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Τι αλλάζει για την Υγεία µε την 
ψήφιση του 3ου Μνηµονίου 

Σηµαντικέε ανατροπέε στο χώρο τηε Yyeias 
φέρνει το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονοµικών που ψηφίστηκε από τη Βουβή 
την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου 
ενσωµατώνονταε ουσιαστικά στην ελληνική 
νοµοθεσία τα όσα προβλέπονται στο νέο, τρίτο 
κατά σειρά µνηµόνιο που υπέγραψε η χώρα µαε 
µε tous δανειστέε τηε. 

TO NEO µνηµόνιο λοιπόν προωθεί το άνοιγµα 

των επαγγελµάτων υγείαε µε ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για tous ίδιουε tous επαγγελµατίες αλλά 

και για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
npos tous πολίτες, επιφέρει αλλαγές επί τα χείρω 
στα εργασιακά των γιατρών, οδηγεί στην υποβάθµιση 
των ασφαλιστικών tous δικαιωµάτων µέσα από την 
απόφαση συγχώνευσης όλων των ασφαλιστικών ταµείων 

στη µαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ -µε µια µικρή µεταβατική 
περίοδο ώστε να προλάβουν να ετοιµαστούν 

οι αναλογιστικές µελέτες αυτών- και απαξιώνει τον 
επιστηµονικό tous ρόλο στο όνοµα Tns περικοπής των 
δαπανών. 
Οι βασικότερες αλλαγές που επιφέρει είναι οι εξής: 
• Η συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία θα 

γίνει υποχρεωτική, εκτός κάποιων εξαιρέσεων 
που αφορούν σε συγκεκριµένες ασθένειες όπου ο 
γιατρός θα µπορεί να συνταγογραφείµε βάση την 
εµπορική ονοµασία των φαρµάκων xcopis ωστόσο 
να ξεπερνά το 15% του συνόλου των συνταγών. 

• θα θεσπιστεί n εκχώρηση npos τον ΕΟΠΥΥ των 
απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταµείων, που 
απορρέουν από τα ποσά επιστροφής των φαρµακευτικών 

εταιρειών npos tous φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης για tis πωλήσεις συνταγογραφούµενων 

φαρµάκων. 
• θα παραταθεί n προθεσµία αποπληρωµής των 

φαρµακοποιών npos tous φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης από tis 45 µέρες oris 60, και αυτό θα 
λαµβάνεται υπόψη από την ηµέρα υποβολής του 
λογαριασµού. 

• θα εισαχθεί n υποχρέωση των φαρµακοποιών για 
καταβολή rebate και για τα φάρµακα για τη θεραπεία 

σοβαρών ασθενειών, καθώς και n υποχρέωση 
των φαρµακευτικών εταιρειών για καταβολή 

rebate στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, σε ποσοστό 5% 
επίτηε νοσοκοµειακής τιµής. 

• θα περιοριστούν οι παροχές του ΕΟΠΥΥ που ισχύ¬ 

ουν µέχρι σήµερα και θα αυξηθεί το κόστος για την 
ιδιωτική περίθαλψη. 

• θα γίνει αναθεώρηση των αµοιβών και του αριθµού 
των διαγνωστικών κέντρων µε τα οποία συνεργάζεται 

ο ΕΟΠΥΥ, συµπεριλαµβανοµένων των 
φυσιοθεραπευτών. 

• θα αυξηθούν όλες οι εισφορές των ασφαλισµένων 
του ΟΓΑ και θα γίνουν εφάµιλλες αυτών του 

ΕΟΠΥΥ. 
• θα γίνει άρση των περιορισµών που υπάρχουν µέχρι 

σήµερα σε όλα τα επαγγέλµατα των ιδιωτών 
που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας. 
Ο νόµος προβλέπει ότι άδεια λειτουργίας Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας µπορείνα δοθεί σε εταιρείες 
οποιασδήποτε µορφής ακόµη και σε φυσικά 

πρόσωπα. 
• θα υπάρξει µεγάλο µαχαίρι στα ειδικά µισθολόγια 

µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για tous ήδη µειωµένους 
µισθούς των νοσοκοµειακών γιατρών. 

• θα επιβληθεί-από την 1η Ιανουαρίου του 2014χαράτσι 
25 ευρω eos εισιτήριο για tous πολίτες που 

θέλουν να επισκεφτούν ένα δηµόσιο νοσοκοµείο 
ενώ παράλληλα οι ασθενείς όταν πηγαίνουν να 
αγοράσουν τα φάρµακα tous θα έχουν την υποχρέωση 

να καταβάλλουνί ευρω ανά συνταγή φαρµάκου 
υπέρ του ΕΟΠΥΥ. 

Αντίδραση από ΠΙΣ 
Ήδη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου, στη συνεδρίαση Tns 9/11/12, συζήτησε 
την κατάσταση που διαµορφώνεται στο χώρο Tns υγείas, 

µετά την ψήφιση του τρίτου µνηµονίου και οµόφωνα 
διαπίστωσε ότι τα νέα µέτρα θέτουν σε διωγµό την 

υγεία και tous λειτουργούς της. 
Οι καταστροφικές περικοπές των δηµόσιων δαπανών 
για την υγεία, n µισθολογική εξόντωση των νοσοκοµειακών 

ιατρών, n επιβολή Tns υποχρεωτικής αναγραφής 
µόνο Tns δραστικής ouoias στη συνταγογράφηση, 

n κάλυψη µόνο του φθηνότερου γενόσηµου από 
τον ΕΟΠΥΥ, n καταστροφή των αυτοαπασχολούµενων 
µε την ψευδεπίγραφη πλήρη «απελευθέρωση» και 
n ένταξη του ασφαλιστικού tous Ταµείου στον ΕΟΠΥΥ 
ήταν µερικά από τα καυτά θέµατα που tous απασχόλησαν. 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) καλεί tous 

γιατρούς να συνεχίσουν στη συνταγογράφηση - τόσο 
στην ηλεκτρονική όσο και στο βιβλιάριο υγείας του 
ασθενούς - να αναγράφουν το φαρµακευτικό σκεύα- 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

αµα που κρίνουν κατάλληλο για τον ασθενή tous. Επιπλέον, 
να προσθέτουν στη συνταγή την επισήµανση 

ncos δεν επιτρέπεται αλλαγή στο φαρµακευτικό σκεύασµα 
καθώς και ότι όποιος αλλάξει την επιλογή του 

ιατρού προκαλεί αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλµατος 
και φέρει ποινικές ευθύνες. 

Τα νέα µέτρα onus επισηµαίνει ο ΠΙΣ στην ανακοίνωση 
του, επιβαρύνουν τον ασθενή για κάθε συνταγή και 

κάθε εισαγωγή σε δηµόσιο νοσοκοµείο. ∆υσκολεύουν 
την πρόσβαση του oris υπηρεσίες υγείας, την ώρα 

που, λόγω Tns Kpians και των µνηµονιακών µέτρων, 
έχει επιδεινωθεί σοβαρά n οικονοµική του κατάσταση 

και ο αριθµός των ανέργων και ανασφάλιστων έχει 
φτάσει σε αριθµούς ρεκόρ. 

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου στηρίζει την πρωτοβουλία Tns Οµοσπονδίας 

Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) 
να ανοίξει τα νοσοκοµεία crtous ανασφάλιστους 

συγκεκριµένες µέρες, εκφράζοντας την έµπρακτη 
αλληλεγγύη του ιατρικού σώµατος crtous χειµαζόµενους 

συµπολίτες µας. 

Αποφάσειε 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου κατέληξε oris εξής αποφάσεις: 

• Να λάβει κάθε µέτρο και να χρησιµοποιήσει κάθε 

µέσο προκειµένου να µην εφαρµοστούν τα µέτρα 

που οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή 
των λειτουργών Tns υγείας. 

• Να προχωρήσει σε άµεσες δικαστικές προσφυγές 
σε Ελλάδα και Ευρώπη για ακύρωση των µέτρων 

που φαλκιδεύουν την ορθή άσκηση Tns ιατρικής. 
• Να ενηµερώσει και να κινητοποιήσει άµεσα όλους 

tous ευρωπαϊκούς ιατρικούς φορείς και οργανισµούς, 
προκειµένου να πιεστούν τα όργανα Tns 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυβερνήσεις να µην 
επιτρέψουν την καταστροφή Tns δηµόσιας υγείας 

στην Ελλάδα µε µέτρα που αντίκεινται στο κοινοτικό 
κεκτηµένο και tous opous άσκησης Tns ιατρικής. 

• Να αξιοποιήσει tous νοµικούς του συνεργάτες 

προκειµένου να προχωρήσει σε όλες tis αναγκαίες 
ενέργειες για την κατάργηση στην πράξη των 

απαράδεκτων και επικίνδυνων για τη δηµόσια 
υγεία διατάξεων που αµφισβητούν ευθέως την ιατρική 

ευθύνη και το ιατρικό επάγγελµα. 
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