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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
  
Παρουσία του υπουργού Υγείας κ.Θάνου Πλεύρη αλλά και της Αναπληρώτριας υπουργού Υγείας 
κ.Μίνας Γκάγκα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου (ΠΙΣ).  
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπερψηφίστηκε ο απολογισμός αλλά και η εισήγηση του 
Προέδρου η οποία προηγουμένως να σημειωθεί ότι είχε απορριφθεί από το ΔΣ του ΠΙΣ. Παρά την 
απόρριψη της εισήγησης από το ΔΣ, το ανώτερο όργανο του ΠΙΣ που είναι η Γενική Συνέλευση, 
απέδειξε ότι οι ξεκάθαρες θέσεις γίνονται αποδεκτές γι΄ αυτό και υπερψηφίζονται.  
Από τη διαδικασία αποχώρησαν, μετά την υπερψήφιση, η Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Άννα Μαστοράκου 
και ο Γ.Γ. κ. Γιώργος Ελευθερίου. 
 
Οι δεσμεύσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας 
 
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τόσο ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης όσο και η 
Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα τοποθετήθηκαν σε σειρά θεμάτων τόσο για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσο και για τα Νοσοκομεία.  
 
Ειδικότερα: 
  
-Ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης κατά την τοποθέτησή του δεσμεύτηκε ενώπιον των μελών 
της Γενικής Συνέλευσης ότι θα αφαιρέσει από το υπό κατάθεση νομοσχέδιο τη ρύθμιση που 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εφαρμοσθεί το σύστημα παραπομπών από τους προσωπικούς, 
στους ειδικούς ιατρούς εκτός νοσοκομείου (gatekeeping).  
 
Όπως δήλωσε σχετικά, ο πολίτης θα μπορεί να επισκεφθεί απευθείας τον ειδικό γιατρό χωρίς 
καμία παραπομπή.  
Αλλά η τακτική εισαγωγή σε νοσοκομείο θα γίνεται μόνο με παραπεμπτικό σημείωμα από τον 
θεράποντα.  
 
-Επίσης ο κ.Πλεύρης δεσμεύτηκε να αποσύρει τη διάταξη που επιβάλει στους πιστοποιημένους 
με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γιατρούς να εφημερεύουν στον ΕΣΥ. Ο 
υπουργός Υγείας αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία του ΠΙΣ ότι πρόκειται για ένα άδικο μέτρο το 
οποίο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.  
 



 

 

-Σε ό,τι αφορά στα απογευματινά χειρουργεία επεσήμανε ότι θα ανοίξει ο διάλογος με τον 
ιατρικό κλάδο ώστε να συζητηθούν και να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν ζητήματα αθέμητου ανταγωνισμού αλλά και για να διευκολύνονται οι ασθενείς.  
 
-Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ δήλωσε ότι θα μελετήσει το θέμα της επαναφοράς της συμμετοχής των 
κοινωνικών φορέων στο ΔΣ του Οργανισμού, οι οποίοι αφαιρέθηκαν στη διάταξη που προωθείται 
στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.  
 
Η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κ.Μίνα Γκάγκα από την πλευρά της σχετικά με τα 
απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ υποσχέθηκε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί από κοινού με τον 
ΠΙΣ ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή». 
 
-Σε ό,τι αφορά στις αμοιβές για τα απογευματινά χειρουργεία, δεσμεύτηκε επίσης να συζητήσει 
το σύστημα που θα εφαρμοσθεί, ενώ υπογράμμισε ότι ήδη υπάρχει επαφή του υπουργείου 
Υγείας με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να καταγραφούν οι αποζημιώσεις που δίνονται 
σήμερα στους γιατρούς για χειρουργικές πράξεις στον ιδιωτικό τομέα.  
 
-Μεταξύ άλλων η κ.Γκάγκα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ειδικότητας των νέων γιατρών 
σημειώνοντας ότι το σύστημα επανασχεδιάζεται ώστε η εκπαίδευση να γίνεται με βάση τα κενά 
που υπάρχουν σήμερα σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως είναι αυτή της αναισθησιολογίας.  
 
Οι προτεραιότητες του ΠΙΣ για την ΠΦΥ 
 
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι διαχρονικά υπέρ της ελεύθερης επιλογής ιατρού και 
νοσοκομείου από τον ασθενή και εναντίον του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης 
(gatekeeping).  
 
Επίσης ο ΠΙΣ είναι υπέρ της δυνατότητας όλων των ιατρών να συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ 
με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και όχι με capitation. Το σύστημα των αμοιβών θα πρέπει 
να έχει ως βάση την αντιστοίχιση της αμοιβής με τις ιατρικές πράξεις που θα εκτελούνται. 
 
Ξεκάθαρα πάντως, κάθε ιατρός δηλαδή αντίστοιχης ειδικότητας που ασκεί νομίμως την ιατρική, 
θα πρέπει να μπορεί να εγγραφεί ως προσωπικός ιατρός και να αμείβεται αντίστοιχα.  
 
Ο ΠΙΣ λαμβάνοντας υπόψη την υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και τις χαμηλές ιατρικές αμοιβές, 
διεκδικεί στο νέο σύστημα της ΠΦΥ αξιοπρεπείς αμοιβές για τους ιατρούς,  ανάλογες της 
υπόλοιπης Ευρώπης και συλλογική σύμβαση εργασίας.  
 



 

 

Ως βέλτιστη λύση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τους ιατρούς, θεωρεί την παροχή 
θετικών οικονομικών κινήτρων και όχι μόνη την επιβολή ποινών όπως το «ποιοτικό rebate» που 
προβλέπεται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.  
 
Τέλος ο ΠΙΣ θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να 
είναι το βασικότερο κριτήριο σε οποιοδήποτε σύστημα ποιότητας. Συνημμένα σας αποστέλλουμε 
τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ 

 
Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος 

Πλαστικός Χειρουργός 


