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Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για την πρόσκληση.

  

Κυρίες κ Κύριοι

  

Εκπροσωπώ τους 1.382 εργαζομένους Διοικητικούς Υπαλλήλους στον ΕΟΠΥΥ και 6.500
εργαζομένους στα Ασφαλιστικά ταμεία.

  

Σαν Ομοσπονδία δεχτήκαμε την πρόσκληση για την συμμετοχή μας σήμερα εδώ για να
καταθέσουμε τις απόψεις μας.

  

Ο ΕΟΠΥΥ από την έναρξή της λειτουργίας τους δεν πορεύτηκε με τον ιδρυτικό του
Ν.3918/2011.

    
    -    

Από την αρχή είχαμε επισημάνει ότι, για το μέγεθος του εγχειρήματος, γίνεται πολύ
βιαστικά (αφορά 10 εκατ. Ανθρώπους)

    
    -    

Δεν στελεχώθηκε όπως αρμόζει σε έναν οργανισμό (μέχρι και σήμερα εκκρεμούν και
βρίσκονται στα υπουργικά συρτάρια μετακινήσεις εργαζομένων από τα Ταμεία στον
ΕΟΠΥΥ)

    
    -    
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Δεν χρηματοδοτήθηκε επαρκώς. Ο Ν.3918/2011 προέβλεπε κρατική επιχορήγηση 0,6% του
ΑΕΠ και με τον Ν. 4051/2012 μειώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ (500 εκατ)

    
    -    

Στον προϋπολογισμό του 2014 προβλέπεται: 

    

  

-περικοπή παροχών υγείας 529 € 

  

-περικοπή φαρμακευτικής δαπάνης 1 δις

    
    -    

Δεν στεγάστηκε αξιοπρεπώς

    
    -    

Δεν γνωρίζουμε αν και οι πόροι (εισφορές) μεταφέρονται σωστά.

    

  

Σήμερα, και λυπάμαι πολύ που το λέω , καλούμαστε να εκφράσουμε απόψεις για
προειλημμένη απόφαση.

  

Και για να γίνω συγκεκριμένος, 

    
    -    

Όταν έχει ήδη ανατεθεί στην taskforce η ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ και η παροχή
Α΄βάθμιας υγείας με συγκεκριμένο τίμημα 4,5 εκατ € , με εκταμίευση φέτος 1 εκατ., με
συγκεκριμένο αριθμό στελεχών 24 (5 & 19) αλλά και χρονοδιάγραμμα 24 μήνες,
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Το να λέμε τώρα ότι μέσα σε 2 μήνες έως το τέλος του έτους να έχουμε κάνει το διοικητικό
βήμα, αυτό είναι τουλάχιστον οξύμωρο και ουτοπικό. 

  

Το ότι υπάρχουν προτάσεις, τόσο με ανάθεση και κόστος, όσο και προτάσεις δωρεάν,
σημαίνει τουλάχιστον ότι υπάρχουν στην χώρα άνθρωποι που γνωρίζουν αλλά και μπορούν,
να προσφέρουν τις γνώσεις τους δωρεάν και δεν χρειάζεται σε αυτήν την δύσκολη για την
χώρα περίοδο να δίνονται 3 εκατ. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για σχέδια, με μια
κατεύθυνση την μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή παροχών υγείας.

  

Σημειώνω ότι τα χρήματα είναι μέσω ΕΣΠΑ… Γιάννης κερνάει-Γιάννης δηλαδή!!!

  

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι τον τελευταίο χρόνο τα διαγνωστικά κέντρα κοντεύουν να
γίνουν περισσότερα από τα περίπτερα.

  

Για μας είναι ξεκάθαρο ότι ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι πάροχος υγείας και σε
εξατομικευμένες περιπτώσεις και αγοραστής.

  

Για μας είναι ξεκάθαρο ότι κάτω από τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι 

    
    -    

Οι μονάδες Α΄βάθμιας υγείας 

    
    -    

Το ΕΣΥ (περιφερειακά ιατρεία)

    
    -    
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Τα κέντρα υγείας 

    
    -    

Αγροτικά ιατρεία

    

  

Πρέπει να λάβετε υπόψη σας 

    
    1.   

Την γεωγραφική μορφολογία της χώρας και κατ’ επέκταση την ανισομέρεια της
κατανομής του πληθυσμού
(ορεινός όγκος, νησιά, αστικά κέντρα)

    
    2.   

Την άμεση πρόσβαση του ασφαλισμένου πολίτη, του ανασφάλιστου και του άπορου στις
δομές

    
    3.   

Την άσχημη οικονομική κατάσταση των πολιτών λόγω της παρατεταμένης κρίσης που
μαστίζει την χώρα.

    
    4.   

Την χρηματοδότηση του συστήματος υγείας για την βιωσιμότητα όχι μόνο για το
σήμερα αλλά και σε βάθος χρόνου

    
    5.   

Ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΥΥ

    
    6.   
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Την αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΟΠΥΥ τόσο αυτής που μεταφέρεται από τους ΦΚΑ,
όσο και αυτής που έχει κενωθεί ή θα κενωθεί από τις νέες δομές του Δημοσίου.

    

  

Κλείνοντας, 

  

Να προσθέσω ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών υγείας του
πληθυσμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

  

Στον τομέα υγείας δεν υπάρχουν εκπτώσεις.

  

Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ σαν πάροχος υγείας πρέπει να ενισχυθεί σε μέγιστο βαθμό και
οποιαδήποτε αλλαγή
πρέπει να γίνει εν λειτουργία 
των δομών. 

  

Εδώ δεν μπορεί να υπάρχεικινητικότητα-διαθεσιμότητα.

  

Η ενσωμάτωση των μονάδων Α΄βάθμιας υγείας πρέπει να γίνει άμεσα με ξεκάθαρους
προϋπολογισμούς ανά περιφέρεια της χώρας
αλλά και 
με ενοποιημένο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ
για να μην υπάρξει καμιά αμφισβήτηση.

  

Η αναδιάρθρωση των δομών τόσο διοικητικά όσο και ιατρικά πρέπει να είναι σε ημερήσια
διάταξη.

  

Ο πολίτης πρέπει να νιώθει ασφαλής τόσο για τον εαυτό του όσο και για την οικογένειά
του. 
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Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει η αίσθηση μόνο της υποχρέωσης στη χώρα.

  

Πρέπει και το κράτος να του παρέχει την υγεία , την παιδεία , την ασφάλιση.

  

Ξεκάθαρα τονίζουμε ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ υπηρεσιών υγείας
μέσω του ΕΟΠΥΥ. 

  

ΟΧΙ σε οργανισμό αγοράς υπηρεσιών υγείας .

  

  

Ευχαριστώ.
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