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Nίκος Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Το πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτησης στην κοινωνία εδώ
και αρκετούς μήνες ενώ οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευοίωνες. Οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι
μισθωτοί οι συνταξιούχοι και γενικά όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διακρίνουμε την αγωνία των ασφαλισμένων να διατηρήσουν τα συμβόλαιά τους αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα
που έχουν στην ζωή τους και στην διατήρηση του βιωτικού τους επιπέδου. Το απέδειξαν και στην μεγάλη
δεκαετή οικονομική κρίση όπου οι πωλήσεις προγραμμάτων υγείας έκαναν μεγάλο ρεκόρ δεδομένου ότι
αποκλιμακώθηκαν οι τιμές τους και ο κόσμος μπόρεσε να τα προσεγγίσει ευκολότερα.
Τα τελευταία χρόνια όμως οι τιμές των προγραμμάτων υγείας έχουν μεγάλες αναπροσαρμογές με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να δυσκολεύονται ιδιαίτερα να τα διατηρήσουν. Οι λόγοι που αυξάνονται τα
ασφάλιστρα είναι οι τεράστιες αυξήσεις στο συνολικό πακέτο νοσηλείας (νοσήλεια, φάρμακα, ειδικά υλικά,
χειρουργικά και ιατρικά έξοδα). Οπότε αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί τότε σε λίγο οι ασφαλισμένοι δεν
θα μπορούν να διατηρήσουν τα συμβόλαιά τους ή θα αρχίσουν να μειώνουν τις υφιστάμενες παροχές τους.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με πρότασή του που κατέθεσε τον
Ιούλιο στον Υπουργό Υγείας ζητάει νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι εκτός τόπου και χρόνου, οι οποίες
αν υλοποιηθούν θα εξοντώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα αποτελούν προνόμιο πλέον μόνο
κάποιων ελίτ. Ας δούμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν από τις προτάσεις του ΙΣΑ:
• η ιατρική αμοιβή δεν μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να υπάγεται σε καθεστώς «capitation». Άρα η οποιαδήποτε συμφωνία του ασθενή με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή της ιδιωτικής κλινικής με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για το ύψος της αμοιβής της ιατρικής πράξης είναι αδιάφορη για τον ιατρό, ο οποίος
είναι συμβαλλόμενος μόνο με τον ασθενή και είναι ο μόνος δυνάμενος να καθορίσει την αμοιβή του.

Σχόλιο: Σωστά και νόμιμα όσα αναφέρονται στην πρόταση, αλλά το
νόμιμο πόσο ηθικό μπορεί να είναι όταν η αμοιβή του γιατρού εξαρτάται
από την ερώτηση προς τον ασθενή: ‘’έχεις ιδιωτική ασφάλιση;’’. Αν δεν
υπάρξει συμφωνία για το ύψος της αμοιβής προκαταβολικά μεταξύ
γιατρού ασφαλιστικής και νοσηλευτικού ιδρύματος τότε οι γιατροί
θα ζητάνε ότι θέλουν με πλείστα παραδείγματα από το παρελθόν να
αποδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα.

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

ΤΟΥΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ…
ΑΣ ΔΟΎΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΆΤΩΝ:
Είναι μη νόμιμο το πολυιατρείο, η ιδιωτική κλινική και η ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
να συνάπτουν σύμβαση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία δεσμευτική για τον εξωνοσοκομειακό – ελεύθερο
επαγγελματία ιατρό, η οποία κατ΄ουσία τον υποχρεώνει σε παραίτηση του δικαιώματός του να καθορίζει ο
ίδιος την αμοιβή του.

Σχόλιο: Οι νόμοι της αγοράς πρέπει να λειτουργήσουν με σωστό και υγιή τρόπο αλλά πάνω στο ‘’θέσφατο’’ ότι
ο βασιλιάς είναι ο πελάτης. Αν αυτός δεν μπορεί να πληρώνει το ασφαλιστήριό του τότε όλοι οι υπόλοιποι θα
σβήσουν από τον χάρτη.
Eίναι καιρός να αντιμετωπιστεί το εξαιρετικά δυσάρεστο φαινόμενο της επιλεκτικής ασφάλισης από πλευράς των ιδιωτικών ασφαλειών. Οι ασφάλειες οφείλουν να ασφαλίζουν όλα τα προς ασφάλιση πρόσωπα και
να τα καλύπτουν ασφαλιστικά για νοσήματα που ήθελε παρουσιαστούν στο μέλλον μετά από την μεταξύ
των σύμβαση, ανεξαρτήτως των νοσημάτων συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών.

Σχόλιο:

Φυσικά θα μπορούσαν να ασφαλιστούν όλοι ανεξαρτήτως προβλημάτων υγείας, όμως το κόστος θα
ήταν τόσο μεγάλο που μάλλον δεν θα ασφαλιζόταν σχεδόν κανείς. Προφανώς, τότε, οι γιατροί που κάνουν αυτή
την πρόταση θα είχαν πολύ λιγότερους πελάτες και μάλλον θα αντιμετώπιζαν προβλήματα επιβίωσης. Δεν τους
εμποδίζει όμως κανείς να ανοίξουν δική τους ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα καλύπτει τα πάντα στους πάντες.
Θα μπορούσαν επίσης στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τους έργου να κάλυπταν δωρεάν οι ίδιοι όσους δεν αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Ο έλεγχος του αρχείου των ασθενών από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις μεσάζουσες ελεγκτικές εταιρείες
υποχρεωτικά θα πρέπει να πραγματοποιείται από ιατρούς οι οποίοι έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με
το προς εξέταση περιστατικό.

Σχόλιο: Πολύ σωστή πρόταση είναι κάτι που θα διευκολύνει στην ταχύτητα και στην ορθότητα των αποζημιώσεων.
Ο ιατρός δεν θα πρέπει να εξαναγκάζεται από τρίτους (Ιατρεία, Πολυιατρεία, Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) για επαγγελματική αστική ευθύνη με ποσά εξαιρετικά υψηλά. Θα πρέπει να
οριστεί με νόμο ότι κάθε ιατρός θα πρέπει να ασφαλίζεται ανάλογα με την ειδικότητα για ποσά που θα καθορίζει το ΚΕΣΥ με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις της Ενώσεως Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος όπου αποτυπώνονται ο μέσος όρος των επιδικαζομένων αποζημιώσεων από τα δικαστήρια και εκταμιευομένων από τις ασφαλιστικές εταιρίες ποσών ανά ειδικότητα.

Σχόλιο: Στην σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η πρόταση αλλά επειδή η ελληνική αγορά είναι ακόμα πολύ ρηχή,

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ανάλογοι πίνακες από την διεθνή νομολογία διότι οι αποζημιώσεις αυτές
προβλέπεται να αυξηθούν στα επόμενα χρόνια.
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Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΠΡΌΤΑΣΗ ΕΊΝΑΙ:

Η αμοιβή θα πρέπει να καταβάλλεται άμεσα στον ιατρό από τον ασθενή ή την ασφαλιστική του εταιρία.
Κάθε μεσολάβηση τρίτου, όπως πολυιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) με παρακράτηση της αμοιβής, έστω και προσωρινής, απαγορεύεται.

Σχόλιο:

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και γιατρών αλλά ως τότε κανένας γιατρός δεν μπορεί να φέρνει σε δύσκολη θέση τον ασθενή απαιτώντας τα χρήματά του από αυτόν την στιγμή
που ο ίδιος έχει σύμβαση με το νοσηλευτικό ίδρυμα που συνεργάζεται.
Μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις του ΙΣΑ πιο κάτω:
«Νομοθετικές παρεμβάσεις για αστική ευθύνη, αμοιβές και “επιλεκτική” ασφάλιση ζητούν οι
Διαβάστε Περισσότερα +
γιατροί», της Βίκυς Γερασίμου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΆ
Η ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης έφερε την οικονομική άνθηση του ιατρικού επαγγέλματος και
βοήθησε στον εκσυγχρονισμό αλλά και στην δημιουργία νέων υπερσύγχρονων νοσοκομείων. Η ανάγκη του πολίτη
να ασφαλιστεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας έφερε σε πλεονεκτική
θέση πλήθος επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. Όμως πολλοί φέρθηκαν άπληστα και αχάριστα απέναντι στον
ασφαλιστικό θεσμό επαληθεύοντας το ρητό ‘’ουδείς ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα αχάριστο’’. Για
παράδειγμα, μια ομάδα γιατρών η οποία απόλαυσε τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης περισσότερο από κάθε άλλη
ειδικότητα, δημιούργησε μεγάλο νοσοκομείο στα βόρεια προάστια στο οποίο όποιος εισαγόταν ως ασθενής θα
έπρεπε πρώτα να πληρώσει μετρητοίς τα νοσήλεια και μετά να πάει να εισπράξει απολογιστικά από την ασφαλιστική του εταιρεία τα χρήματα που δικαιούταν. Δηλαδή έφτιαξαν το νοσοκομεία με τα λεφτά των ασφαλιστικών
εταιρειών λόγω των υπέρογκων αμοιβών που τις χρέωναν και έπειτα δεν έκαναν συμβάσεις με αυτές έτσι ώστε να
παίρνουν άμεσα τα χρήματα από τους πελάτες τους. Παρόλα αυτά οι ασφαλιστικές δεν απέκλεισαν το νοσοκομείο
αυτό από τις αποζημιώσεις αν και θα μπορούσαν να το κάνουν.
Ένα άλλο παράδειγμα, απότοκο της στρέβλωσης που έχει δημιουργηθεί αποτελούν οι τεράστιες αμοιβές που απαιτεί ειδική ομάδα χειρουργών – φιρμών πλέον των συμβάσεων με τις ασφαλιστικές εταιρείες, που επιβαρύνουν τον
άμοιρο ασθενή ο οποίος βλέπει ως Θεό τον γιατρό την ώρα του πόνου του και υποχρεώνεται να πληρώνει υπέρογκες αμοιβές που δεν έχουν καμία ηθική αιτιολόγηση.
Αν δεν γίνει άμεσα αντιληπτό από όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της υγείας αλλά και από τις ασφαλιστικές
εταιρείες ότι τον τελικό λογαριασμό τον πληρώνει ο ασφαλισμένος πολίτης και συνεχίζουν να συμπεριφέρονται
νομίζοντας ότι τα χρήματα βγαίνουν από λεφτόδεντρα, τότε πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κρίση με
απρόβλεπτες συνέπειες. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η λογική και η συναινετικότητα.
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

ON THE ROCKS!

SYCO

Μέσα στους καύσωνες οι οποίοι μας περιβάλλουν λίγος πάγος ίσως είναι καλός! Τι να πει όμως κανείς για τους λάτρεις των πάγων και τις
τρελές ιδέες που τους οδηγούν σε παράτολμες απόπειρες κατάκτησης
απίθανων στόχων. Ο Jeff Mercier είναι ένας από τους μεγαλύτερους
ορειβάτες πάγου της εποχής μας. Στο εννιάλεπτο απίθανο βίντεο που
ακολουθεί κατακτάει 3 ξεχωριστούς και πανέμορφους στόχους. Όπλα
του το πάθος, η δύναμη, η αντοχή, η αποφασιστικότητα… Αναζητεί την
περιπέτεια και την δημιουργεί εντός των πιο απίθανων σχηματισμών
της γης. Εμπνέει όλους εμάς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε τους πιο
ταπεινούς δικούς μας στόχους με πίστη αυθεντικότητα και δύναμη ψυχής. Απολαύστε τους ήρωές μας στον πιο κάτω σύνδεσμο και αποτίστε
τιμή ταυτόχρονα στον πολύ σπουδαίο καμεραμάν που υλοποίησε αυτήν
την παραγωγή.
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Όλος ο κόσμος να σε μισεί & να σε καταδικάζει,
εκείνα θα σε κοιτάνε με έλεος στα μάτια,
λες και κάποιος τους δίδαξε το ευαγγέλιο…
Π ΆΤ Ε Ρ Λ Ί ΒΥΟΣ
μιλώντας για τα σκυλάκια
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