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Ηράκλειο, 09/04/2015
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ι.Σ.Η. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κύριε Υπουργέ,
η κρατική μέριμνα για την δημιουργία ενός συστήματος προστασίας της υγείας
του πολίτη, ειδικά στις μέρες μας, αποκτά χαρακτήρα επείγουσας δράσης, λήψης
μέτρων και αποφάσεων.
Το Σύστημα Υγείας όπως λειτουργεί σήμερα, χαρακτηρίζεται από έλλειψη
προγραμματισμού και οράματος, ανεπαρκή οικονομικό προγραμματισμό
(καθυστέρηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθυστέρηση πληρωμής των
εφημεριών στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ, εκτροχιασμό του προϋπολογισμού των
νοσοκομείων, χαμηλές αμοιβές) και διαχείριση πόρων (σημαντική έλλειψη
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού), που συνεπάγονται χαμηλή ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Είναι απαραίτητο να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς εξαγγελίες βιτρίνας και
ερασιτεχνικούς πειραματισμούς, με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναβάθμιση
υπηρεσιών και καίριες διαρθρωτικές αλλαγές.
Ως Ιατρικός Σύλλογος, θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα Υγείας,
απαιτούμε σωστό προγραμματισμό και τολμηρές επιλογές.
Άμεσες
προτεραιότητες για μας αποτελούν:
- η δημιουργία πλαισίου αντιμετώπισης της διαφθοράς στον χώρο της Υγείας.
- η δημιουργία ενιαίου δικτύου Π.Φ.Υ. που θα αξιοποιεί υποδομές του
κρατικού και του ιδιωτικού τομέα σε στελεχιακό δυναμικό και θα
εξασφαλίζει την ελεύθερη επιλογή ιατρού από κάθε πολίτη
- η καθολική εφαρμογή και χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.
- η άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς
όλους τους ιατρούς.
- η άμεση κατάργηση των ληστρικών επινοήσεων του clawback και του
rebate (κάθε εξέταση που γίνεται θα πρέπει, επιτέλους, να αποζημιώνεται!!!)
- ο διαχωρισμός των κωδικών εξόφλησης των εργαστηρίων
- ο εκσυγχρονισμός των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων (που δεν είναι
δυνατό να υποστούν περαιτέρω μείωση)
- ο έλεγχος των εξόδων με επιστημονικά καθιερωμένα κριτήρια (διαγνωστικά
πρωτόκολλα) και με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα κλειστών
προϋπολογισμών (plafond) εξετάσεων.
- η κατάργηση του «θεσμού» των ελεγκτικών εταιριών, που απαξιώνουν τον
κρατικό μηχανισμό ελέγχου και επιβαρύνουν οικονομικά τον
προϋπολογισμό

- η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τους Ιατρικούς Συλλόγους.
- η άμεση καταβολή των εφημεριών στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
- η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για τους ιατρούς του ΕΣΥ
- η άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
- η ενίσχυση των νέων ιατρών ώστε να μην αναγκάζονται να φεύγουν σε
χώρες του εξωτερικού
- η αξιοποίηση των Κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ) για την αγορά και την
ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού
- ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης με μέτρα κοινής λογικής,
όπως η χορήγηση φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή, η εφαρμογή των
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η εφαρμογή της θεραπεία μηνός και του
ημερήσιου κόστους νοσηλείας
κύριε Υπουργέ,
η λεπτομερής ανάλυση και ανάπτυξη των θέσεων και των προτάσεων μας, είναι
προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα στο στενό πλαίσιο ενός υπομνήματος.
Πιστεύουμε ότι, μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στο σχεδιασμό της νέας
ημέρας για το χώρο της Υγείας στη χώρα μας, ζητούμε το συντομότερο δυνατόν,
συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε λεπτομερώς τις θέσεις και
τις προτάσεις μας.
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