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Προς τον
Κο. Βασίλειο Κικίλια
Υπουργό Υγείας
Αριστοτέλους 17
104 33 Αθήνα
Αθήνα, 04.12.2019
Α.Π.

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΙΣΑ 6667/16.09.2019 επιστολής μας,
απευθυνόμαστε εκ νέου σε εσάς για το καίριο ζήτημα των συμβάσεων των
οικογενειακών ιατρών, καθώς πλέον του θέματος της ισχύος των συμβάσεων τους,
έχει ανακύψει και μεγάλο πρόβλημα αναφορικά με την πληρωμή τους.
Ειδικότερα όπως έχουμε ενημερωθεί από πάρα πολλούς ιατρούς – μέλη μας,
από τον Αύγουστο του 2019 ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πληρωμή
στους οικογενειακούς ιατρούς, ενημερώνοντάς τους με μήνυμα ότι θα αλλάξει ο
τρόπος πληρωμής τους και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Έως και σήμερα
ουδεμία ενημέρωση έχουν λάβει οι οικογενειακοί ιατροί αναφορικά με την
πληρωμή των δεδουλευμένων τους από τον Αύγουστο, καίτοι συνεχίζουν να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους.
Οι συνάδελφοι μας βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς δεν
έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα του ιατρείου τους, ενώ όπως
προαναφέρθηκε, παρέχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους
αμισθί επί 4 μήνες και πλέον κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι κατά την διάρκεια
των εορτών αφού δεν έχουν κόψει ΑΠΥ από τον 8/19.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς
τίθεται θέμα επιβίωσης των συναδέλφων και για τον λόγο τούτο προσβλέπουμε στις
απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σε κάθε περίπτωση πάγιο αίτημα των Ιατρικών
Συλλόγων είναι η σύναψη συλλογικής σύμβασης. Ζητούμε την επαναφορά των
συμβάσεων κατά πράξη και περίπτωση με αξιοπρεπείς αμοιβές, και με διασφάλιση
της ελεύθερης επιλογής του ασθενή ως μία πρώτη κίνηση εξομάλυνσης της
λειτουργίας της ΠΦΥ με άμεσο κοινωνικό αποτέλεσμα.
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