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Θέμα 2ο 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  έκδοση ανακοίνωσης από τον Ι.Σ.Μ. σε σχέση 

με τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδας Υγείας που 

προωθεί το Υπουργείο Υγείας. 

Στην συζήτηση του θέματος συμμετείχε και το μέλος του Ι.Σ.Μ.  Κων/νος-Μάριος 

Κόκκαλης, ο οποίος γνωστοποίησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στον 

πρόεδρο του Ι.Σ.Μ. την επιθυμία του να παραθέσει τις απόψεις του στα μέλη του 

Δ.Σ.  σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές στην Π.Φ.Υ. & Δ.Φ.Υ. 

Στην τοποθέτησή του επέκρινε την δυνατότητα που θα δίνεται με το νέο 

νομοσχέδιο οι νοσοκομειακοί ιατροί να δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα κι 

μάλιστα όπως φημολογείται χρησιμοποιώντας προσωπικό και υλικά του 

νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται, διότι δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός σε 

σχέση με τους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα. Επικριτικός ήταν επίσης και στην 

περίπτωση της δραστηριοποίησης των ιδιωτών ιατρών στα κρατικά νοσοκομεία. 

Επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά θα επιβαρύνουν οικονομικά τον ασθενή σε μία 

περίοδο που πλήττονται οικονομικά όλοι, αφού ουσιαστικά θα νομιμοποιηθεί το 

«φακελάκι». Επίσης έθεσε θέμα προβλήματος στην εκπαίδευση των ειδικευομένων 

ιατρών, ιδίως στις χειρουργικές ειδικότητες που δεν μπορεί να γίνει στις ιδιωτικές 

κλινικές. Θεωρεί ότι θα πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με ιατρούς πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης και καλά αμειβόμενους προκειμένου να 

σταματήσει το brain-drain που παρατηρείται στον χώρο μας. Επέκρινε την 

απαράδεκτη απόφαση για την κατάργηση του δικαιώματος συνταγογράφησης των 

ανασφάλιστων πολιτών από τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, όπως επίσης και 

την υποχρέωση των συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών να εφημερεύουν στα κρατικά 

νοσοκομείο σύμφωνα με το προσχέδιο για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Οι 

αλλαγές που επίκεινται θα πρέπει να μην ιδιωτικοποιούν τον κρατικό τομέα και να 

μην κρατικοποιούν τον ιδιωτικό τομέα παροχής Υγείας. 

Στην συζήτηση που επακολούθησε κατατέθηκαν οι απόψεις των μελών του Δ.Σ. και 

αποφασίσθηκε ομόφωνα  η άποψη του Ι.Σ.Μ. ενόψει των επικείμενων αλλαγών 

στον χώρο της Υγείας να διαμορφωθεί ως εξής. 



1. Η δραστηριότητα και η παρουσία του ιδιωτικού και κρατικού τομέα στην 

παροχή Υγείας να είναι διακριτή, ξεχωριστή, και να μην επιτρέπεται η  

αλληλοεπικάλυψη και αλληλοδιείσδυση του ενός τομέα στον άλλον.  

2. Η σχέση των δύο τομέων να είναι σχέση συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού 

με  κάλυψη των αναγκών του ενός τομέα από τον άλλον σε επίπεδο 

προσωρινών συνεργασιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για έκτακτες 

και εξαιρετικές καταστάσεις που θα βασίζονται σε ξεκάθαρους όρους και 

προϋποθέσεις. 

3. Κάλυψη των κενών θέσεων των κρατικών νοσοκομείων με ιατρούς πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης, με σοβαρές οικονομικές αποδοχές των 

ιατρών στο επίπεδο 3:1  σε σχέση με τον μισθό των Δημοσίων υπαλλήλων 

και με πλήρη και σοβαρή αποζημίωση του χρόνου εφημεριών του κάθε 

ιατρού και καμία αποδοχή προτάσεων εν είδει πλασματικών εφημεριών. 

4. Άρση του προσωρινού μέτρου για εκτέλεση χειρουργείων ασθενών των 

κρατικών νοσοκομείων σε ιδιωτικές κλινικές και επιστροφή των χειρουργών 

του ΕΣΥ στις κρατικές θέσεις τους και γενικώς απαγόρευση εισόδου 

ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα κρατικά νοσοκομεία και των κρατικών 

ιατρών στις ιδιωτικές κλινικές. 

5. Άρση της προσβλητικής απόφασης για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς 

και απαράδεκτης απόφασης για τους ανασφάλιστους πολίτες της 

συνταγογράφησης ανασφάλιστων ασθενών μόνον σε δημόσιες δομές 

Υγείας. 

6. Γενναία αύξηση των Δημόσιων δαπανών για την Υγεία από το απαράδεκτα 

καθηλωμένο από 10ετίας ποσοστό επί του Α.Ε.Π.του 4,5% περίπου σε 

τουλάχιστον 6%, όπως προτείνει ο Π.Ο.Υ. 

Αποφασίσθηκε ομόφωνα οι απόψεις αυτές να γνωστοποιηθούν μέσω ανακοίνωσης 

προς τα Μ.Μ.Ε., στους άλλους Ιατρικούς Συλλόγους και στον Π.Ι.Σ. ενόψει και της 

Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. το Σάββατο 16/4/2022 

 


