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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Τν Υπνπξγείν Υγείαο επηζθέθζεθε ζήκεξα αληηπξνζσπεία ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ 

Ηξαθιείνπ ζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ Υπνπξγό Υγείαο. Σηε ζπλάληεζε 

παξεπξέζεζαλ ν Υπνπξγόο Υγείαο θ. Αλδξέαο Ξαλζόο, ν Πξόεδξνο ηνπ Ι.Σ.Η. θ. Φάξεο 

Βαβνπξαλάθεο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Ι.Σ.Η. θ. Νηθόιανο Παπαληθνιάνπ, ν Τακίαο ηνπ Ι.Σ.Η. θ. 

Γεκήηξηνο Ξπδάθεο θαη ην Μέινο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ι.Σ.Η. θ. Νηθόιανο Λαζνπξάθεο. 

 Αξρηθά ζέζακε ην ζέκα ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Π.Φ.Υ. θαη θαηαζέζακε 

γηα άιιε κηα θνξά ηηο πξνηάζεηο καο. Ο Υπνπξγόο αλαγλώξηζε ην πξόβιεκα ηεο ειιηπνύο 

ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ όζνλ αθνξά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ Οηθνγελεηαθό Ιαηξό. Μαο 

δηεπθξίληζε όηη δελ ζα αιιάμεη ηίπνηα ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ  ζηνλ ηαηξό ηεο 

επηινγήο ηνπο. Όινη (θξαηηθνί, ζπκβεβιεκέλνη, πηζηνπνηεκέλνη) ηαηξνί  δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα 

ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη παξαπνκπήο, γηα όινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο. Γεζκεύηεθε όηη 

πξόζβαζε ζηνλ Αηνκηθό Ηιεθηξνληθό Φάθειν Υγείαο ζα έρνπλ όινη (θξαηηθνί, 

ζπκβεβιεκέλνη, πηζηνπνηεκέλνη)  νη ηαηξνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε επζύλε γηα ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ. Η αξρηθή ζπγθξόηεζε-ελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΗΦΥ απνηειεί ππνρξέσζε όισλ 

(θξαηηθώλ, ζπκβεβιεκέλσλ, πηζηνπνηεκέλσλ) ησλ Παζνιόγσλ-Γελ. Ιαηξώλ-Παηδηάηξσλ. 

 Γηα ην ζέκα ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ν Υπνπξγόο αλαγλώξηζε ην ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα 

ηεο δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο ηζρύνο ησλ παξαπεκπηηθώλ αλάινγα κε ην πνπ εθηεινύληαη θαη 

δεζκεύηεθε γηα ηελ άκεζε δηόξζσζή ηνπ. Γεζκεύηεθε, επίζεο, όηη ζα θαηαβιεζεί θάζε 

πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη εθηθηή ε ζπληαγνγξάθεζε (εμεηάζεσλ-θαξκάθσλ) γηα ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο απ’ όινπο (θξαηηθνύο, ζπκβεβιεκέλνπο, πηζηνπνηεκέλνπο) ηνπο 

ηαηξνύο. 

 Γηα ην Clawback θαη ηνRebateν Υπνπξγόο ζπκκεξίζηεθε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηελ 

αγσλία  ησλ εξγαζηεξηαθώλ, ρσξίο λα δεζκεπηεί ζηα δίθαηα αηηήκαηά καο. 
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 Γηα ην ζέκα ησλ αλαδξνκηθώλ ησλ ηαηξώλ ηνπ ΔΣΥ δεζκεύηεθε όηη ζα θαηαβιεζεί θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα επίζπεπζεο ηεο απνπιεξσκήο εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη από ηελ 

ΚΥΑ (27/01/2019). 

 Θέζακε, γηα άιιε κηα θνξά, ην ζέκα ηεο θνξνιόγεζεο θαη ηεο θαηαβνιήο ΔΦΚΑ από 

ηνπο ηαηξνύο πνπ εθηεινύλ απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Αλαγλώξηζε ην πξόβιεκα θαη δεζκεύηεθε 

λα ζπληνλίζεη ζπλάληεζή καο κε ηα εκπιεθόκελα Υπνπξγεία (Δξγαζίαο, Οηθνλνκηθώλ) ηνλ 

πξνζερή Ιαλνπάξην. 

 Γηα ηνπο επηθνπξηθνύο ηαηξνύο πηνζέηεζε ηελ πξόηαζή καο λα γίλεηαη άκεζε ζύζηαζε 

νξγαληθήο ζέζεο θαη πξνθήξπμε απηήο ζηα ηκήκαηα  όπνπ ππάξρεη πάγηα θαη δηαξθήο αλάγθε. 

 Γηα ην ζέκα ησλ εμεηδηθεύζεσλ καο αλέθεξεόηη γίλεηαη πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο 

έκκηζζσλ ζέζεσλ γηα ηελ ιήςε ηεο εμεηδίθεπζεο. 

 Ο Υπνπξγόο απνδέρηεθε ηελ πξόζθιεζή καο λα ζπκκεηάζρεη ζε ζύζθεςε όισλ ησλ 

Ιαηξηθώλ Σπιιόγσλ ηεο Κξήηεο ζηελ πόιε καο ηνλ πξνζερή Ιαλνπάξην. 
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