
 

 

 

Προς       Αθήνα, 13/10/2022 

τον Υπουργό Υγείας    Α.Π. 13910 

κ. Αθανάσιο Πλεύρη 

ΕΝΤΑΥΘΑ 

κοινοποίηση:   Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κ. Α. Γκάγκα  

Υφυπουργό Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Καθώς ο θεσμός του προσωπικού ιατρού είναι σε φάση εφαρμογής, είναι αναγκαίο να 

επισημανθεί ότι επαναλαμβανόμενες αστοχίες και ανεπαρκείς πρακτικές, 

υπονομεύουν την προσπάθεια. Αφενός οι προτεινόμενες συμβάσεις από τον ΕΟΠΠΥ 

αποδεικνύονται λιγότερο ελκυστικές από το επιθυμητό (στην πρόσκληση για 

παθολόγους και γενικούς ιατρούς ανταποκρίθηκαν περίπου 1.200 σε όλη τη χώρα), 

αφετέρου η τακτική του οργανισμού της μονομερούς συγγραφής των συμβάσεων 

οδηγεί σε ασάφειες με αποτρεπτικό αποτέλεσμα (καθήκοντα ιατρών ειδικοτήτων της 

πρόσφατης σύμβασης).  

 

Επιπρόσθετα, τόσο η προκλητική αδιαφορία του ΕΟΠΥΥ για την προβλεπόμενη από 

το νόμο συλλογική σύμβαση εργασίας με τον Π.Ι.Σ., όσο και δηλώσεις που 

υπαινίσσονται την άσκηση πίεσης για την ένταξη των ιατρών στον θεσμό, (αναφορές 

στο δικαίωμα συνταγογράφησης και έκδοσης παραπεμπτικών), είναι βέβαιο ότι θα 

οδηγήσουν σε αντίθετα αποτελέσματα.  

 

Ο ιατρικός κόσμος αντιλαμβάνεται την ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρους και 

αποτελεσματικού συστήματος εξωνοσοκομειακής φροντίδας, αλλά για να επιτευχθεί 

αυτό χρειάζεται θετική προσέγγιση, χρόνος, και αξιοποίηση όλων των προβλεπόμενων 

δυνατοτήτων του νόμου. Κάθε άλλη προσέγγιση θα οδηγήσει σε στρέβλωση και, στην 

καλύτερη περίπτωση, σε τυπική διεκπεραίωση χωρίς πρακτικό όφελος.  

 

Είναι αναγκαίο, να γίνει αντιληπτό ότι για την ουσιαστική  υλοποίηση του νόμου 

απαιτείται η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης πολιτών και προσωπικού ιατρού και οι 

χειρισμοί μέχρι στιγμής δεν έχουν αυτή την κατεύθυνση. Η ελευθερία επιλογής ιατρού 

αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη υλοποίησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και για τον λόγο αυτό πειρασμοί για εφαρμογή gate keeping και περιορισμό 

δικαιωμάτων άσκησης της ιατρικής, είναι αδιανότητες και πρέπει να εγκαταληφθούν 

άμεσα.  



 

 

 

Ο ΠΙΣ θα λειτουργεί διαρκώς ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων ασθενών και 

ιατρών και αυτονοήτως είναι στη διάθεσή σας για να επανέλθει η υλοποίηση της ΠΦΥ 

σε θετική πορεία.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. 

 

 
 

Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 

Πλαστικός Χειρουργός 

 

 

 


