
 

             

Προς τον Υπουργό Υγείας 

κ. Ανδρέα Ξάνθο 

Αριστοτέλους 17, Αθήνα 10433 

Αθήνα, 13/12/2018 

ΑΠ 181 

 

Θέμα:  Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και οι ενώσεις ασθενών επιθυμούν συνάντηση με τον 

Υπουργό Υγείας για να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και την τροποποίηση των όρων σύμβασης των οικογενειακών  γιατρών 

Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ, 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει συστήσει Διαρκή Κοινή Επιτροπή, με τους  εκπροσώπους των 

Συλλόγων Ασθενών τη διεκδίκηση ενός  βιώσιμου και υψηλού επιπέδου Συστήματος Υγείας.  

Τα μέλη της Διαρκούς Κοινής Επιτροπής Συλλόγων και ασθενών όπως σας γνωστοποιήσαμε και στην 

προηγούμενη συνάντηση μας είναι τα κάτωθι:  

1. Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής 

2. Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 

3. Σύλλογος Εθελοντών Φίλων Ιατρών «ΚΕΦΙ» 

4. Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα 

5. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την ψυχική Υγεία 

6. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» 

7. Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία ΠΑΣΠΑΜΑ 

8. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασαιμίας 

9. «Συνεχίζω» Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς Πνεύμονα 

10. Σύλλογος Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας 

11. Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ)  

12. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη 

(ΠΟΣΣΑΔΙΑ) 

13. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και βοήθειας Καρδιοπαθών παιδιών 

«Η καρδιά του Παιδιού» 



14. Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου « Αγκαλιάζω» 

15. Πανελλήνια ένωση σπανίων παθήσεων 

16. Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»  

17. Κέντρο Ζωής για την υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS 

18. Ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών 

19. Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών 

Η επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις, στις οποίες έχουν συζητηθεί τα ζητήματα 

που προκύπτουν από τον θεσμό του οικογενειακού ιατρού, τα νέα όρια συνταγογράφησης αλλά και 

άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν την εκάστοτε ασθένεια.  

Ενόψει των αλλαγών που συμβαίνουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επιθυμούμε άμεσα νέα 

συνάντηση μαζί σας έως τις 20/12/2018 το αργότερο, με τις κάτωθι προτάσεις μας: 

Α) Ελεύθερη επιλογή γιατρού, όλων των ασθενών και ελεύθερη πρόσβαση, στον ειδικό γιατρό που 

έχουν ανάγκη. 

Β) Είμαστε υπέρ του οικογενειακού ιατρού, ο οποίος όμως πρέπει να αποτελεί δικαίωμα του ασθενούς 
και όχι υποχρέωση.  

Γ) Ευθύνη του  οικογενειακού ιατρού είναι η τήρηση του ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, του ασθενή, 
στον οποίο θα καταγράφεται το ιστορικό  του.  

Δ) Προσλήψεις προσωπικού στην Π.Φ.Υ. και όχι απολύσεις 

Ε) Επαναφορά των συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ των Παθολόγων, Παιδιάτρων και Γενικών Ιατρών όπως 

ίσχυαν μέχρι 31-7-18 παράλληλα με την εφαρμογή του νέου συστήματος προκειμένου να καλυφθεί 
όλος ο πληθυσμός. 

ΣΤ) Πάταξη της γραφειοκρατίας που δυσχεραίνει την πρόσβαση των ασθενών, στις υπηρεσίες υγείας. 

Ζ) Τροποποίηση των όρων σύμβασης  των οικογενειακών ιατρών και παροχή κινήτρων για να 
συνεργαστεί ο ιατρικός κόσμος. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 


