςθ των διατικζμενων
πόρων, ενϊ γίνεται αναφορά για ςυνεργαςία του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ με τα Κζντρα Υγείασ, τουσ
αγροτικοφσ ιατροφσ και τισ μονάδεσ υγείασ των ΟΤΑ ςτα πλαίςια ενόσ δικτφου
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, που είναι και θ μόνθ αναφορά ςτον όρο αυτό ςτο
Σχζδιο Νόμου.(Άρκρο 17)
Οι Ρόροι του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ είναι μεταξφ άλλων, θ ετιςια επιχοριγθςθ από τον Κρατικό
Ρροχπολογιςμό ςε ποςοςτό 0.7% και αφορά τθ ςυμμετοχι του δθμοςίου ςτθν
τριμερι χρθματοδότθςθ νζων αςφαλιςμζνων για τον κλάδο αςκζνειασ του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ
και του ΟΑΕΕ και τθν κρατικι ςυμμετοχι για τον ΟΓΑ, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ
παροχϊν αςκζνειασ ςε είδοσ αςφαλιςμζνου –εργοδότθ, θ κζςπιςθ εργοδοτικισ
ειςφοράσ του Δθμοςίου ςε ποςοςτό 5,10% επί των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν των
δθμοςίων υπαλλιλων, τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν ςε αςφαλιςμζνουσ
αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, αλλά και θ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ειςφοράσ των
ςυνταξιοφχων του δθμοςίου ςτο 4% από 2,55% που είναι ςιμερα.
Επίςθσ αναφζρεται ότι τα λειτουργικά ζξοδα του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ καλφπτονται από
πιςτϊςεισ του κλάδου αςκζνειασ του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΡΑΔ και βαρφνουν τουσ εν
λόγω οργανιςμοφσ. (Άρκρο18)
Το ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ είναι 7μελζσ και ζχει τριετι κθτεία, θ οποία μπορεί να ανανεωκεί
μζχρι τρεισ ςυνεχόμενεσ φορζσ. Επιςθμαίνεται ο κατά πάγια μεκόδευςθ αποκλειςμόσ
του ΡΛΣ από τθν εκπροςϊπθςθ ςτο Δ.Σ. Ο πρόεδροσ του ΔΣ επιλζγεται με τθ
διαδικαςία του άρκρου 49Α του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ μετά από πρόταςθ των
Υπουργϊν Υγείασ και Εργαςίασ. Τρία μζλθ προτείνονται από τουσ υπουργοφσ
Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Υγείασ, ενϊ από ζναν εκπρόςωπο προτείνουν οι
αςφαλιςμζνοι, οι εργοδότεσ και οι ςυνταξιοφχοι και επιλζγονται από τον Υπουργό
Εργαςίασ μετά από προτάςεισ που του ζχουν κατατεκεί.(Άρκρο 19)
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Στισ αρμοδιότθτεσ του Ρροζδρου και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ
μεταξφ άλλων είναι θ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του, θ επενδυτικι πολιτικι και
αξιοποίθςθ των κεφαλαίων, τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του, αλλά και θ
ςφναψθ ςυμβάςεων με παρόχουσ υγείασ όπωσ ιδιωτικζσ κλινικζσ, διαγνωςτικά
κζντρα, κζντρα αποκατάςταςθ – κεραπείασ ςυνεχίηοντασ τθν απομφηθςθ δθμόςιου
χριματοσ. Επίςθσ με απόφαςθ των αρμοδίων υπουργϊν μποροφν να μεταβιβάηονται
αρμοδιότθτεσ του ΔΣ ςτον Ρρόεδρο, ςε μζλοσ αυτοφ ι ςε προϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν
του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ (Άρκρα 20 και 21)
Θ διοικθτικι οργάνωςθ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ προβλζπεται ςε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο. Οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ςυγκροτοφνται ςτα όρια των ΔΥΡΕ, από τισ
υφιςτάμενεσ μονάδεσ των ΚΥ, ΡΛ, αγροτικά ιατρεία και υπθρεςιϊν του ΛΚΑ- ΕΤΑΜ,
πλθν των υπθρεςιϊν του νοςοκομειακισ υποςτιριξθσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο ΕΣΥ.
Για τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ ςε κάκε ΔΥΡΕ ορίηεται ζνασ
Συντονιςτισ με λειτουργία αυτοτελοφσ γραφείου και γραμματειακισ υποςτιριξθσ.
(Άρκρο 22)
Στθ ςυνζχεια περιγράφονται οι αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων Γενικϊν
διευκφνςεων και των οργανικϊν μονάδων τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ, όπου εδϊ
αναφζρεται ότι καταργοφνται μόνο οι υπθρεςίεσ των ενταςςόμενων κλάδων των
Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ), που ζχουν αρμοδιότθτεσ ανάλογεσ με εκείνεσ
που αςκοφνται από τισ οργανικζσ μονάδεσ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ και παραμζνουν ςε ιςχφ, οι
υπθρεςίεσ που αςκοφν αρμοδιότθτεσ πζραν εκείνων των ςχετικϊν με παροχζσ υγείασ.
Ραράλλθλα κακορίηεται ότι ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ χρθςιμοποιεί τισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ
των ιατρείων και πολυιατρείων του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν που εντάςςονται ςε αυτόν. (Άρκρα 23 και 24)
Θ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ γίνεται με τθν ίδια εργαςιακι ςχζςθ, τθν
οργανικι κζςθ, βακμό, κλάδο και ειδικότθτα που κατζχει, ενϊ ςυνεχίηονται κανονικά
όλεσ οι διαδικαςίεσ προςλιψεων και ανακζςεων μίςκωςθσ ζργου που βρίςκονται ςε
εξζλιξθ. Επίςθσ για τθν λειτουργία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Οργανιςμοφ
προβλζπει τθν μεταφορά ζωσ 200 ατόμων από το διοικθτικό προςωπικό τθσ
περιφζρειασ Αττικισ και δίνει τθν δυνατότθτα ςτο Ρρόεδρο του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ, να
προςλαμβάνει χωρίσ οιαδιποτε διαδικαςία τρεισ Ειδικοφσ Συνεργάτεσ
Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι αποχωροφν αυτοδίκαια με τθν για
οποιοδιποτε λόγο αποχϊρθςθ του προςϊπου που τουσ προςζλαβε. (Άρκρο 25)
Το νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ κα ζχει «ποικιλία» ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, με προφανϊσ «ιδανικότερθ», τθν Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου
Χρόνου. (Άρκρο 26) θ τθν ςφμβαςθ τφπου ΟΑΕΕ όπωσ αναφζρεται ςτο 3ο
επικαιροποιθμζνο μνθμόνιο.
Συςτινεται 5μελζσ προςωρινό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο για το διοικθτικό και
υγειονομικό προςωπικό και 5μελζσ προςωρινό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο αρμόδιο για
τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ των ιατρϊν και οδοντιάτρων, με τον Υπουργό Εργαςίασ
να επιλζγει κατά τθν μεταβατικι περίοδο, ακόμα και τουσ εκπρόςωπουσ των
εργαηομζνων, μετά από πρόταςι που του υποβάλλουν. (Άρκρα 27 και 28)
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Στθν λογιςτικι και οικονομικι λειτουργία του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ, ορίηεται ρθτά ότι το ςφνολο
του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ που προζρχεται από τουσ Φορείσ και Κλάδουσ
Υγείασ που εντάςςονται ςτον Οργανιςμό, οι πόροι που προβλζπονται υπζρ αυτϊν
από τισ ιςχφουςεσ διατάξει, κακϊσ και θ κινθτι και ακίνθτθ περιουςία τουσ
περιζρχονται ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ ωσ κακολικό διάδοχο αυτϊν. Οι μεταβιβάςεισ τθσ
κυριότθτασ των ακινιτων γίνονται με διαπιςτωτικζσ πράξεισ από τον κακ’ φλθν
αρμόδιο υπουργό. Εφόςον μεταξφ των ςτοιχείων του πακθτικοφ των ενταςςόμενων
φορζων υφίςταται υπόλοιπο ηθμιϊν, αυτό καλφπτεται με παροχι ομολόγων του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Με απόφαςθ του ΔΣ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ δφναται να ανατίκενται
υπθρεςίεσ υγείασ ςε τρίτουσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, για τθν ταχφτερθ
εξυπθρζτθςθ των δικαιοφχων. Θ διαχείριςθ των επενδφςεϊν του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ ςε κινθτζσ
αξίεσ, κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ
περιουςίασ του, ανατίκενται υποχρεωτικά ςε εξωτερικοφσ διαχειριςτζσ. Οι
διαχειριςτζσ κατά τθν εκπλιρωςθ των ανατεκζντων ςε αυτοφσ ζργων και εργαςιϊν
ακίνθτθσ περιουςίασ, ενεργοφν ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ διαδικαςίεσ. Στο υπό
διαχείριςθ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ, δεν επιτρζπεται θ απόκτθςθ
κινθτϊν αξιϊν του διαχειριςτι ι εταιρειϊν του ομίλου αυτοφ άνω του 5% τθσ αξίασ
του χαρτοφυλακίου, θ διαχείριςθ του οποίου του ζχει ανατεκεί. (Άρκρο 29)
Ορίηεται ότι ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ αποτελεί κακολικό διάδοχο των ενταςςόμενων Ταμείων και
κλάδων και μεταφζρονται ςε αυτόν τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ τουσ ενϊ με
κοινζσ Υπουργικζσ αποφάςεισ (Εργαςίασ και Υγείασ) τροποποιοφνται ι
ςυμπλθρϊνονται οι αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου και ΔΣ, οι αποδοχζσ Ρροζδρου και
αποηθμιϊςεισ μελϊν ΔΣ, αλλά κυρίωσ τα ποςά που μεταφζρονται από τουσ
ενταςςόμενουσ φορείσ για τουσ ςκοποφσ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ κακϊσ και θ μεταφορά τθσ
κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ αυτϊν.(Άρκρο 30)
Εφαρμόηεται Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ραροχϊν Υγείασ, με τον οποίο κακορίηεται το είδοσ,
θ ζκταςθ, το φψοσ των παροχϊν υγείασ, ο τρόποσ και θ διαδικαςία χοριγθςισ τουσ,
με βάςθ αυτόν που ζχει καταρτιςτεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ
νόμου 3863/10 από το Συντονιςτικό Συμβοφλιο Ραροχϊν Υγείασ (ΣΥΣΡΥ). Οι παροχζσ
αςκενείασ ςε χριμα που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ παροχϊν των
ενταςςόμενων ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ κλάδων υγείασ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν
εξακολουκοφν να χορθγοφνται από τουσ φορείσ αυτοφσ. Επίςθσ τροποποιείται θ
ςφνκεςθ και οι αρμοδιότθτεσ του ΣΥΣΡΥ προκειμζνου να περιλαμβάνει όλουσ του
φορείσ του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ αλλά και τον Ρρόεδρο του ςτθ ςφνκεςθ του Συμβουλίου
Συντονιςμοφ, που προβλζπεται ςτον αςφαλιςτικό νόμο. (Άρκρα 31 και 32)
Τζλοσ εντάςςονται μαηί με το ςφνολο του προςωπικοφ τουσ, οι πζντε Νοςοκομειακζσ
Μονάδεσ του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ ςτο ΕΣΥ και λειτουργοφν ωσ παραρτιματα των νοςοκομείων
ςτα οποία εντάςςονται. Πλα τα κζματα του προςωπικοφ ρυκμίηονται με βάςθ τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που ιςχφουν ςτα νοςοκομεία υποδοχισ, με εξαίρεςθ
το αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ που διατθρείται αυτό που ίςχυε πριν
τθν μεταφορά τουσ. Πλθ θ περιουςία (ακίνθτθ, κινθτι, εξοπλιςμόσ) των νοςοκομείων
του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ, περιζρχεται αυτοδικαίωσ κατά κυριότθτα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο.
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Μζροσ ι ςφνολό τθσ μπορεί με απόφαςθ Υπουργοφ να περιζλκει ςτθν κυριότθτα του
φορζα υποδοχισ. Συμβάςεισ που ζχει καταρτίςει το ΛΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτου (εκμιςκωτζσ,
προμθκευτζσ, γιατροφσ και οδοντιάτρουσ με μίςκωςθ ζργου) εξακολουκοφν να
ιςχφουν μζχρι τθ λιξθ τουσ αλλά όχι για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ
ζτουσ. (Άρκρο 33)
Σο 3ο Κεφάλαιο (Άρκρα 34 ζωσ 40) αφορά ρυκμίςεισ ςχετικά με φάρμακα ,
φαρμακεία και φαρμακευτικζσ εταιρείεσ.
Κακιερϊνεται κλιμακοφμενο ποςοςτό από 0,5% ζωσ 8% επί των οφειλϊν των
φαρμακείων, υπζρ των κλάδων υγείασ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) ωσ
επιςτροφι (rebate) και το ποςό αυτό ςυμψθφίηεται με το ποςό που καταβάλλει
εμπρόκεςμα ο ΦΚΑ ςτο φαρμακείο. (Άρκρο 34)
Ραράλλθλα ορίηεται θ ζννοια τθσ Τιμισ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τα φάρμακα που
κα ενταχκοφν ςτον κατάλογο ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων, θ οποία
υπολογίηεται με βάςθ τθν τιμι παραγωγοφ ι ειςαγωγζα, μειωμζνθ κατά 4% και αυτι
είναι θ ςυμβολι των φαρμακευτικϊν εταιρειϊν προσ τουσ ΦΚΑ ωσ επιςτροφι
χρθμάτων. Τα φαρμακευτικά ιδιοςκευάςματα για τα οποία δεν αποδόκθκε το ποςό
επιςτροφισ, αφαιροφνται αυτόματα από τον κατάλογο ςυνταγογραφοφμενων
ιδιοςκευαςμάτων. Επίςθσ κακιερϊνεται ποςοςτό ζκπτωςθσ (rebate) 5% επί τθσ
Νοςοκομειακισ Τιμισ για τισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ προσ τα Νοςοκομεία του ΕΣΥ.
(Άρκρο 35)
Επεκτείνεται θ λειτουργία των φαρμακείων τα Σάββατα από τισ 8:00 ζωσ τισ 14:00.
Επιςθμαίνεται ότι με τισ διατάξεισ αυτζσ τα φαρμακεία προςεγγίηονται απλϊσ ωσ
εμπορικζσ επιχειριςεισ και όχι ωσ Μονάδεσ Υγείασ που κεωροφνταν μζχρι
τϊρα.(Άρκρο 36)
Ρροβλζπεται θ προμικεια φαρμάκων για τουσ περικαλπόμενουσ των Μονάδων
Κοινωνικισ Φροντίδασ που παρζχουν κλειςτι νοςθλεία, από τα νοςοκομεία του ΕΣΥ ι
από φαρμακευτικζσ εταιρείεσ ςτθ νοςοκομειακι τιμι και όχι από ιδιωτικά φαρμακεία
όπωσ γίνεται μζχρι ςιμερα. (Άρκρο 37).
Κακορίηεται για τουσ φαρμακζμπορουσ ποςοςτό μικτοφ κζρδουσ ςε 5,4% από 8%
πάνω ςτθν κακαρι τιμι παραγωγοφ ι ειςαγωγζα του φαρμακευτικοφ προϊόντοσ,
χωρίσ αυτό να ζχει κανζνα οικονομικό όφελοσ για το κράτοσ και τουσ αςφαλιςμζνουσ
αφοφ δεν μειϊνεται θ λιανικι τιμι του προϊόντοσ. Αντίκετα κα αυξθκοφν τα κζρδθ
των Φαρμακοβιομθχάνων τουσ οποίουσ απροκάλυπτα πριμοδοτεί με αυτι τθν
διάταξθ το Υπουργείο (Άρκρο 38).
Μεταφζρεται ςτο Υπουργείο Υγείασ από το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ, το Τμιμα Τιμϊν Φαρμάκου ωσ ςφνολο αρμοδιοτιτων και
εντάςςεται ςτθ Διεφκυνςθ Φαρμάκων και Φαρμακείων. Επίςθσ μεταφζρεται ςτο
Υπουργείο Υγείασ θ Επιτροπι Τιμϊν Φαρμάκων θ οποία είναι 11μελισ και ορίηεται με
απόφαςθ του Υπουργοφ. (Άρκρο 39).
Τζλοσ μεταφζρονται από 1/4/2011 ςτον Υπουργό Υγείασ, όλεσ οι αρμοδιότθτεσ του
Υπουργείου Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ που αφοροφν κζματα προϊόντων
αρμοδιότθτασ του ΕΟΦ και ςυνολικά τθσ φαρμακευτικισ πολιτικισ. (Άρκρο 40)
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Σο 4ο Κεφάλαιο (Άρκρο 41) αφορά ρυκμίςεισ για Ιδιωτικζσ Κλινικζσ
Σε ςχζςθ με το Ρροςχζδιο ζχουν μειωκεί τα επιτρεπόμενα ποςοςτά αφξθςθσ των
κλινϊν μετά από ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ ςε 25%, 20%, και 15% από 40%, 30% και
20% αντίςτοιχα, ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τον αρικμό που προβλζπει θ υφιςτάμενθ
άδεια.
Ρροςτζκθκε όμωσ παράγραφοσ θ οποία ενϊ αναφζρει ότι το δικαίωμα επζκταςθσ του
ςυνολικοφ αρικμοφ κλινϊν μπορεί να αςκθκεί μία φορά, επιτρζπει ςε όςουσ είχαν
αςκιςει το δικαίωμα επζκταςθσ παλαιότερα ανεξαρτιτωσ όρων, να το αςκιςουν μια
φορά ακόμα κατά το ιμιςυ των ανωτζρω ποςοςτϊν.
Επίςθσ επεκτείνει τθν ιςχφ τθσ αναγκαίασ βεβαίωςθσ καλισ λειτουργίασ των
ιδιωτικϊν κλινικϊν, από ζνα χρόνο ςε τρία, διαχωρίηοντάσ τθν από τον υποχρεωτικό
ετιςιο ζλεγχο ςτο πλαίςιο πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ!!! Κυρίαρχθ κζςθ είναι ότι το
νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ ιδιωτικζσ κλινικζσ πρζπει να προςεγγιςτεί
ςυνολικά από το Υπουργείο Υγείασ με τθν ςυμμετοχι του ΡΛΣ.
Σο 5ο Κεφάλαιο (Άρκρα 42 ζωσ 44) αφορά τα οικογενειακά επιδόματα ςε
πολφτεκνεσ και τρίτεκνεσ οικογζνειεσ.
Στισ τρίτεκνεσ και πολφτεκνεσ οικογζνειεσ, που δικαιοφνται για το τρίτο τουσ παιδί
μζχρι 6 ετϊν επίδομα 177 ευρϊ, δεν χορθγείται για αυτό το παιδί το πολυτεκνικό
επίδομα των 44 ευρϊ μθνιαίωσ μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ του θλικιακοφ ορίου. (Άρκρα
42,43)
Σο 6ο Κεφάλαιο (Άρκρα 45 ζωσ 51) αφορά διάφορεσ ρυκμιςτικοφ τφπου διατάξεισ
για φορείσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
Το κορυφαίο κζμα ςε αυτό το Κεφάλαιο είναι θ επζκταςθ και κακιζρωςθ ελαςτικϊν
μορφϊν απαςχόλθςθσ ςε δθμόςιουσ φορείσ τθσ Ρρόνοιασ αλλά και θ ευελιξία ςτθ
μετατροπι και μεταφορά οργανικϊν κζςεων από ζνα ΝΡΔΔ ςε άλλο, διευκολφνοντασ
ζτςι τισ επικείμενεσ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ φορζων Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ.
Άρκρο που υπιρχε ςτο Ρροςχζδιο και προζβλεπε τθν επζκταςθ των εργολάβων
κακαριότθτασ, φφλαξθσ και ςίτιςθσ ςε φορείσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αφαιρζκθκε
ςτο παρόν Σχζδιο.
Κεςμοκετείται θ δυνατότθτα πρόςλθψθσ επικουρικοφ προςωπικοφ και ςτουσ φορείσ
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ, ΛΑΑ κ.λ.π για κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν (ςτθν
ουςία πάγιων και διαρκϊν) με ςυμβάςεισ 6-12 μθνϊν και διαδικαςίεσ εξπρζσ με
ευκφνθ τριμελοφσ επιτροπισ του ΝΡΔΔ και ζγκριςθ του ΔΣ.
Επιςθμαίνεται ότι με διάταξθ που προβλζπεται ςτο παρόν Σχζδιο, καταργείται το
ποςοςτό 3% επί τθσ μιςκοδοςίασ των μονίμων υπαλλιλων ενόσ φορζα, που υπιρχε
ωσ πλαφόν για το ποςό που κα διατίκεται κάκε χρόνο, για τθν αμοιβι του
επικουρικοφ προςωπικοφ. (Άρκρο 46)
Κακιερϊνεται θ καταβολι νοςθλίου-τροφείου από τα αςφαλιςτικά ταμεία, για τουσ
φιλοξενοφμενουσ ςτισ Στζγεσ Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Ατόμων με Αναπθρία, γιατί
δεν επαρκεί θ εκχϊρθςθ ςτο φορζα τουσ του προνοιακοφ επιδόματοσ όπωσ γίνεται
μζχρι ςιμερα. (Άρκρο 47)
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Ρροςτίκενται (μάταια ςφμφωνα με το 3ο ανακεωρθμζνο μνθμόνιο) παράγραφοσ που
προβλζπει εξαίρεςθ από τθν αναλογία 1 προσ 5 ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ όλων
των ειδικοτιτων και κλάδων των Μονάδων Κοινωνικισ Φροντίδασ που εποπτεφονται
από τον Υπουργό Υγείασ
(Άρκρο 48)
Τζλοσ προβλζπονται ρυκμίςεισ για ςφςταςθ, μετατροπι και μεταφορά οργανικϊν
κζςεων από ζνα ΝΡΔΔ ςε άλλο, διευκολφνοντασ ουςιαςτικά τα ςχζδια του Υπουργοφ
για ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ φορζων Υγείασ και Κοινωνικι Αλλθλεγγφθσ.
(Άρκρα 49, 50, 51)
Σο 7ο Κεφάλαιο ( Άρκρα 52 ζωσ 53) αφορά ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου και μετονομαςίεσ Γενικών
Διευκφνςεων.
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, μετονομάηεται ςε Γενικι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ
Υγείασ και Ροιότθτασ Ηωισ και ςυγκροτείται από 9 Διευκφνςεισ με τθν ανάλογθ
ςτελζχωςθ. Εςτιάηεται οτι ςε ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτεσ και ςτισ ειδικότθτεσ που
ςτελεχϊνουν τισ διευκφνςεισ, προαναγγζλεται ο περιοριςμόσ του δθμόςιου
χαρακτιρα τθσ απεξάρτθςθσ, αφοφ με αναφορά που γίνεται, προβλζπεται θ
επιχοριγθςθ από το Κράτοσ, Λδιωτικϊν Κζντρων Απεξάρτθςθσ. (Άρκρο 52).
Αντιδράςεισ υπάρχουν ιδθ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ όπωσ το ΚΕΚΕΑ, ΟΚΑΝΑ κ.α.
Σο 8ο και τελευταίο Κεφάλαιο (Άρκρα 54 ζωσ 82) αφορά διάφορεσ άλλεσ διατάξεισ
και ζχει χωριςτεί ςε 12 Τποκεφάλαια
Εδϊ εντάςςεται ςωρεία τροποποιιςεων ςε διάφορεσ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, εκ των οποίων πολλζσ με φωτογραφικά χαρακτθριςτικά.
Σθμαντικότερα ηθτιματα που ανοίγουν ςτο Κεφάλαιο αυτό είναι:
Α) Θ δυνατότθτα να διοικοφνται περιςςότερα του ενόσ Νοςοκομεία από το ίδιο
πρόςωπο ωσ Διοικθτι χωρίσ αναφορά ςτα υπόλοιπα Διοικθτικά όργανα των
Νοςοκομείων, προαναγγζλλοντασ διοικθτικζσ ςυνενϊςεισ Νοςοκομείων, χωρίσ
διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ και απόδοςισ τουσ.
Β) Θ δυνατότθτα είςπραξθσ από τα Νοςοκομεία του ΕΣΥ, πάςθσ φφςεωσ εςόδων
(νοςιλια, εξετάςεισ, ιατρικζσ πράξεισ) μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, δείχνοντασ ζτςι
ξεκάκαρα τθν πρόκεςθ του Υπουργείου για ειςδοχι του Τραπεηικοφ Συςτιματοσ
ςτθν λειτουργία των Δθμόςιων Νοςοκομείων και τθσ χρζωςθσ των πολιτϊν για
υπθρεςίεσ παροχισ περίκαλψθσ, πζραν τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Γ) Θ ακφρωςθ πρόςφατων κεςμοκετθμζνων κατακτιςεων των Νοςοκομειακϊν
Λατρϊν με τον Ν 3754/09, ςε βακμίδεσ και ιεραρχία.
Δ) Θ ομθρία των εργαηομζνων ςτα Νοςοκομεία και το ΕΚΑΒ, αφοφ εξαιροφνται από
ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν διαδικαςία των μετατάξεων και
προβλζπονται ςτον Δθμοςιοχπαλλθλικό Κϊδικα.
Στο Υποκεφάλαιο Αϋ (Άρκρα 54–56) προβλζπονται ρυκμίςεισ για διάφορα
Επαγγζλματα Υγείασ όπωσ Νοςθλευτζσ (Άρκρο 54), Διαςϊςτεσ (Άρκρο 55), Κοινωνικοί
Λειτουργοί (Άρκρο 56).
Στο Υποκεφάλαιο Βϋ (Άρκρα 57–63) προβλζπονται ρυκμίςεισ κεμάτων Λατρϊν ΕΣΥ.
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Θ ςθμαντικότερθ παρζμβαςθ εδϊ είναι θ ακφρωςθ ουςιαςτικά του βαςικϊν
προβλζψεων του Ν 3754/2009 με τθν κακιζρωςθ του Συντονιςτι Διευκυντι ωσ
βακμίδα και τθν ειρωνικι διαφορά του ενόσ ευρϊ ςτο μιςκό από τον Διευκυντι.
(Άρκρο 57)
υκμίςεισ γίνονται επίςθσ ςε ηθτιματα που αφοροφν Επικουρικοφσ Λατροφσ των ΤΕΡ
(Άρκρο 58), Λατρϊν Υπαίκρου (Άρκρο 59), μετακζςεισ Λατρϊν ΕΣΥ (Άρκρο 60 και 63),
διεκδίκθςθ από Λατροφσ του ΕΣΥ προκθρυςςόμενων κζςεων ςε άλλο νοςοκομείο
(Άρκρο 61), ςυγκρότθςθ Συμβουλίων Επιλογισ Διευκυντϊν (Άρκρο 62). Τονίηεται ότι
δεν υπάρχει πρόβλεψθ για το ςφςτθμα εφθμεριϊν ΕΣΥ που να απεγκλωβίηει τουσ
γιατροφσ ΕΣΥ από τον ν. 3868/10 ο οποίοσ μετζτρεψε τισ εφθμερίεσ ςε bonus
ςφμφωνα με τθν καταγραφι ςτο ατομικό ενθμερωτικό φυλλάδιο μιςκοδοςίασ.
Στο Υποκεφάλαιο Γϋ (Άρκρο 64)
ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν τα
Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και τουσ Ρανεπιςτθμιακοφσ Λατροφσ. Συγκεκριμζνα
παρατείνει μζχρι 1/5/2011 τθν εφαρμογι τθσ απαγόρευςθ άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου
ςτουσ Ρανεπιςτθμιακοφσ Λατροφσ των νοςοκομείων Λπποκράτειο Ακθνϊν, Λαϊκό και
ΑΧΕΡΑ, εντάςςει ςτθν αποηθμίωςθ των εφθμεριϊν τα μζλθ ΔΕΡ κατϋ αναλογία με
τουσ βακμοφσ του ΕΣΥ και τζλοσ επιβάλει ςτα Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία ωσ
Αναπλθρωτι Διοικθτι μζλοσ ΔΕΡ με βακμό Κακθγθτι ι Αναπλθρωτι Κακθγθτι. Θ
διαπίςτωςθ τθσ προβλεπόμενθσ προνομιακισ μεταχείριςθσ είναι αυταπόδεικτθ.
Στο Υποκεφάλαιο Δϋ (Άρκρο 65) ρυκμίηονται κζματα του ΕΟΦ που αφοροφν κυρίωσ
τισ ταινίεσ γνθςιότθτασ που πρζπει να φζρουν τα φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά
προϊόντα.
Στο Υποκεφάλαιο Εϋ (Άρκρο 66–68) ρυκμίηονται κζματα του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν
Υπθρεςιϊν Υγείασ Ρρόνοιασ ΣΕΥΥΡ που αφοροφν τθν ςτελζχωςι του (Άρκρο 66), τθν
ςυγκρότθςθ του Τομζα Ελζγχου Καπνοφ και Αλκοόλ (Άρκρο 67), κακϊσ και ηθτιματα
πρόςκετϊν αμοιβϊν (Άρκρο 68).
Στο Υποκεφάλαιο ΣΤϋ (Άρκρα69–73) προβλζπονται ρυκμίςεισ διαφόρων ιατρικϊν
ειδικοτιτων όπωσ Ψυχιατρικι, Νευρολογία, Ραιδοψυχιατρικι, Φυςικι Λατρικι και
Αποκατάςταςθ (Άρκρο 69), Λατρικι τθσ Εργαςίασ (Άρκρο 70), Γενικι Λατρικι (Άρκρο
71), Ρακολογικι Ογκολογία (Άρκρο 72), κακϊσ και θ αναγνϊριςθ υπθρεςίασ για
απόκτθςθ ειδικότθτασ (Άρκρο 73).
Στο Υποκεφάλαιο Ηϋ (Άρκρο 74) ρυκμίηονται κζματα Εκελοντιςμοφ που ςχετίηονται με
τθν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των Εκελοντικϊν Ομάδων Υγείασ Ρρόνοιασ όπωσ είναι
οι ΜΚΟ αλλά και λοιποί ιδιωτικοί φορείσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τθν εγγραφι
τουσ ςε Μθτρϊο που δθμιουργείται ςε κάκε Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Δθμόςιασ
Υγείασ, τον τρόπο επιχοριγθςισ τουσ από φορείσ του δθμόςιου τομζα κ.ά.
Στο Υποκεφάλαιο Θϋ (Άρκρα 75–76) περιζχονται ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθν
Διοίκθςθ των νοςοκομείων των ΕΣΥ. Ραρζχεται θ δυνατότθτα, ζνα πρόςωπο να
καταλαμβάνει κζςθ Διοικθτι ςε περιςςότερα του ενόσ νοςοκομεία, προλειαίνοντασ
το ζδαφοσ για τισ επερχόμενεσ ςυγχωνεφςεισ (Άρκρο 75), ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα
είςπραξθσ πάςθσ φφςεωσ εςόδων που προζρχονται από νοςιλια, εξετάςεισ κ.λ.π
μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν (Άρκρο 76).
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Στο Υποκεφάλαιο Κϋ (Άρκρο 77) ρυκμίηονται κζματα μετατάξεων και αποςπάςεων
προςωπικοφ των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. To ςυγκεκριμζνο
άρκρο ςτερεί το δικαίωμα τθσ μετάταξθσ του υγειονομικοφ προςωπικοφ και το
υπαγάγει ςε ζνα αςαφζσ κακεςτϊσ ομθρίασ.
Στο Υποκεφάλαιο Λϋ (Άρκρα 78–80) προβλζπονται ρυκμίςεισ για κζματα Φορζων
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που ςχετίηονται με τον τρόπο ςυνταγογράφθςθσ αλλά και τθν
μεταφορά κζςεων ςτα πολιτικά γραφεία του Υπουργοφ και Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Εργαςίασ 2 κζςεων μετακλθτϊν υπαλλιλων και 10 ειδικϊν ςυνεργατϊν από τθν Γεν.
Γραμ. Κοιν. Αςφαλίςεων. (Άρκρο 78). Επίςθσ ρυκμίηεται «για λόγουσ διαςφάλιςθσ του
δθμόςιου ςυμφζροντοσ» όπωσ αναφζρεται, θ εξόφλθςθ προμθκευτϊν του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ
από υποχρεϊςεισ που δθμιουργικθκαν από απευκείασ ανακζςεισ λόγω επειγουςϊν
αναγκϊν ι αποδοχι υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν μετά τθν λιξθ ςχετικϊν νομίμων
ςυμβάςεων. (Άρκρο 79)
Αντίςτοιχθ ρφκμιςθ γίνεται για τον ΟΓΑ και άλλουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ που
ζχουν υποχρεϊςεισ προσ μονάδεσ τεχνθτοφ νεφροφ ιδιωτικϊν κλινικϊν και μονάδεσ
χρόνιασ αιμοκάκαρςθσ κακϊσ και προμθκευτζσ αυτϊν, ενϊ ορίηεται ότι από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ με οποιοδιποτε τρόπο προμικεια
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων κα γίνεται με βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ εγχϊριασ
αγοράσ χωρίσ να διαςφαλίηεται θ ποιτικι τουσ απόδοςθ. ( Άρκρο 80).
Στο Υποκεφάλαιο ΛΑϋ (Άρκρο 81) διευκετοφνται κζματα Ρρονοιακϊν Λδρυμάτων
«Άγιοσ Χαράλαμποσ» Ρφργου και «Κεραπευτιριο Χρονίων Ρακιςεων Ραιδιϊν»
Ακθνϊν, που ςχετίηονται με τθν τροποποίθςθ των οργανιςμϊν τουσ για τακτοποίθςθ
του ανάλογου προςωπικοφ.
Τζλοσ ςτο Υποκεφάλαιο ΛΒϋ (Άρκρο 82) ρυκμίηονται κζματα που ςχετίηονται με τθν
τριετι κθτεία των ελεγκτϊν ιατρϊν του ΟΡΑΔ, θ ςφμβαςθ των οποίων κα
ανανεϊνεται για ίςο χρονικό διάςτθμα με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ.
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΕΣ ΕΚΤΛΜΘΣΕΛΣ-ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ- ΡΟΤΑΣΕΛΣ
Βαςικι ςυμπεραςματικι εκτίμθςθ είναι πωσ με το ςφνολο των μζτρων και των
«μεταρρυκμίςεων» που προωκοφνται, κα υπάρξουν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
α) Mεγάλθ μείωςθ των δθμόςιων δαπανϊν για τθν υγεία
β) Kακιζρωςθ επιςφαλϊν εργαςιακϊν ςχζςεων
γ) Kακιλωςθ και παραπζρα μείωςθ των μιςκϊν-ςυντάξεων για όλουσ τουσ
εργαηόμενουσ του χϊρου
δ) Eμπλοκι μεγάλων ιδιωτικοεπιχειρθματικϊν ςυμφερόντων ςε όλουσ τουσ τομείσ
υγείασ-πρόνοιασ
ε) Διαμόρφωςθ λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ των υπθρεςιϊν υγείασ πρόνοιασ κατά
τα ανεξζλεγκτα ιδιωτικοεπιχειρθματικά πρότυπα, με επιβάρυνςθ των πολιτϊν.
Στ) Επαγγελματικι εξόντωςθ των αυτοαπαςχολοφμενων ελεφκερων επαγγελματιϊν
γιατρϊν
Οι μετατροπζσ που φζρνει ςτθν επιφάνεια το ςχζδιο για τθ ςυγχϊνευςθ των
υπθρεςιϊν υγείασ των αςφαλιςτικϊν ταμείων ςε ςυνδυαςμό με τισ προβλζψεισ του
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επικαιροποιθμζνου μνθμονίου, κακιςτοφν ιδιαίτερα επιςφαλι κάκε πρόβλεψθ για
τθν κακιζρωςθ Ενιαίασ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ. Οφτε ςτο ΕΣΥ εντάςςονται
οι κλάδοι υγείασ των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν, οφτε ςε κάποιο ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα ΡΦΥ εντάςςονται. Απλά δθμιουργοφν ζνα νζο ΝΡΔΔ που κα εξοικονομεί
πόρουσ μζςω τθσ υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθσ
εκφφλιςθσ του δθμόςιου τομζα υγείασ-πρόνοιασ, τθσ επιβολισ επιςφαλϊν
εργαςιακϊν ςχζςεων και απολφςεων και τθσ ζμμεςθσ θ άμεςθσ επιβάρυνςθσ των
αςφαλιςμζνων ςε κάκε επαφι τουσ με τισ υπθρεςίεσ υγείασ-πρόνοιασ.
ΑΚΟΤΕΛΕΥΤΕΛΕΣ ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ
Αποτελεί γενικι παραδοχι και απαίτθςθ, θ κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ προμθκειϊν
ςτουσ χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, που κα προςδιορίηεται από τθ διαφάνεια
και κα υπεραςπίηεται το καλϊσ νοοφμενο δθμόςιο ςυμφζρον, χωρίσ να υπονομεφει
τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ προσ τουσ πολίτεσ.
Το ςφςτθμα αυτό δεν πρζπει να υπακοφει απλϊσ και μόνο ςε ςτυγνοφσ λογιςτικοφσ
κανόνεσ, αλλά να λαμβάνει υπόψθ ότι οι προμικειεσ ζχουν προπλθρωκεί από το
υςτζρθμα των αςφαλιςμζνων ςτουσ Δθμόςιουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ.
Είναι όμωσ και κακομολογουμζνθ διαπίςτωςθ το γεγονόσ ότι τα μζχρι τϊρα
νομοκετιματα ςχετικά με τισ προμικειεσ, δεν ικανοποιοφν ςτον βακμό που κα
ζπρεπε αυτζσ τισ αναγκαιότθτεσ. Αυτι προφανϊσ θ διαπίςτωςθ ενεργοποιεί και το
παρόν νομοκετικό εγχείρθμα.
Με το ςυγκεκριμζνο νομοςχζδιο ειςαγάγονται οριςμοί και ζννοιεσ όπωσ «ςυμβάςεισ
προμθκειϊν», «ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν», «ςυμφωνία πλαίςιο», «ανακζτουςα αρχι»
και «οικονομικόσ φορζασ» που εμπλζκονται με πάγιουσ νομικοφσ όρουσ όπωσ
«χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ» και «παρακατακικεσ», «ενοχικζσ ςυμβάςεισ» και
«επαχκισ αιτία»
Επιςθμαίνεται ότι όλεσ αυτζσ οι ζννοιεσ με τισ επιδεχόμενεσ διάφορεσ ερμθνείεσ,
οριςμοφσ, κακιςτοφν τισ διατάξεισ αςαφείσ και επιςφαλείσ ωσ προσ το κοινϊσ
προςδοκϊμενο αποτζλεςμα. Θ αποτελεςματικότθτα του νομοκετιματοσ
υπονομεφεται περαιτζρω από τθν προβλεπόμενθ αναγκαιότθτα ζκδοςθσ Υπουργικϊν
αποφάςεων για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων διατάξεων και από τθν πρόβλεψθ
εναλλακτικϊν εφαρμογϊν και δυνθτικϊν λειτουργιϊν.
Θ κεςμοκζτθςθ του αναφερόμενου ωσ ΕΚΝΛΚΟΥ ΟΓΑΝΛΣΜΟΥ ΡΑΟΧΩΝ ΥΓΕΛΑΣ
αποτελεί νομοκετικό εγχείρθμα με το οποίο επιχειρείται να τεκεί υπό ενιαία
διαχείριςθ το ηιτθμα τθσ περίκαλψθσ που παρζχεται από το Δθμόςιο Αςφαλιςτικό
Σφςτθμα.
Θ ηθτοφμενθ ενιαία διαχείριςθ αποτζλεςε φιλοδοξία πολλϊν νομοκετθμάτων ςτο
παρελκόν τα οποία παρά τθν υπερψιφιςι τουσ από τθ Βουλι παραμζνουν ανενεργά
ςτα ςυρτάρια του Υπουργείου Υγείασ.
Βαςικι δυςχζρεια που υπονόμευςε τθν διαχρονικά ηθτοφμενθ ενιαία διαχείριςθ των
κλάδων υγείασ των δθμόςιων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν υπιρξε ο εγκλωβιςμόσ τουσ
ςτθν αντίλθψθ τθσ λογιςτικισ ςφνδεςισ τουσ με τουσ κλάδουσ ςφνταξθσ.
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Θ κεςμοκζτθςθ ενόσ ενιαίου οργανιςμοφ υπαγόμενου ςτο Υπουργείο Υγείασ, ςτον
οποίο κα μεταφζρονται διοικθτικά και λειτουργικά όλεσ οι Υπθρεςίεσ, οι
προχπολογιςμοί και λειτουργίεσ των κλάδων υγείασ των δθμόςιων αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν απαιτεί ζνα ςφνκετο νομικοφ περιεχομζνου ζργο, με τροποποίθςθ του
νομικοφ πλαιςίου περί Υπουργικοφ Συμβουλίου, αλλαγι των οργανογραμμάτων των
Υπουργείων Υγείασ, κακϊσ και των Διοικθτικϊν Κανονιςμϊν των Αςφαλιςτικϊν
Οργανιςμϊν.
Στο παρόν νομοςχζδιο ςυςτινεται εννοιολογικά Οργανιςμόσ Ραροχϊν Υγείασ, χωρίσ
να διαςφαλίηεται θ ουςιαςτικι του υπόςταςθ. Και μόνον το γεγονόσ ότι ο νζοσ
οργανιςμόσ τίκεται υπό τθν κοινι εποπτεία δφο Υπουργείων (ΥΡΕΚΑ και ΥΡΥΚΑ)
προοιωνίηει τθν μεγάλθ κεςμικι και λειτουργικι επιςφάλεια του.
Ο όγκοσ των κανονιςτικϊν πράξεων νομοκετικοφ περιεχομζνου που απαιτοφνται
προκειμζνου να τεκεί ςε εφαρμογι θ διαφαινομζνθ βοφλθςθ του νομοκζτθ κακιςτά
ανεφάρμοςτεσ τισ διατάξεισ του νομοςχεδίου. Επιςθμαίνεται ότι με το ςυγκεκριμζνο
νομοςχζδιο εγκαταλείπεται θ μζχρι τϊρα κοινι απαίτθςθ για τθ κεςμοκζτθςθ ενιαίου
φορζα Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και επανειςαγάγετε
θ ανεπίκαιρθ
νομοκετικά ζννοια του Δικτφου Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ.
Αντικζτωσ κεςμοκετείται ζνασ οργανιςμόσ ςτο χϊροσ τθσ Υγείασ με αποκλειςτικι τθν
ενιαία οικονομικι και λογιςτικι διαχείριςι του.
Τα δφο αυτά κεφάλαια ωσ περιγράφοντα νεοοριηόμενουσ κεςμοφσ προςεγγίηονται
νομοκετικά με αοριςτία και αςάφεια ςε πάρα πολλά εμπλεκόμενα ηωτικισ ςθμαςίασ
ηθτιματα. Επί πλζον θ πρόβλεψθ ζκδοςθσ ςωρείασ Υπουργικϊν Αποφάςεων με
νομοκετικό περιεχομζνο και όχι απλϊσ διοικθτικό-κανονιςτικό, εγείρει ηιτθμα
αλλοίωςθσ τθσ μορφισ του πολιτεφματοσ με ςτοιχεία ςυνταγματικισ εκτροπισ.
Οι λοιπζσ διατάξεισ του νομοςχεδίου που παρεμβαίνουν επιλεκτικά ςτθν κείμενθ
νομοκεςία τροποποιϊντασ αποςπαςματικά κάποιεσ προχφιςτάμενεσ νομοκετικζσ
προβλζψεισ, ζχουν ωσ επι το πλείςτον φωτογραφικό χαρακτιρα και πόρρω απζχουν
από το να προςεγγιςτοφν ωσ ςοβαρι και υπεφκυνθ νομοκετικι προςπάκεια.
Καταλθκτικό αίτθμα το οποίο καλείται να ενιςχφςει θ Γ.Σ., είναι να μθ επιςπευςτεί θ
κατάκεςθ του νομοςχεδίου ςτθ Βουλι, όπωσ προανιγγειλε ο Τπουργόσ, αλλά να
αποςυρκεί προςωρινά και να ςυνεχιςτεί ο διάλογοσ με τον ΠΙ και τουσ
εμπλεκομζνουσ φορείσ. Ειδικότερα εισ ότι αφορά τα κεφάλαια «ΣΥΣΤΘΜΑ
ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΥΓΕΛΑΣ» και «ΕΚΝΛΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΡΑΟΧΩΝ ΥΓΕΛΑΣ» επιβάλλεται
να αναδιατυπωκοφν και να επανζλκουν μεμονωμζνα και βελτιωμζνα μετά από
εμπεριςτατωμζνο διάλογο με τουσ Φορείσ. Τα υπόλοιπα κζματα που αποςπαςματικά
περιζχονται ςτο Νομοςχζδιο όπωσ τα αφοροφντα τθν Φαρμακευτικι Ρολιτικι, τισ
Λδιωτικζσ Κλινικζσ και τα εργαςιακά ηθτιματα των Λατρϊν του ΕΣΥ , πρζπει επίςθσ να
αποςυρκοφν και να επανζλκουν ςτα πλαίςια μιασ ςαφοφσ ςυνολικισ νομοκετικισ
πρόβλεψθσ για αυτά τα ηθτιματα μετά από επίςθσ εμπεριςτατωμζνο διάλογο με
τουσ εμπλεκόμενουσ Φορείσ. Τα αποςπαςματικά άρκρα του Νομοςχεδίου για
επιμζρουσ ηθτιματα που αντλοφνται από τθν διάςπαρτθ , αλλθλεπικαλυπτόμενθ και
αλλθλοαναιροφμενθ νομοκεςία , πρζπει να ενταχκοφν ςε μια ςοβαρι , υπεφκυνθ και
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αποτελεςματικι προςπάκεια που πρζπει να αναλθφκεί από το Υπουργείο Υγείασ
προκειμζνου να υπάρξει μια μακράσ πνοισ και προοπτικισ Κωδικοποίθςθ τθσ
ςχετικισ νομοκεςίασ.
Επιςθμαίνεται ότι ο ΡΛΣ προςεγγίηει κετικά οριςμζνα από τα μεμονωμζνα άρκρα του
νομοςχεδίου, που ευκυγραμμίηουν παλαιότερεσ ανενεργζσ διατάξεισ, ςτθν επίκαιρθ
νομοκεςία, τα οποία μποροφν να ρυκμιςτοφν νομοκετικά ωσ τροπολογίεσ. Σε κάκε
περίπτωςθ θ διαδικαςία κατάκεςθσ του πολυνομοςχεδίου ωσ ζχει, πρζπει να αναςταλεί
και να εγκαινιαςτεί ζνασ παραγωγικόσ , ειλικρινισ και κεςμοκετθμζνοσ διάλογοσ
προκειμζνου οι αναγκαίεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Υγείασ
να
αποκτιςουν ουςία, περιεχόμενο και μακρά πνοι.
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ κατακζτει προσ τθν Ρολιτεία ωσ Σϊμα διαλόγου τα
ακόλουκα ηθτιματα:
ΙΑΣΡΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ
Από διετίασ και πλζον είχε διαμορφωκεί ςχζδιο Ρ.Δ. με ανακοςτολόγθςθ οριςμζνων
ιατρικϊν πράξεων που αφοροφςε, κυρίωσ, τουσ Βιοπακολόγουσ και τουσ
Ακτινολόγουσ, το οποίο είχε υπογραφεί από τουσ τότε Υπουργοφσ Υγείασ, και
Απαςχόλθςθσ και εκκρεμοφςε ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Με τισ πολιτικζσ
μεταβολζσ που ςυντελζςτθκαν ςτισ θγεςίεσ των Υπουργείων αυτϊν, το ηιτθμα
εκκρεμεί ςυνολικά και πρζπει να επαναδιεκδικθκεί εξ αρχισ. Ο Ρ.Λ.Σ. ςθμειϊνει
κετικά τθν διαβεβαίωςθ του ςθμερινοφ Υπουργοφ Υγείασ ότι υπάρχει κινθτικότθτα
ςτο όλο ηιτθμα και αναμζνει τισ τελικζσ αποφάςεισ του Υπουργείου. Επιςθμαίνεται
ότι ςτο διεκδικθτικό πλαίςιο του Ρ.Λ.Σ. ζχει ςυμπεριλθφκεί θ κακιζρωςθ ιατρικισ
επίςκεψθσ από τα Ταμεία ςτουσ Εργαςτθριακοφσ Λατροφσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ
κακιλωςθ των ιατρικϊν αμοιβϊν και πράξεων οδθγεί ςε ςτρζβλωςθ των οικονομικϊν
ςχζςεων μεταξφ ιατρϊν, πολιτϊν και δθμόςιων αςφαλιςτικϊν φορζων.
ΙΟΣΙΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ
Ραρά το γεγονόσ ότι με τροπολογία που δθμοςιεφτθκε ςτο Νόμο 3627/2007
(παράρτθμα ΛΛ άρκρο 6§2) επαναβεβαιϊκθκε και κακιερϊκθκε πλζον θ ιςοτιμία τθσ
Λατρικισ υπογραφισ, αναφζρονται περιπτϊςεισ που αυτι δεν τθρείται όπωσ από τον
ΟΓΑ κλπ. Το κζμα τζκθκε ςτθν Υπουργό Υγείασ και ιδθ ζχει ςταλεί ςχετικι εγκφκλιοσ.
Μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ όπου αυτζσ οι διατάξεισ καταςτρατθγοφνται, αποτελοφν
φαινόμενα δφςτροπθσ ςυμπεριφοράσ διοικθτικϊν ςτελεχϊν και
πρζπει να
καταγγζλλονται επωνφμωσ.
ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ
Tα αιτιματα, διεκδικιςεισ των Λατρϊν ΛΚΑ καταγράφονται ωσ εξισ:
Α. Μονιμοποίθςθ ΟΛΩΝ των ςυμβαςιοφχων γιατρϊν που υπθρετοφν ςτο ΛΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ιδθ βρίςκεται ςε απελπιςτικι βραδεία εξζλιξθ θ διαδικαςία κρίςεωσ τθσ
προκιρυξθσ 1860 κζςεων μονίμων γιατρϊν και οδοντιάτρων του ΛΚΑ ΕΤΑΜ.
Επιςθμαίνεται θ μεγάλθ βραδφτθτα με τθν οποία εξελίχκθκε αυτι θ προκιρυξθ που
16

αρχικά αφοροφςε 2000 κζςεισ οι οποίεσ περιορίςτθκαν μετά από παρζμβαςθ του
Ρροζδρου του ΑΣΕΡ ςε 1860, ςτισ οποίεσ κα επιλεγοφν μζςω των Συμβουλίων
Επιλογισ του ΛΚΑ (ΣΚΕΛΟΡΛΚΑ) κατά τεκμιριο οι υπθρετοφντεσ μζχρι το 1994, ενϊ 140
ξεχωριςτζσ κζςεισ κα προκθρυχκοφν μζςω ΟΑΕΔ για τθν κάλυψι τουσ από ΑΜΕΑ,
πολυτζκνουσ κλπ ςυναφείσ κατθγορίεσ. Θδθ το ΛΚΑ αποδεκατίηεται ςυςτθματικά από
ιατρικό προςωπικό λόγω τθσ λιξεωσ των ιατρικϊν ςυμβάςεων ζργου οι οποίεσ δεν
ανανεϊνονται, παρά τισ διαβεβαιϊςεισ οι οποίεσ εδόκθςαν από τον ςθμερινό
Διοικθτι του ΛΚΑ κ.οβζρτο Σπυρόπουλο ότι επίκειται άμεςθ προκιρυξθ περίπου
2.000 κζςεων ιατρικοφ και οδοντιατρικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ ζργου.
Ο ΡΛΣ διεκδικεί τθν άμεςθ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ-διοριςμοφ των
1.860 κζςεων μονίμων ιατρϊν οδοντιάτρων, και τακτοποίθςθ του Αςφαλιςτικοφ –
Συνταξιοδοτικοφ προβλιματοσ, όςων ζχουν υπαχκεί ςτθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του
ΤΣΑΥ μζχρι 31/12/1992.
Β. Μετατροπι ςε αορίςτου χρόνου τθσ ςφμβαςθσ ζργου των Λατρϊν που
προςελιφκθςαν ςτο ΛΚΑ μετά το 2004 για κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν (βάςει των Ν.
3232/2004, 3302/2004, 3518/2006). Διεκδίκθςθ αποτελεί θ νομοκετικι ρφκμιςθ, από
το αρμόδιο Υπουργείο, ςφςταςθσ 1600 κζςεων αορίςτου χρόνου, για τακτοποίθςθ
των ςυμβαςιοφχων εργαηομζνων μζςω προκιρυξθσ με μοριοδότθςθ τθσ
προχπθρεςίασ τουσ και για πρόςλθψθ και άλλων νζων γιατρϊν.
Γ. Επιςτθμονικό Βακμολόγιο
Ζνα πάγιο αίτθμα των Λατρϊν του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ υπιρξε θ κακιζρωςθ του επιςτθμονικοφ
βακμολογίου. Ιδθ το αναγκαίο Ρ.Δ.ζχει υπογραφεί και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ
203Α/2-10-2009 ωσ Ρ.Δ. 166 "Επιςτθμονικό βακμολόγιο-προςοντολόγιο ιατρϊν &
οδοντιάτρων ΛΚΑ-ΕΤΑΜ". Το γεγονόσ ότι παρά τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ
Διατάγματοσ, θ υλοποίθςθ του επιςτθμονικοφ βακμολογίου εκκρεμεί αποτελεί
αντικείμενο ζντονθσ διαμαρτυρίασ του ΡΛΣ και επίκαιρθ διεκδίκθςθ.
Δ. Επίδομα Βιβλιοκικθσ
Διεκδικείται θ χοριγθςθ του, που διεκόπθ με το Ν. 2470/1997 και είχε χορθγθκεί το
1990 (χορθγείται εξάλλου ςτουσ Ρ.Α.Α. ιατροφσ του ΛΚΑ). Στο παρελκόν ζχει δοκεί
διαβεβαίωςθ για χοριγθςι του μζςα από το ενιαίο μιςκολόγιο των Δθμοςίων
Υπαλλιλων. Το κζμα εκκρεμεί και επιβάλλεται θ επαναδιεκδίκθςι του.
Ε. Ειδικό επίδομα
Το ειδικό επίδομα του οποίου θ νομοκετικι ρφκμιςθ είχε ανακοινωκεί από το
Υπουργείο Απαςχόλθςθσ δεν υλοποιικθκε λόγω των εκνικϊν εκλογϊν. Ρρζπει να
επαναδιεκδικθκεί.
Η. Ανακεϊρθςθ ςυςτιματοσ τθλεφωνικοφ ραντεβοφ.
Ραρα τισ κατ εξακολοφκθςθ διεκδικιςεισ των Λατρϊν του ΛΚΑ για τθν βελτίωςθ του
τθλεφωνικοφ ραντεβοφ και τθν αναβάκμιςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτο ΛΚΑ-ΕΤΑΜ,
παραμζνει το ίδιο αναχρονιςτικό πλαίςιο παροχισ υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ
φροντίδασ υγείασ από τον μεγαλφτερο αςφαλιςτικό οργανιςμό τθσ χϊρασ, που
διατθρείται ςε κάποιο επίπεδο χάρισ ςτθν ευαιςκθςία και τθν προςιλωςθ των
κεραπευτϊν ιατρϊν ςτο επιςτθμονικό και ανκρωπιςτικό κακικον. Ο ΡΛΣ διεκδικεί τθν
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αναβάκμιςθ και των εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν υγείασ ςτο ΛΚΑ-ΕΤΑΜ και
ςυντάςςεται με τον αγϊνα των απαςχολοφμενων ςε αυτό Λατρϊν.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ – ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ
Στακερό διεκδικθτικό μασ αίτθμα από πολλϊν ετϊν αποτελεί θ υπογραφι Εκνικισ
Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ των Ελευκεροεπαγγελματιϊν Λατρϊν με τα διάφορα
Ταμεία. Υπενκυμίηουμε ότι παλαιότερα, μία Επιτροπι από μζλθ του Δ.Σ. του Ρ.Λ.Σ.
ςυηθτοφςε τον τρόπο εφαρμογισ τθσ Εκνικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ με τθν
Διοίκθςθ του ΟΡΑΔ. Δυςτυχϊσ όμωσ, θ προςπάκεια εκείνθ ζπεςε εισ το κενό. Εμείσ,
δεν κα πάψουμε ποτζ να αγωνιηόμαςτε προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και ελπίηουμε
κάποτε να επιτευχκεί και αυτόσ μασ ο ςτόχοσ, διότι πιςτεφουμε ς’ αυτιν.
Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςκεί ότι είμεκα ςτακεροί ςτο παλαιό αίτθμά μασ
να καταργθκεί ο απαράδεκτοσ τρόποσ με τον οποίο προςλαμβάνονται οι Λατροί από
τον Ο.Α.Ε.Ε. (ετιςιεσ ςυμβάςεισ κατά το δοκοφν) και να αντικαταςτακεί από
Συλλογικι Σφμβαςθ μεταξφ του Ρ.Λ.Σ. και του Ο.Α.Ε.Ε. Το γεγονόσ ότι οι τελευταίεσ
προςλιψεισ ζγιναν για διάρκεια δφο ετϊν δεν αλλάηει τθν διεκδικθτικι κζςθ του ΡΛΣ.
Επιςθμαίνεται ότι το νζο ιατρικό εργαςιακό περιβάλλον που διαμορφϊνεται με τθν
επίκαιρθ νομοκετικι επιχείρθςθ του Υπουργείου Υγείασ κζτει ςε
επαναδιαπραγμάτευςθ και επαναδιεκδίκθςθ το ηιτθμα τθσ Εκνικισ Συλλογικισ
Σφμβαςθσ Εργαςίασ ςφμφωνα με τισ νεότερεσ εξελίξεισ.
ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ – Ε..Τ.
Αποτελεί γενικότερθ διαπίςτωςθ ότι το ΕΣΥ αν και αποτελεί τθν βαςικι καταφυγι των
πολιτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων υγείασ αδυνατεί να ανταποκρικεί
ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Αυτό κατά κφριο λόγο οφείλεται ςτθν
υποχρθματοδότθςι του, που ζχει ςαν αναπόφευκτεσ ςυνζπειεσ τον ςθμαντικό
περιοριςμό τθσ ιατρικισ ςτελζχωςθσ αλλά και τθν ζλλειψθ Νοςθλευτικοφ και
Ραραϊατρικοφ προςωπικοφ που είναι παντελϊσ αναγκαίο ςτθν νοςοκομειακι
περίκαλψθ. Σε αυτά αν προςτεκοφν οι εξευτελιςτικοί μιςκοί των ιατρϊν, οι
εξοντωτικζσ και ςυχνά απλιρωτεσ εφθμερίεσ, θ κατευκυνόμενθ απαξίωςθ από τα
Μ.Μ.Ε. και άλλα, διαγράφεται εμφανϊσ θ μεγάλθ υποβάκμιςθ ςτθν οποία ζχει
περιζλκει το ΕΣΥ.
Ο ΡΛΣ ευκυγραμμιηόμενοσ με τισ κζςεισ τθσ ΟΕΝΓΕ κζτει ενϊπιον του Υπουργείου
Υγείασ τθν επιτακτικι αναγκαιότθτα
1. Τθσ άμεςθ κατάργθςθσ του νόμου 3868/10 και αντικατάςταςθ του «πακζτου
εφθμεριϊν» από αξιόπιςτα και αςφαλι πρότυπα και προγράμματα εφθμζρευςθσ,
όπωσ προτείνει με υπευκυνότθτα θ ΟΕΝΓΕ και τα οποία κα χρθματοδοτοφνται
εξολοκλιρου από τον κρατικό προχπολογιςμό. Θ εφθμεριακι λειτουργία αποτελεί το
ςκλθρό πυρινα του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ και τα Νοςοκομεία εφθμερεφουν
με μοναδικό ςκοπό να καλφπτουν τισ επείγουςεσ ανάγκεσ των πολιτϊν. Συνεπϊσ είναι
εγκλθματικό να ςυναρτάται θ αντιμετϊπιςθ του επείγοντοσ και θ ηωι ανκρϊπων που
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βρίςκονται ςε κίνδυνο από επιδοματικζσ λογικζσ και
απογευματινϊν ιατρείων.

από τα ζςοδα

των

2. Τθσ ανάπτυξθσ αυτόνομων ΤΕΡ κακϊσ και αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν του ΕΚΑΒ
ςε όλα τα ςθμεία τθσ χϊρασ. Θ πρόςβαςθ και ο ζλεγχοσ των αςκενϊν ςτο δθμόςιο
ςφςτθμα υγείασ πρζπει να γίνεται χωρίσ προςωπικι οικονομικι επιβάρυνςθ και
αντιδρά κατθγορθματικά ςε οιανδιποτε απόπειρα τθσ κυβζρνθςθσ να επιβάλλει
επζκταςθ των 5 ευρϊ και ςτα επείγοντα.
3. Τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτοσ ΟΛΩΝ των νοςοκομείων αποδεςμεφοντάσ τα
από τθν μελζτθ κατάρτιςθσ του υγειονομικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ. Ο μαραςμόσ των
Νοςοκομείων του ΕΣΥ που ζχει ωσ βαςικι αιτία τθν υποχρθματοδότθςθ, τθν
κατάργθςθ των προςλιψεων, τθ διαφκορά και τθν απλόχερθ επιδότθςθ του
ιδιωτικοφ τομζα δεν μπορεί να τεκμθριωκεί με αρικμοφσ που ςυλλζγουν ι
καταςκευάηουν τεχνοκράτεσ που παραγνωρίηουν τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ που
διζρχεται θ ελλθνικι κοινωνία. Και μόνο το ςτοιχείο τθσ αφξθςθσ κατά 30% ςτθν
επιςκεψιμότθτα των Νοςοκομείων αρκεί να αποτρζψει κάκε ςκζψθ κατάργθςθσ υπό
το πρόςχθμα των ςυγχωνεφςεων νοςοκομειακϊν μονάδων.
4. Τθσ επιτάχυνςθσ των διαδικαςιϊν για τθ πρόςλθψθ των 2000 νζων ειδικευμζνων
και ειδικευόμενων γιατρϊν που ζπρεπε να ςτελεχϊνουν τα Νοςοκομεία ιδθ από τθν
1 Λουλίου 2009 ςφμφωνα με τον Νόμο 3754/09 και τθν αντικατάςταςθ των 1500
ςυνταξιοδοτοφμενων και αποχωροφντων γιατρϊν του ΕΣΥ. Να ανατεκεί ςτθ Κοινι
Επιτροπι Υπουργείου Υγείασ- ΟΕΝΓΕ τθν καταγραφι όλων των Τμθμάτων που κα
παραμείνουν ςτελεχωμζνα με λιγότερουσ από 4 γιατροφσ ΕΣΥ και να ςχεδιάςει τθν
πρόςλθψθ 2500 νζων γιατρϊν ςτα υποςτελεχωμζνα Τμιματα των Νοςοκομείων τθσ
περιφζρειασ, όπωσ πρόβλεπε θ Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για τθν εφαρμογι του
ανϊτερου επιτρεπτοφ ορίου εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ, ο οποίοσ παραμζνει
ςτακερά ωσ ςτόχοσ του νοςοκομειακοφ κινιματοσ.
5. Τθσ ολοκλιρωςθσ των προςλιψεων ειδικευομζνων, οι οποίεσ ιδθ ζπρεπε να είχαν
πραγματοποιθκεί πριν ζνα χρόνο και τθσ αποτροπισ ειςαγωγισ εξετάςεων πριν τθν
ζναρξθ ειδικότθτασ.
6. Τθσ προϊκθςθσ αποφαςιςτικά των προςλιψεων του αναγκαίου νοςθλευτικοφ
προςωπικοφ, διότι υπάρχει ορατόσ ο κίνδυνοσ μετά και το τεράςτιο κφμα
ςυνταξιοδοτιςεων να ερθμϊςει τα Νοςοκομεία τθσ χϊρασ.
7. Τθσ κεςμοκζτθςθσ ςυςτιματοσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ των
γιατρϊν, και τθσ απομάκρυνςθσ οριςτικά των Φαρμακευτικϊν Εταιρειϊν από τον
κρίςιμο αυτό τομζα. Να δοκοφν κίνθτρα ςτουσ γιατροφσ του ΕΣΥ για τθν κατάργθςθ
τθσ υπερςυνταγογράφθςθσ φαρμάκων και τθ τιρθςθ τθσ επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνθσ δεοντολογίασ φαρμακευτικισ αγωγισ.
8. Τθσ παράταςθσ τθσ κθτείασ των επικουρικϊν γιατρϊν για ζνα ζτοσ μετά τθν πρϊτθ
τουσ ανανζωςθ, ϊςτε να μθν καταρρεφςουν ολοκλθρωτικά τα Τμιματα και οι
Κλινικζσ .
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9. Τθσ επίλυςθσ των μειηόνων αςφαλιςτικϊν ηθτθμάτων των νοςοκομειακϊν γιατρϊν
και τθσ εκ νζου ζνταξι τουσ ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα. Ο ΡΛΣ είναι
αντίκετοσ ςε κάκε ςκζψθ παράταςθσ προσ τα πάνω των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ των
γιατρϊν.
10. Τθσ αναβάκμιςθσ του εξοπλιςμοφ των Εργαςτθρίων των Νοςοκομείων με τθ
ςφγχρονθ βιοϊατρικι τεχνολογία.
11. Τθσ αποτροπισ των ςχεδιαςμϊν για «νζο μιςκολόγιο», το οποίο κα περικόψει ζτι
περαιτζρω τουσ μιςκοφσ με πρόςχθμα τον εξορκολογιςμό των επιδομάτων.
12. Τθσ ακφρωςθ των μεκοδεφςεων για κυκλικό ωράριο και ελαςτικζσ εργαςιακζσ
ςχζςεισ.
13. Τθσ κατάργθςθσ τθσ νομοκετικισ διάταξθσ θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα ςε
γιατροφσ που διετζλεςαν βουλευτζσ να καταλαμβάνουν προςωποπαγείσ κζςεισ
Διευκυντϊν ςε Νοςοκομείο τθσ αρεςκείασ τουσ, χωρίσ μάλιςτα να ιςχφουν γι αυτοφσ
οφτε καν τα όρια θλικίασ που υφίςτανται για όλουσ τουσ γιατροφσ ΕΣΥ.
ΕΞΟΦΛΗΕΙ ΙΑΣΡΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ Ο.Π.Α.Δ.
Κυρίαρχο επίκαιρο ηιτθμα που ςυναρτάται με τον ΟΡΑΔ και το ενςωματωμζνο πλζον
ςε αυτόν ΤΥΔΚΥ, είναι θ υπζρμετρα μεγάλθ κακυςτζρθςθ που παρατθρείται ςτθν
εξόφλθςθ των ςυμβεβλθμζνων ελευκεροεπαγγελματιϊν Λατρϊν. Ραρά τθν
διαπιςτοφμενθ κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ κινθτικότθτα αναδρομικϊν εξοφλιςεων
των δεδουλευμζνων, αποτελεί γεγονόσ ότι υφίςταται ςτακερι κακυςτζρθςθ ςτθν
εξόφλθςθ των Λατρϊν από οκτϊ ζωσ δζκα μινεσ. Ιδθ ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ
βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία εξόφλθςθσ των ιατρικϊν δαπανϊν που
υποβλικθκαν τον Φεβρουάριο του 2010. Το Δ.Σ. του ΡΛΣ βρίςκεται ςε ςυνεχι
επικοινωνία με τθν Διοίκθςθ του ΟΡΑΔ αςκϊντασ πίεςθ για τθν επίςπευςθ των
πλθρωμϊν. Σθμειϊνεται θ δθμόςια δζςμευςθ του Υπουργοφ Υγείασ κ.Α.Λοβζρδου ότι
ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικονομικϊν μεκοδεφεται θ εξομάλυνςθ των
πλθρωμϊν κατά τρόπον ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ ροι και ςταδιακι εξόφλθςθ των
οφειλϊν.
Ραλαιότερα θ Διοίκθςθ του Ο.Ρ.Α.Δ. είχε αναγγείλει ότι πζρα από τθν κρατικι
χρθματοδότθςθ, επρόκειτο να ενεργοποιιςει μζτρα για τθν αφξθςθ των πόρων του
Οργανιςμοφ, όπωσ θ υλοποίθςθ τθσ επιςτροφισ του 4% από τισ φαρμακευτικζσ
δαπάνεσ, αξιοποιϊντασ τθ ςχετικι Νομοκετικι πρόβλεψθ και προςδοκϊντασ ότι εξ
αυτοφ κα επιρχετο ςφντμθςθ του χρόνου αποπλθρωμισ των Λατρϊν. Εκ του
αποτελζςματοσ κρίνεται ότι αυτι θ εξζλιξθ δεν τελεςφόρθςε. Ιδθ ζχει αρχίςει να
υιοκετείται από πολλοφσ ςυναδζλφουσ θ διαδικαςία τθσ πάγιασ προκαταβολισ μζςω
του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με επιβάρυνςθ των ιδίων όλων των ςυνοδευτικϊν
δαπανϊν.
Διεκδικθτικόσ ςτόχοσ του ΡΛΣ είναι να δοκεί οριςτικι λφςθ ςτο κζμα τθσ εμπρόκεςμθσ
καταβολισ των αμοιβϊν ςτουσ ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ, όπωσ ζγινε και με άλλα
ηθτιματα, που τουσ απαςχολοφςαν και επιλφκθκαν με ςχετικζσ νομοκετικζσ
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ρυκμίςεισ. Αναμζνεται ότι θ από πολλοφ αιτθκείςα ςυνάντθςθ του Δ.Σ. του ΡΛΣ με
τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Οικονομικϊν κα δρομολογιςει τισ περαιτζρω
ενζργειεσ.
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ
Θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου δθμόςιου ςυςτιματοσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ
με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και τθν ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ των εξωνοςοκομειακϊν
αναγκϊν κάκε πολίτθ που ηει και εργάηεται ςτθ χϊρα αποτελεί ςοβαρό πρόβλθμα.
Απαιτείται πολιτικι βοφλθςθ , ουςιαςτικι χρθματοδότθςθ και γριγορα βιματα ςτθν
κατεφκυνςθ αυτι
Από τισ προθγοφμενεσ Ρολιτικζσ Θγεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ δόκθκαν προσ
δθμόςια διαβοφλευςθ νομοςχζδια κακιζρωςθσ και οργάνωςθσ Δθμόςιου Συςτιματοσ
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδοσ Υγείασ κακϊσ και τροποποίθςθσ του Ρ.Δ. 84/2001 ςε ότι
αφορά τουσ υφιςτάμενουσ Λδιωτικοφσ Φορείσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδοσ Υγείασ. Ο ΡΛΣ
ςυμμετείχε παραγωγικά ςτο διάλογο με τεκμθριωμζνεσ ειςθγιςεισ και προτάςεισ που
διατυπϊκθκαν ςε ςυνεργαςία με τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τισ Εργαςιακζσ
Λατρικζσ Ενϊςεισ. Το επίκαιρο νομοςχζδιο του Υπουργείου Υγείασ δεν προςεγγίηει
ςυνολικά το ηιτθμα τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ δθμιουργϊντασ ζνα
περιβάλλον αςάφειασ και αναςφάλειασ τόςο για τουσ πολίτεσ όςον και για τουσ
λειτουργοφσ ςτθν Υγεία.
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ μαηί με τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ και τισ
Εργαςιακζσ Λατρικζσ Ενϊςεισ διεκδικεί τθν κακιζρωςθ ενόσ εξωνοςοκομειακοφ
δθμόςιου ςυςτιματοσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ το οποίο κα εξυπθρετεί ιςότιμα
όλουσ τουσ πολίτεσ .
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΝΕΟΙ ΙΑΣΡΟΙ
Ραρά τθν από πολλϊν ετϊν επαναλαμβανόμενθ επιςιμανςθ του ΡΛΣ και των Λατρικϊν
Συλλόγων για τον διαφαινόμενο ιατρικό πλθκωριςμό, θ πολιτεία εκϊφευςε με
αποτζλεςμα ςιμερα να βιϊνουμε τισ
ςυνζπειεσ του υπζρμετρου ιατρικοφ
πλθκυςμοφ ςτθν χϊρα μασ. Ιδθ με επίςθμεσ μετριςεισ θ Ελλάδα ζχει τουσ
περιςςότερουσ ιατροφσ ςτθν Ευρϊπθ ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ. Το φαινόμενο
αυτό αναμζνεται να διογκωκεί ακόμα περιςςςότερο τα προςεχι χρόνια λόγω τθσ
ενςωμάτωςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ χωρϊν τθσ πρϊθν Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ςτισ
Λατρικζσ Σχολζσ των οποίων ςπουδάηουν πάρα πολλοί Ζλλθνεσ φοιτθτζσ οι οποίοι
νομοτελειακά κα ςυνακροιςτοφν ςτο ιδθ υπερκορεςμζνο ιατρικό δυναμικό τθσ
χϊρασ μασ. Ο ιατρικόσ πλθκωριςμόσ αποτελεί μια βραδυφλεγι βόμβα ςτα κεμζλια
τθσ υγείασ ςτθν χϊρα μασ που προςεγγίηεται με άκρωσ απαιςιόδοξεσ προβλζψεισ για
όλουσ. Ιδθ με επίςθμα ςτοιχεία από τον ΟΑΕΔ το ποςοςτό των ανζργων Λατρϊν
αυξάνεται ςυνεχϊσ και περιςςότερο. Ο ΡΛΣ αγκαλιάηει τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ και
αναγνωρίηει το αναφαίρετο δικαίωμά τουσ ςτθν ιατρικι εργαςία. Επιςθμαίνει επίςθσ
τθν μεγάλθ δυςχζρεια προςζγγιςθσ τθσ αγοράσ ιατρικισ εργαςίασ από τουσ
ανειδίκευτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ.
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Το ηιτθμα αυτό μπορεί ςτοιχειωδϊσ και πρόςκαιρα να αντιμετωπιςτεί με τθν αφξθςθ
του αρικμοφ ειδικευομζνων ςτα νοςοκομεία, με τθν δθμιουργία νζων κζςεων
κθτείασ υπαίκρου ςτα κζντρα υγείασ και τα περιφερικα ιατρεία, κακϊσ και με τθν
δθμιουργία κινιτρων ιατρικισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα. Θ αφξθςθ των
κζςεων των ειδικευομζνων γιατρϊν ςε πιςτοποιθμζνα Κζντρα Δθμόςιων
Νοςοκομείων αποτελεί βαςικι διεκδίκθςθ του Ρ.Λ.Σ. με ζμφαςθ τθν περιφερειακι
ανάπτυξθ κζςεων.
Ο ΡΛΣ προςεγγίηει με τθν ίδια ευαιςκθςία και τουσ εν δυνάμει ςυναδζλφουσ που
επζλεξαν να ςπουδάςουν τθν ιατρικι ςτθν Ελλάδα θ το εξωτερικό. Αποτελεί ωςτόςο
γενικι πεποίκθςθ ότι θ κατάςταςθ ζχει υπερκορεςτεί και ςυνεχϊσ επιδεινϊνεται.
Επιβάλεται επομζνωσ να υπάρξει ζνασ ςχεδιαςμόσ ςε βάκοσ χρόνου για τισ
πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ ςε ιατρικι ςτελζχωςθ. Μόνο ζτςι μπορεί να υπάρξει
ανάςχεςθ του ςυνεχϊσ επιτεινόμενου ιατρικοφ πλθκωριςμοφ τα επόμενα χρόνια.
Αυτό αποτελεί ζνα ζργο το οποίο πρζπει να επιτελεςτεί παράλθλα με τθν
διαμόρφωςθ του υγειονομικοφ χάρτθ τθσ χϊρασ.
ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ-ΕΣΑΑ-ΣΑΤ
Μετά τθν δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ ςτθν Εφθμερίδα τns Κυβζρνθςθs (Τεφχοs 115 Α, 15
lουλίου 2011) του Νόμου 3863/2010Ο με τίτλο: «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και
ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςειs ςτισ εργαςιακζs ςχζςειs», δθμιουργικθκε ζνα νζο
δυςμενζσ τοπίο ςτον τρόπο ςυνταξιοδότθςθs.
Συγκεκριμζνα:
Από το 2011 καταργοφνται τα 35 χρόνια με όριο θλικίασ τα 58 ζτθ και ζρχονται τα 40
με όριο τα 60.
Ρροςοχι! Από το 2011 το όριο θλικίασ αυξάνεται κατά ζνα χρόνο και το 2012 φτάνει
τα 60.
Ζωσ 9 μινεσ αυξάνεται από το 2011 και για κακζνα από τα επόμενα χρόνια, ζωσ τθ
ςυμπλιρωςθ των 40 ετϊν, το όριο για τθ χοριγθςθ ςφνταξθσ με 37 ζτθ αςφάλιςθσ.
Οι μθτζρεσ με ανιλικα τζκνα από το 2011 κα ςυνταξιοδοτοφνται ςτο 52ο ζτοσ, από το
2012 ςτο 55ο και από το 2013 ςτο 65ο .
Kαι μια ςθμαντικι εξζλιξθ. Αν οι μθτζρεσ ςυμπλιρωςαν το ςυντάξιμο χρόνο,
λαμβάνουν μειωμζνθ ςφνταξθ με τθ ςυμπλιρωςθ του 55ου ζτουσ θλικίασ από το
2011, του 53ου από το 2012 και του 60ου από το 2013.
Δεν ζχουν κανζνα πρόβλθμα όςοι κεμελιϊνουν δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ μζχρι τισ
31 Δεκεμβρίου 2010. Ακόμθ, εξαιροφνται οι αςφαλιςμζνοι πριν από το 1983 ςε
δθμόςιο, ΔΕΚΟ, τράπεηεσ, ταμεία του Τφπου κ.λπ., όπου ιςχφει θ 35ετία χωρίσ όριο. Ο
υγειονομικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ αντζδραςε δυναμικά αλλά χωρίσ αποτζλεςμα ςτθν
προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ αυτοδιαχείριςθσ του ΤΣΑΥ ωσ
αυταςφαλιςτικοφ μθ επιδοτοφμενου από το κράτοσ Ταμείου. Θ ςυνζνωςθ ωςτόςο
των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ςυντελζςτθκε και θ υφιςτάμενθ νομικι
πραγματικότθτα εντάςςει το Ταμείο μασ ςτον ευρφτερο οργανιςμό ΕΤΑΑ χωρίσ
ωςτόςο να ζχουν διαςφαλιςτεί οι όροι και οι προχποκζςεισ που ο ΡΛΣ ζκεςε
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ευκυγραμμιηόμενοσ με τουσ λοιποφσ υγειονομικοφσ κλάδουσ. Επί του παρόντοσ το
ΕΤΑΑ υφίςταται ωσ ακόμα μία γραφειοκρατικι διαβάκμιςθ θ οποία κανζνα από τα
καίρια προβλιματα του ΤΣΑΥ δεν διεκπεραίωςε. Ουςιαςτικά τα τρζχοντα ηθτιματα
του Ταμείου μασ διαχειρίηονται κατά τρόπον αναποτελεςματικό και αντιπαραγωγικό
με αποτζλεςμα να ταλαιπωροφνται ςε υπζρμετρο βακμό όςοι ςυναλλάςςονται με τισ
υπθρεςίεσ του ταμείου. Ιδθ διαρρζουν φιμεσ για περαιτζρω ςυνενϊςεισ
αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν οι οποίεσ ςτθν περίπτωςθ του ΤΣΑΥ αν εφαρμοςκοφν κα
επιδεινϊςουν δραματικά τθν ιδθ εκρθκτικι κατάςταςθ.
Ο ΡΛΣ με ςυνζπεια και ευκφνθ απζναντι ςτον ιατρικό κόςμο τθσ χϊρασ τοποκετείται
ωσ προσ τθν αντικειμενικι πραγματικότθτα, επικαιροποιεί τισ προτάςεισ του και
διεκδικεί τθν διαςφάλιςθ και βελτίωςθ του Αςφαλιςτικοφ του Φορζα που υφίςταται
και λειτουργεί από τισ ειςφορζσ των Υγειονομικϊν. Αποτελεί γεγονόσ ότι θ γενικι
εικόνα του Ταμείου υςτερεί ποιοτικά ςχετικϊσ προσ το πρόςφατο παρελκόν. Ραρά
τθν εξελιςςόμενθ προςπάκεια αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, θ εξζλιξθ αυτοματοποίθςθσ των ςυναλλαγϊν δεν αποδίδει όςο κα
ζπρεπε , ςτθν ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία ψθφιακισ μθχανοργάνωςθσ του μθτρϊου
αςφαλιςμζνων και εργοδοτϊν. Ωςτόςο θ εξζλιξθ τθσ θλεκτρονικισ οργάνωςθσ του
Ταμείου εμφανίηεται με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ portal κατά τρόπον ϊςτε
οι αςφαλιςμζνοι να ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με το
Ταμείο για οριςμζνα κζματα όπωσ θ λιψθ πλθροφοριϊν, θ υποβολι θλεκτρονικϊσ
αιτιςεων για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπωσ ζκδοςθ αςφαλιςτικοφ βιβλιαρίου,
ενθμζρωςθ προςωπικϊν ςτοιχείων, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, κωδικοποίθςθ
πακιςεων κ.λπ. Σε περιοριςμζνθ απόδοςθ βρίςκεται θ εξζλιξθ του ζργου τθσ
αυτοματοποίθςθσ των ςυναλλαγϊν των Τομζων Υγειονομικϊν το οποίο περιλαμβάνει
τον Θ.Φ.Α (Θλεκτρονικό φάκελοσ αςφαλιςμζνου) και τον Θ.Φ.Ε. (Θλεκτρονικόσ
φάκελοσ εργοδότθ), τθν υποβολι καταςτάςεων ειςφορϊν και ςυνειςφορϊν
(εργοδότου – αςφαλιςμζνου) θλεκτρονικά και το ςυςχετιςμό τουσ με τθν εξόφλθςι
τουσ (πλθρωμι ςτθν Τράπεηα), τθ Μθχανογράφθςθ τθσ Δ/νςθσ Αςκενείασ, το
θλεκτρονικό πρωτόκολλο, τθ μθχανογράφθςθ του Λογιςτθρίου κ.λπ.
Θ ζλλειψθ ειδικευμζνου προςωπικοφ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και θ ςυνεχισ ςυρρίκνωςι
του, κακυςτερεί δραματικά αυτιν τθν εξζλιξθ, ενϊ θ διακοπι εργαςίασ του
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ που απαςχολείτο μζςω των προγραμμάτων stage ςτο ΤΣΑΥ
υπζςτρεψε το πρόβλθμα, το οποίο δθμιουργικθκε και ςυντθρείται από τθν απουςία
ολοκλθρωμζνου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν
μεγεκϊν του Ταμείου.
Ρζραν τοφτων παραμζνει το αναχρονιςτικό κακεςτϊσ των Αντιπροςωπειϊν ςτθν
περιφζρεια που χρεϊνει τουσ Ρροζδρουσ των Υγειονομικϊν Συλλόγων με ευκφνεσ
διοικθτικοφ, ταμειακοφ και λογιςτικοφ χαρακτιρα χωρίσ καμία υπθρεςιακι υποδομι.
Τα δραματικά γεγονότα που εξακολουκοφν να καταγράφονται με προςωπικοφσ
καταλογιςμοφσ, δθμιουργοφν εκρθκτικό κλίμα αντιπαλότθτασ Υγειονομικϊν Συλλόγων
τθσ περιφζρειασ με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του ΤΣΑΥ, οδθγεί ςε ςταδιακι
υποβάκμιςθ τθσ υπόςταςθσ των Αντιπροςωπειϊν με αποτζλεςμα τθν ταλαιπωρία
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των Υγειονομικϊν που υποχρεϊνονται για τθν κακθμερινι τουσ εξυπθρζτθςθ να
μετακινοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τουσ.
Λδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει για τθν κατθγορία των ιατρϊν που εντάςςονται
ςτθν κατθγορία «νζοι αςφαλιςμζνοι». Ρρόκειται για όςουσ αςφαλίςτθκαν από 0101-1993 και υπάχκθκαν ςτθν πρϊτθ αςφαλιςτικι κατθγορία γιατί δεν είχαν επαρκι
πλθροφόρθςθ ότι υπάρχουν 14 αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ. Εν προκειμζνω πρζπει να
τουσ δοκεί θ δυνατότθτα με αμετάκλθτθ διλωςι τουσ να υπαχκοφν αναδρομικά ςτθν
κατθγορία ι κατθγορίεσ που κα επιλζξουν, καταβάλλοντασ τισ διαφορζσ των
αςφαλίςτρων όπωσ ίςχυςαν κατϋζτοσ χωρίσ επιβαρφνςεισ και ςε 36 δόςεισ ιςόποςεσ.
Επίςθσ να τουσ δοκεί θ δυνατότθτασ να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ αυτζσ εντόσ
προκεςμίασ 6 μθνϊν από τθν θμερομθνία ενθμζρωςισ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι οι διατάξεισ του Ν.2084 προβλζπουν ότι θ ειςφορά υπζρ
Αςκενείασ διαφοροποιείται ανάλογα με τθν αςφαλιςτικι κατθγορία ςτθν οποία
υπάγεται ο αςφαλιςμζνοσ. Αυτι θ ειςφορά πρζπει αυτονόθτα να είναι ενιαία για
όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ.
Τα ποςά που με αυτζσ τισ ρυκμίςεισ κα καταβλθκοφν αναδρομικά, κα εξαρτθκοφν
από τθν αςφαλιςτικι κατθγορία που κα επιλζξει κάποιοσ, το δε ςυνολικό ζςοδο που
κα προκφψει από τθ ρφκμιςθ αυτι κα εξαρτθκεί και από τον αρικμό των προςϊπων
που κα υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ.
Ρρζπει να αναπτυχκεί ςοβαρό διεκδικθτικό κίνθμα για να ανατραποφν οι ςοβαρζσ
αδικίεσ και να προςτατευτοφν τα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των
εργαηόμενων ιατρϊν, να χτυπθκεί θ εκτεταμζνθ ειςφοροδιαφυγι και να αποδοκοφν
τα χρωςτοφμενα από το κράτοσ. Ρρζπει να διεκδικθκεί νομοκετικι ρφκμιςθ που κα
επιτρζπει τθν αναδρομικι υπαγωγι των νζων ςυναδζλφων ςε ανϊτερο κλιμάκιο
χωρίσ καταβολι προςτίμων και τόκων υπερθμερίασ.
Ρζραν των οικονομικϊν ςτοιχείων, κεωρείται χριςιμο να αναφερκεί ότι το ΤΣΑΥ
βαςίηει μεγάλο μζροσ τθσ βιωςιμότθτάσ του ςτθν μεγάλθ του περιουςία θ οποία
αποδίδει ζςοδα και αποτελεί εγγφθςθ για τθν επάρκεια του Ταμείου. Επιβάλλεται
ωςτόςο να τονιςκεί ότι πάγια διεκδικθτικι κζςθ του Ρ.Λ.Σ. αποτελεί θ διαφανισ
παραγωγικι και επωφελισ διαχείριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ΤΣΑΥ. Είναι
απαράδεκτο, το ΤΣΑΥ, Ταμείο με ιδιαίτερα μεγάλθ περιουςία ( ακίνθτθ και ςε ρευςτόχρεόγραφα), να αποδίδει κατϊτερθ ςφνταξθ ςτουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ που μόλισ
προςεγγίηει ςιμερα τα 600 ευρϊ. Θ αφξθςθ τθσ κατϊτερθσ βαςικισ ςφνταξθσ με
κατϊτερο όριο τα 1.700 ευρϊ πρζπει να αποτελζςει βαςικό διεκδικθτικό μασ ςτόχο.
Ανεξάρτθτα από τισ γενικότερεσ εξελίξεισ τα καίρια ηθτιματα του ΤΣΑΥ που
βρίςκονται ςε διαρκι εκκρεμότθτα καταγράφονται ωσ εξισ:
1.
Αδυναμία εξάλειψθσ του φαινομζνου τθσ ειςφοροδιαφυγισ και τθσ
ειςφοροκλοπισ
2. Ανεπαρκισ ζλεγχοσ Κεραπευτθρίων, Κλινικϊν, Διαγνωςτικϊν Κζντρων, κ.λ.π.
3. Δυςχζρεια ςυμψθφιςμοφ οικονομικϊν μεγεκϊν με φορείσ του Δθμοςίου.
3. Υψθλό κόςτοσ διαχείριςθσ ςυναλλαγϊν.
4. Διαρκισ εκκρεμότθσ ςφνταξθσ Λςολογιςμοφ, τον οποίο ανζλαβε Λδιωτικι Εταιρεία.
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5. Ανυπαρξία
Ρεριφερικϊν Υπθρεςιϊν ΕΤΑΑ προσ αντικατάςταςθ των
Αντιπροςωπειϊν του ΤΣΑΥ
6. Μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθ εκκακάριςθ των δεκάδων χιλιάδων αιτιςεων που
εκκρεμοφν.
7. Ρολφμθνθ βραδυπορία απονομισ ςυντάξεων.
8. Απαράδεκτα χαμθλζσ ςυντάξεισ και αποδόςεισ του Κλάδου Ρρόνοιασ.
9. Κακιλωςθ τθσ πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 39 χρόνια αςφάλιςθσ.
10.Υπζρμετρα μεγάλθ κακυςτζρθςθ απόδοςθσ δαπανϊν ιατροφαρμακευτικισ
περίκαλψθσ.
11.Ανυπαρξία κλάδου Αςφάλιςθσ που να καλφπτει τθν πρόςκαιρθ ανικανότθτα.
12.Αςφάλιςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και όχι τθσ ιατρικισ ιδιότθτασ
13.Μθ επιςτροφι από το κράτοσ του υπολοίπου τθσ οφειλισ εκ του ΛΑΦΚΑ
14.Ραρακράτθςθ των οφειλόμενων ποςϊν εκ του κοινωνικοφ πόρου.
Εκφράηουμε τθν κατθγορθματικι μασ αντίκεςθ ςε κάκε μεκόδευςθ που κίγει ζςτω
και ςτο ελάχιςτο τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα των Λατρϊν. Δεν δεχόμαςτε τθν
υποκικευςθ του μζλλοντοσ των νζων ςυναδζλφων μασ. Υπεραςπιηόμαςτε το
αυτοχρθματοδοτοφμενο Τ.Σ.Α.Υ. ςτο ενοποιθμζνο ΕΤΑΑ, αγωνιηόμαςτε για να
αποτρζψουμε τθν υποβάκμιςθ του Αςφαλιςτικοφ μασ Ταμείου και παραμζνουμε ςε
αγωνιςτικι ετοιμότθτα.
ΕΝΣΑΞΗ ΣΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΕΙΝΑ
Το αίτθμα υπαγωγισ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά είναι
πάγιο και ςυνεχζσ χωρίσ μζχρι ςιμερα να υπάρξει ανταπόκριςθ από τθν πολιτεία.
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ επικαιροποιεί το αίτθμα τονίηοντασ ότι όλεσ οι
ειδικότθτεσ των Λατρϊν επιβάλλεται να ενταχκοφν ςτα βαρζα και ανκυγιεινά
επαγγζλματα για αντικειμενικοφσ και εξειδικευμζνουσ κατά ειδικότθτα ςοβαροφσ
λόγουσ.
Λδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτον επιβαρυντικό
παράγοντα του
επαγγελματικοφ stress που ςχετίηονται με το άγχοσ του ιατροφ για οποιαδιποτε
επιπλοκι ςτουσ αςκενείσ, είτε από φυςιολογικά αίτια είτε από αίτια που μποροφν να
αποδοκοφν ςτον ίδιο .Εξαιρετικά επιβαρυντικόσ παράγων είναι και ο πρόςκετοσ
πζραν του κανονικοφ μθνιαίου χρόνοσ εργαςίασ κακϊσ και ςτο γεγονόσ ότι οι
εργαηόμενοι ςτο ΕΣΥ ιατροί είναι υποχρεωμζνοι να εφθμερεφουν 4 τουλάχιςτον
φορζσ το μινα πζραν του κανονικοφ ωραρίου ενϊ πολλζσ από τισ ϊρεσ τισ εφθμερίασ
αποηθμιϊνονται οικονομικά με το χαρακτθριςτικό τθσ παράνομθσ και καταχρθςτικισ
υπερωρίασ (Ραραςκευι-Σάββατο-Κυριακι). Από άποψθ επιπλζον ωρϊν εργαςίασ
δθλαδι οι 4 εφθμερίεσ το μινα αντιςτοιχοφν ςε 8 επιπλζον εργατοθμζρεσ μθνιαίωσ ,
οπότε ςυμπεραςματικά για τουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ ο μινασ ζχει τουλάχιςτον
38 και όχι 30 θμζρεσ.
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Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ διεκδικεί τθν
υπαγωγι όλων των ιατρϊν ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ, ςτα βαρζα ι ανκυγιεινά
επαγγζλματα των αρμόδιων Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Θ κοινωνικι αναταραχι που βιϊνει ςιμερα θ χϊρα ζχει ωσ αφορμι πλιν άλλων το
επίμαχο φορολογικό ηιτθμα που αποτελεί όψθ τθσ μεγάλθσ ςοβαροφςασ οικονομικισ
κρίςθσ.
Ο ΡΛΣ επαναλαμβάνει τθν κζςθ του γιά ζνα πάγιο, δίκαιο και δθμοκρατικό
φορολογικό ςφςτθμα, όπου κάκε πολίτθσ κα ςυνειςφζρει ςτα ζςοδα του κράτουσ
ανάλογα με τισ οικονομικζσ του δυνατότθτεσ. Οι ευκαιριακζσ και αντιαναπτυξιακζσ
φορολογικζσ πολιτικζσ που ζχουν αποκλειςτικά ειςπρακτικό χαρακτιρα βρίςκει
αντίκετο τον ΡΛΣ που ςυμπαρατάςςεται ςτον αγϊνα των πολιτϊν και των κοινωνικϊν
κινθμάτων.
Ειδικότερα ο ΡΛΣ αντιτίκεται ζντονα ςτθν επιχειροφμενθ κατάργθςθ τθσ αυτοτελοφσ
φορολόγθςθσ των εφθμεριϊν των γιατρϊν του ΕΣΥ και ςτον επιχειροφμενο να
επιβλθκεί ΦΡΑ ςτουσ ελευκεροεπαγγελματίεσ ιατροφσ, που κα επιβαρφνει ακόμα
περιςςότερο τουσ πολίτεσ. Ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό κράτοσ οφείλει να ζχει ςυνολικι
και ςαφι φορολογικι πολιτικι και όχι να προςφεφγει ςε αποςπαςματικά μζτρα χάριν
εντυπϊςεων και πρόςκαιρων ειςπρακτικϊν ςκοπιμοτιτων
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΣΗ
Θ ςφνταξθ του Υγειονομικοφ Χάρτθ τθσ Χϊρασ, αποτελεί πάγιο αίτθμα του Λατρικοφ
Κόςμου προσ τθν πολιτεία το οποίο δεν ζχει υλοποιθκεί παρά τθν αυταπόδεικτθ
επιτακτικι αναγκαιότθτά του.
Ο Χάρτθσ αυτόσ κα πρζπει να περιλαμβάνει :
1) Λεπτομερι καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ ςτο ζμψυχο δυναμικό τθσ
χϊρασ, που αςχολείται με τθν Υγεία, τόςο ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο Τομζα,
όςο και ςτον ιδιωτικό.
2) Τθν καταγραφι των πραγματικϊν υγειονομικϊν αναγκϊν ςε επίπεδο Κοινότθτοσ,
Διμου, Νομοφ, Ρεριφζρειασ. Θ καταγραφι αυτι κα πρζπει να γίνει με βάςθ τα
πραγματικά υφιςτάμενα ςτοιχεία.
3) Με βάςθ τα πιο πάνω, κα πρζπει να υπάρξει μία πρόταςθ για ανάπτυξθ με βάςθ
τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και το απαιτοφμενο ςτελεχιακό δυναμικό.
Θ εργαςία αυτι, πρζπει να αναλθφκεί από τθν Ρολιτεία, με τθν ςυμμετοχι των
Λατρικϊν Συλλόγων και του Ρανελλθνίου Λατρικοφ Συλλόγου. Ατυχϊσ μζχρι ςιμερα το
Υπουργείο Υγείασ αναφζρεται ςτον Υγειονομικό Χάρτθ μόνο ςαν επιχείρθμα για άλλεσ
νομοκετικζσ μεκοδεφςεισ.
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ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ - ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ
Ράγιο αίτθμα του ΡΛΣ αποτελεί θ ολοκλιρωςθ τθσ Ψυχιατρικισ Μεταρρφκμιςθσ με
τθν διαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ χρθματοδότθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τον εξορκολογιςμό
των δαπανϊν. Άμεςθ αναγκαιότθτα προσ τοφτο αποτελεί θ ςτελζχωςθ και ανάπτυξθ
τόςο ςτο Κζντρο όςο και ςτθν Ρεριφζρεια.
Θ εξάπλωςθ τθσ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν και ο πολλαπλαςιαςμόσ του
αρικμοφ των εξαρτθμζνων ζχουν αναγάγει τα ναρκωτικά ςε μείηον κοινωνικό
πρόβλθμα, για το οποίο πάντοτε ζχουν υποβλθκεί ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ . Θ
ιατρικι – ψυχιατρικι παράμετροσ του προβλιματοσ απαςχόλθςαν και απαςχολοφν
τον Ρ.Λ.Σ. πζραν των δραματικϊν κοινωνικϊν επιπτϊςεων.
Ηθτάμε από τθν Ρολιτεία ενίςχυςθ των δομϊν που λειτουργοφν και ίδρυςθ νζων,
ϊςτε με προςεκτικι εφαρμογι νζων κεραπευτικϊν προςεγγίςεων να καλυφκεί
ιατρικά τουλάχιςτον θ ηιτθςθ κεραπευτικισ βοικειασ.
Διεκδικοφμε τθν αναβάκμιςθ του ρόλου των Ελλινων Ψυχιάτρων ςτο πρόβλθμα, ωσ
επίςθσ και τθν αναβάκμιςθ του ΟΚΑΝΑ.
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ απαιτεί να κεςμοκετθκεί ο ρόλοσ του ωσ
ςυμβοφλου τθσ Ρολιτείασ για το μεγάλο αυτό ηιτθμα.
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ Π.Ι..
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ δια των εκπροςϊπων του, ςυμμετείχε παραγωγικά,
εμπεριςτατωμζνα και με γενικότερθ αποδοχι, ςτισ εργαςίεσ όλων των Ευρωπαϊκϊν
Λατρικϊν Οργανϊςεων, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων μετζχει, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ
Εκνικοφσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Στισ εργαςίεσ αυτζσ, οι εκπρόςωποι του Ρ.Λ.Σ. μετζφεραν τισ κζςεισ του Ελλθνικοφ
Λατρικοφ Σϊματοσ, πάνω ςτα ςθμαντικά ηθτιματα τθσ εποχισ μασ ςε ςχζςθ με τθν
Υγεία, όπωσ θ ιατρικι δεοντολογία, θ θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, θ χριςθ
προϊόντων καπνοφ και νικοτίνθσ, τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων, τθ
μετατόπιςθ των κακθκόντων, τθν κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ, τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ
των ιατρϊν, τθν ψυχικι υγεία, το ιατρικό απόρρθτο, τθ διαςυνοριακι ιατρικι
περίκαλψθ, κ.λ.π.
Ειδικι αναφορά επιφυλάςςεται για τθν ειςιγθςθ τθσ Ελλθνικισ Αντιπροςωπείασ ςτθ
ςφνοδο τθσ Ευρωπαϊκισ Συνδιάςκεψθσ των Εκνικϊν Λατρικϊν Συλλόγων (C.E.O.M.),
που πραγματοποιικθκε ςτο Σαν ζμο, όπου αποφαςίςκθκε το τελικό νομοκετικό
κείμενο τθσ Ρανευρωπαϊκισ Λατρικισ Δεοντολογίασ να τεκεί προσ επικφρωςθ ςε
ειδικι ςυνδιάςκεψθ που κα ςυνζλκει ςτθν Κω, τον Λοφνιο του 2011.
Ειδικότερα και προσ ενθμζρωςθ του Σϊματοσ, παρατίκενται τα ακόλουκα :
1. ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΙΑ
Θ νομικι βάςθ και ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ περί χρόνου
εργαςίασ (EWTD) είναι θ προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των
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εργαηομζνων. Αποτελεί ηωτικό ςυμφζρον του ιατρικοφ προςωπικοφ να διατθρθκεί το
υψθλό επίπεδο προςταςίασ ςε ςχζςθ με τισ πολλζσ ϊρεσ εργαςίασ και τισ
υποβακμιςμζνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Οι ιατροί δεν ζχουν μόνο τθν ευκφνθ για τθ δικι
τουσ ευθμερία, αλλά και για τθν ευθμερία των αςκενϊν τουσ, κακϊσ οι ιατροί με
υπερκόπωςθ ςυνιςτοφν ςθμαντικό κίνδυνο για τουσ αςκενείσ τουσ.
Ο Ρ.Λ.Σ. υποςτιριξε τθν ζντονθ αντίκεςι του ςε οποιαδιποτε αλλαγι των οριςμϊν
"χρόνοσ εργαςίασ" και "περίοδοσ ανάπαυςθσ". Θ ενδεχόμενθ αλλαγι κα ανατρζψει
το ηθτοφμενο τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ περί χρόνου εργαςίασ, που είναι θ προςταςία
του εργατικοφ δυναμικοφ ςτο αντίκετο, δεδομζνου ότι κα επιτρζψει ςτουσ εργοδότεσ
να απαιτοφν πολφωρθ εργαςία από τουσ ιατροφσ και τουσ νοςθλευτζσ, ςτο
ςυνδυαςμό τθσ εργαςίασ και τθσ «περιόδου εφθμερίασ (on-call)».
Ωςτόςο, ο Ρ.Λ.Σ. εξακολουκεί να υποςτθρίηει τθν κατάργθςθ τθσ ριτρασ εξαίρεςθσ
(opt-out), δεδομζνου ότι προκαλεί ςοβαρά προβλιματα ςτθν υγεία και ςτθν
αςφάλεια των εργαηομζνων ςε πολλά κράτθ μζλθ.
2. ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
Θ μετατόπιςθ κακθκόντων ωσ μία κατάςταςθ ςτθν οποία μία εργαςία θ οποία
πραγματοποιείται από ζναν ιατρό, μεταφζρεται/μετατοπίηεται ς’ ζναν άλλον
επαγγελματία υγείασ ο οποίοσ ζχει ζνα διαφορετικό ι κατϊτερο επίπεδο
εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ ι μεταφζρεται ς’ ζνα πρόςωπο με εξειδικευμζνθ
εκπαίδευςθ για να πραγματοποιιςει μία ςυγκεκριμζνθ (περιοριςμζνθ) εργαςία,
χωρίσ να ζχει μία επίςθμθ εκπαίδευςθ πάνω ςτο χϊρο τθσ υγείασ.
Ο Ρ.Λ.Σ. εκδιλωςε τθν ζντονθ ανθςυχία του για το γεγονόσ ότι θ μετατόπιςθ
κακθκόντων ςυχνά προωκείται από τισ υπθρεςίεσ υγείασ χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ςφμφωνθ γνϊμθ των ιατρϊν και των επαγγελματικϊν αντιπροςωπευτικϊν τουσ
ςυλλόγων, κυρίωσ ωσ ζνα μζςο για τθ μείωςθ του κόςτουσ.
Τονίηεται ότι θ αςφάλεια του αςκενοφσ, θ ποιότθτα και θ ςυνζχεια ςτθν
παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ κα πρζπει να είναι ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ οργάνωςθσ και
των μεταρρυκμίςεων τθσ περίκαλψθσ.
3. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΔΕΗ
Ο Ρ.Λ.Σ., ωσ μζλοσ τθσ ΜΟΝΛΜΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΤΩΝ ΕΥΩΡΑΛΩΝ ΛΑΤΩΝ (C.P.M.E.),
ςυνεργάηεται με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ
δικτφου ςφνδεςθσ των Εκνικϊν Υπουργείων και Οργανιςμϊν ςτθν Ευρϊπθ που ζχουν
ςχζςθ με τθν υγεία. Με τον τρόπο αυτό κα διευκολυνκεί θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν
ςε κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν υγεία.
4. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ AIDS
Θ επιδθμία του AIDS ανθςυχεί τουσ Ευρωπαίουσ ιατροφσ. Ρεριςςότεροι από δφο
εκατομμφρια άνκρωποι ηουν ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν κεντρικι Αςία με το AIDS. Οι
πρόςφατεσ κεραπευτικζσ εξελίξεισ τόνωςαν το αίςκθμα αςφάλειασ ςτο πολιτικό
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επίπεδο τθσ Ε.Ε. με αποτζλεςμα να ςταματιςουν τισ επενδφςεισ ςτα όργανα
πρόςλθψθσ και ςυμπεριφοράσ.
Ζτςι, θ διάδοςθ τθσ νόςου πιρε μεγάλεσ διαςτάςεισ
Είναι λάκοσ θ αντίλθψθ, ότι θ αντιικι κεραπεία δεν επιτρζπει τθν μετάδοςθ του ιοφ.
Θ κατάςταςθ αυτι προβλθμάτιςε τον Ρ.Λ.Σ. και ωσ μζλοσ τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ των
Ευρωπαίων ιατρϊν (CPME) ςυμφϊνθςε ςτισ παρακάτω δράςεισ :
1. Τθν μθ ρατςιςτικι διάκριςθ
2. Τθ χριςθ ναρκωτικϊν
3. Τουσ κρατοφμενουσ
4. Τθν κινθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ
5. Τισ γυναίκεσ (ςτιριξθ τθσ πλθροφόρθςθσ, για αςφαλείσ
ςεξουαλικζσ ςχζςεισ),
6. Τουσ επαγγελματίεσ υγείασ (εκπαίδευςθ του ςυνόλου του
προςωπικοφ)
7. Τθν ζρευνα
8. Τθν ςυνεργαςία μεταξφ των ενεχομζνων
5. ΚΑΣΑΧΡΗΗ ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑΣΟ
Το 4% των αςκενϊν και το 3,2% των κανάτων ςτο κόςμο οφείλονται ςτθ κατάχρθςθ
οινοπνεφματοσ. Ρεριςςότερεσ από 60 αςκζνειεσ και τραυματιςμοί από αυτοκινθτικά
δυςτυχιματα οφείλονται ςε κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ.
Ο Ρ.Λ.Σ. πρότεινε
- προςταςία των μελϊν τθσ οικογζνειασ από τουσ μζκυςουσ γονείσ
- ανάλθψθ προςταςίασ και κεραπείασ μεκυςμζνων παιδιϊν
- οδιγθςθ χωρίσ κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ
- πρόλθψθ και μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ μζςα από αφξθςθ τθσ τιμισ του
οινοπνεφματοσ, περιοριςμό τθσ διάκεςθσ , περιοριςμόσ τθσ διαφιμιςθσ, αναγραφι
ςτισ ετικζτεσ ποτϊν, τθν φπαρξθ οινοπνεφματοσ, Ρίεςθ από τουσ ιατροφσ των
αλκοολικϊν, να κάνουν οι τελευταίοι κεραπεία απεξάρτθςθσ.
6. ΤΝΕΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ των ιατρϊν ςυνίςταται ςτθ κεωρθτικι κατάρτιςθ μζςα από
ςυνζδρια, μακιματα, πλθροφορικι, γφρω από τισ εξελίξεισ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ.
Θ Ριςτοποίθςθ τθσ Συνεχιηόμενθσ Λατρικισ Εκπαίδευςθσ (EACCME) ιδρφκθκε από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ UEMS τον Οκτϊβριο του 1999 και ο ςκοπόσ τθσ UEMSEACCME είναι να εναρμονίςει και να βελτιϊςει τθν ποιότθτα τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ
ςτθν Ευρϊπθ.
Θ Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Ανάπτυξθ των ιατρϊν αποτελεί ςυμπλιρωμα τθσ
ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ των ιατρϊν και ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν υγείασ. Οι 16 από τισ 25 χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε.
ζχουν κακιερϊςει ωσ υποχρεωτικι τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ των ιατρϊν και τθ ςυνεχι
επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Θ Ελλάδα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ 16 χϊρεσ
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Κζςθ του Ρ.Λ.Σ. είναι θ εναρμόνιςθ ςτθν Ευρωπαϊκι πραγματικότθτα και απαίτθςθ.
ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Θ ιατρικι εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ των ιατρϊν δυςτυχϊσ επθρεάηεται από
ιδιαίτερεσ ςχζςεισ και άτυπεσ επιδοτιςεισ ιδιωτικϊν και ειδικότερα φαρμακευτικϊν
επιχειριςεων, ενϊ θ παρουςία του κράτουσ ςε Συνζδρια και Θμερίδεσ είναι
μθδαμινι. Θ άμεςθ αποςφνδεςθ τθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ από
τα ιδιωτικά ςυμφζροντα είναι βαςικι μασ διεκδίκθςθ και ςυνδυάηεται από τθν
επιτακτικι αναγκαιότθτα ανάλθψθσ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ από το Κράτοσ. Το
εκπαιδευτικό ζργο των Νοςοκομειακϊν Γιατρϊν επιτελείται εκ των ενόντων χωρίσ να
ζχει αναγνωριςκεί επίςθμα από το Κράτοσ.Αυτι θ δυςλειτουργία επιβάλλεται να
αποκαταςτακεί άμεςα.
ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΟ ΠΙ
Ο Ρανελλινιοσ Λατρικόσ Σφλλογοσ αναβάκμιςε τθν ιςτοςελίδα του ςφγχρονα με τισ
ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ προδιαγραφζσ θ οποία είναι διακζςιμθ ςε κάκε επιςκζπτθ
ςτον δικτυακό τόπο www.pis.gr
Με αφορμι αυτιν τθν επικαιρότθτα ο Ρ.Λ.Σ. επανζρχεται ςτθν πρόταςθ αναβάκμιςθσ
του τρόπου επικοινωνίασ με τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ με τθν δθμιουργία κοινισ
βάςθσ θλεκτρονικϊν δεδομζνων. Ρροσ τοφτο κρίνεται αναγκαία θ ςυνεργαςία με
τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ.
ΔΤΦΗΜΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
Ραρά τισ επανειλθμμζνεσ παρεμβάςεισ του Ρ.Λ.Σ. προσ τισ Ρολιτικζσ Θγεςίεσ του
Υπουργείου Υγείασ, και προσ το Εκνικό αδιοτθλεοπτικό Συμβοφλιο παρατθρείται μια
ςυςτθματικι κλιμάκωςθ τθσ γενικότερθσ μεκόδευςθσ διαςτρζβλωςθσ τθσ
κακθμερινισ πραγματικότθτασ ςτθν υγεία, από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ που
βρίςκουν πρόκυμουσ υποςτθρικτζσ κυβερνθτικά ςτελζχθ, με άδικεσ επικζςεισ
εναντίον γενικότερα του Λατρικοφ Κόςμου και με ςυνεχείσ ςυκοφαντικζσ αναφορζσ
που διαταράςςουν τθν ςχζςθ αμοιβαιότθτασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γιατροφαςκενι και δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν περίκαλψθ και ςτθν υγεία του λαοφ.
Αρνθτικοί χαρακτθριςμοί που ακοφγονται αυτό τον καιρό, προκαλοφν τθν εφλογθ
αντίδραςθ των Ελλινων Λατρϊν, που ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ αςκοφν το
Λατρικό Λειτοφργθμα με προςιλωςθ ςτουσ κανόνεσ θκικισ και δεοντολογίασ. Ο ΡΛΣ
απευκφνκθκε εκ νζου ςτθν Ρολιτικι Θγεςία του Υπουργείου Υγείασ ηθτϊντασ τθν
παρζμβαςι τθσ προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτουσ
λειτουργοφσ τθσ υγείασ και κάλεςε ταυτόχρονα τα ΜΜΕ να ςτακοφν με ςυνζπεια και
ςοβαρότθτα απζναντι ςτθν Υγεία του ελλθνικοφ λαοφ. Τα υπαρκτά προβλιματα
διαφκοράσ και παραοικονομίασ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν ςυλλογικά από το ιατρικό
ςϊμα , με πρωτοβουλίεσ που κα προάγουν τθν αξιοπρεπι επιςτθμονικά και
επαγγελματικά άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ , και κα αίρουν τισ αντικειμενικζσ
κοινωνικζσ και οικονομικζσ αιτίεσ που τα ςυντθροφν.
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Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι
Θ παροφςα ειςιγθςθ είναι προϊόν εμπεριςτατωμζνθσ μελζτθσ και καταγραφισ όλων
των ηθτθμάτων που άπτονται των αρμοδιοτιτων του ΡΛΣ και εκπονικθκε ςε
ςυνεργαςία με τουσ Λατρικοφσ Συλλόγουσ και πολλϊν ςυναδζλφων που κατζκεςαν τισ
εκτιμιςεισ τουσ, τισ ςκζψεισ τουσ και τισ προτάςεισ τουσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο.
Θ ειςιγθςθ είναι ανοικτι ςε περαιτζρω εμπλουτιςμό προκειμζνου να ςυμπεριλάβει
τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ προτάςεισ όςο το δυνατόν περιςςοτζρων ςυναδζλφων.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει τθν πάγια εξουςιοδότθςθ να ενεργοποιιςει όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ δράςεισ προκειμζνου να προωκθκοφν τα ηθτιματα που
αναπτφςςονται. Ρροσ τοφτο χρειάηεται ςυνεχισ επαγρφπνθςθ και αγωνιςτικι
ετοιμότθτα ϊςτε ςφςςωμοσ ο Λατρικόσ Κόςμοσ τθσ χϊρασ να απαιτιςει δυναμικά τθν
επίλυςθ των προβλθμάτων του.

Για το ΔΣ
Ο Ρρόεδροσ

Δρ. Εμμανουιλ Γ. Καλοκαιρινόσ

Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Δρ. Κωνςταντίνοσ Αλεξανδρόπουλοσ

31

