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Σύγχρονη Ωτορινολαρυγγολογική Ενημέρωση

Η παρακράτηση του 3,6% της 

αμοιβής μας από τις υπηρεσίες που 

παρέχουμε στους ασφαλισμένους 

του ΟΠΑΔ είναι κλοπή ή δεν είναι;

Ό σοι ωτορινολαρυγγολόγοι εργάζονται ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες και έχουν σύμβαση με το Δημόσιο 
αμείβονται με καθορισμένο τιμολόγιο, που αφορά 

τις επισκέψεις, τις παρακλινικές εξετάσεις και τις διάφορες επεμ-
βάσεις της ειδικότητας. Ως γνωστόν, οι αμοιβές που παίρνουν 
τελικά, όχι μόνον οι ωτορινολαρυγγολόγοι, αλλά και οι γιατροί 
των λοιπών ειδικοτήτων δεν είναι ακέραιες, αλλά ψαλιδισμένες 
από διάφορες κρατήσεις. Η πιο αδιανόητη κράτηση είναι αυτή 
που εισπράττεται υπέρ του ταμείου πολιτικών υπαλλήλων και 
φτάνει το 3,6% της αμοιβής μας. Ψάξαμε να βρούμε την άκρη 
στον ΟΠΑΔ και ρωτήσαμε, γιατί μας κατακρατούν το 3,6% της 
αμοιβής μας, που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών στους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου. Η απάντηση των αρμοδίων 
ήταν ότι η κατακράτηση είναι νόμιμη, δηλαδή γίνεται βάσει 
υπάρχοντος νόμου. Συνεπώς, νόμιμα ο ΟΠΑΔ κατακρατεί την 
αμοιβή μας από την υπηρεσία που παρέχουμε στους άρρωστους 
δημοσίους υπαλλήλους. Από κει και πέρα, αρχίζουν να γεννώ-
νται ερωτηματικά. Με ποια λογική εισπράττεται το 3,6% των 
αμοιβών μας από το Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων, αφού 
κάποιος αμείβεται μόνον όταν εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες. 
Ρωτάμε λοιπόν: ποιες υπηρεσίες μας παρέχουν οι πολιτικοί 
υπάλληλοι για να συντηρούμε το ταμείο τους; Πότε, πού και 
πώς μας έδωσαν οι πολιτικοί υπάλληλοι τις υπηρεσίες τους, για 
να τους αμείβουμε με το 3,6% των αμοιβών μας;

Η αφέλεια και η αδιαφορία μας φταίει που επιτρέπουμε να μας 
υφαρπάζουν την αμοιβή μας άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, οι οποίοι 
είναι τελείως άσχετοι με το είδος της υπηρεσίας που παρέχουν οι 
γιατροί στους δημοσίους υπαλλήλους.

Αν είχε τη δυνατότητα ο Πανελλήνιος και ο κάθε τοπικός Ιατρικός 
Σύλλογος να αναλάβει το θέμα και να δώσει λύση, θα το είχε κά-
νει. Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς 
εκλεγμένος εκπρόσωπός μας με το θέμα, προτείνω στον Υφυπουργό 
Οφθαλμίατρο να αναλάβει το θέμα και να το φέρει στη Βουλή, 
προτείνοντας την κατάργηση αυτού του ληστρικού νόμου. Αν και 
αυτός δεν μπορεί να βρει λύση, τότε πρέπει όλοι οι γιατροί βου-
λευτές να φέρουν το θέμα στη Βουλή. Επιτέλους, κάποτε πρέπει 
να σταματήσει η αρπαγή των αμοιβών των γιατρών, προκειμένου 
να πλουτίζουν άσχετα προς τη ιατρική υπηρεσία ταμεία, όπως του 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Είναι επιβεβλημένο αφενός να καταργηθεί ο νόμος και αφετέ-
ρου να απαιτηθεί η αναδρομική επιστροφή των όσων μας έχουν 
παρακρατήσει.
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	 	 	Εφαρμογές	του	ηλεκτρονικού	υπολογιστή	στην	πλαστική	
και	επανορθωτική	χειρουργική	του	προσώπου

	 	 	Η	χημική	σύνθεση	του	καπνού	που	παράγεται	κατά	την	
υψίσυχνη	ηλεκτροχειρουργική

	 	 	Προβλήματα	σε	ασθενείς	τάξης	Α	με	σύνδρομο	Μeniere	
μετά	από	ενδοτυμπανική	έγχυση	γενταμυκίνης

	 	 Η	λιποπλαστική	του	προσώπου	και	του	τραχήλου

	 	 	Δυσλειτουργία	του	αυτονόμου	νευρικού	συστήματος,		
αλλεργία	και	ο	ανώτερος	αεραγωγός

	 	 	Αποκατάσταση	του	αιθουσαίου	συστήματος	με	ασκήσεις	
στον	οξύ	ίλιγγο

	 	 	Ανίχνευση	του	ιού	3	της	παραϊνφλουέντζας	στο	επιθήλιο	
των	ρινικών	κογχών	σε	ασθενείς	με	μεταϊική	οσφρητική		
δυσλειτουργία

	 	 Οσφρητική	λειτουργία	και	ρινικό	οξείδιο	του	αζώτου

	 	 	Το	σύνδρομο	της	μη	αλλεργικής	ρινίτιδος	με	ηωσινοφιλία	
(NARES)

	 	 	Tο	αμφοτερόπλευρο	περιαμυγδαλικό	απόστημα:		
μια	διαγνωστική	πρόκληση

12	  Πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα  
για την ωτοσκλήρυνση μεταξύ των  
ελλήνων ωτορινολαρυγγολογων

14		 	διεθνής προβολή Eλλήνων ωτορινολαρυγγολόγων  
στο medline

	 	 	Αγγειοοίδημα	οφειλόμενο	σε	α-ΜΕΑ	και	σε	ανταγωνιστές	
των	υποδοχέων	της	αγγειοτενσίνης	ΙΙ

	 	 	Κυτταρολογία	με	ψήκτριση	σε	δερματικές	βλάβες	
της	κεφαλής	και	του	τραχήλου

16		 	ενδοκαναλική προσπέλαση για  
κοχλιακή εμφύτευση χωρίς μαστοειδεκτομή,  
τεχνική της βέροιας

18		  λεξικό φωνιατρικής, φωνητικής & 
λογοθεραπευτικής




