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Θέμα : Κρίσιμα ζητήματα και ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ.
πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13.4.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα : «Καθιέρωση και
εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες
δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με
τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.»
Με την ως άνω απόφασή σας, φαίνεται να θέτετε, αιφνιδιαστικά, το σύστημα παραπομπών
από οικογενειακό γιατρό για επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς των Κέντρων Υγείας, των
δημόσιων νοσοκομείων και μέλη μας συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.
Με αυτήν εκφράζετε την πολιτική θέση σας ο οικογενειακός γιατρός να αντιπροσωπεύει το
πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας, ο οποίος θα παραπέμπει
τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η επιλογή,
στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, τέλος, τους
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.
Στη θέση αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις
του ενόψει αφενός της αποτυχίας του συστήματος, όπου αυτό εφαρμόστηκε, αφετέρου της
νοοτροπίας του έλληνα ασθενή επί σειρά δεκαετιών.
Προκύπτουν, σε κάθε περίπτωση, επείγοντα όμως ερωτήματα & ζητήματα:
(1) Πρωταρχικό ερώτημα είναι ο χρόνος εφαρμογής της απόφασης αυτής.
(2) Aφού ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού δεν έχει λειτουργήσει πως θα
εφαρμοστεί το σύστημα παραπομπών;
(3) Δεν είναι σαφές αν ο Οικογενειακός ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να παραπέμψει
σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας,
ελλείψει δε τέτοιας δυνατότητας, και μόνο, σε συμβεβλημένους ιατρούς. Υφίσταται
τέτοιος περιορισμός;
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(4) Θα αποζημιωθεί ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ιατρός για επίσκεψη ασθενή του
χωρίς προηγούμενη παραπομπή από οικογενειακό γιατρό, ή αν ο ασθενής δεν
επεδίωξε πρώτα την παραπομπή του σε δημόσια δομή υγείας;
(5) Τελικώς καταργείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενή να
επιλέξει τον γιατρό του;
(6) Σαφώς ορίζεται ότι η εξυπηρέτηση των εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών δεν
απαιτεί παραπομπή. Ποιος κρίνει τη φύση του περιστατικού ως έκτακτου και
επείγοντος;
Οι ιατροί μέλη μας πρέπει άμεσα να ενημερωθούν για τα παραπάνω ζητήματα και
ερωτήματα προκειμένου πρωτίστως να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ιατρικά τους
καθήκοντα, αλλά και να μην κινδυνεύσουν να εξαπατηθούν παρέχοντας υπηρεσίες για τις
οποίες δεν θα αποζημιωθούν.
Τα μέλη μας, συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι ιατροί, έχουν επί σειρά ετών στηρίξει το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όμως δεν είναι ανεκτό να αιφνιδιάζονται με ασαφείς
αποφάσεις και εγκυκλίους.
Προκειμένου έγκυρα και έγκαιρα να ενημερώσουμε τα μέλη μας ζητούμε να έχουμε, άμεσα
τις σαφείς θέσεις και απαντήσεις, προ πάσης βεβαίως εφαρμογής της ως άνω απόφασής
σας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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