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Υπό εξαφάνιση 
οι γιατροί ΕΟΠΥΥ 
στην περιφέρεια 

Υστερα ano µεγάλο κόπο µπορεί να βρει ασθενής συµβεβληµένο παιδίατρο 
του ΕΟΠΥΥ. 

Υπό εξαφάνιση 
οι γιατροί ΕΟΠΥΥ 
στην περιφέρεια 
Ολόκληροι νοµοί χωρίς ειδικότητες 
ΤηςΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ 

Σε νησί του Ιονίου, ένας ασφαλισµένος 
που θέλει να κλείσει ραντεβού 

σε καρδιολόγο έχει ως βασικές 
επιλογές είτε να πληρώσει 

από την τσέπη του σε ιδιώτη γιατρό 
είτε να ταξιδέψει µακριά από 

το νησί του. Οπως καταδεικνύει 
n αναζήτηση στους παρόχους 
υπηρεσιών υγείας που έχουν σύµβαση 

µε τον ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισµός 
Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας ) από την ιστοσελίδα του 
Οργανισµού, στη Λευκάδα δεν 
υπάρχει κανένας συµβεβληµένος 
γιατρός, ενώ είναι καταγεγραµµένοι 

πέντε φυσικοθεραπευτές! 
Στη Σάµο είναι καταγεγραµµένος 

ως συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ 
µόνον ένας γιατρός. Στην 

Τρίπολη συµβεβληµένος καρδιολόγος 
δεν υπάρχει, ενώ σε όλο 

τον νοµό Αρκαδίας είναι καταγεγραµµένος 
ένας. Στη Λέσβο υπάρχει 

συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ 
κυτταρολόγος, αλλά όχι καρδιολόγος 

ή παιδίατρος. 
Ο Οργανισµός δεν έχει σύµβαση 

µε ιδιώτες παιδιάτρους σε 19 νοµούς 
της χώρας και συγκεκριµένα 

σε Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, 
Αρκαδία, Αρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, 
Ευρυτανία, Ηµαθία, Καβάλα, Λασίθι, 

Λέσβο, Λευκάδα, Ξάνθη, Πέλλα, 
Πρέβεζα, Ροδόπη, Φλώρινα, 

Χίο και Σέρρες (όπου υπάρχει σύµβαση 
µε παιδοψυχίατρο αλλά όχι 

µε παιδίατρο). Χωρίς συµβεβληµένο 
οφθαλµίατρο είναι 27 νοµοί 

της χώρας, ενώ σύµβαση µε αλλεργιολόγους 
έχει ο ΕΟΠΥΥ µόνο 

σε έξι νοµούς. 
Η ανορθολογική γεωγραφική 

κατανοµή των συµβεβληµένων 
γιατρών του ΕΟΠΥΥ δυσκολεύει 
σε µεγάλο βαθµό την πρόσβαση 
των ασφαλισµένων σε δωρεάν 
υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας 

Υγείας. 
Οπου δεν υπάρχουν ειδικοί 

συµβεβληµένοι γιατροί, οι ασφαλισµένοι 
είτε θα καταφύγουν στις 

µονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ 
(πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ) και 
τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, 

όπου n αναµονή για 
ραντεβού σε ορισµένες ειδικότητες 

µπορεί να φτάσει ή και να 
ξεπεράσει τους δύο µήνες, είτε 
θα πληρώσουν από την τσέπη 
τους το κόστος επίσκεψης σε γιατρό. 

Από την άλλη, υπάρχουν νοµοί 
όπου ο αριθµός των συµβεβληµένων 

γιατρών είναι ιδιαίτερα 
µικρός σε σχέση µε τις ανάγκες 
του πληθυσµού. 

Με δεδοµένο ότι ισχύει το «πλαφόν» 
των 200 επισκέψεων τον 

µήνα για τις οποίες αποζηµιώνει 
κάθε γιατρό ο ΕΟΠΥΥ, είναι πολύ 
συχνό το φαινόµενο από το πρώτο 
δεκαήµερο του µήνα να έχουν 
«κλείσει» τα ραντεβού και για τις 
200 επισκέψεις, οπότε όλες οι 
υπόλοιπες γίνονται µε χρέωση 
του ασφαλισµένου. 

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει 
το πρόβληµα ελλείψεων 

σε κάποιες ειδικότητες, που θα 
ληφθεί υπόψη στον επικείµενο 
επανασχεδιασµό των προσφερόµενων 

υπηρεσιών υγείας του 
ΕΟΠΥΥ. 

Οµως προς το παρόν τα χέρια 
της είναι «δεµένα», αφού όχι µόνο 
δεν µπορεί να προχωρήσει σε 
νέες συµβάσεις, αλλά πρέπει, σύµφωνα 

µε τις δεσµεύσεις της χώρας 
προς τους δανειστές, να µειωθεί 
ο αριθµός των συµβεβληµένων 
γιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ κατά 10%. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα 
στοιχεία , ο αριθµός των 

γιατρών που «διέθετε» ο ΕΟΠΥΥ 
στις 31 ∆εκεµβρίου του 2012 είναι 
12.128, εκ των οποίων οι 6.626 
είναι µόνιµοι και αορίστου χρόνου, 
απασχολούνται στις µονάδες του 
ΕΟΠΥΥ και έχουν δυνατότητα για 
ιδιωτικό ιατρείο το απόγευµα µε 
πλαφόν επισκέψεων ασφαλισµένων 

ανά µήνα τις 150. 
Οι υπόλοιποι 5.502 είναι συµβεβληµένοι 

ελευθεροεπαγγελµα- 

Χωρίς παιδίατρο 19 νοµοί 
της χώρας, χωρίς οφθαλµίατρο 
27 νοµοί, ενώ αλ'λεργιολόγο 
έχουν µόνον έξι νοµοί. 

τίες γιατροί µε πλαφόν επισκέψεων 
200 τον µήνα. Η χαµηλή 

αµοιβή της κάθε επίσκεψης (10 
ευρώ µεικτά και 6,5 ευρώ καθαρά) 
από τον ΕΟΠΥΥ αλλά και οι καθυστερήσεις 

στην αποπληρωµή 
έχουν αποτέλεσµα πολλοί από 
τους συµβεβληµένους γιατρούς 
να σκέφτονται να διακόψουν τη 
συνεργασία µε τον Οργανισµό. 

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών 
ΕΟΠΥΥ Γιώργος Ελευθερίου αµφισβητεί 

τα στοιχεία του Οργανισµού, 
σηµειώνοντας στην «K» 

ότι ήδη πολλοί γιατροί έχουν αποχωρήσει 
από τον ΕΟΠΥΥ. Οπως 

επισηµαίνει, «τον Νοέµβριο κατέθεσαν 
τα σχετικά έγγραφα προκειµένου 
να πληρωθούν από τον 

ΕΟΠΥΥ µόλις 4.200 από τους 5.500 
συµβεβληµένους γιατρούς που 
έχει ο Οργανισµός. Εχουµε δε καταγγελίες 

ασφαλισµένων που µας 
δηλώνουν ότι όταν καλούν γιατρούς 

που αναφέρονται ως συµβεβληµένοι 
µε τον ΕΟΠΥΥ, για να 

κλείσουν κάποιο ραντεβού, αυτοί 
δηλώνουν ότι δεν συνεργάζονται 
πλέον µε τον Οργανισµό». 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, 

διαψεύδει τους γιατρούς 
που κάνουν λόγο για «µεγάλη 
έξοδο από τον ΕΟΠΥΥ». 

Οπως τόνισε στην «K», «ο ΕΟΠΥΥ 
δεν έχει λάβει αιτήσεις από γιατρούς 

για καταγγελία της σύµβασης, 
αντίθετα υπάρχουν εκατοντάδες 

γιατροί που αναµένουν για 
να συµβληθούν µε τον ΕΟΠΥΥ». 
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