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ΘΕΜΑ: Σύστημα παραπομπών στην ΠΦΥ
Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,
Στις 30/7/2018 εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ που υπογράφετε ως Αντιπρόεδρος, βάσει της
οποίας από 1/8/2018 καταργούνται οι συμβάσεις των Ιατρών Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και
Παιδιάτρων και ισχύουν οι νέες των οικογενειακών ιατρών.
Φυσικά προκύπτει το ερώτημα ποιοι Οικογενειακοί Ιατροί αφού όλοι γνωρίζουν ότι από το σύνολο που
χρειάζονται δεν έχουν βρεθεί παρά το 40% για τις ΤΟΜΥ και κάτω από το 20% για τους
συμβεβλημένους. Αποτέλεσμα τούτου θα είναι η ταλαιπωρία των ασθενών χωρίς μάλιστα να ληφθεί
υπόψιν η εθνική τραγωδία από τις πυρκαγιές με τα επακόλουθα της.
Σε συνδυασμό με την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας Γ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.46960/18-6-18 βάσει της οποίας
αναφέρεται ότι σε κάθε περιοχή με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, εφαρμόζεται το
σύστημα παραπομπών για επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς, στις
περιοχές δε αυτές επισκέψεις εκτός του συστήματος παραπομπών δεν αποζημιώνονται, προκύπτουν τα
κάτωθι ερωτήματα για τα οποία ζητούμε άμεση και σαφή απάντηση:
1) Ισχύουν οι παλαιές συμβάσεις των υπολοίπων πλην Οικογενειακών Ιατρών, Ειδικών Ιατρών με
το σύστημα της ελεύθερης επιλογής και των 200 επισκέψεων τον μήνα και έως πότε;
2) Ποιες περιοχές έχουν πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς και σε ποιους ως εκ τούτου
Ειδικούς Ιατρούς καταργούνται οι συμβάσεις;
3) Θα αποζημιωθούν οι επισκέψεις που θα γίνουν από τους συμβεβλημένους Ειδικούς Ιατρούς με το
σύστημα των 200 επισκέψεων μετά την 1/8/2018;
4) Στις περιοχές με πλήρη κάλυψη Οικογενειακών Ιατρών (αν υπάρχουν) ο Ειδικός Ιατρός θα
δέχεται τα παραπεμπτικά του Οικογενειακού Ιατρού τα οποία πως θα καταθέτει στον ΕΟΠΥΥ
και πως θα αποζημιώνεται αφού η σύμβαση του αναφέρει άλλο σύστημα δηλαδή των 200 ανά
μήνα επισκέψεων;
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