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Προς τους
Ιατρικούς Συλλόγους
της χώρας

Κύριε Πρόεδρε,

Στα πλαίσια των ανακοινώσεων που δημοσιοποιούνται από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ότι οι
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να επισκέπτονται για την τρέχουσα διεκπεραίωσή τους, τους
ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που διατηρούν ιδιωτικές συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ,
επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Δεν υφίστανται ανάλογες ιδιωτικές ιατρικές συμβάσεις με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να προβλέπονται ανάλογες διαδικασίες οι οποίες θα εγκρίνονται από τα
Δημόσια Ελεγκτικά Όργανα, προκειμένου να αποδίδονται στους ελευθεροεπαγγελματίες Ιατρούς μηνιαίως τα
ποσά των επισκέψεων που θα πραγματοποιούν στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ. Πέραν από την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ιατρικού Κόσμου και Υπουργείων Υγείας και Εργασίας,
η Συλλογική Ιατρική Ευθύνη απέναντι στους πολίτες, ανεξάρτητα ασφαλιστικής τους κάλυψης, παραμένει
ακέραια τόσο στα έκτακτα όσο και στα τακτικά περιστατικά.

Δ. Σε μέρες  Πανιατρικής  Απεργίας αντιμετωπίζονται ΜΟΝΟ τα έκτακτα περιστατικά.

Κατόπιν τούτων και ειδικότερα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, ο ελευθεροεπαγγελματίας
αυτοαπασχολούμενος Ιατρός , ως αναπόσπαστο τμήμα του Ιατρικού Σώματος που μετέχει στο γενικότερο
σύστημα παροχής υπηρεσιών περίθαλψης προς του πολίτες, πρέπει να διεκπεραιώνει τα περιστατικά των
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:

1. Ο ελευθεροεπαγγελματίας Ιατρός πρέπει να υποδέχεται στο ιδιωτικό του ιατρείο, τον
ασφαλισμένο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως κάθε άλλο ασθενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Ιατρική
Δεοντολογία και τους γενικότερα ισχύοντες κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς.

2. Πριν προχωρήσει στην εξέτασή του, θα τον ενημερώνει ότι δεν υφίσταται καμία σύμβαση των
ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με το ΙΚΑ, ότι ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλλει το αντίτιμο της
επίσκεψης και αφού παραλάβει το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών θα το υποβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
προκειμένου να εισπράξει το ποσό που αποδίδεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος που είναι 20
ευρώ για την πρώτη επίσκεψη τον μήνα και 10 ευρώ για την δεύτερη.  Θα τον ενημερώνει επίσης ότι η



ιδιωτική συνταγή φαρμάκων που θα του δοθεί, δεν μπορεί να εκτελεστεί ως συνταγή του ΙΚΑ στα
φαρμακεία, αλλά ότι ο ίδιος πρέπει να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται και βάσει του
τιμολογίου που θα λάβει από τον Φαρμακοποιό θα διεκδικήσει το ποσό που δικαιούται από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Εάν ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ μετά την ενημέρωση επιμένει να εξεταστεί, τότε το περιστατικό θα
διεκπεραιώνεται σαν κάθε άλλο ελεύθερο. Η απαιτούμενη συνταγογράφηση θα γίνεται στο ιδιωτικό
συνταγολόγιο του Ιατρού, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και ο ΑΜΚΑ
του ασφαλισμένου. Επίσης ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και ο ΑΜΚΑ του Ιατρού. Το ίδιο ισχύει για τα
παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις που θα χορηγούνται.

4. Μετά την διεκπεραίωση του περιστατικού θα εκδίδεται Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με το ποσό που
εισπράττει ο Ιατρός, και θα χορηγείται Ιατρική Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η διάγνωση, η
ημέρα και η ώρα της εξέτασης, στοιχεία που θα επιβεβαιώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ενυπόγραφα.

Tου παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί μερίμνη των Ιατρικών
Συλλόγων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν.Γραμματέας

Δρ.Εμμανουήλ Γ.Καλοκαιρινός                              Δρ. Κώστας Ι. Αλεξανδρόπουλος


