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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Νίκος  Νίτσας  πρόεδρος  Ιατρικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης  «Τα  μαύρα
συνταγολόγια θα είναι η πρώτη μας απάντηση…»
 
Με  αφορμή  επιστολή  της Eπαγγελματικής  Ένωσης  Παθολόγων
Ελλάδος  (ΕΕΠΕ)  προς  το  Υπουργείο  Υγείας  σχετικά  με  το  δικαίωμα
συνταγογράφησης ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος
Νίτσας τονίζει  ότι «Το δικαίωμα της ελεύθερης συνταγογράφησης όλων
των γιατρών κατακτήθηκε  ύστερα από αγώνα  με  πρωταγωνιστή  τον
Ιατρικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης.  Θα  μας  βρει  απέναντί  του  όποιος
προσπαθήσει να διακυβεύσει αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα
γιατρού. Τα μαύρα συνταγολόγια -όπως και στο παρελθόν- θα είναι η
πρώτη μας απάντηση»
 
Η επιστολή της ΕΕΠΕ προς το υπουργείο υγείας αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια
της τελευταίας διαδικτυακής συζήτησης σχετικά με το θεσμό του Προσωπικού
Γιατρού (που οργανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Γενικής Οικογενειακής
Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας), διαπιστώσαμε με έκπληξη πως ο
Υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης και ο Γενικός Γραμματέας Μ. Θεμιστοκλέους
υπαινίχθηκαν  ότι  η  πρόσβαση  των  παθολόγων  στην  ηλεκτρονική
συνταγογράφηση  και  κατ’  επέκταση  στην  έκδοση  παραπεμπτικών  και
συνταγών  είναι  υπό  συζήτηση.  Συγκεκριμένα  ανέφεραν  ότι  εάν  θέλουν  οι
παθολόγοι να έχουν πρόσβαση στο σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ
θα πρέπει να αναλάβουν και αυτοί κάποιον ελάχιστο πληθυσμό ευθύνης ως
προσωπικοί ιατροί. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον υπουργό υγείας και
στους  συμβούλους  του  ότι  η  πρόσβαση  των  ιατρών  στην  ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και  παραπεμπτικογραφία εξετάσεων αποτελεί  αναφαίρετο
δικαίωμα των ιατρών, το οποίο κατακτήθηκε προ 10ετιας και συνεπώς δεν
μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. 
 



Εάν ο μονοπωλιακός ασφαλιστικός φορέας με  το όνομα ΕΟΠΥΥ δεν
δύναται να καλύψει τις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους του
αυτό  δεν  είναι  πρόβλημα  των  ιατρών  αλλά  αυτού  καθαυτού  του
ασφαλιστικού  φορέα,  ειδικά τη  στιγμή  που  οι  ασφαλισμένοι  πολίτες
καταβάλλουν μηνιαίως εισφορές προς τον ΕΟΠΥΥ για την φαρμακευτική
τους κάλυψη.
 
Συνεπώς περιμένουμε  την  επίσημη και  πλήρη διάψευση τέτοιων σκέψεων
από πλευράς του υπουργείου, εν αναμονή των περαιτέρω συζητήσεων στο
πλαίσιο  της  πολλά  υποσχόμενης  νέας  προσπάθειας  για  τον  προσωπικό
ιατρό»

Φωτογραφία αρχείου από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος , 8/5/2014


