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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Γράφει ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑ∆ΗΣ Μέλος ∆Σ του ΠΙΣ 

Η καταγραφή την µέχρι στιγµής εξέλιξης της αναστολής των 

ιατρικών συµβάσεων µε τον ΟΠΑ∆, που αποφάσισε η Γενική 

Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,  αποδίδει µία 

πρώιµη αποτίµηση µε την διαπίστωση οτι η συνολική εικόνα της 

ανταπόκρισης των ιατρών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σχέση 

µε ανάλογες κινητοποιήσεις παλαιότερων εποχών. Τα 

αποτελέσµατα της ανταπόκρισης των ιατρών ποικίλουν από 

περιοχή σε περιοχή και συναρτώνται µε τις ιδιαιτερότητες  της 

εσωτερικής λειτουργίας κάθε Ιατρικού Συλλόγου. 

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι που θεσµικά έχουν την ευθύνη υλοποίησης 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του ∆.Σ. του Π.Ι.Σ. 

κατατάσσονται  σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το αποτέλεσµα 

που µέχρι στιγµής κατεγράφη. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Σύλλογοι που ανακοίνωσαν 

καθολική σχεδόν ανταπόκριση των ιατρών µελών τους,  στην 

απόφαση αναστολής των Ιατρικών Συµβάσεων µε τον ΟΠΑ∆. 

Προφανώς αυτό το αποτέλεσµα  δεν ανέκυψε αυτοµάτως. Υπήρξε 

προϊόν έντονης ενεργοποίησης των οργάνων των Ιατρικών 

Συλλόγων µε συστηµατική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των 

ιατρών και οργανωµένη κατάθεση των αναστολών στις κατά 

τόπους ΥΠΑ∆. Κύριο στοιχείο που πρέπει να επισηµανθεί είναι το 

γεγονός ότι οι ιατροί µέλη των συγκεκριµένων Ιατρικών Συλλόγων 

συνειδητοποίησαν και πείστηκαν ότι το καλώς νοούµενο 

επαγγελµατικό τους συµφέρον επιτάσσει την αναστολή των 

Συµβάσεων µε τον ΟΠΑ∆, όπερ και εγένετο.  

Στη δεύτερη και µεγαλύτερη κατηγορία, περιλαµβάνονται οι 

Σύλλογοι που µέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, 

έχουν να επιδείξουν από µικρή, µέτρια, ως πλειοψηφική 

συµµετοχή. Προφανώς αυτό οφείλεται εν µέρει στην µειωµένης 

αποτελεσµατικότητας ενεργοποίηση των οργάνων των Ιατρικών 

Συλλόγων. Κυρίως όµως οφείλεται στην µη συνειδητοποίηση εκ 

µέρους των ιατρών,  της κατάστασης αναξιοπιστίας στην οποία 

έχει περιέλθει  ο  ΟΠΑ∆ µετά την ενσωµάτωσή  του στον ΕΟΠΥΥ, 
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µε συνέπεια την αποστασιοποίηση τους  από τις δράσεις 

υποστήριξης του καλώς νοούµενου ιατρικού επαγγελµατικού 

συµφέροντος, τις οποίες αποφάσισαν τα Συλλογικά Ιατρικά 

Όργανα.   Στους Συλλόγους αυτούς επισηµαίνεται το γεγονός των 

επί µέρους αποφάσεων από ιατρικές οµάδες ειδικοτήτων,  που 

προχωρούν αποσπασµατικά στην αναστολή των συµβάσεων. Το 

θετικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας είναι ότι οι διεργασίες 

βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεχώς περισσότεροι ιατροί 

αναστέλλουν τις συµβάσεις τους, αντιλαµβανόµενοι το πραγµατικό 

καλώς νοούµενο επαγγελµατικό τους συµφέρον.  

Ειδικότερη κατηγορία αποτελούν µεµονωµένοι Ιατρικοί Σύλλογοι 

που µε ανακοινώσεις των οργάνων τους γνωστοποιούν ότι δεν 

ευθυγραµµίζονται µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 

Π.Ι.Σ., εκφράζοντας αντίθετη θέση ως προς την αναστολή των 

ιατρικών συµβάσεων µε τον ΟΠΑ∆. Αυτό σηµαίνει τουλάχιστον ότι 

οι ίδιοι οι ιατροί που έχουν εκλεγεί στα θεσµοθετηµένα όργανα, δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει την πραγµατική κατάσταση που έχει 

διαµορφωθεί εις ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του ΟΠΑ∆, µετά την 

ενσωµάτωσή του στον ΕΟΠΥΥ. Ενδεχοµένως οι συνάδελφοι 

καλλιεργούν µύχιες ελπίδες ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που 

απαγορεύει την περαιτέρω  χρηµατοδότηση του ΟΠΑ∆  από το 

∆ηµόσιο για την εξόφληση των οφειλών του  και που παραγράφει 

τις παλαιότερες πέραν του έτους οφειλές, θα ανατραπεί και ότι µε 

νέα νοµοθετική ρύθµιση, θα ανοίξουν οι κρουνοί του δηµόσιου 

χρήµατος και θα εξοφληθούν όλες οι οφειλές του ΟΠΑ∆.  Αυτή η 

προσδοκία όµως δεν στηρίζεται σε κανένα λογικό έρεισµα, µε 

διακηρυγµένη την εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική, όπως 

αποτυπώθηκε στον πρόσφατα ψηφισθέντα προϋπολογισµό του 

κράτους µε τις µεγάλες περικοπές στις δαπάνες για την υγεία.  

Οι συµµετέχοντες στα όργανα αυτών των Συλλόγων, 

παραγνωρίζοντας ότι οι συγκεκριµένες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης του Π.Ι.Σ. λήφθηκαν µε τη συµµετοχή και των ιδίων,  

αµφισβητούν την εγκυρότητα του  αντιπροσωπευτικότερου 

Ιατρικού Φορέα της χώρας τον οποίο συναποτελούν και οι ίδιοι. Με 

αυτήν την πρακτική ακυρώνουν πρώτιστα  τη δική τους υπόσταση 

ως αιρετών εκπροσώπων της Ιατρικής Κοινότητας της περιοχής 
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τους  και υπονοµεύουν τα πραγµατικά καλώς νοούµενα 

επαγγελµατικά συµφέροντα των ιατρών µελών τους, καθιστάµενοι 

υπόλογοι έναντι αυτών.  

Τελικά οι συνεχώς καταγραφόµενη πύκνωση των γραµµών του 

Ιατρικού Σώµατος που αναστέλλει τις ιατρικές συµβάσεις µε τον 

ΟΠΑ∆, δείχνει το δρόµο που οδηγεί στην υποστήριξη των καλώς 

νοουµένων ιατρικών επαγγελµατικών συµφερόντων, τον οποίον 

νοµοτελειακά θα ακολουθήσουν όλοι, ωθούµενοι προς αυτό από 

τις πραγµατικές δραµατικές καταστάσεις, όπως αυτές 

διαµορφώνονται και αποκαλύπτονται.  


