
1 
 

 

Α.Π. 1760HY                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20/12/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, αισθάνεται υποχρεωμένος να προβεί στην πλήρη και 

έγκυρη ενημέρωση του Έλληνα πολίτη και ασφαλισμένου και ιδιαίτερα των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής μας όσον αφορά το ζήτημα του οικογενειακού γιατρού. 

Εδώ και αρκετό διάστημα, οι πολίτες υφίστανται μία συστηματική παραπληροφόρηση 

από την πολιτεία στο ζήτημα του οικογενειακού γιατρού και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε 

την αλήθεια. Υπενθυμίζουμε δε την ανακοίνωση του Ι.Σ. Έβρου με ημερομηνία 7-8-2018, 

στην οποία στηλιτεύαμε το όλο εγχείρημα το οποίο εδράζεται σε σαθρά θεμέλια. 

Η πολιτεία προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι «αν δεν εγγραφούν έγκαιρα, μέχρι 

31-12-2018 (!) σε οικογενειακό γιατρό, θα χάσουν το δικαίωμα στην συνταγογράφηση, στα 

παραπεμπτικά για εξετάσεις, στο δικαίωμα για προληπτικές εξετάσεις, στο να εξετάζονται 

από ειδικό γιατρό, στην παραπομπή και εξέτασή τους στο νοσοκομείο, στο, στο, στο, ….»  

Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες ανακρίβειες από τις παραπάνω, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα να τρομοκρατούνται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα 

οικογενειακό γιατρό και δεν βρίσκουν!! Και πώς να βρουν, αφού είναι ελάχιστοι οι 

οικογενειακού γιατροί σε όλους τους Δήμους του Νομού μας, καλύπτοντας ούτε το ένα 

πέμπτο του πληθυσμού! 

Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι δεν είμαστε αντίθετοι στον οικογενειακό γιατρό, όχι 

όμως με τον τρόπο που επιβάλλεται σήμερα από την πολιτεία, τόσο στους πολίτες όσο και 

στους γιατρούς. Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ και όχι υποχρέωση 

του Έλληνα ασφαλισμένου. Δεν μπορεί κανείς να του περιορίζει το δικαίωμα της ελεύθερης 

επιλογής γιατρού, της εξέτασης από ειδικό γιατρό της επιλογής του όταν τον χρειάζεται ή το 

δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Υπενθυμίζουμε το ιστορικό της προσπάθειας της πολιτείας για ανεύρεση 

οικογενειακών γιατρών στην επικράτεια. Από τους 4.000 σήμερα που διαφημίζεται ότι 

υπάρχουν, οι 3.000 γιατροί είναι γιατροί των Κέντρων Υγείας οι οποίοι επιτάχθηκαν, χωρίς 

τη θέλησή τους να γίνουν οικογενειακοί γιατροί. Κανείς δεν σκέφτηκε τι θα γίνει με τα 
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 καθήκοντα τα οποία είχαν ως σήμερα και τα οποία δεν θα μπορούν φυσικά να 

επιτελέσουν ταυτόχρονα με τον ρόλο τους ως οικογενειακοί γιατροί. Οι υπόλοιποι 1.000, 

είναι γιατροί των ΤΟΜΥ και κάποιοι από τους γιατρούς οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι ως 31-

7-2018 με τον ΕΟΠΥΥ και εν μία νυκτί βρέθηκαν εκτός συστήματος (με ό,τι αυτό σημαίνει 

για τις υπηρεσίες που παρείχαν ως τότε στους ασφαλισμένους), εκβιαζόμενοι να μπουν στο 

νέο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο δεν τους έδινε κανένα εχέγγυο επαγγελματικής 

επιβίωσης αλλά και εργασίας για το μέλλον. 

Άρα, και να θέλει κάποιος πολίτης να εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό στον νομό μας, 

ουσιαστικά δεν μπορεί, γιατί όπως αναφέρθηκε οι υπάρχοντες δεν καλύπτουν ούτε το ένα 

πέμπτο του  πληθυσμού. Εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς και καμία πολιτεία να υποχρεώσει 

τον πολίτη να εγγραφεί σε μία πρακτικά ανύπαρκτη δομή! 

Δεύτερον, το δικαίωμα του πολίτη στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι 

συνταγματικά κατοχυρωμένο και κανένας δεν μπορεί να του το στερήσει! Το έχει πληρώσει 

με βαριές εισφορές και είναι αδιαπραγμάτευτο. 

Τρίτον, κανένας γιατρός από τους υπάρχοντες είτε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 

είτε πιστοποιημένους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν χάνει το δικαίωμα 

που είχε ως τώρα για συνταγογράφηση, έκδοση παραπεμπτικών, χορήγηση υλικών ή 

αδειών, κλπ. 

Καμία διαφορετική συμμετοχή σε φάρμακα ή εξετάσεις δεν θα έχει ο ασφαλισμένος 

που δεν θα έχει εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό και δεν χάνει κανένα δικαίωμα σε 

προληπτικές ή διαγνωστικές εξετάσεις και χορήγηση φαρμάκων. 

Άρα οι πολίτες, μπορούν να συνεχίσουν να εξετάζονται από τον γιατρό που 

εμπιστευόταν ως σήμερα, τον γιατρό της επιλογής τους με όλες τις δυνατότητες που τους 

έδινε αυτή η επιλογή.  

Μετά από την πανταχόθεν κατακραυγή, αναγκάστηκε πολύ πρόσφατα η πολιτεία, 

τόσο εδώ στην περιοχή μας με τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη, όσο και με τον 

Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, σε συνάντησή του με εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας, να 

αναγνωρίσει και να δεχθεί ότι «δεν θα αλλάξει τίποτα σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών  

στον ιατρό της επιλογής τους. Όλοι (κρατικοί, συμβεβλημένοι, πιστοποιημένοι) ιατροί  

διατηρούν το δικαίωμα της συνταγογράφησης και παραπομπής, για όλους ανεξαιρέτως τους 

πολίτες». Δεσμεύτηκε επίσης ότι πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας θα 

έχουν όλοι (κρατικοί, συμβεβλημένοι, πιστοποιημένοι)  οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, με 

ευθύνη για τη συμπλήρωσή του. 
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Αυτό που ζητούμε από τον Υπουργό Υγείας, είναι με μία δημόσια ανακοίνωση η 

οποία θα φθάσει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, να διαβεβαιώνει την αλήθεια όλων των 

παραπάνω που για όλους εμάς είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. 

Ποτέ δεν αρνηθήκαμε ως ιατρική κοινότητα να συζητήσουμε με την πολιτεία και με 

την οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία, σκέψεις και προτάσεις για αλλαγές στην Υγεία οι οποίες 

όμως θα είναι σε στέρεη βάση, καλά σχεδιασμένες, μακράς πνοής και οι οποίες θα 

χρησιμοποιούν το πλούσιο ιατρικό δυναμικό της χώρας για να παρέχουν  υπηρεσίες υγείας 

υψηλού επιπέδου στους Έλληνες πολίτες. 

Υγεία για όλους λοιπόν, χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα. Ελεύθερη επιλογή 

γιατρού από τον ασθενή με ταυτόχρονη αναγνώριση του έργου των Ελλήνων γιατρών και 

αξιοπρεπείς αμοιβές αντίστοιχες του ρόλου τους. 

Τέρμα οι ερασιτεχνισμοί, οι εξαναγκασμοί και οι εκφοβισμοί γιατρών και 

ασφαλισμένων. 

Τα αναφαίρετά μας δικαιώματα ως Έλληνες πολίτες και εργαζόμενοι δεν τα 

απεμπολούμε! 

 

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

        

      ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                           ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 


