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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αγαπητές 
φίλες και φίλοι, γεια σας. Μεση-
μέρι Σαββάτου, 12 η ώρα και η 
εκπομπή «Περιβάλλον ώρα μηδέν» 
κοντά σας. Σήμερα έχουμε ένα καυ-
τό θέμα, όπως σας είχαμε πει την 
περασμένη φορά, μια πατάτα που 
καίει: Τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Τι είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Μας έχουν 
βάλει χιλιάδες επωνυμίες τώρα 
τελευταία. Με λατινικούς χαρακτή-
ρες, με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά 
εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. 
Δεν θέλουμε να καταλάβουμε για-
τί αν καταλάβουμε, πρέπει να πάμε 
να αυτοκτονήσουμε όλοι. Ομαδι-
κές αυτοκτονίες θα δούμε σε λίγο. 
Η ουσία είναι μία: ότι δυστυχώς 
λειτουργεί ένα σύστημα, εδώ και 
δυόμιση χρόνια περίπου, ο λεγό-
μενος Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , «Εθνικό Σύστη-

μα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» και 
δυστυχώς, από τότε που γεννήθηκε 
μέχρι τώρα, δεν πέρασαν δυόμιση 
χρόνια, έχει μπει «μέσα» ενάμιση 
δισεκατομμύριο ευρώ. Και παρα-
πάνω. Περνώντας οι ημέρες, θα 
ακούσουμε δύο…δύομιση... τρία… 
Και όταν λέμε «μέσα», τι εννοού-
με; Δεν ξέρει κανείς.

ΜΠΑΙΝΕΙ  
ΜΕΣΑ Ο ΕΟΠΥΥ

Πριν και για πολλά χρόνια, είχαμε 
να τρέχει και να σέρνεται το θέμα 
του Ε.Σ.Υ. Πολλά έχουν ειπωθεί, 
πολλά έχουν γραφτεί για αυτό το 
σύστημα Υγείας που ήτανε σαθρό 
από την αρχή μέχρι το τέλος του, 
που δεν λειτουργεί όπως θα έπρε-
πε να λειτουργεί και που πολλά 
χρήματα έχουν ξοδευτεί για αυτό. 

Δυστυχώς πάντοτε η υγεία, που θα 
έπρεπε να είναι το πρώτιστο αγα-
θό μαζί με την παιδεία, δεν πήγαι-
νε καθόλου καλά. Από τα 5,5 δις 
που υποτίθεται ότι είχαμε μέχρι το 
2011 για την Υγεία , καταλήξαμε 
το 2012 στα 2,2 δις αν δεν απα-
τώμαι. Έτσι είναι κ.Προβατά; 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «2,2 δις , ναι»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Oπό-

τε, καταλαβαίνετε, είναι ένα 60% 
πιο κάτω από αυτό που θα έπρεπε 
να είναι. «Η υγεία πάνω απ’ όλα» 
λένε όλοι, αλλά δυστυχώς εννοού-
νε κάτω από τα σχέδια των ιπτά-
μενων πιλότων, κάτω από τα σχέ-
δια των υποβρυχίων, κάτω από όλα 
αυτά, γιατί στους εξοπλισμούς και 
στις ένοπλες δυνάμεις και γενικά 
στην άμυνα , η Ελλάδα ξοδεύει… 
ξέρετε πόσα κάθε χρόνο; Για πείτε 

μας ένα νούμερο. 38, 4 δις μαζί με 
τα έξοδα του ΝΑΤΟ. Ε, τι να πoύμε 
τώρα; To 7%, τo 6% για την υγεία; 
Tι να το κάνουμε; Μας ακούτε, κύριε 
Γεωργιάδη; Υπάρχει μεγάλο πρόβλη-
μα. Σκύψτε λίγο επάνω σ’αυτό και 
αφήστε τις φανφάρες. Οι φανφά-
ρες πρέπει να τελειώσουν κάποια 
στιγμή, γιατί ο κόσμος υποφέρει.

 Ας παρουσιάσουμε τους καλε-
σμένους μας σήμερα. Είναι ο κύριος 
Σπύρος Προβατάς, καταρχήν, από 
τα δεξιά, ο οποίος είναι γυναικο-
λόγος, αν δεν απατώμαι, και ταμί-
ας του Συλλόγου της Αττικής των 
ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δίπλα του 
είναι η κυρία Μαρία Αρώνη, η οποία 
εκπροσωπεί τους εργαστηριακούς 
υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αρι-
στερά μου είναι ο κύριος Λουκάς 
Τζανής, ο οποίος είναι φαρμακο-
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ποιός καταρχήν και για αυτό τον 
καλέσαμε εδώ και ο οποίος έχει… 
6 φαρμακεία; 

ΤΖΑΝΗΣ: (Γέλια) «Ένα φαρμα-
κείο και ότι προβλέπει ο νόμος, το 
50% από ένα άλλο συνεταιρικό»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Γιατί 
σας καταγγέλουν ότι έχετε 6-7; Και 
φαρμακαποθήκη κιόλας.»

ΤΖΑΝΗΣ: (Γέλια) «Τι να κάνω; 
Έχω μπει στο στόχαστρο, τελευ-
ταία, από κάποιους πληρωμένους 
κονδυλοφόρους. Τελοσπάντων. Τι 
να κάνουμε:»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Όχι, όχι 
τελοσπάντων. Αυτα πρέπει να βγαί-
νουν στον αέρα.»

ΤΖΑΝΗΣ: «Είναι ημέρες αγά-
πης, άφες αυτοίς.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Θα μιλή-
σουμε για τα φάρμακα, γιατί είναι 
ένα αγκάθι που κατά καιρούς έχει 
βγει προς τα έξω με διάφορους 
φαρμακοποιούς οι οποίοι κάνουν 
τους ειδήμονες και μαζεύουν τα 
λεφτά του κοσμάκη. Θα μιλήσουμε 
για τα γενόσημα και για όλα αυτά. 
Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Προ-
βατά, ο οποίος σαν ταμίας των για-
τρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Αττικής που 
έχει γύρω στα 1.500 μέλη - 1.500 
μέλη έχετε εσείς;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «1801 μέλη είναι 
γραμμένα»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Να τα 
δεκαχιλιάσετε!»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Δε μπορούμε για-
τί δεν είμαστε ούτε 6.000 σε όλη 
την Ελλάδα!

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Σε σχέση 
με τους 13.500 γιατρούς του ΕΣΥ 
είσαστε οι μισοί περίπου.»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Και λιγότεροι»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κατά την 

άποψή σας, κύριε Προβατά, γιατί 
ο ΕΟΠΥΥ μπαίνει συνέχεια «μέσα»; 
«Μπαίνει με τα μπούνια μέσα», όπως 
λέει ο Υπουργός. Είναι επειδή πλη-
ρώνει τους γιατρούς και δεν κάνουν 
δουλειά; Πληρώνει τους εργαστη-
ριακούς και δεν κάνουν δουλειά; 
Δεν κάνουν εργαστηριακές ανα-
λύσεις και τις κάνουμε έξω; Για-
τί αυτό που άκουσα χθες βράδυ, 
σε μια συζήτηση που προκάλεσα 
για να δούμε τι γίνεται, ήταν ότι οι 
υπάλληλοι του συστήματος μετα-
φοράς μηνυμάτων στέλνουν τους 
αρρώστους, έντεχνα, στα εξωτερι-
κά βιοχημικά ή οποιαδήποτε εργα-
στήρια ή οποιαδήποτε άλλα ιατρεία. 
Τι γνώμη έχετε εσείς;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Ο ΕΟΠΥΥ μπαίνει 
«μέσα» γιατί ευθύς εξαρχής ήταν να 
μπει «μέσα», ήταν προγραμματισμέ-
νο να μπει «μέσα» για να διαλυθεί»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Από 
ποιον ήταν προγραμματισμένο;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Από την ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας. Ήτανε προ-
γραμματισμένο για να διαλυθεί. 
Έγινε για να διαλυθεί.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ναι, 
αλλά αυτό αποτελεί μια εγκλημα-
τική πράξη και έπρεπε να μπούνε 
μέσα αυτοί οι κύριοι. Και ο Υπουρ-
γός. Ποιος το ίδρυσε;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Ιδρύθηκε επί 
Υπουργίας Λοβέρδου»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ωραία, 
και κάνει και κόμμα αυτός τώρα ,ε;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Κάνει και κόμμα»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Απόκομ-

μα θα γίνει στο τέλος αλλά τελο-
σπάντων»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Να εξηγήσου-
με γιατί μπαίνει «μέσα»; Μπαίνει 

μέσα, πρώτον, γιατί δε γίνονται πλέ-
ον εργαστηριακές εξετάσεις μέσα 
στο σύστημα, μέσα στις δημόσιες 
δομές του συστήματος. Δεύτερον, 
μπαίνει μέσα γιατί υπάρχουν πολ-
λές επισκέψεις ασφαλισμένων που 
γίνονται στους ιδιώτες γιατρούς»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δηλα-
δή, οι ασφαλισμένοι έχουν λεφτά 
και πάνε στους ιδιώτες γιατρούς; 
Tους περισσεύουν χρήματα;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Δεν τους περισ-
σεύουν χρήματα. Αλλά όταν θα πάει 
ο ασφαλισμένος να κάνει εργαστη-
ριακές εξετάσεις - και θα μας τα 
εξηγήσει αυτά και η κα Αρώνη, που 
είναι εργαστηριακός - και το εργα-
στήριο δεν έχει τα αναλώσιμα να 
κάνει την εξέταση, εκ των πραγμά-
των ο ασφαλισμένος θα πάει έξω. 
Εκ των προτέρων είναι προγραμ-

ματισμένο να μην έχουν αντιδρα-
στήρια τα εργαστήριά μας, για να 
πάει ο κόσμος έξω να δώσει λεφτά. 
Αυτά τα λίγα λεφτά που δίνει το 
κράτος για την υγεία, θέλει να τα 
δώσει έξω»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Υπάρχει 
μια στατιστική έρευνα, κε Προβα-
τά, που λέει ότι περίπου δύο δισε-
κατομμύρια είναι για την υγεία, εκ 
των οποίων, για τον ΕΟΠΥΥ είναι 
γύρω στα 600 εκατομμύρια το χρό-
νο. Έτσι υπολογίζουν. Και σας λέω 
το εξής: Έχει γίνει μια απογραφή 
και ένας ισολογισμός των ιδιωτι-
κών εταιρειών υγείας - έτσι τις λέει 
ο κόσμος και έτσι είναι ουσιαστικά, 
αφού ανώνυμες εταιρείες είναι οι 
περισσότερες. Ενώ στον ΕΟΠΥΥ, 
λοιπόν, δίνονται 600 εκατομμύρια 
στην ιδιωτική υγεία, όσον αφορά 
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εξετάσεις και διάφορες άλλες ιατρι-
κές πράξεις, δίνονται γύρω στα 4 
δισεκατομμύρια. Η ιδιωτική υγεία 
δηλαδή δουλεύει με κέρδος 15% 
- 20% επί των εισπράξεων …

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Και λίγο λέτε…»
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τόσα 

λέω γιατί τόσα λέει το δημόσιο 
τιμολόγιο. Ότι εισπράττει 10-15%, 
έτσι λένε, 4,25 δις ευρώ. Σε σχέ-
ση λοιπόν με τα 2 δις που δίνου-
με στην υγεία, ο κόσμος δίνει ιδι-
ωτικά τα διπλάσια, άρα συνολικά 
6 δις. Και αναρωτιέμαι: υπάρχει 
υγεία αυτή τη στιγμή; Νοσεί, λένε 
πολλοί. Δεν υπάρχει, λένε άλλοι. 
Πού θα πάει αυτή η ιστορία; Για-
τί, «πάνω απ’ όλα υγεία» μας λέει 
ο κοσμάκης. Και εγώ δεν το βλέ-
πω πουθενά αυτό, κύριε Προβατά.

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε τις ανάγκες που υπάρ-
χουν. Αυτή τη στιγμή, όσο κάποιος 
έχει χρήματα και μπορεί να απευ-
θυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, καλώς»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Καλώς; 
Kακώς!» 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Η υποχρέωση του 
κράτους είναι να παρέχει υγεία σε 
όλους, περισσότερο όμως σε εκεί-
νους που έχουν την οικονομική ανά-
γκη και δε μπορούν να απευθυν-
θούν σε ιδιώτες. Είναι υποχρέωση 
του κράτους να έχει υγεία, υψηλού 
επιπέδου, σε εκείνους που δεν έχουν 
τα χρήματα. Και σήμερα, αυτή τη 
στιγμή, η κυβέρνηση προγραμμα-
τίζει να διαλύσει και τις ελάχιστες 
δομές που υπάρχουν. Αντί να κάνει 
μια μεταρρύθμιση προς το καλύτε-
ρο και να αναβαθμίσει τις υπηρε-
σίες της υγείας, προγραμματίζει να 
διαλύσει και αυτές. Να τις υποβαθ-
μίσει και στο τέλος να τις διαλύσει»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το 
«καλώς» εγώ το πήρα ανάποδα 

και πήρα και ανάποδες γιατί είναι 
πολύ κακώς να δίνει ο ανθρωπά-
κος λεφτά με τόσα χρόνια δουλειάς 
που έχει κάνει και τόσα λεφτά που 
έχει δώσει σε αυτό το βρωμοσύ-
στημα της υγείας και στο τέλος να 
μη μπορεί να έχει δημόσια υγεία. 
Αλλά ας δούμε ένα βίντεο μιας τρα-
γικής γυναίκας, η οποία, δυστυχώς, 
τα λέει όλα. 

(βίντεο) 
Κα. Βλάχου: (ασφαλισμένη και 

εργαζόμενη στον ΕΟΠΥΥ ) «Κλαίω 
στους δρόμους. Ποιος ενδιαφέρθη-
κε για μένα; Καταρχήν, εδώ «πέρ-
ναγα» την ημέρα χίλιες εξετάσεις. 
Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Πάθα-
με ζάχαρο από τον κόσμο. Από το 
άγχος να τους εξυπηρετήσουμε. 
Δουλεύαμε παραπάνω ώρες. Φεύ-

γαμε και αργότερα από τη δουλειά 
μας. Τώρα, έτσι που τα κάνανε με 
το ΕΟΠΥΥ, πού θα πάμε, πού θα 
κάνουμε εξετάσεις; Σε ποιους για-
τρούς θα πάμε; Εγώ δεν έχω να 
γράψω τα φάρμακα του ζαχάρου 
μου. Πήγα και τα πήρα από το φαρ-
μακείο και τα έχω πληρώσει όλα. 
Τι θα κάνουμε εμείς οι ασφαλισμέ-
νοι τόσα χρόνια; 37 χρόνια εργα-
σίας και να μην έχουμε ασφάλιση; 
Αν είναι δυνατόν! Έχω έναν άντρα 
που είναι από τροχαίο εδώ και 23 
χρόνια και παίρνει 450 €. Πώς θα 
ζήσουμε; Πώς θα πληρώσουμε τα 
φάρμακά του;»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εδώ 
πόσος κόσμος έρχεται την ημέρα;»

Κα. Βλάχου: «Τώρα; Tώρα δεν 
έρχεται καθόλου κόσμος. Ένα - δύο 
άτομα μόνο. Τον έχουν στείλει όλο 
τον κόσμο έξω.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Λέτε 
να είναι συνεταίρος των έξω ο 
Υπουργός;»

Κα. Βλάχου: «Δεν είναι ειδικό-
τητά του η Υγεία. Να μπει κάποιος 
άλλος, κάποιος γιατρός που ξέρει 
για την Υγεία. Μπήκε ο κύριος Γεωρ-
γιάδης και πετάει τους γιατρούς 
έξω; Οι γιατροί είναι η ζωή μας. 
Δεν αντέχουμε άλλο. Που θα πάει ο 
κόσμος; Θα πρέπει να πληρώσουμε; 
Εδώ δεν έχουμε να φάμε, να πλη-
ρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Μας 
έχει βάλει τόσα χρέη πάνω στο σπίτι. 
Πήραμε ένα δάνειο για να μένουμε 
κάπου. Να ζήσουμε και εμείς σαν 
άνθρωποι. Ο Έλληνας είναι για να 

είναι ελεύθερος, δεν είναι για να 
είναι δεμένος. Και αυτοί που δεν 
έχουνε χρωστάνε σε αυτούς που 
έχουνε. Αν είναι δυνατόν»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι πιστεύ-
ετε ότι έχει συμβεί και γίνεται όλος 
αυτός ο χαμός και με τους γιατρούς 
και τους εργαστηριακούς;»

Κα. Βλάχου: « Αυτή η κυβέρνη-
ση πρέπει να φύγει. Όλη η «βολή» 
πρέπει να φύγει»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Για πέτα-
μα είναι δηλαδή;»

Κα. Βλάχου: «Όλοι είναι για 
πέταμα. Ρώτα και τους ανθρώπους 
που δε μπορούν να τα βγάλουνε 
πέρα, που χρωστάνε τα ρεύματα, 
που χρωστάνε τα ενοίκια, χρωστά-
νε τα πάντα και δεν έχουν να φάνε! 
Αν είναι δυνατόν!»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (Στρέφε-
ται στην κάμερα) «Κύριε Γεωργιά-
δη, απαντήστε στην κ. Κα. Βλάχου. 
Είναι μια πολίτης που δικαιούται να 
της απαντήσετε. Απαντήστε άμεσα» 
(τέλος βίντεο)

(Επιστροφή στο studio)
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι να 

απαντήσει άμεσα και αυτός ο άνθρω-
πος; Έχει άλλα προβλήματα ο κ. 
Γεωργιάδης. Κε Γεωργιάδη, πείτε 
μου όμως, αν έχετε εσείς τέτοιους 
πολίτες για να στηρίξουν την κοι-
νωνική συνοχή αυτού του τόπου, 
πώς θα βαδίσετε; Χωρίς ανθρώ-
πους γίνεται να βαδίσετε ; Mόνοι 
σας γίνεται να βαδίσετε; Κυβέρνη-
ση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ - 
άλλο πάντρεμα αυτό, σπέσιαλ! Ο κος 
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Βενιζέλος με τον κο Σαμαρά, χέρι 
χέρι! Ποιος μπορούσε να το φαντα-
στεί αυτό; Κανένας! Και όμως έγινε! 
Έγινε και το τρώμε στη μάπα όλοι 
μας. Γιατί; Γιατί είμαστε του καναπέ. 
Και εκεί που ήρθα δεν είδα καναπέ-
δες, είδα καθίσματα, αλλά τα καθί-
σματα ήταν άδεια και αυτά. Κύριε 
Γεωργιάδη, ήτανε τραγικό αυτό που 
είπε η κυρία στο βίντεο. «Είστε για 
πέταμα». Έτσι είπε. «Όλοι είστε για 
πέταμα.» Γιατί; Γιατί δε μπορεί να 
πάρει τα φάρμακα για το σύζυγό 
της. Γιατί δε μπορεί να ζήσει. Γιατί 
δούλευε 37 χρόνια και δυστυχώς 
εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. 

Αλλά πίσω έχει η αχλάδα την 
ουρά. Το θέμα είναι σε ποιό βαθ-
μό, όλοι εμείς θα αντέξουμε όλους 
εσάς. Εμείς είμαστε πολλά εκατομ-
μύρια, εσείς είστε λίγοι. Θα φύγε-
τε. Σήμερα είστε, αύριο δεν είστε. 
Και όμως η Ελλάδα πρέπει να ζήσει 
το γολγοθά της μαζί με τους πολί-
τες της. Και ο γολγοθάς ολοένα και 
μεγαλώνει. Κάτι πρέπει να γίνει με 
όλους εσάς. Για πέταμα είστε, το 
είπε και η κυρία. Για τα μπάζα που 
λένε. Κανενός σας δεν ιδρώνει το 
αυτί. Κανένας δεν παραιτείται. 

Προχθές ο άλλος κυκλοφορού-
σε με πλαστές πινακίδες. Υπουρ-
γός μεταφορών και τρίχες κατσα-
ρές. Και πούλαγε και μούρη. Κύριε 
Λιάπη, αυτές οι εποχές που αλω-
νίζατε και τα τρώγατε όλα με τη 
SIEMENS πέρασαν. Κάποτε θα 
λογοδοτήσετε. Πάνω στον Θεό, 
κάτω εδώ στη γη… δε ξέρει κανείς. 

Και όμως, έχετε τεράστιο θράσος. 
Και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας. 
Δεν είστε ο μόνος. Δυστυχώς δεν 
είστε ο μόνος».

ΧΑΝΣΑΠΛΑΣΤ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μιλάμε 
για την υγεία. Το «Υγεία πάνω από 
όλα» είναι ένα σλόγκαν που έχει 
μετατοπιστεί πια σε τελείως δια-
φορετικά πεδία. Μάθατε τι έγινε 
με το ΚΑΤ: δώδεκα γιατροί με 60 
εκατομμύρια ευρώ σε διάφορους 
λογαριασμούς που δεν τα δήλω-
ναν ποτέ. Αδήλωτα. Ε, βέβαια. Όταν 
ένας γιατρός παίρνει 16.000 ευρώ 
για να βάλει 2 βίδες που στοιχί-
ζουν τριακόσια ευρώ - μαζί με τον 
προμηθευτή - τι να τα κάνεις όλα 
τα άλλα;

 Εγώ πήγα στο νοσοκομείο για 
να κάνω μία μικροεπέμβαση και 
μου βάλανε χανσαπλάστ από το 
Μπαγκλαντές και έπαθα αλλεργι-
κό σοκ! Ξέρετε πώς φτιάχνουν τα 
χανσαπλάστ και τις γάζες στο Μπα-
γκλαντές; Σε ένα μεγάλο βαρέλι - 
το είδα πραγματικά - ρίχνουν όλα 
τα χαρτιά υγείας όλων των ξενο-
δοχείων του Μπαγκλαντές και από 
κάτω βάζουν φωτιά ! (στρέφεται 
προς τον κ. Λουκά Τζανή) Κύριε 
Δήμαρχε, το ακούτε; Είναι γεγο-
νός. Με μια αλευρόκολλα φτιά-
χνουν αυτά τα χανσαπλάστ και μας 
τα φέρνουν εδώ επειδή είναι δέκα 
λεπτά φθηνότερα, δήθεν, από τα 

γαλλικά. Είναι τραγικό. 

ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Ο ΕΟΠΥΥ  
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τι μου 
έλεγε ένας γιατρός προχθές; Ξέρε-
τε, ακούω πράγματα που δυστυ-
χώς δεν έχουν βγει προς τα έξω, 
δεν ξέρω γιατί. Μου έλεγε ένας 
ουρολόγος, προχθές, «εγώ για να 
μπορέσω να κάνω καλά τη δου-
λειά μου, σπάω 5 με 6 καθετήρες 
τη φορά για να βρω το σωστό. Για 
να βρω τον πραγματικό καθετήρα 
να βάλω». Είναι τραγικά αυτά όλα. 
Και όμως συμβαίνουν. Και ερχόμα-
στε ξανά στο ΚΑΤ. 60 εκατομμύρια 
σε μυστικούς λογαριασμούς! Καλά 
να είσαστε, κύριοι γιατροί, αλλά αν 
μπορούσε ο οποιοσδήποτε Γεωρ-
γιάδης να βάλει μια τάξη σε ένα 
τέτοιο βρωμοσύστημα, θα έλεγε 
κανείς «καλά να κάνεις Γεωργιάδη. 
Θα σου κάνουμε και άγαλμα έξω 
από κάθε νοσοκομείο». Αλλά εκεί-
νος κοιτάει την ιδιωτική υγεία. Αυτό 
είναι το θέμα: Πουλιέται πολύ φθη-
νά ο ΕΟΠΥΥ στην ιδιωτική υγεία. 
4,2 δις εισέπραξαν το 2012 οι ιδι-
ωτικές εταιρείες υγείας, είτε σαν 
προμηθευτές είτε σαν ο,τιδήποτε. 
Το πακέτο της υγείας στον δημό-
σιο τομέα δεν ξεπέρασε τα 2,2 δις 
ευρώ. Φανταστείτε τι γίνεται. Τι παι-
χνίδια παίζονται. Μπήκε ο ΕΟΠΥΥ 
«μέσα», έλεγε ο κ. Προβατάς προ-
ηγουμένως, 600 εκατομμύρια. Και 
ας έρθουμε λίγο στην κ. Αρώνη η 
οποία θα μας δώσει με αριθμούς 

την πραγματική εικόνα του σάπιου 
συστήματος του ΕΟΠΥΥ. Κυρία Αρώ-
νη, γεια σας.»

ΑΡΩΝΗ: «Γεια σας. Έχω κάνει 
μια στατιστική μελέτη, είναι του 
2011, όπου στο σύνολο των εξε-
τάσεων…»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δεν 
αλλάζει κάτι το 2012 και το 2013;»

ΑΡΩΝΗ: «Αλλάζει ο αριθμός 
των εξετάσεων, γιατί δεν έχουμε 
προσέλευση ασφαλισμένων. Εννο-
είται ότι αλλάζει.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αλλά 
αναλογικά το κόστος είναι το ίδιο.»

 ΑΡΩΝΗ: « Το κόστος δεν αλλά-
ζει, εννοείται.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Για μιλή-
στε μας με νούμερα, λοιπόν.»

 ΑΡΩΝΗ: «Το σύνολο των εξε-
τάσεων που έγιναν στη Νομαρχια-
κή Μονάδα Υγείας του Πειραιά, στο 
δικό μας το εργαστήριο - ένα από 
τα 36 της Αττικής - ήταν 1.094.965 
εξετάσεις. Το κόστος στα αντιδρα-
στήρια είναι 1.433.905€. Για τον 
ίδιο αριθμό εξετάσεων, ο ΕΟΠΥΥ 
θα πληρώσει το 85% στον ιδιώτη, 
δηλαδή θα πληρώσει 9.374.925€. 
Οι τιμές είναι βάσει κρατικού τιμο-
λογίου». 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα χάνει 
περίπου 7,5 εκατομμύρια»

ΑΡΩΝΗ: «Τα χάνoυν, βεβαίως 
και οι ασφαλισμένοι»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Οι ασφα-
λισμένοι τα χάνουν βέβαια. Ποιος 
τα χάνει; O Γεωργιάδης;»

ΑΡΩΝΗ: «Οι ασφαλισμένοι 
χάνουν και άλλα όμως, γιατί έχουν 
ήδη προκαταβάλει στα ιδιωτικά 
εργαστήρια …..»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: (τη δια-
κόπτει) «Τις λεγόμενες εισφορές, 
που λέμε

ΑΡΩΝΗ: «Το 15%. Αν θα παρα-
τηρήσετε, με το 15% που προκα-
ταβάλουν, ήδη έχουν βγει τα αντι-
δραστήρια στον ιδιώτη»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Οπότε 
κερδίζει ο ιδιώτης 7 εκατομμύρια.»

ΑΡΩΝΗ: «Βεβαίως»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και δε 

νομίζω ο κ.Γεωργιάδης να λέει 
«πηγαίνετε στην ιδιωτική υγεία» 
έτσι εν ψυχρώ. Άρα πώς γίνεται; 
Σε μια σύσκεψη που κάνατε προ-
χθές, κύριε Προβατά, ήταν και ο 
κ. Σπανός της Βιοϊατρικής, αν δεν 
απατώμαι. Ναι, ή όχι;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Πριν λίγες μέρες 
έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων συζήτηση, παρόντος 
και του Υπουργού Υγείας, για την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν 
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ήμουν εγώ προσωπικά, αλλά ήταν 
οι αντιπρόσωποι της ομοσπονδίας 
μας και του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου. Στη συζήτηση αυτή, ναι 
ήταν παρών και ο εκπρόσωπος της 
Βιοϊατρικής, ο κύριος Σπανός. Τι 
δουλειά είχε μέσα στη Βουλή ένας 
ιδιώτης να συζητάει στην Επιτρο-
πή Κοινωνικών Υποθέσεων; Είναι 
ξεκάθαρο ότι ψάχνουν με ποιο τρό-
πο θα ξεπουληθεί η δημόσια υγεία 
στους ιδιώτες»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μα ήδη 
έχει ξεπουληθεί»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Αυτά τα λίγα 
λεφτά, από 2.200.000.000 € που 
ήταν το 2012, θα μειωθούν κατά 
300 εκατομμύρια το 2014, λέει ο 
προϋπολογισμός. Το κράτος προ-
σπαθεί, ακόμα και αυτά τα μειωμέ-
να χρήματα που δίνει για την υγεία, 
να τα δώσει στους ιδιώτες».

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αφού 
και αυτούς τους εκβιάζει και τους 
λέει ότι θα πάρουν το 50% και το 
άλλο 50% το κράτος»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Επιτρέψτε μου να 
προσθέσω ότι για αυτό το λόγο, αυτή 
τη στιγμή, οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ 
βρίσκονται στην τέταρτη βδομάδα 
απεργίας. Εκείνο που βασικά ζητά-
νε οι γιατροί και το υπόλοιπο προ-
σωπικό, είναι να μην καταργηθούν 
οι δημόσιες δομές του συστήμα-
τος υγείας. Ναι μεν, να καλυτερέ-
ψει, ναι μεν, να υπάρχει μεταρρύθ-
μιση προς το καλύτερο, αλλά να 
μην καταρρεύσουν οι δομές. Έχει 
μεγάλη σημασία αυτό. Η απεργία 
γίνεται για να προστατεύσουν τους 
ασφαλισμένους, ούτως ώστε να 
μπορούν να έρχονται στις δημόσιες 
δομές, αλλά να προστατέψουν και 
το κράτος ώστε να ξοδεύει λιγότε-
ρα χρήματα» 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κύριε 
Προβατά, σας διακόπτω, γιατί τώρα 
σκέφτηκα κάτι και έχω τρελαθεί. Το 
ΙΚΑ ήτανε ο φορέας που δουλεύει 
εδώ και 47 χρόνια και στον οποίο 
έχουμε δώσει, όλοι οι εργαζόμε-
νοι, εκατοντάδες δισεκατομμύρια 
ευρώ. Για τον εξοπλισμό του, για τις 
υποδομές του, για όλα αυτά. Αυτά 
λοιπόν, πήγαν στον ΕΟΠΥΥ, μετα-
φέρθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Τα εργα-
στήρια λοιπόν που έχει η κ. Αρώ-
νη στον Πειραιά, είναι εργαστήρια 
και εξοπλισμός του ΙΚΑ.»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Των ασφαλισμέ-
νων του ΙΚΑ. Έχει μεγάλη σημα-
σία αυτό.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Βέβαια, 
των ασφαλισμένων, και μόνο, του 

ΙΚΑ. Από τις δικές τους εισφορές .»
ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Δεν είναι του ΙΚΑ 

άρα, είναι του κόσμου»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Παρά 

το γεγονός ότι το ΙΚΑ είναι τώρα 
«μέσα» 3,5 δισεκατομμύρια - άλλη 
ιστορία και αυτή! Αυτός ο εξοπλι-
σμός, όπως θα δείτε και στο επό-
μενο βίντεο, είναι σχεδόν καινούρ-
γιος. Πώς μπορεί να εξανεμίσει όλο 
τον ιστό της πρωτοβάθμιας υγεί-
ας με τις μονάδες που έχει ; Όχι 
να τις υποβαθμισει απλά, αλλά να 
τις εξουδετερώσει τελείως και να 
έρθουμε σε έναν εξοπλισμό των 
ιδιωτικών εταιρειών που δεν είναι 
ούτε πιστοποιημένος κατά ISO αλλά 
ούτε και ως προς τις αναλύσεις που 
γίνονται σε αυτόν.

(ο κ. Χριστοδουλάκης στρέφεται 
προς τον κ. Τζανή) Κύριε Δήμαρχε, 
τα ακούτε αυτά που λέω; Tα έχου-
με ερευνήσει όλα αυτά. Δυστυχώς 
έρχεται και παίρνει τώρα ο ιδιωτι-
κός φορέας ένα ποσό από το τιμο-
λόγιο του δημοσίου, με μια συμμε-
τοχή της τάξεως του 15%....»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: (τον διακόπτει) 
«15% τώρα…» 

ΑΡΩΝΗ: «Μετά θα πάει 25%, 
είναι το μόνο σίγουρο.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Το 15% 
είναι για τα βασικά μέλη »

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «15% είναι για 
όλους, είναι όμως προγραμματι-
σμένο να ανέβει στο 25% , πιθανόν 
και παραπάνω αργότερα».

ΕΟΠΥΥ ΓΙΑΤΡΟΙ  
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΥΓΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα 
λοιπόν, αυτούς του γιατρούς του 
ΕΟΠΥΥ, τους 5.500 – 6.000 που 
είναι σε όλη την Ελλάδα, θέλει ο 
υπουργός να τους κάνει μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης, 
σε ένα σύστημα που είναι διαλυ-
μένο τελείως. Θέλει να δουλεύουν 
αποκλειστικά εκεί, να μην έχουν το 
δικαίωμα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο 
το απόγευμα , με 1.000 ευρώ το 
μήνα. Αν δε τα λέω καλά διορθώ-
στε με κύριε Προβατά. Τα 1.000 € 
που λέω είναι λίγα ή πολλά;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Ο μικτός μισθός, 
γιατί πρέπει να υπολογίζουμε πλέ-
ον στα μικτά και όχι στο καθαρό, 
είναι…»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ποιος 
μικτός; Θα πάρετε σύνταξη μετά 
από 100 χρόνια;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Εννοώ πόσο θα 
στοιχίσει στον εργοδότη. Ο για-
τρός στοιχίζει στον εργοδότη κατά 
μέσο όρο 1.700 € το μήνα. Είναι ο 

μικτός μισθός στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό 
κοστίζει ο γιατρός: 1.700 €. Το 
ότι ο γιατρός παίρνει 1.000 € στα 
χέρια του είναι ένα άλλο ζήτημα. 
Το κόστος όμως είναι τα 1.700 €. 
Τα 1.700 € είναι, για έναν γιατρό 
που δουλεύει στο σύστημα, για να 
βλέπει γύρω στις 500 επισκέψεις 
τον μήνα. Στον ιδιώτη που πληρώ-
νει αυτή τη στιγμή, πληρώνει δύο 
(2) χιλιάρικα για 200 επισκέψεις»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Για 200 ;»
ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Εάν βάλουμε το 

κόστος του κτιρίου, τα ενοίκια, τα 
αναλώσιμα, το βοηθητικό προσωπι-
κό, φως, νερό, τηλέφωνο κλπ, ναι… 
Το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε 
γιατρό που δουλεύει στον ΕΟΠΥΥ 
είναι γύρω στα 2.200 € το μήνα με 
500 επισκέψεις μηνιαίως όμως, όχι 
με 200. Φανταστείτε πόσο λιγότε-
ρο κοστίζει ο γιατρός που δουλεύει 
μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας».

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μάλιστα»
ΑΡΩΝΗ: «Και αντί να ενισχύ-

σουν το Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας,φροντίσανε να το απαξιώσουν.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και έρχε-
ται, λοιπόν και λέει ο κ.Γεωργιά-
δης: «Εγώ θα σας κάνω μόνιμους 
αποκλειστικής απασχόλησης και θα 
παίρνετε τα 1.700 € ή τα 2.200 €, 
όπως λέτε εσείς, με όλα τα έξοδα 
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τα λειτουργικά μέσα…»
ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «2.200 € θα του 

στοιχίζει συνολικά.»
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εσείς 

τι αντιπαραθέτετε στον υπουργό 
για αυτά;»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Κοιτάξτε να δεί-
τε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε 
αυτό. Καταρχήν, ένα σύστημα που 
είναι αποκλειστικής απασχόλησης 
έχει πολλά τρωτά. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα τις χειρουργικές ειδικό-
τητες που αντιπροσωπεύουν γύρω 
στους 2.500 με 3.000 γιατρούς, 
δηλαδή περίπου τους μισούς, ανά-
μεσα στους οποίους είμαι και εγώ.
Αν με βάλεις σε ένα πρωτοβάθμιο 
σύστημα υγείας, πού θα κάνω τους 
τοκετούς; Πού θα κάνω τις ολικές 
υστερεκτομές ; Πού θα κάνω τις 
αποξέσεις; Επιστημονικά λέω. ‘Αρα, 
με ευνουχίζει επιστημονικά.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα πρέ-
πει να ενταχθείτε σε ένα νοσοκο-
μείο».

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: « Ο Γεωργιάδης 
λέει στην πρωτοβάθμια, όχι σε νοσο-
κομεία».

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και στην 
πρωτοβάθμια τι θα κάνετε εσείς;» 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Τίποτα. Απλά θα 
έρχεται η γυναίκα να την εξετάζω, 
αν έχει μια κολπίτιδα ή μια σαλπιγ-
γίτιδα και τίποτα άλλο».

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Γραφει-
οκρατική δουλειά , δηλαδή.»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Όχι γραφειοκρα-
τική. Είναι το παθολογικό μέρος της 
ειδικότητας. Κάθε ειδικότητα έχει 
το παθολογικό και το χειρουργικό 
μέρος... Αυτό ισχύει για εμάς του-

λάχιστον, που είμαστε χειρουργοί. 
Ο Γεωργιάδης λέει «σε ευνουχίζω 
επιστημονικά να κάνεις μόνο το 
παθολογικό μέρος». Το υπόλοιπο 
όχι. Υποβαθμίζοντας το ρόλο του 
γιατρού, υποβαθμίζει γενικά και την 
υγεία. Υποβαθμίζεις το άτομο που 
παρέχει την υγεία, άρα υποβαθμί-
ζεις και την υγεία».

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Αυτό 
είναι το ένα».

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Μα είναι το πιο 
βασικό. Αν αύριο το πρωί πει ο 
Γεωργιάδης ότι τις χειρουργικές 
ειδικότητες θα τις βάλει στα νοσο-
κομεία, πολύ ευχαρίστως να πάμε 
αποκλειστικής απασχόλησης στα 
νοσοκομεία.» 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μόνο;»
ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Μόνο, δεν έχουμε 

πρόβλημα, δε το συζητάμε. Μπορεί 
να το κάνει; Δεν έχουμε πρόβλη-
μα. Να πάμε. Δεν είναι υποβάθμι-
ση. Γιατί στο νοσοκομείο θα κάνω 
και το παθολογικό μέρος και το 
χειρουργικό μέρος. Οπωσδήποτε 
να πάμε. Αυτό σημαίνει ότι αν θα 
πάμε, έστω και έτσι, θα μπορούμε 
να παρέχουμε στους ασφαλισμέ-
νους υψηλής ποιότητας υπηρεσί-
ες υγείας. Με αυτό το σύστημα θα 
του στοιχίζει πολύ παραπάνω για-
τί, εκ των πραγμάτων, ο μισθός του 
ΕΣΥ θα φτάνει στις 3-3,5 χιλιάδες 
κόστος, ενώ εάν μας κρατήσει με 
αυτές τις δομές που είναι σήμερα, 
του στοιχίζει γύρω στα 2.200 €. 
Επομένως, το κόστος είναι πολύ 
μεγαλύτερο». 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι απα-
ντάει σε αυτό, όταν του το λέτε;»

 ΠΡΟΒΑΤΑΣ: « Κοιτάξτε να 
δείτε: Απλά, ξεκάθαρα πράγματα. 
Δε τον ενδιαφέρει η πρωτοβάθμια 
υγεία. Σήμερα συμβαίνει το εξής. 
Του λέει ο Μητσοτάκης: «Εγώ πρέ-
πει να απολύσω 3-4 χιλιάδες άτο-
μα. Βρες μου 3-4 χιλιάδες άτομα. 
Κοψ’το λαιμό σου, κ. Γεωργιάδη, 
βρες τα». Αυτό είναι. Εγώ το έχω 
πει από την ημέρα που ξεκινήσαμε 
την απεργία. Το ποιους θα απολύ-
σει, το πώς θα το κάνει, το πώς θα 
το μεθοδεύσει εξαρτάται από το 
πόσα άτομα θα του πει τελικά ο 
Μητσοτάκης ότι πρέπει να βγουν σε 
διαθεσιμότητα. Δε τον ενδιαφέρει 
ούτε η υγεία ούτε τίποτα.

 
ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ωραία. 
Ας δούμε ένα βίντεο που έχουμε 
ετοιμάσει για εσάς και στη συνέ-
χεια πάλι μαζί.»

(βίντεο) 
Ρεπορτάζ Παναγιώτης Χριστο-

δουλάκης: «Χειμωνιάτικο πρωινό, 
στον Πειραιά, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα 
αιματολογικά - βιοχημικά εργαστήρια 
και δυστυχώς είναι άδειο τελείως 
το έργο. Βλέπουμε εδώ τα σημεία 
που έβαζαν τα δείγματα από Νίκαια, 
Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Σαλαμίνα, 
Αγία Σοφία, Αμφιάλη, Μεγαλόχα-
ρη, Κοκκινιά, Ρέντη, Νέο Φάληρο, 
Ταμπούρια, Καμίνια, κεντρικά και 
Καλλίπολη. Όλος αυτός ο Πειραι-
άς, όλα αυτά τα δυτικά προάστια. 
Δυστυχώς κανένας δεν έχει έρθει να 
βάλει δείγμα από αυτές τις περιοχές. 

Κατάντια όμως, κατάντια, γιατί πάμε 
στα ιδιωτικά - σε οποιοδήποτε δια-
γνωστικό κέντρο - και διαπιστώνου-
με ότι είναι γεμάτα και περιμένουν 
στις ουρές. Και δυστυχώς εδώ, στο 
δημόσιο, που δεν πληρώνουν ούτε 
καν συμμετοχή, δεν έρχεται κανέ-
νας. Και δεν έρχεται κανένας, για-
τί κάνουμε τις μισές εξετάσεις. Τις 
άλλες μισές δεν έχουμε αντιδρα-
στήρια να τις κάνουμε. Κατάντια… 
Κύριε Γεωργιάδη, τι έχετε να πείτε 
για όλα αυτά; ΕΟΠΥΥ το μεγαλείο 
σου! ΕΟΠΥΥ με ενάμιση δισεκατομ-
μύριο «μέσα». Τι σημαίνει αυτό; Αφού 
δε λειτουργεί. Ποιο είναι το «μέσα»; 
Ποιος δουλεύει; Οι 400 εργαζόμε-
νοι κλέβουν τα λεφτά του ΕΟΠΥΥ 
και μπαίνει «μέσα»; Τι άλλο συμβαί-
νει; Οι προμηθευτές γελάνε; Κάνουν 
πάρτι; Κύριε Υπουργέ, απαντήστε 
μας τι ακριβώς συμβαίνει. Αφήστε 
τα πολλά λόγια και απαντήστε μας 
σε αυτό. Με ακούτε, κύριε Γεωρ-
γιάδη; Απαντήστε μας. Οι πολίτες 
ζητάνε απάντηση. Γι αυτό πληρώ-
νουν φόρους, γι αυτό πληρώνουν 
το δημόσιο, για να λειτουργεί και 
να τους υπηρετεί. Αυτή τη στιγμή 
δεν υπηρετεί κανένας κανέναν. Οι 
πολίτες τρέχουν στα ιδιωτικά δια-
γνωστικά κέντρα. 
(συνέχεια βίντεο με πλάνο από τα 
αιματολογικά εργαστήρια). 

Αιματολογικά εργαστήρια ΕΟΠΥΥ 
στον Πειραιά. Κλειστά. Δεν υπάρχει 
κανείς εδώ. Από ό,τι ακούσαμε από 
το βιοχημικό, διαπιστώσαμε ότι δε 
λειτουργεί εξαιτίας της έλλειψης 
αντιδραστηρίων. Τι ακριβώς συμ-
βαίνει; Γενικές αίματος δε γίνονται 
σε αυτά τα εργαστήρια και για αυτό 
δικαιολογημένα οι ασθενείς πηγαί-
νουν σε άλλα εργαστήρια για να μη 
τσιμπιούνται δυο φορές, αλλά εκεί 
πληρώνουν. Και πληρώνουν μια 
συμμετοχή της τάξεως του 15% 
που είναι αρκετά σημαντικό ποσό 
σχετικά με αυτό το οποίο δίνει το 
τιμολόγιο του δημοσίου. 

(Αλλαγή εικόνας - μεταφορά στο 
βιοχημικό εργαστήριο) Βρισκόμα-
στε στο βιοχημικό εργαστήριο του 
ΕΟΠΥΥ στον Πειραιά. Συζητάμε με 
την κ.Ταγκαλάκη, η οποία, όπως μας 
δηλώνει, είναι 25 χρόνια σε αυτό 
το εργαστήριο και είναι τεχνολόγος.

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Κυρία 
Ταγκαλάκη, τι αναλύσεις κάνετε 
εδώ;»

 Ταγκαλάκη «Εμείς εδώ κάνου-
με τα βιοχημικά: ζάχαρα, ουρίες, 
χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τραν-
σαμινάσες, ηπατικό έλεγχο.»
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 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πόσοι 
ασθενείς εξυπηρετούνται την ημέ-
ρα εδώ;» 

 Ταγκαλάκη «Όσοι έρχονται. 
Πλέον δεν έρχονται πάρα πολλοί. 
Σήμερα, ας πούμε, είχαμε 4-5 αιμο-
ληψίες μόνο»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: . «Και 
αυτό πού οφείλεται; Eχουνε γίνει 
καλά οι ασθενείς;»

 Ταγκαλάκη «Όχι. Μάλλον πηγαί-
νουν στα ιδιωτικά, έξω.»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Άρα ο 
κόσμος έχει λεφτά.»

Ταγκαλάκη «Τι να σας πω; Δεν 
ξέρω!»(γέλια)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Με ποια 
λογική το λέμε αυτό;»

Ταγκαλάκη «Παλιά εδώ πέρα 
είχε πάρα πολύ κόσμο. Όταν ήρθα 
εγώ πριν από 10 χρόνια, εδώ είχε 
200 άτομα.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Την 
ημέρα;»

 Ταγκαλάκη «Την ημέρα.»
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και τώρα 

έχει 5;»
 κ.Ταγκαλάκη «Ναι, τώρα έχει 5.»
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Δε ξέρε-

τε πού οφείλεται αυτό;»
 Ταγκαλάκη «Τι να σας πω, δεν 

ξέρω. Ίσως ο κόσμος προτιμάει να 
πάει στα ιδιωτικά. Δεν έρχονται 
εδώ, παρόλο που είμαστε χωρίς 
ραντεβού και εξυπηρετούμε κανο-
νικά. Δεν έχουμε ραντεβού πλέον. 
Σε όποιον έρχεται παίρνουμε αίμα 
κανονικά. Δεν περιμένουν, δεν έχουν 
αναμονή.»

(Αλλαγή εικόνας - άλλος κύρι-
ος) «Η γνώμη η δική μου, όπως 
και όλων των άλλων συναδέλφων, 
είναι ότι πάνε για απαξίωση όλες 
αυτές οι υποδομές, των εργαστη-
ρίων, των πολυϊατρείων, του πρώ-
ην ΙΚΑ , νυν ΕΟΠΥΥ. Φτάσαμε εδώ, 
λόγω της υποχρηματοδότησης του 
οργανισμού, λόγω της έλλειψης 
των αντιδραστηρίων, με αποτέλε-
σμα να μην υπάρχει προσέλευση 
του κόσμου, γιατί τι να έρθει να 
κάνει αν δεν έχουμε αντιδραστή-
ρια να του κάνουμε εξετάσεις; Από 
εκεί που εξυπηρετούσαμε περίπου 
1.000 ανθρώπους την ημέρα σαν 
εργαστήριο από όλη τη νότια και 
την κεντρική Αττική - από την Ελευ-
σίνα δηλαδή μέχρι και Κορωπί και 
Σπάτα - σας λέω και πάλι, 1.000 
δείγματα, όχι 1.000 εξετάσεις, με 
μέσο αριθμό 5-6 εξετάσεων ανά 
δείγμα, φανταστείτε μόνοι σας τον 
όγκο των εξετάσεων που παρήγαγε 
και έφερνε σε πέρας αυτό το εργα-
στήριο, με τελειότατα μηχανήματα, 
με ηλεκτρονικό κεντρικό σύστη-

μα ελέγχου του εργαστηρίου, με 
δυνατότητα να στέλνει τα αποτε-
λέσματα στα υποκαταστήματα και 
τους γιατρούς, οι οποίοι τα έχουν 
παραγγείλει, με μία άμεση - εντός 
48 ωρών - εξυπηρέτηση του ασθε-
νούς, με όλα αυτά λοιπόν, φτάσαμε 
σήμερα να έχουμε 3 ή 5 δείγματα 
την ημέρα λόγω της έλλειψης των 
αντιδραστηρίων. 

(τέλος βίντεο)
Επιστροφή στο πάνελ.

ΓΕΝΟΣΗΜΑ  
Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Και πάλι 
μαζί, αγαπητές φίλες και φίλοι, Σαβ-
βάτο μεσημέρι και η εκπομπή μας 
τελειώνει. Έχουμε πάρα πολλά ακό-
μα να πούμε, για αυτό το λόγο και 
η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιε-
ρωμένη στον ΕΟΠΥΥ, ένα μόρφω-
μα συστήματος δημόσιας υγείας ή 
υγείας γενικότερα. Και όμως: «Η 
υγεία πάνω απ’ όλα». Ο κοσμάκης, 
ο κόσμος, ο απλός πολίτης, πιστεύει 
σε αυτό που λέμε υγεία και πιστεύ-
ει και στους γιατρούς, αλλά πολλοί 
γιατροί, δυστυχώς, είναι επίορκοι. 
Πάρα πολλοί. Και έχουν ονοματε-
πώνυμο αυτοί. Έχουμε κάνει μια 
λίστα όλων αυτών των επώνυμων 
γιατρών, την οποία θα τη δείτε την 
επόμενη εβδομάδα. Εδώ. Σε αυτή 
την εκπομπή «Περιβάλλον ώρα 

μηδέν». Αλλά ας έρθουμε τώρα 
στο θέμα του φαρμάκου. Υπάρχει 
ένα δίλημα: Γενόσημο ή ορίτζιναλ; 
(στρέφεται προς τον κ.Τζανή) Τι θα 
προτιμούσατε, κύριε Τζανή, μια που 
έχετε και 10 φαρμακεία;»

 ΤΖΑΝΗΣ: « Το λέτε, το λέτε, 
και στο τέλος θα το πιστέψουμε». 
(γέλια)

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μεγι-
στάνας των φαρμακείων είστε σε 
όλο τον Πειραιά!» (Γέλια σε όλο 
το πάνελ)

 ΤΖΑΝΗΣ: «Μακάρι! Πάντως, 
είναι γεγονός πως ότι έχω κάνει 
στη ζωή μου το έχω κάνει πριν γίνω 
δήμαρχος - όσον αφορά τα περιου-
σιακά μου στοιχεία- και η δημαρ-
χιακή θητεία δυστυχώς μας έχει 
κλυδωνίσει όλους. Εγώ πιστεύω 
ότι στο σύνολό τους οι δήμαρχοι, 
οι ευσυνείδητοι δήμαρχοι, έγιναν 
φτωχότεροι από αυτή τη διαδικα-
σία, πλουσιότεροι ίσως σε αισθήμα-
τα, αλλά όσον αφορά την οικονο-
μική τους κατάσταση φτωχότεροι.

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Εξαρ-
τάται από τον δήμαρχο, κ. Τζανή!»

 ΤΖΑΝΗΣ: «Πάντα! Όπως και 
εδώ, στην ερώτηση που μου κάνατε, 
εξαρτάται από το φάρμακο. Γενό-
σημο ή πρωτότυπο; Εγώ λέω αξιό-
πιστο φάρμακο, φάρμακο το οποίο 
δε θα βάζει σε κίνδυνο την υγεία 
του ασθενούς, γιατί με όλο αυτό το 
άνοιγμα που έχει γίνει και σκεφτό-
μενοι μόνο τα οικονομικά μεγέθη 

και τίποτα άλλο, δυστυχώς ελλο-
χεύει ο κίνδυνος της υγείας του 
ανθρώπου. Δε μπορεί να παίρνεις 
φάρμακο από το Πακιστάν ή από 
την Ινδία ή από την Κίνα ή από την 
Ινδονησία, επειδή είναι φθηνότερο, 
επειδή έχει χαμηλότερο κόστος. 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μιλάμε 
για φάρμακα που θα έχουν παρα-
σκευαστεί εδώ, με όλες τις προδι-
αγραφές που υπάρχουν, γιατί και 
εδώ συσκευάζονται τα περισσότερα 
ορίτζιναλ φάρμακα. Έρχεται η δρα-
στική ουσία από έξω, εδώ συσκευ-
άζονται και γίνεται ένα φασόν, θα 
το έλεγε κανείς, παραγωγής φαρ-
μάκων ορίτζιναλ. Αλλά και το γενό-
σημο φάρμακο, σε αυτή τη βάση, 
θα λειτουργήσει καλύτερα νομίζω. 
Γιατί είναι κατά πολύ φθηνότερο. 
Και δεν είναι μόνο το φθηνότε-
ρο, είναι ότι ο κοσμάκης, όπως θα 
δούμε και στην επόμενη εκπομπή, 
θέλει φάρμακα φθηνά. Δε μπορεί 
για ένα φάρμακο να πηγαίνει να 
δίνει 560 ευρώ για ένα φάρμακο 
με 6 χαπάκια.»

 ΤΖΑΝΗΣ: «Αναλόγως την ουσία 
και το κόστος.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Τι γίνε-
ται όταν αυτό πρέπει να το κάνει 
κάθε μήνα όμως;»

 ΤΖΑΝΗΣ: «Μπορεί το γενό-
σημο του συγκεκριμένου φαρμά-
κου να είναι στα 240 €, στα 220€. 
Πάλι ακριβό θα είναι. Εξαρτάται, 
λοιπόν, από την ουσία.»
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Ακριβώς».
 ΤΖΑΝΗΣ: «Άρα είναι μια ελλη-

νική φαρμακοβιομηχανία αυτή, η 
οποία παραπαίει, χρόνια ολόκλη-
ρα. Εγώ θυμάμαι, όταν το 1989 
άνοιξα το φαρμακείο μου, γιατί ένα 
φαρμακείο έχω και ένα άλλο στο 
οποίο είμαι κατά 50% συνέταιρος 
- για να τελειώνουμε με αυτή την 
ιστορία - το 88% των φαρμάκων 
που έδινα από το ράφι του φαρ-
μακοποιού, ήταν ελληνικά. Σήμε-
ρα δεν γνωρίζω αν αυτό το ποσό 
ξεπερνά το 8%.»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «10% 
λέει η έρευνα».

 ΤΖΑΝΗΣ: « 8% ή το 10% , 
όπως λέτε. Kοντά είναι τα νούμε-
ρα. Άρα το ζητούμενο ποιο είναι; Nα 
ενισχυθεί η ελληνική φαρμακοβι-
ομηχανία και ο κόσμος να παίρνει 
αξιόπιστο φάρμακο. Ξέρετε ποιο 
είναι το ατού της ελληνικής φαρ-
μακοβιομηχανίας, αν το κράτος, ο 
ΕΟΦ και το Υπουργείο θέλουν να 
προστατέψουν την υγεία; Ότι μπο-
ρείς να κάνεις έλεγχο στα εργαστή-
ρια. Μπορείς να πας εκεί επιτόπου 
να δεις πώς παρασκευάζεται το 
φάρμακο. Πώς να πας στο Πακι-
στάν να δεις πώς παρασκευάζεται 
το φάρμακο; 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Μα σας 
είπα και τι έγινε και με τα χανσα-
πλάστ. Μια κουβέντα τώρα, κυρία 
Αρώνη, σχετικά με το θέμα του 
ΕΟΠΥΥ. Πώς το φαντάζεστε στο 

βαθύ μέλλον; Aν υπάρχει βαθύ μέλ-
λον για τον τόπο αυτό».

 ΑΡΩΝΗ: «Όπως είναι και η 
Nationale Nederlande το φαντά-
ζομαι, αγοραστή υπηρεσιών υγείας, 
ασφαλιστικό οργανισμό και τίποτε 
άλλο. Καμιά παροχή».

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Πιστεύ-
ετε ότι, αν αγωνιστούμε πάρα πολύ 
περισσότερο απ’ ότι μέχρι τώρα, κ. 
Προβατά, θα καταφέρουμε κάτι; Tι 
λέτε; Γιατί είναι μεν το μνημόνιο, 
είναι οι έξωθεν παρεμβάσεις, είναι 
διάφορα ,αλλά είναι και η ιδιωτική 
οικονομία εδώ πέρα...»

ΠΡΟΒΑΤΑΣ: «Δυστυχώς τα 
ΜΜΕ, εκτός από ορισμένες εξαιρέ-
σεις, δε δίνουν να καταλάβει στον 
κόσμο τι έχουν να χάσουν εφό-
σον διαλυθεί το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. 
Θέλουν να κάνουν ένα Σύστημα 
Υγείας, που ο κόσμος να έχει μόνο 
πρόσβαση στο γενικό γιατρό και 
στον παθολόγο. Είναι και αυτών 
το έργο χρήσιμο. Αλλά δε φτάνει 
μόνο αυτό. Επομένως όλους τους 
υπόλοιπους, είτε για εργαστηρια-
κές εξετάσεις είτε για γιατρούς ειδι-
κότητας, θέλει το κράτος να τους 
βάλει να πληρώνουν. Αυτό είναι. 
Αυτό σημαίνει υποβάθμιση. Αυτό 
είναι το Σύστημα Υγείας. Και ΑΝ 
θα βρούνε γιατρούς ειδικότητας»

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: «Έτσι 
λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, 
τελειώνει η πρώτη εκπομπή του 

ΕΟΠΥΥ, του φορέα που αγοράζει 
και πουλάει την υγεία, του φορέα ο 
οποίος, μέσα σε δύο χρόνια κατά-
φερε και είναι πρωτόγνωρο φαι-
νόμενο αυτό, να μπει «μέσα» 1,5 
δισεκατομμύριο, του φορέα ο οποί-
ος έχει υποβαθμίσει όλες τις δομές 
πρωτοβάθμιας υγείας. Είδαμε τα 
εργαστήρια τελείως άδεια, είδα-
με ανθρώπους οι οποίοι υποφέ-
ρουν, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι 
θέλουν να δουλέψουν και δυστυ-
χώς δεν έχουν αντιδραστήρια για 
να κάνουν τη δουλειά τους, είδα-
με… είδαμε… είδαμε… Το επόμενο 
Σάββατο θα δείτε πολύ περισσό-
τερα. Θα δείτε λίστα γιατρών οι 
οποίοι δυστυχώς είναι επίορκοι, θα 
δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 
πέσει σε κατάθλιψη εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν έχουν χρήματα 
να αγοράσουν φάρμακα, θα δείτε 
ανθρώπους οι οποίοι πάνε και που-
λάνε άλλα φάρμακα για να πάρουν 
αυτά που θέλουν, θα δείτε πολλά. 
Κοντά σας, το επόμενο Σάββατο, 
στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και 
καλή σας όρεξη. 

ΦΑΡΡΜΑΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ  
ΚΑΙ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σήμερα να 
συζητήσουμε, συνέχεια της προη-
γούμενης εκμπομπής με τον ΕΟΠΥΥ 
που είχαμε δείξει και δύο βίντεο 
αρκετά σημαντικά με τα εργαστή-
ρια του ΕΟΠΥΥ, με δύο εκλεκτούς 

που υπηρετούν ακόμα, ακόμα έτσι; 
τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, 
ο οποίος είναι ειδικός γραμματέ-
ας στον Πανελλήνιο Φαρμακευτι-
κό Σύλλογο και τον κύριο Ζαφείρη 
Δημητρούλη, ο οποίος είναι γενι-
κός γραμματέας στους εργαστηρι-
ακούς του ΕΟΠΥΥ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γειά σας 
κύριε Δημητρούλη. Άς έρθουμε λοι-
πόν στο θέμα μας γιατί έχουμε και 
λίγο χρόνο, γιατί μετά θα πάμε σε 
ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για 
το Κέντρο της Αθήνας με τον κύριο 
Σκιαδά, κύριε Παπαθανάση πείτε 
μου σας παρακαλώ πολύ επειδή 
μέσα στον ΕΟΠΥΥ λειτουργεί και 
το σύστημα της φαρμακοεμπορίας 
(Παπαθανάσης: Φαρμακοεπαγρύ-
πνησης), μπράβο ναι και θέλουμε 
να δώσουμε δύο σημεία σημαντι-
κά στον καταναλωτή που μας βλέ-
πει, σχετικά με τα Γενόσημα φάρ-
μακα και τα Original θα ‘λεγα εγώ. 
Για δώστε μας τους ορισμούς που 
ισχύουν, όχι του δικού σας Φαρμα-
κευτικού Συλλόγου έτσι;

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Κοιτάχτε τα 
Φάρμακα τα οποία φτιάχνει μία 
πολυεθνική Εταιρεία, γιατί αυτά τα 
φτιάχνουν μόνο πολυεθνικές Εται-
ρείες, αυτά που είναι «On Patent», 
δηλαδή της Πατέντας, έχουν το 
δικαίωμα προστασίας για κάποια 
χρόνια προκειμένου οι έρευνες και 
όλο αυτό το κομμάτι το οποίο κάνουν 
πριν τις έρευνες οι Φαρμακευτικές 
αυτές Εταιρείες, οι παγκόσμιες, οι 
μεγάλες Φαρμακευτικές Εταιρείες 
μιλάω, να τις προστατεύει. Όταν η 
Πατέντα πέφτει, από κει και πέρα 
μπορεί οποιοσδήποτε να παράγει 
το ίδιο φάρμακο, αυτό που αλλά-
ζει είναι το καινούργιο φάρμακο, 
το γενόσημο, να έχει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που έχει το πρω-
τότυπο φάρμακο για να είναι καλό 
φάρμακο, ασφαλές για τον ασφα-
λισμένο και για αυτόν που θα το 
πάρει. Τα γενόσημα φάρμακα λοι-
πόν δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι 
μία παλιά ιστορία, τώρα και με λίγο 
κακό τρόπο, με άσχημο τρόπο, προ-
σπαθήσαμε να τα βάλουμε στην 
ελληνική αγορά, στην ελληνική 
αγορά υπήρχαν τα γενόσημα φάρ-
μακα, υπάρχουν πολύ καλές Ελλη-
νικές Φαρμακευτικές Εταιρείες με 
πάρα πολλούς εργαζόμενους, τα 
οποία παράγουν εξαιρετικά, (Χρι-
στοδουλάκης: υπάρχουν ακόμα οι 
ίδιες ; ) υπήρχαν και υπάρχουν (Χρι-
στοδουλάκης: στο ίδιο μέγεθος ; ) 
ναι, στο ίδιο μέγεθος η και μεγα-
λύτερο από το παρελθόν, οι οποί-
ες εξάγουν και στο εξωτερικό αυτά 
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τα φάρμακα μιάς και εμποδίζεται 
το ελληνικό φάρμακο, το φάρμα-
κο στην Ελλάδα είναι το πιό φθη-
νό φάρμακο ίσως και στον κόσμο, 
στην Ευρώπη σίγουρα, άρα λοιπόν 
μιλάμε για καλά φάρμακα τα οποία 
μπορούν να πάρουν με ασφάλεια οι 
ασφαλισμένοι. Ο μεγάλος ντόρος 
έγινε διότι υπάρχουν κάποια Κρά-
τη η και κάποια φάρμακα τέτοιου 
είδους, αντίγραφα φάρμακα, τα 
οποία παράγονται υπό συνθήκες, 
που δεν είναι οι ενδεδειγμένες, σε 
κάποιες τρίτες χώρες. Αυτά τα φάρ-
μακα λοιπόν θα πρέπει να ελεγ-
χθούν και πριν μπουν στην ελλη-
νική αγορά, όσα δεν έχουν μπεί, 
να υπάρχουν όλοι αυτοί οι δείκτες 
ασφάλειας, να έχουν όλες αυτές τις 
βιοδιαθεσιμότητες και όλα αυτά και 
όλους αυτούς τους ελέγχους από 
τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμά-
κων (Ε.Ο.Φ.) και από τον Ευρωπα-
ϊκό Φαρμακευτικό Οργανισμό που 
τα ελέγχει, προκειμένου να είναι 
ασφαλή για τον Έλληνα ασφαλι-
σμένο. Αυτή την στιγμή στην Ελλά-
δα, για να μην τρομοκρατούμε τους 
πολίτες, δεν υπάρχουν μη ασφα-
λή γενόσημα φάρμακα, υπάρχει 
όμως μία κατηγοριοποίηση, όπως 
υπάρχει σε κάθε προϊόν, ότι υπάρ-
χουν φάρμακα τα οποία πραγμα-
τικά παράγονται από αξιόπιστες 

Φαρμακευτικές Εταιρείες.Αυτά τα 
Original - Πρωτότυπα φάρμακα 
που λέμε, στην Ελλάδα δεν παρά-
γονται και σαν φασόν από διάφο-
ρες Εταιρείες, οπότε από τις ίδιες 
εταιρείες παράγονται και τα γενό-
σημα. Για ποιό λόγο υπάρχει αυτή 
η διαφορά τιμής όμως;

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Η διαφο-
ρά της τιμής είναι νομοθετημένη, 
όταν πέφτει η Πατέντα για πολ-
λά χρόνια αυτό ήταν το πρόβλη-

μα (Χριστοδουλάκης: νομοθετημέ-
νη;) είναι νομοθετημένο αυτή την 
στιγμή όταν πέφτει η Πατέντα να 
πέφτει το 50% η και πιό κάτω η 
τιμή του γενόσημου, για πολλά 
πολλά χρόνια στην πατρίδα μας 
δεν συνέβαινε αυτό. Εκεί υπήρχε 
αυτή η δυσλειτουργία να το πού-
με, όπου πουλιόντουσαν με πολύ 
μικρές διαφορές τα πρωτότυπα με 
τα γενόσημα φάρμακακαι υπήρξε 
και αυτή η εκτίναξη της αναλυτικής 
δαπάνης στην χώρα μας για πολλά 
χρόνια. Δηλαδή θέλω να πώ ότι για 
πολλά πολλά χρόνια υπήρχε υπέρ-
μετρο κέρδος των Φαρμακευτικών 
Εταιρειών και κυρίως των Πολυε-
θνικών Εταιρειών.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:Άς έρθου-
με όμως, έχουμε στην τηλεφωνι-
κή μας γραμμή τον κύριο Τουχπίδη 
Παναγιώτη, ο οποίος είναι Πρόε-
δρος της ΠΟΕΔΕΝ, ενός Οργάνου 
που ασχολέιται γενικά με το Σύστη-
μα Υγείας. Γειά σας κύριε Τουχπίδη

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Γειά σας, Καλή 
Χρονιά να πούμε, όσο μπορούμε 
να το πούμε. 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με αφορ-
μή ένα δημοσίευμα στον Αγγελιο-
φόρο της περασμένης εβδομάδας, 
πάνω στο θέμα της Δημόσιας Υγεί-
ας και ιδιαίτερα του ΕΟΠΥΥ, 

θέλω να μου πείτε επιγραμματι-
κά, για να μην σας ταλαιπωρούμε 
και σας τηλεφωνικά, οι θέσεις οι 
δικές σας, επειδή τις διάβασα αρκε-
τά, είναι ακριβώς στην βάση ότι το 
Σύστημα Υγείας αυτό που λειτουρ-
γεί στον ΕΟΠΥΥ είναι τελείως εκ 
διαμέτρου αντίθετες με αυτά που 

λέτε εσείς. Τι ακριβώς πρεσβεύετε ; 
ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Κοιτάξτε το άρθρο 

είχε ένα επιστημονικό υπόβαθρο 
βασικά, δεν ήταν συνδικαλιστικό και 
ήθελε να κάνει μία κριτική σχετικά 
με το πως πρέπει να λειτουργήσει 
μία πρωτοβάθμια Υγεία, αν θέλου-
με να πούμε ότι πάμε για πρωτο-
βάθμια Υγεία. Εννοώ μπαίνοντας 
κατευθείαν στο θέμα, λέγοντας ότι 
εμείς εδώ προσπαθούμε όλοι τελο-
σπάντων, όταν λέω εμείς εδώ, εδώ 
στην Ελλάδα να φτιάξουμε μία πρω-
τοβάθμια Υγεία, προσπαθούμε να 
ανασχέσουμε τον ασθενή να φτά-
σει στο Νοσοκομείο. Ο προσανα-
τολισμός της πρωτοβάθμιας Υγεί-
ας όμως δεν είναι αποκλειστικά 
να γίνει μία διαλογή των περιστα-
τικών που θα φθάσουν στο Νοσο-
κομείο, αλλά είναι να διαφυλάξει 
και την υγεία του πολίτη πριν αυτός 
χρειαστεί Υπηρεσίες Υγείας. Αυτό 
σημαίνει πρόληψη, σημαίνει εμβο-
λιασμοί, σημαίνει φθοριώσεις στο 
νερό, σημαίνουν δηλαδή πράγμα-
τα τα οποία εδώ δεν εφαρμόζονται 
και όλοι δυστυχώς ... (Χριστοδου-
λάκης: άρα αυτά είναι θεωρητικά 
σε κάποια βάση όμως έτσι ; ) ναί, 
είναι προτάσεις πως πρέπει να φτιά-
ξεις την Πρωτοβάθμια Υγεία, εμείς 
εδώ απλά νοσηλεύουμε και θερα-
πεύουμε δεν προλαμβάνουμε ποτέ 
και σε κανένα τομέα, πολύ ελάχι-
στα, όχι πολύ ελάχιστα, ας πού-
με ότι γίνεται μία καλή δουλειά με 
τον προγραμματισμό τον Εθνικό 
εμβολιασμό, ο οποίος όμως δεν 
είναι υποχρεωτικός, δεν έχει ένα 
χαρακτήρα υποχρεωτικότητας,γί-
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νονται παρεμβάσεις ας πούμε σε 
τομείς οι οποίοι δεν είναι εύκολοι 
να διαχειριστούν τον πολίτη όσο 
είναι υγιής, αλλά προσπαθούν να 
τον αποτρέψουν από το να φθάσει 
στο τριτοβάθμιο, γιατί κοστίζει να 
φθάσει στο τριτοβάθμιο Νοσοκο-
μείο. Είναι δηλαδή προσανατολι-
σμοί κόστους και όχι προσανατο-
λισμοί διαφύλαξης της υγείας του 
πολίτη. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά αυτό 
που κάνουμε κάνουμε ένα Σύστη-
μα για να βάλουμε οδοφράγματα 
στην πορεία του ασθενούς προς 
το Νοσοκομείο και όχι στο να δια-
φυλάξουμε την ενεργή, την παρα-
γωγική ζωή του, να είναι υγιής και 
να μας αποδώσει τα μέγιστα σαν 
πολίτης ... (Χριστοδουλάκης: αυτό 
που προτείνετε όμως κε Τουχπίδη 
εσείς, θα τόλεγε κανείς έπεα πτε-
ρόεντα, δηλαδή λόγια που φεύγουν 
και δυστυχώς στην βάση τους αν 
ξεκινήσει κάποια στιγμή αυτό το 
Σύστημα, ας πούμε ότι μηδενίζου-
με ό, τι υπάρχει σήμερα και ξεκινά-
με αυτό που λέτε εσείς,αυτό που 
πιστεύετε και αυτό που γράφετε, 
αυτόπόσα χρόνια θα πάρει για να 
έρθουμε σε κάποια ισορροπία ας 
το πούμε ;)

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Σε μία ισορρο-
πία, κοιτάξτε, έρευνα στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει αλλά μία πολύ...(Χρι-
στοδουλάκης: μην το ισοπεδώνου-

με , υπάρχει,0,2 τοις χιλίοις είναι η 
έρευνα στο ΑΕΠ)

Έρευνα στο τι θα δείξει ακρι-
βώς και στα δεδομένα που κάνουν 
έρευνες στην Αμερική δεν υπάρ-
χει. Μία πολύ πρόσφατη έρευνα 
στην Αμερική έδειξε ότι αν όλοι οι 
πολίτες γίνουν έστω και μία φορά 
χρήστες πρωτοβαθμίων υπηρεσιών 
Υγείας, γλυτώνει 67 δις το Αμερι-
κανικό Κράτος, οπότε καταλαβαί-
νετε για τι μεγέθη μιλάμε. Δηλα-
δή ο άνθρωπος που θα κάνει ένα 
καρδιογράφημα στα 20 του και θα 
έχουμε μία εικόνα ενός ανθρώπου 
που μπορεί να έχει μία διαταραχή 
μεν, η οποία δεν είναι παθολογική 
αλλά είναι θέμα άξονα καρδιάς σας 
λέω εγώ, τώρα μπαίνουμε λίγο σε 
πιό ειδικά θέματα, θα έχει γλυτώ-
σει πάρα πολλές εξετάσεις από το 
αν πάει στο Νοσοκομείο και χρει-
αστεί να κάνει και ένα τεστ κοπώ-
σεως, να κάνει και έναν υπέρηχο 
δηλαδή να φθάσει σε ένα κόστος 
που ...(Χριστοδουλάκης: αυτά είναι 
φαντασιώσεις κύριε Τουχπίδη)

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Δεν είναι φαντα-
σιώσεις, είναι πράγματα που εφαρ-
μόζονται παντού, στον πολιτισμέ-
νο κόσμο.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε 
Τουχπίδη η ουσία είναι μία, εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια που είχε εξασφα-
λισθεί ένα κονδύλι από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, είχαμε λίγα χρόνια 
τότε, είχε δημιουργηθεί ένα πρωτο-
βάθμιο Σύστημα πρόληψης, ιδιαίτε-
ρα για τις παιδικές ηλικίες και στα 
σχολεία πήγαιναν διάφοροι γιατροί, 
νομίατροι κλπ. και έκαναν διάφο-
ρα τέστ προληπτικά. Αυτό διήρκησε 
μόλις τρεις μήνες και μετά εξαφα-
νίστηκε. Τώρα ερχόμαστε και λέμε 
εάν από τότε μέχρι τώρα δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτε, ιδιαίτερα 
για τις μικρές ηλικίες, που πραγ-
ματικά ταλανίζονται πολλές φορές 
από διάφορους και περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες αλλά και ενδο-
γενείς οικογενεικούς η οτιδήποτε 
άλλο, τότε για ποιά πρωτοβάθμια 
υγεία μιλάμε ; 

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Εμ αυτό λέμε, οτι 
δεν έχουμε πρωτοβάθμια υγεία. Δεν 
λέω κάτι το διαφορετικό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μετά από 
πόσες γενεές το υπολογίζετε ;

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Προσέξτε αυτό 
μέσα στην επόμενη πενταετία θα 
αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Αλλά 
πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι θα 
θυσιάσεις 1 ευρώ για να γλυτώ-
σεις πολλαπλάσια.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εαν ξεκι-
νήσουμε από το μηδέν ναι. Αλλά από 
το μηδέν για να φτάσουμε πρέπει 
να διανύσουμε ένα διάστημα ενός 
αιώνα, δύο αιώνων τι λέτε ; 

ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Κοιτάξτε ένα πολύ 

καλό δίκτυο αυτή τη στιγμή με τις 
υπάρχουσες υποδομές, τουλάχι-
στον τις δομές που υπάρχουν με 
τα Κέντρα Υγείας, έχουμε και πλη-
θώρα γιατρών οι οποίοι πρέπει να 
αξιολογηθούν με ένα ορθολογικό 
τρόπο στην χώρα, απλά πρέπει να 
μπεί ένα πλάνο τι ακριβώς κάνει 
ο καθένας και πότε το κάνει. Οσο 
αυτά τα πράγματα μένουνε χωρίς 
οποιοδήποτε έλεγχο η οποιοδή-
ποτε πρωτόκολλο, μοιραία δεν θα 
γίνει τίποτε. 

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ 25 ΕΥΡΩ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ 1 ΕΥΡΩ

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Επει-
δή ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
παρέμβασή σας, εύχομαι κάποια 
στιγμή μετά από χ χρόνια να βρε-
θούμε κάπου εδώ η επάνω που 
λένε και τότε θα δούμε ότι δυστυ-
χώς δεν έχει γίνει τίποτε. Σας ευχα-
ριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά.

 ΤΟΥΧΠΙΔΗΣ: Γειά σας, γειά σας.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: συζη-

τάμε για το ΕΟΠΥΥ, ένα Σύστημα 
το οποίο κατρακυλάει τελείως με 
αδιαφανείς διαδικασίες, βγήκε μία 
εγκύκλιος τώρα του Υπουργείου 
Υγείας και λέει ότι για να πας στο 
Σύστημα για νοσηλεία (εισαγω-
γή) πρέπει να δώσεις 25 ευρώ και 
το άλλο το τραγελαφικό σε κάθε 
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Συνταγή 1 ευρώ λέει. Τι είναι αυτό 
κύριε Παπαθανάση, πώς το εξηγεί-
τε εσείς ; 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Κοιτάξτε 1 
ευρώ (Χριστοδουλάκης: είναι λεφτά 
έτσι ; ) στην πραγματικότητα είναι 
ένα χαράτσι ανεξαρτήτου πάθη-
σης ασφαλισμένου η συμμετοχής. 
Ξέρετε δηλαδή είναι 60 εκατομμύ-
ρια Συνταγές το χρόνο, 5 εκατομ-
μύρια Συνταγές το μήνα, δηλαδή 
μιλάμε για 60 εκατομμύρια ευρώ 
στον κορβανά του ΕΟΠΥ, το δρα-
ματικό όμως είναι ότι δεν υπάρχει 
κανένας προσδιορισμός το ποιός 
μπορεί να το αποφύγει, δηλαδή 
εαν ένας ασφαλισμένος χρειάζεται 
4 διαφορετικά φάρμακα τουτέστιν 
2 Συνταγές, το οποίο σημαίνει ότι 
για 1 φάρμακο που θα γράψει επι-
πλέον ο γιατρός πρέπει να πληρώ-
σει άλλο 1 ευρώ ο ασφαλισμένος, 
δηλαδή το χαρτί κοστίζει 1 ευρώ ; 
Καλά ο Φαρμακοποιός δεν κερδίζει 
τίποτε από αυτή την ιστορία, αλλά 
να πέρνει 60 εκατομμύρια επιπλέ-
ον από την τσέπη του ασφαλισμέ-
νου ακόμα που έχει γενική συμμε-
τοχή, ενας καρδιοπαθής έχει γενική 
συμμετοχή.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό το 
ευρώ που λέει τώρα η Εγκύκλιος, 
την είδα προχθές που την υπέγρα-
φε, πείτε μου θα κόβει απόδειξη ο 
Φαρμακοποιός ; 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Προσπαθούν 
μέσω της ηλεκτρονικής Συνταγο-
γράφισης που ξέρετε πόσο πολύ 

εμείς την έχουμε υποστηρίξει.
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:Θα το 

στείλετε στην ηλεκτρονική συντα-
γογράφιση; 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Θα πηγαίνει 

απευθείας η συμμετοχή στην ηλε-
κτρονική συνταγογράφιση (Χριστο-
δουλάκης: πως θα γίνεται ; ) θα τις 
βγάζει το σύστημα(Χριστοδουλάκης: 
ο γιατρός θα προσθέτει 1 ευρώ;) 

Όχι, όχι, στον Φαρμακοπποιό που 
θα δίνω εγώ την συμμετοχή, εάν 
είναι 0,5 € η συμμετοχή του ασφα-
λισμένου θα πηγαίνει 1,5 €, δηλα-
δή συν 1 ευρώ που θα εισπράττει 
ο ΕΟΠΥΥ 

(Χριστοδουλάκης: τη συνταγή 
δεν την γράφει ο γιατρός; )

Την συνταγή την γράφει ο για-
τρός, αλλά η κοστολόγηση γίνεται 
στο Φαρμακείο.

(Χριστοδουλάκης: η κοστολόγη-
ση γίνεται λογιστικά με ένα μηχα-
νάκι και λέω το εξής εγώ, υπάρ-
χει συνταγή που είναι ηλεκτρονικά 
εκτυπωμένη και γράφει συμμε-
τοχή του ασφαλισμένου 2 ευρώ, 
εκεί εσείς θα βάζετε με το στυλό 
1 ευρώ συν ; 

Όχι, όχι μας έχουν περάσει ηλε-
κτρονικά στο σύστημα, οι ίδιοι, (Χρι-
στοδουλάκης: ο γιατρός δηλαδή)η 
ΙΒΙΤΑ. Η ΙΒΙΤΑ είναι η μηχανογρά-
φηση που είναι ομπρέλλα να το 
πούμε της ηλεκτρονικής συνταγο-
γράφησης.

 (Χριστοδουλάκης: Άρα ο για-
τρός όταν γράφει την συνταγή και 
την εκτυπώνει και την δίνει στον 
ασθενή θα περιέχει και το 1 ευρώ, 
αυτό θέλετε να μου πείτε.
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ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: Θα είναι 
πάντα μέσα το 1 ευρώ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Αυτό λέω. 
Αυτό λέμε , το ίδιο.

Άρα ο ασθενής φεύγοντας από 
το ιατρείο θα έχει καπέλο 1 ευρώ.

Αγαπητές φίλες και φίλοι ετοι-
μαστείτε για 1 ευρώ από σήμερα, 
τι είναι τώρα 1 ευρώ ; 1 ευρώ είναι 
353 δραχμούλες παλιές, που με 353 
δραχμούλες ξέρετε τι πέρναμε τότε; 
Πω, πω τρέχαμε και δεν φτάναμε. 

ΕΟΠΥΥ - ΓΙΑΤΡΟΙ - 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Λοιπόν 
κύριε Ζαφείρη σας αφήσαμε πίσω, 
τελευταίο στον ΕΟΠΥΥ αλλά επειδή 
έχουμε και το άλλο θέμα που είναι 
πολύ σημαντικό, πείτε μας εσείς 
σαν εργαστηριακοί μέχρι τώρα, 
από τις 10.000 πόσους υπολογί-
ζετε να σας απολύσουν , θα σας 
απολύσουν η θα σας εντάξουν στο 
σύστημα του ΕΣΥ;

ΖΑΦΕΙΡΗΣ: Οι υγειονομικοί 
υπάλληλοι στο σύνολό τους στον 
ΕΟΠΥΥ είναι 2.500, είναι εργαστη-
ριακοί και οι υπόλοιπες ειδικότητες, 
νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες. 
(Χριστοδουλάκης: συνολικά στον 

ΕΟΠΥ είναι 10.000 μαζί με τους 
διοικητικούς, γιατρούς) 

Ναι μαζί με τους γιατρούς κλπ. 
είναι γύρω στις 10.000. 

Είμαστε προ των θυρών για την 

διαθεσιμότητα χωρίς ακόμα να έχου-
με σχέδιο για το ποιά θα είναι η και-
νούργια πρωτοβάθμια (Χριστοδου-
λάκης: ο Άδωνις είχε πεί ότι στις 15 
του Δεκέμβρη θα έχει ξεκαθαρίσει 

το τοπίο, τώρα φθάνουμε στις 4 
του Γενάρη και δεν έχει γίνει τίποτε) 

Καθυστέρησε λόγω της απερ-
γίας των γιατρών (Χριστοδουλά-
κης:σε μία εβδομάδα έρχονται οι 
τροϊκανοί τι θα τους πούμε; )

Φαντάζομαι θα τους δώσουν 
τα 10.000 άτομα σαν διαθεσιμό-
τητα στο τραπέζι, είναι ένα πρώτο 
βήμα αυτό. 

Μιά παρατήρηση μόνο στο θέμα 
του ευρώ για την συνταγή σε κάθε 
φάρμακο, μπαίνει πολύ εύκολα το 
ευρώ σε χαράτσι στους ασφαλι-
σμένους, κατά τον ίδιο τρόπο μπή-
κε και το ευρώ για να τηλεφωνούν 
για να κλείσουν ένα ραντεβού σε 
δημόσιους γιατρούς, σε δημόσιες 
μονάδες, ασφαλισμένοι. 

(Χριστοδουλάκης: για να πάνε 
μετά από 3 μήνες)

Αυτές τις 353 δραχμές πρέπει 
να τις πληρώσουν (Χριστοδουλά-
κης: πόσα τηλεφωνήματα πρέπει να 
κάνουνε για να φτάσουν σε αυτό 
το σημείο ; )

Εκεί δεν είχε την πρόνοια ο 
ΕΟΠΥΥ να εισπράττει κατά ανα-
λογία ας πούμε . 

(Χριστοδουλάκης: Πάνω από 
όλα η Υγεία. Κύριε Άδωνι, λυπάμαι, 
είσαστε σε άκαιρη στιγμή. Θα μπο-
ρούσατε να κάνετε διάφορα πράγ-
ματα και εσείς αλλά δεν ξέρω κατά 
πόσον μπορείτε, δεν μπορείτε μάλ-
λον. Ικανός εσείς ήσαστε, δυναμι-
κός, πως έτσι την πατήσατε; Αυτό 
είναι γερή πεπονόφλουδα.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 -  ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Τ.Κ. 106 72, 
ΤΗΛ : 210 3642675, 210 3642462, 210 3642927
FAX : 210 3642249, e-mail : pseyeopyy@gmail.com

Αρ.Πρωτ 189
Αθήνα 10/12/2013

Στα πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ και σήμερα ΕΟΠΥΥ 
προσέρχεται το σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας 
για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Μπορούμε σαν 
εργαζόμενοι να βεβαιώσουμε πως το μεγάλο μέρος 
αυτών αντιπροσωπεύει εισοδηματικές τάξεις για τις 
οποίες η δωρεάν φροντίδα αποτελεί την μόνη φρο-
ντίδα που μπορούν να αναζητήσουν. Αυτό τον χαρα-
κτήρα της παροχής θέλουμε να διατηρήσουμε και να 
υπερασπιστούμε. Διατυπώνουμε λοιπόν 10 ερωτή-
ματα και απαιτούμε αυτά να  τύχουν απαντήσεων και 
όχι υπεκφυγών.

ΣΑΦΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝ ΣΑΦΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΠΑΜΕ

1) Γιατί δεν συντάχθηκε πότε Οργανισμός για τον 
ΕΟΠΥΥ ώστε να περιγράφεται ο θεσμικός του ρόλος 
ως παρόχου και οι οργανικές θέσεις του υγειονομικού 
του προσωπικού; Μήπως από την σύστασή του ο στό-
χος ήταν να καταλήξει να αγοράζει υπηρεσίες από τα 
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ;

2) Γιατί όλα τα Ταμεία δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ 
εφ’όσον αυτός ανέλαβε το ρόλο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΟ-
ΧΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ) και αγοραστή υπηρεσιών υγείας. 
Τα ευγενή Ταμεία δεν συμμετέχουν στην εθνική προ-
σπάθεια;

3) Γιατί το Τμήμα Προμηθειών και οι τεχνικές υπη-
ρεσίες παρέμειναν δύο χρόνια τώρα δεσμευμένα στο ΙΚΑ 
δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στις παραγγελίες 
υλικών για την λειτουργία των πολυϊατρείων, και των 
εργαστηρίων (μικροβιολογικά-ακτινολογικά-οδοντο-
προσθετικά); Πώς λοιπόν  μετράει τώρα το Υπουργείο 
προσελευσιμότητα και παραγωγικότητα των μονάδων;

4) Γιατί δεν προσελήφθη υγειονομικό προσωπικό 
ούτε ήρθε μέσω κινητικότητας έστω με τον κανόνα 10 
προς 1 αφήνοντας τα εργαστήρια με λιγότερους από 
900 υπαλλήλους πανελλαδικά και όλες τις υπόλοι-
πες ειδικότητες με 1.500 υπαλλήλους επίσης σε όλη 
την  επικράτεια;

5) Γιατί δεν έγινε καμιά αξιολόγηση του ίδιου 
του Οργανισμού και της πορείας του 2 χρόνια τώρα, 
παρά πήγαμε απ’ευθείας στην άρνηση του ρόλου του 
ως παραγωγού υπηρεσιών υγείας και στην αξιολόγη-
ση προσωπικού που όλο αυτό το διάστημα στήριξε το 
εγχείρημα του Εθνικού Παρόχου;

6) Γιατί ο Οργανισμός πληρώνει ανά μονάδα εώς 
και 7.000.000.€ περισσότερα (!) για τον ίδιο αριθμό 
εργαστηριακών εξετάσεων όταν αυτές εκτελούνται 
στον ιδιωτικό τομέα; (www.poygyika,gr)

7) Γιατί ο Οργανισμός εισπράττει μόλις 90€ (!) 
ανά 1.000€ που υποχρεώνεται να πληρώνει ο ασφα-
λισμένος για να κλείσει ραντεβού στους ειδικευμέ-
νους γιατρούς των δημόσιων πολύϊατρείων ενώ ταυ-
τόχρονα επιβαρύνεται με το έργο και το τίμημα των 
ακυρώσεών τους;

8) Γιατί γίνεται προσπάθεια να θεωρείται πλέον και 
η μερική αποζημίωση εξόδων που κάνει ο ασφαλισμέ-

νος ως δημόσια παροχή, όταν μέχρι σήμερα η δημόσια 
παροχή ήταν συνώνυμη της δωρεάν παροχής υγείας;

9) Γιατί οι ανασφάλιστοι έχουν αποκλειστεί από 
τα πολυϊατρεία και αναζητούν υποστήριξη είτε μέσω 
κοινωνικών ιατρείων είτε μέσω καρτών voucher υγεί-
ας που κατευθύνουν τους πρόσκαιρους πόρους του 
ΕΣΠΑ σε ιδιώτες; Είναι οι ανασφάλιστοι αποκλειστική 
αρμοδιότητα  της φιλανθρωπίας και της τυχοδιωκτι-
κά επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας;

10) Σε έναν νέο  φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας ο ανασφάλιστος-ασφαλισμένος:

Θα έχει δωρεάν αιματολογικό-βιοχημικό-ορμονολο-
γικο (PSA για τον προστάτη και κυτταρολογική ούρων 
για τις κακοήθειες) -ανοσολογικό έλεγχο

Θα έχει δωρεάν ακτινογραφίες (αξονικές-μαγνητι-
κές, πανοραμικές-κεφαλομετρικές), μαστογραφίες και 
μέτρηση οστικής πυκνότητας;

Θα έχει δωρεάν test pap και παρακολούθηση εγκύου;
Θα έχει δωρεάν για τα παιδιά δωρεάν εμβολιασμό;
Θα έχει δωρεάν οδοντοστοιχίες, οδοντιατρική φρο-

ντίδα και ορθοδοντική θεραπεία για τα παιδιά;
Θα έχει δωρεάν φυσικοθεραπείες και κατ’οίκον 

φροντίδα;
11) Τελικά το κουστούμι της δημόσιας Πρωτοβάθμι-

ας Υγείας θα το προσαρμόσουμε στο σώμα του πληθυ-
σμού ή θα γίνει το αντίστροφο με μειώσεις προϋπολο-
γισμών και δεσμεύσεις που θα αφήσουν τους Έλληνες 
εκτεθειμένους, ακάλυπτους και στην όποια τύχη τους;

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΝΔΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

●●●

Από: ΠΟΥΓΥ-ΙΚΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομι-
κών Υπαλλήλων ΙΚΑ [poygyika@gmail.com]
Αποστολή: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013 3:32 μ.μ.
Προς: undisclosed-recipients:
Θέμα: Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΕΟΠΥΥ για την τρο-
πολογἰα που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά από το 
Υπουργείο Υγείας

ΠΟΥΓΥ - ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
 http://www.poygyika.gr/index.php/61-news/2011-
12-22-08-10-57/395-anakoinosi-gia-tin-tropolog-
a-pou-katatethike-aifnidiastika-apo-to-ypourgeio-
ygeias

Η τροπολογἰα που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά από 
το Υπουργείο Υγείας, χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς χάρ-
τη υγείας, χωρίς προοπτική, μας δίνει το δικαίωμα να 
μιλάμε για εκχώρηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας στα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα. Με μια 
τροπολογία χωρίς όραμα, χωρίς αρχή και τέλος, μπαί-
νει ταφόπλακα στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 
βάζει τον λαό σε περιπέτειες.

Η μεταρρύθμιση ενός συστήματος υγείας θα πρέπει 
να έχει γνώμονα τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, 
με όλες τις δομές σε πλήρη λειτουργία. Αξιοποίηση του 
εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού με παράλλη-
λη ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων. Αξι-
οποίηση της τεχνογνωσίας που κληρονομήσαμε από 
το ΙΚΑ, με εξειδικευμένο και έμπειρο υγειονομικό και 
ιατρικό προσωπικό στη διάθεση των ασφαλισμένων.

Εάν το Υπουργείο Υγείας ενδιαφερόταν για την 
δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, με Κέντρα Υγείας 24ωρης λει-
τουργίας, θα έπρεπε πρώτα να λάβει υπόψη την γνώμη 
του υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού.

Ένα είναι σίγουρο, η απαξίωση και η υποβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας θα πλήξει όλο 
τον πληθυσμό που θα βάζει συνεχώς βαθιά το χέρι 
στη τσέπη καθώς πλησιάζει το τέλος της δωρεάν και 
δημόσιας υγείας.

Οι ακροβασίες του Υπουργείου Υγείας θα πάρουν 
την απάντηση που αρμόζει από τον  Ελληνικό λαό!

 Καλούμε τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοι-
μότητα και επαγρύπνηση.

●●●

Από: ΠΟΥΓΥ-ΙΚΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομι-
κών Υπαλλήλων ΙΚΑ [poygyika@gmail.com]
Αποστολή: Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2014 7:54 π.μ.
Προς: undisclosed-recipients:
Θέμα: Ένας είναι ο στόχος τους, να δώσουν στην 
διαθεσιμότητα τους αριθμούς που τους επιβάλλει η 
τρόϊκα και να διαλύσουν την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας παραχωρώντας την στους ιδιώτες.

ΠΟΥΓΥ - ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
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 http://poygyika.gr/index.php/61-news/2011-12-22-
08-10-57/396-synadelfoi-as-eimaste-se-agonistiki-
etoimotita

 Μετά την συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΠΟΕ-ΕΟΠΥΥ με τον Υφυπουργό Υγείας κ. 
Μπέζα και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό (παρό-
ντες και τους συμβούλους του Υπουργού), το μόνο 
σίγουρο που αποκομίσαμε είναι ότι όλοι όσοι εργά-
ζονται στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ (γιατροί, υγειονο-
μικοί και διοικητικοί υπάλληλοι) θα μπουν σε διαθε-
σιμότητα- κινητικότητα και οι Μονάδες θα κλείσουν.

Για το τι θα γίνει στην συνέχεια και ποιο θα είναι το 
μέλλον της ΠΦΥ στη χώρα μας υπάρχει ακόμα αβεβαι-
ότητα!!! Ακόμα και τώρα που το προσωπικό είναι στα 
πρόθυρα της διαθεσιμότητας, η προχειρότητα με την 
οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας είναι μνημειώδης.

 Ένας είναι ο στόχος τους, να δώσουν στην διαθε-
σιμότητα τους αριθμούς που τους επιβάλλει η τρόϊκα 
και να διαλύσουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
παραχωρώντας την στους ιδιώτες.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΕΟΠΥΥ

 ●●●

Από το Γραφείο Τύπου  της ΠΟΕ-ΕΟΠΥΥ
Από: ΠΟΥΓΥ-ΙΚΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομι-

κών Υπαλλήλων ΙΚΑ [poygyika@gmail.com]
Αποστολή: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 4:42 μμ
Προς: undisclosed-recipients:
Θέμα:  Δελτίο Τύπου για το σχέδιο Νόμου «Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

ΠΟΥΓΥ - ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ

Μα καλά ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν ; 
Ο θάνατος της Δημόσιας Υγείας οριστικοποιείται 

με την κατάθεση του νομοσχεδίου,  που η συγκυβέρ-
νηση και το Υπουργείο Υγείας επινόησαν.

 Η "Ευρωπαϊκή" κατά τα άλλα χώρα μας , θα είναι 
η μοναδική  στο κόσμο που καταργεί  Δημόσιες δομές 
υγείας οι οποίες  θα παραμείνουν κλειστές για πολ-
λούς μήνες ,στερώντας από τους πολίτες το συνταγ-
ματικό δικαίωμα για δωρεάν  περίθαλψη.

Το γονατογράφημα, που ονομάζουν νομοσχέδιο , 
αποδεικνύει ότι   δεν τους ενδιαφέρει η Υγεία του λαού, 
αλλά   το πώς να δώσουν  αριθμούς διαθεσιμότητας  
και απόλυσης στους συνεταίρους τους τροικανούς και 
να παραδώσουν την Π.Φ.Υ στους ιδιώτες μεγαλοεργο-
λάβους της υγείας ,όσο πιο γρήγορα γίνεται.                                           

Απείρου κάλλους τα άρθρα του περιβόητου Ν/Σ, 
κάθε  πρόταση αναιρεί την προηγούμενη και για να 
υλοποιηθεί χρειάζεται σωρεία υπουργικών αποφά-
σεων.Το Π.Ε.Δ.Υ  είναι άλλος ένας ΕΟΠΥΥ προδιαγε-

γραμμένα μελλοθάνατος.                                                                                     
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κράτος αποχωρεί από 

την Δημόσια Υγεία και μεταφέρει το κόστος στις τσέ-
πες του ταλαιπωρημένου και εξαθλιωμένου Ελληνι-
κού λαού.

●●●

Από:  ΠΟΥΓΥ-ΙΚΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονο-
μικών Υπαλλήλων ΙΚΑ [poygyika@gmail.com]

Αποστολή: Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 12:00 πμ
Προς: undisclosed-recipients:
Θέμα: ΠΟΙΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΠΟΙΟ Π.Ε.Δ.Υ.;;
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 9 -  ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Τ.Κ. 106 72, 
ΤΗΛ : 210 3642675, 210 3642927
FAX : 210 3642249, e-mail : pseyeopyy@gmail.com

ΠΟΙΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – ΠΟΙΟ Π.Ε.Δ.Υ.;;
Λίγο πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο για το νέο ΠΕΔΥ 

στην Βουλή, οφείλουμε να κάνουμε κάποιες επισημάν-
σεις για όσους είτε προσποιούνται είτε πραγματικά δεν 
καταλαβαίνουν. Το νομοσχέδιο ουσιαστικά κατατίθε-
ται προκειμένου να γίνει η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε 
αμιγώς διαχειριστή των κεφαλαίων που προκύπτουν 
από τις υγειονομικές εισφορές καθενός εργαζομέ-
νου. Η νέα «πρωτοβάθμια» μοιάζει να είναι το ανα-
γκαίο κακό για να ξεφορτωθεί σταδιακά το κράτος την 
δημόσια παροχή υγείας. Αν η πραγματική μεταρρύθ-
μιση της ΠΦΥ ήταν ο στόχος δεν θα περιγραφόταν με 
τόσο αόριστο και δαιδαλώδη τρόπο η σύστασή της στο 
παρόν νομοσχέδιο. Οι πολίτες παίρνουν την υπόσχε-
ση της ελεύθερης πρόσβασης, πληρώνοντας συμμετο-
χή, σε υπηρεσίες υγείας, ενώ ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει 
να πληρώνει τα υπόλοιπα με τα χρήματα που από τον 
πολίτη και πάλι παίρνει, ορίζοντας όμως το τίμημα με 
τον κανονισμό παροχών του.

Στην ουσία το νομοσχέδιο και με αυτό ο καθένας 
μας εξουσιοδοτεί τους τεχνοκράτες του ΕΟΠΥΥ και τους 
ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες του χώρου της υγείας  
με τους οποίους αυτοί συναλλάσονται-διαπραγματεύ-
ονται, ώστε να αποφασίζουν για την υγεία μας αλλά 
και για το κόστος της.

Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίζει και να αναπρο-
σαρμόζει όπως νομίζει τόσο  το είδος των παροχών 
όσο και το ύψος της συμμετοχής αλλά και την συνο-
λική αποζημίωση η οποία είναι στην ουσία  το πραγ-
ματικό κόστος για το κράτος

Πολλοί έβλεπαν ως παράδοξο τον διπλό χαρακτή-
ρα του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή αλλά και ως παραγωγὀ 
υπηρεσιών υγείας. Γιατί; Τις εισφορές οι ασφαλισμένοι 
τις πληρώνουν προκειμένου να έχουν δωρεάν υγεία. 
Προφανώς δεν βλέπουν καμιά παραδοξότητα στο γεγο-
νός πως στο εξής με τον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστική εταιρία, 
το κράτος (ΕΟΠΥΥ) θα αγοράζει υποτίθεται υπηρεσίες 
υγείας και από τον εαυτό του (Δημόσια Νοσοκομεία 
και Κέντρα Υγείας.) Αυτή είναι η αληθινή παραδοξό-
τητα και πρόκειται να  αναιρεθεί μόνο με ένα τρόπο. 
Όταν ο ΕΟΠΥΥ γίνει ιδιωτική εταιρία κάποιου τύπου, 
με απολύτως προνομιακή θέση ανάμεσα στις άλλες 
ασφαλιστικές αφού οι εισφορές που συγκεντρώνει είναι 
υποχρεωτικές. Τότε θα ολοκληρωθεί το έργο και θα 
επιβεβαιωθούν απόλυτα οι λόγοι της παραίτησης του 
πρώην Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ.Παπαγεωργόπουλου.

Και ένα ερώτημα για όλους όσους βλέπουν θετι-
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κά αυτή την μετάλλαξη του ΕΟΠΥΥ και το τέλος της 
δωρεάν υγείας : Θα τους φαινόταν το ίδιο λογικό 
η δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού υπηρεσιών 
(ας πούμε) παιδείας; Να πηγαίνει δηλαδή σε όποιο 
σχολείο θέλει ο καθένας το παιδί του πληρώνοντας 
πάντα συμμετοχή σε δίδακτρα, και ως δίκτυο εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων να θεωρούνται κατά πρώτο λόγο 
τα ιδιωτικά και κατά δεύτερο τα όποια απαξιωμένα 
δημόσια. Αυτό είναι που συμβαίνει για την ώρα στην 
Υγεία. Μπορεί για κάποιους αυτό να μοιάζει ειδυλ-
λιακό τοπίο αλλά πότε αποφασίσαμε ως κράτος και 
με ποιό σύνταγμα να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση;

Ένα καλό παράδειγμα του πώς αντιλαμβάνεται 
ο ΕΟΠΥΥ την διαχείριση της εξουσιοδότησης που 
έχει λάβει να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας και την 
πρόσβαση του πολίτη σε αυτές είναι τα πενταψήφια 
ραντεβού. Πριν 1,5 χρόνο αποφάσισε ο οργανισμός 
προκειμένου ο πολίτης να εξασφαλίσει την είσοδό 
του στα πολυϊατρεία να πληρώνει 1 ευρώ τουλάχι-
στον σε ιδιωτικές εταιρίες από την  τσέπη του για 
«δημόσιους» γιατρούς σε «δημόσιες» δομές βάζο-
ντας στα ταμεία του για κάθε κλήση 0,09€. Είναι αυτή 
μια εξαιρετικά επωφελής συμφωνία; και για ποιόν;

Τα δημόσια πολυϊατρεία και εργαστήρια (μικρο-
βιολογικά-ακτινολογικά-οδοντοτεχνικά) του ΕΟΠΥΥ 
και πρώην του ΙΚΑ με το προσωπικό τους, ιατρούς και 
υγειονομικούς υπάλληλους παρέχουν  δωρεάν υπη-
ρεσίες στους πολίτες και αυτές μπορούν σίγουρα να 
γίνουν καλύτερες και αποδοτικότερες αν αυτή είναι 
η πολιτική στόχευση. Είναι στην μεγάλη του πλειο-
ψηφία αυτό το προσωπικό,  μόνιμοι υπάλληλοι και 
σε οργανικές θέσεις. Με ποια λογική δίνονται πρώτοι 
και μάλιστα μαζικά κατά χιλιάδες στις διαθεσιμότη-
τες; Με αυτές μπαίνει τελικά σε διαθεσιμότητα-από-
λυση-κατάργηση  η έννοια των δωρεάν δημόσιων 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας. Φαίνεται πως υπάρχουν σήμερα πολλοί 
διατεθειμένοι να τελειώνουν με αυτές τις υπηρεσί-
ες. Γνωρίζουν και ας το πιστέψουν, πως φύση και 
θέση δεν μπορούμε παρά να είμαστε απέναντί τους.

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΟΠΥΥ Π.Ο.Ε ΕΟΠΥΥ

Η συγκυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας σχεδι-
άζουν ακάθεκτοι την κατεδάφιση και τη διάλυση της 
Δημόσιας Υγείας, που θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση 
του «τερατουργήματος» νομοσχεδίου για την Π.Φ.Υ

Είναι αδιανόητο και για πρώτη φορά συμβαί-
νει σε ευρωπαϊκή χώρα, να κλείνουν οι δημόσιες 
δομές υγείας, με πρόσχημα μια μεταρρύθμιση. Το 
Ν/Σ δεν περιέχει τις απαραίτητες οικονομοτεχνι-
κές επεξεργασίες για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως 
αυτό της υγείας.

Επειδή είναι αδύνατον οι νομικοί του Υπουργεί-
ου να αγνοούν τα στοιχειώδη προαπαιτούμενα, για 
να ευδοκιμήσει μια τέτοια τεράστια μεταρρύθμιση, 

κρίνουμε ότι είναι επιτηδευμένα αφελές, δεν είναι 
προχειρογραφημα, αλλά αφήνει επί τούτου κενά, για 
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα .... ποιών άραγε;

Ποιος ωφελείται από το σχέδιο νόμου; Σίγου-
ρα όχι οι 11.000.000 πολίτες που μένουν χωρίς 
παροχές ΠΦΥ για όσο διάστημα χρειαστεί να επα-
ναλειτουργήσουν, αν επαναλειτουργήσουν, οι 350 
δημόσιες δομές υγείας που κλείνουν.

Είναι σίγουρο πως δε θα μπορέσουν οι ιδιώτες 
ιατροί, τα υποστελεχωμένα ΚΥ και τα ήδη υπερφορ-
τωμένα χωρίς προμήθειες Νοσοκομεία, να εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες όλων των ασφαλισμένων για ΠΦΥ.

Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε ενάντια στο 
κλείσιμο των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ και 
στις διαθεσιμότητες-απολύσεις στο χώρο υγεί-
ας. Ζητάμε η μεταρρύθμιση να γίνει με ανοιχτές 
τις μονάδες . Όπως ακριβώς γίνεται με τα Κέντρα 
Υγείας που σωστά μεταφέρονται χωρίς διαθεσιμό-
τητα στις ΔΥΠΕ.

Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Είναι προφανές ότι η σύσταση, η λειτουργία και 

η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δομών ΠΦΥ 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο, χωρίς Υγειονομι-
κό χάρτη, χωρίς διασφάλιση πιστώσεων.

Είναι επίσης προφανές ότι η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ 
σε αγοραστή, με το συγκεκριμένο Ν/Σ, θα οδηγήσει 
σε πλήρη διάλυση του συστήματος στο σύνολο του.

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε από όλους τους 
Βουλευτές, να καταψηφίσουν το Ν/Σ της ΠΦΥ.

Βλέποντας την αδιαλλαξία του υπουργείου και 
την πρόθεση του να προχωρήσει τη μεταρρύθμιση, 
είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τις προτά-
σεις μας, που τουλάχιστον θα εγγυηθούν, την επα-
ναλειτουργία των δημόσιων δομών υγείας, προς 
όφελος των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΑΡΘΡΩΝ :

1. Στις γενικές αρχές του άρθρου 1 παρ. 5
α) Όλες τις σχετικές υπηρεσίες με την Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Υγείας -αγωγή και προαγωγή 
υγείας, πρόληψη, διάννωση με πλήρη εργαστη-
ριακό-διαννωστικό τομέα, θεραπεία και αποκα-
τάσταση κλπ

2. Στις γενικές αρχές του άρθρου 1 παρ. 5
ια) την Πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα, με 

έμφαση την προληπτική οδοντιατρική, την ορθοδο-
ντική και οδοντοπροσθετική παροχή. Η ορθο-
δοντική και οδοντοπροσθετική παροχή προσφέρει 
σπουδαίο κοινωνικό έργο, που παρέχεται δωρεάν 
σήμερα από τις δομές του ΕΟΠΥΥ με χαμηλό κόστος 

για το δημόσιο, ενώ αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα 
στοιχίζει πολύ ακριβά και είναι αδύνατο να πληρω-
θεί από τον ασφαλισμένο αλλά και από τον αγορα-
στή ΕΟΠΥΥ που δεν διαθέτει αυτά τα χρήματα και 
είναι απίθανο να τα βρει.

3. Στο άρθρο 17 παρ 1, Να προστεθεί η πρόταση 
αν μετά την πάροδο του 1 μήνα παρουσιαστεί 
καθυστέρηση στην τοποθέτηση του προσωπι-
κού για οποιονδήποτε λόγο η αιτία, το προσω-
πικό μεταφέρεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά 
στις ίδιες μονάδες ΠΦΥ που υπηρετούσαν πριν, 
σε ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις 
που είναι υποχρεωμένες οι ΔΥΠΕ να συστήσουν 
για το σκοπό αυτό μετά από υπουργική απόφα-
ση σε διάστημα (1) μήνα από την ψήφιση του 
νόμου, διασφαλίζοντας την άμεση επαναλειτουρ-
γία των μονάδων της ΠΦΥ.

Εναλλακτικά των πιο πάνω μπορούν να αλλα-
χτούν: Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας επί (1) μήνα και εν συνεχεία 
μεταφέρονται/μετατάσσονται αυτοδικαίως μετά από 
αίτηση τους στις μονάδες που υπηρετούσαν, με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου 
σε ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις που 
συστήνονται σε διάστημα (1) μήνα από την ψήφι-
ση του νόμου κλπ

4.Στο άρθρο 17 παρ. 1 το προσωπικό τίθεται 
αυτοδικαίως σε καθεστώς διαθεσιμότητας από 
την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών 
πράξεων και ανάρτησης τους στη διαύγεια.

Η έκδοση 8500 διαπιστωτικών πράξεων και η 
ανάρτηση τους στη διαύγεια είναι μια διαδικασία 
πρωτόγνωρη αφού θα είναι η μεγαλύτερη σε αριθ-
μό διαθεσιμότητα που επιχειρείται μέχρι σήμερα από 
ένα οργανισμό (τι θα συμβεί αν υπάρξει ένα έκτακτο 
γεγονός π.χ απεργία διοικητικών?).

Στο άρθρο 22 παρ 5 με δεδομένη την έλλειψη 
συμβάσεων στον ΕΟΠΥΥ, να προβλέπεται ο εφο-
διασμός και εξοπλισμός των πρώην μονάδων του 
ΕΟΠΥΥ, από τις ήδη υπάρχουσες ενεργείς συμβά-
σεις των νοσοκομείων της αντίστοιχης ΔΥΠΕ, επι-
βαρύνοντας όμως τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. 
Αυτό θα αφορά πάσης φύσεως υγειονομικό, φαρμα-
κευτικό και λοιπό υλικό όπως (αντιδραστήρια, ανα-
λώσιμα κλπ). Έτσι θα διασφαλιστεί η ομαλή επανα-
λειτουργία των μονάδων και η παροχή υπηρεσιών 
στους πολίτες από την ΠΦΥ.

Στο άρθρο 3 να προστεθεί «Μετά την αξιολόγηση 
των δομών από τις ΔΥΠΕ (συγχωνεύεις κλπ) να μην 
υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου του ΕΟΠΥΥ»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΕΟΠΥΥ


