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ΔHΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΙΣ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ 

Σχετικά με τη συνάντηση των Υγειονομικών,  με τον Πρωθυπουργό της χώρας         
κ. Α. Σαμαρά 

Με αφορμή την συνάντηση των επικεφαλής υγειονομικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη 

Σαμαρά, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, με κύριο θέμα τη συζήτηση-ενημέρωση για τα προβλήματα τα 

οποία αφορούν την υγεία και την περίθαλψη του ελληνικού λαού, την ιατρική λειτουργία και τις σχετικές 

θέσεις του ιατρικού κόσμου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλασταράκος, 

προέβη την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην εξής δήλωση: 

“Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι η αγωνία του ιατρικού κόσμου, όπως 

κύρια εκφράστηκε εκ μέρους μου, ως Προέδρου του Π.Ι.Σ.  

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την επικινδυνότητα που υπάρχει σήμερα στο Σύστημα Υγείας, εξαιτίας 

των χαμηλών δημοσίων δαπανών υγείας, οι οποίες βρίσκονται στο 4,3% του ΑΕΠ.   

Συγκεκριμένα ζήτησα: 

- Οι δαπάνες υγείας  να ανέβουν τουλάχιστον στο 6% του ΑΕΠ που είναι το όριο της επικινδυνότητας, 

με στόχευση το 7% που είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος.  

- Να ενισχυθεί η ΠΦΥ μέσα από τις Δημόσιες δομές, να ενισχυθεί το ΠΕΔΥ με επαναπρόσληψη των 

απολυθέντων ιατρών - διότι υπάρχει σήμερα πλήρης αποδιοργάνωση- ώστε να μπορούν οι ασφαλισμένοι 

να έχουν και την περίθαλψή τους μέσα από τις Δημόσιες δομές σε κάθε περιοχή που μένουν. 

- Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, επιχορήγηση 1 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον από 

τα 500 εκ. που επιχορηγείται σήμερα, δηλαδή να ανέλθει η επιχορήγηση στο 0,8% του ΑΕΠ τουλάχιστον από 

0,3% του ΑΕΠ που είναι σήμερα (500 εκ. για ιατρικές επισκέψεις, 100 έως 150 για διαγνωστικές εξετάσεις, 

300 εκ. για φαρμακευτική περίθαλψη ).  

Ανοιχτές συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με όλους τους ιατρούς και κάλυψη των πραγμα τικών αναγκών του 

πληθυσμού σε ιατρικές επισκέψεις (30 εκ. επισκέψεις περίπου από τα 8 εκ. που καλύπτονται σήμερα από 

τον ΕΟΠΥΥ,) με αναβάθμιση της ιατρικής αμοιβής από τα 10 στα 20 ευρώ.  



 

 

Αποσπάσαμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού να πληρωθεί άμεσα ένας μήνας τουλάχιστον, για ιατρικές 

- διαγνωστικές του 2014 και των ληξιπροθέσμων οφειλών που υπολείπονται μέχρι το 2011. Καλείται ο 

Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντός, να υλοποιήσει την παραπάνω δέσμευση. 

- Ενίσχυση της επιχορήγησης των Νοσοκομείων από τον Κρατικό προϋπολογισμό για να 

αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και οι ελλείψεις (φέτος μειώθηκε η επιχορήγηση κατά 330 εκ. 

περίπου), αύξηση του μισθολογίου των Νοσοκομειακών Ιατρών (στα προ της κρίσης επίπεδα) και 

επαρκής στελέχωση με μόνιμο ιατρικό προσωπικό.  Χρειάζονται 5.000 νέοι ιατροί για ιατρική 

λειτουργία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Νοσοκομείων και τις απαιτήσεις των πολιτών.  

- Πλήρη κάλυψη των ανασφαλίστων πολιτών με ισότιμη πρόσβαση, όπως και οι ασφαλισμένοι. 

Δηλώνω  κατηγορηματικά ότι δεν εμπλέκομαι σε πολιτικά παιχνίδια. Ο θεσμικός ρόλος του ΠΙΣ απαιτεί 

συνεχή προσπάθεια και επικοινωνία για ευπρεπή ιατρική λειτουργία με κανόνες ιατρικής και 

δεοντολογίας, κυρίαρχα όμως για προστασία της υγείας του ελληνικού λαού. 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα αποδεχθώ οποιαδήποτε πρόσκληση από πολιτικούς αρ χηγούς στην 

παραπάνω κατεύθυνση ή και άλλους θεσμικούς φορείς, γιατί η υγεία αποτελεί κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό 

που δεν χρωματίζεται. Η λειτουργία του κράτους δεν σταματά σε σύγχρονες κοινωνίες από προεκλογικές 

περιόδους. 

Όλοι εάν το θέλουμε μπορούμε να συνεργήσουμε και έτσι πρέπει να γίνει, προκειμένου να συμβάλλουμε 

στην λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος υγείας, ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση 

που μαστίζει τη χώρα μας”. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 


