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Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας στην συνεδρίασή του την 23η 
Ιανουαρίου 2017, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί και να υποστηρίξει την 

πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων Κρήτης για την δημιουργία συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 
 

Θεωρούμε ότι επί τέλους η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ενιαίο, 
αποτελεσματικό, λειτουργικό και σύγχρονο σύστημα Π.Φ.Υ., το οποίο θα 

σέβεται και θα αμείβει ικανοποιητικά τον ενταγμένο σε αυτό ιατρό, ενώ 
συγχρόνως θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια της σχέσης ιατρού - ασθενούς. 
 

Θεωρούμε ότι η ενιαία πρόταση των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης για την 
Π.Φ.Υ. είναι πολύ καλά μελετημένη και τεκμηριωμένη και εξασφαλίζει τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το σύστημα Π.Φ.Υ. που πρέπει να 
εφαρμοσθεί στην χώρα μας. 
 

Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να υιοθετηθεί από τον Π.Ι.Σ. στην 
Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 17 έως και 18 

Φεβρουαρίου 2017, αλλά και από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας 
και στη συνέχεια να τεθεί προς συζήτηση ως θέμα της Γενικής Συνέλευσης.  
 

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να αποτελέσει την βάση για 
ένα σύγχρονο σύστημα Π.Φ.Υ και αφού συζητηθεί και βελτιωθεί, όπου 

χρειάζεται, να υιοθετηθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Η 
συγκεκριμένη πρόταση,  μπορεί να αποτελέσει την πρόταση του Π.Ι.Σ στις 
συζητήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με το Υπουργείο Υγείας για 

το νέο σύστημα Π.Φ.Υ. 
 

Είναι σημαντικό ο Ιατρικός Κλάδος, επί τέλους, να συμμετάσχει στην 
συζήτηση αυτή με δική του πρόταση και να μην δώσει μάχες οπισθοφυλακής 
συζητώντας μόνο επί της προτάσεως του Υπουργείου Υγείας που μας 

γνωστοποιήθηκε. Η πρόταση του Υπουργείου κρίνεται ανεπαρκής, αφού δεν 
δίνει συνολικές λύσεις στα προβλήματα της Π.Φ.Υ., χαρακτηριζόμενη 

ουσιαστικά από προχειρότητα και ανεπάρκεια. 
 
 

          Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας 
 

       Ευθύμιος Τσάμης               Σάββας Σάρκος 


