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Μετά τη διενέργεια εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συ-
νέλευσης με σκοπό την απαλλαγή του απερχόμενου 
Δ.Σ. και τη διεξαγωγή εκλογών στις 13 Ιουνίου για ανά-
δειξη νέου Δ.Σ., τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Εξελέγησαν
Πρόεδρος: Δατσέρης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Αγγέλου Μιχαήλ
Γεν. Γραμματέας: Κουμάκης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Καρφόπουλος Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Κοράκης Θεμιστοκλής
Μέλη: Γουλές Δημήτριος
Ελευθερίου Γεώργιος
Κανελλόπουλος Αναστάσιος
Πατούλης Γεώργιος
Πατσουράκος Φώτιος
Χαντζής Βασίλειος

Aγαπητέ κ. Διευθυντά,

Στις... o κ. Γ. X. υπεβλήθη από μένα 
σε επέμβαση εξαλλαγής ενδοφακού 
στον ΑΟ, ο οποίος οφθαλμός είχε υπο-
βληθεί αλλού σε επανειλλημένες επεμ-
βάσεις για αποκόλληση αμφιβληστρο-
ειδούς. Η επέμβαση αυτή παρουσίαζε 
πολλές τεχνικές προκλήσεις και γι’ αυτό 
μελετήθηκε και σχεδιάστηκε επισταμέ-
νως με έμπειρους συναδέλφους στην 
Ελλάδα και στην Αμερική.

Μετά από υπόδειξή μου, ο ασθενής 
χειρουργήθηκε στην Κεντρική κλινική. 
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή του συναδέλφου του οπι-
σθίου ημιμορίου κ. Π., στην περίπτω-
ση που διεγχειρητικά κρινόταν ότι το 
συνολικό πρόβλημα του ασθενούς θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε ένα 
«χρόνο». Η επέμβαση ήταν εργώδης, 
αλλά επιτυχής. Διεγχειρητικά κρίθηκε 
ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στο οπίσθιο ημιμόριο θα έπρεπε να 
ολοκληρωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Ο ασθενής κατέβαλε στο ιατρείο μου 
την αμοιβή που του ζητήθηκε. Η τιμή 
ήταν εξαιρετικά χαμηλή λόγω της μα-
κράς γνωριμίας μας, των προηγουμέ-
νων ατυχών επεμβάσεων στις οποί-
ες είχε υποβληθεί και λαμβάνοντας 

υπόψιν την απόλυτη εμπιστοσύνη την 
οποία επεδείκνυε στο πρόσωπό μου 
για όλα τα θέματα που αφορούσαν τα 
της επεμβάσεώς του. Για την αμοιβή 
εκδόθηκε ανάλογη απόδειξη.

Στις … υπεβλήθη από εμένα σε επέμ-
βαση καταρράκτη η κα. Α. Ζ., για την 
οποία εκδόθηκε απόδειξη παροχής υπη-
ρεσιών η οποία παρεδόθη (για μεταβί-
βαση στην ασφαλιστική της εταιρεία) 
στο ταμείο της Κεντρικής Κλινικής.

Δύο με τρεις μήνες μετά, προσήθλα 
στο ταμείο της κλινικής και ρώτησα αν 
τα χρήματα για την κα. Ζ. έχουν με-
ταβιβαστεί στην κλινική. Τότε μου ει-
πώθηκε από τον ταμία ότι τα χρήματα 
έχουν μεταβιβαστεί μεν, αλλά επειδή 
πήρα περισσότερα χρήματα από όσα 
θα έπρεπε από τον κ. Γ. Χ., έπρεπε να 
γίνει συμψηφισμός και αντί για 1.263 
ευρώ που ήταν η αμοιβή μου για την 
κα. Α. Ζ., η κλινική θα παρακρατούσε 
περίπου τα 900 και θα έδινε σε μένα 
περίπου 300 ευρώ!!! Όταν εξέφρασα 
την κατάπληξή μου και δήλωσα τη δυ-
σαρέσκειά μου για το σκεπτικό αυτό, 
ο ταμίας με παρέπεμψε στον οικονο-
μικό διευθυντή ο οποίος «θα ερχόταν 
αργότερα».

Ασφαλώς αρνήθηκα να παραλάβω τα 
υπολείμματα της αμοιβής που εκείνη τη 

στιγμή μου προσφερόταν και έτσι έμ-
μεσα να νομιμοποιήσω την προσβλητι-
κή αυτή αυθαιρεσία, αλλά και να μπω 
σε μια διαδικασία επαιτείας για την κα-
θόλα νόμιμη αμοιβή μου. Ασφαλώς, ο 
κ. οικονομικός διευθυντής δεν βρήκε 
χρόνο να επικοινωνήσει μαζί μου μέ-
χρι τώρα, δυο σχεδόν μήνες από την 
προσέλευσή μου στο ταμείο.

Θέλω με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο να εκφράσω την κατάπληξη και 
την αντίθεσή μου στο σκεπτικό αυτό. 
Και αυτό για τους εξής λόγους:

Την αμοιβή μου για τους δικούς μου 
ασθενείς δεν μπορεί κανείς άλλος να 
την προσδιορίσει εκτός από μένα. Η 
συμφωνία της τιμής της αμοιβής μου, 
είναι μεταξύ εμού και του ασθενούς. Το 
τι θα κάνει ο ασθενής με την ασφαλι-
στική του εταιρεία και τι θα κάνει η κλι-
νική με την ασφαλιστική εταιρεία είναι 
ένα άλλο, τελείως διαφορετικό θέμα. 
Εγώ φέρνω τον ασθενή μου στην συ-
γκεκριμένη κλινική (δηλαδή με όρους 
αγοράς, είμαι αυτός που φέρνει κατα-
νάλωση υπηρεσιών υγείας στην κλινι-
κή), η κλινική παίρνει την αμοιβή της 
και εγώ τη δική μου. Δεν θυμάμαι να 
σας έχω ποτέ υποδείξει πόσα χρήματα 
θα πάρετε για κάθε επέμβαση σε κάθε 
ασθενή, είτε της κλινικής, είτε και δικό 

Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Επιστολή κ. Η. Παντελίδη προς διευθυντή…
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μου. Δεν δέχομαι λοιπόν με κανέναν 
τρόπο να υπεισέρχεσθε στην δική μου 
αμοιβή. Αυτά ως γενικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τώρα.
Ο κ. Γ. Χ. ΔΕΝ υπεβλήθη σε επέμβα-

ση καταρράκτη. Υπεβλήθη σε μια πο-
λύ πιο πολύπλοκη και λεπτή επέμβα-
ση. Η αμοιβή θα μπορούσε να είναι 
τουλάχιστον διπλάσια από αυτή που 
ζητήθηκε. Ο κ. Γ. Χ. με πλήρωσε στο 
ιατρείο μου και γι’ αυτό εξεδόθη ισό-
ποση απόδειξη. Πώς είναι δυνατόν να 
τολμά κανείς, έστω να σκεφθεί μόνο, 
ότι μπορεί να αφαιρέσει από τον ια-
τρό σχεδόν τα τρία πέμπτα της αμοι-
βής του, αμοιβή για την οποία θα φο-
ρολογηθεί σε όλο το ποσόν και αμοιβή 
την οποία πήρε για μια επέμβαση στην 
οποία κατανάλωσε πολύ περισσότερες 
δυνάμεις και χρόνο και σκέψη από μια 
επέμβαση ρουτίνας; Μόνο ο εθισμός 

στην απαξίωση του ιατρικού λειτουρ-
γήματος θα μπορούσε να επιτρέψει 
μια τέτοια σκέψη, πόσο μάλλον μια 
τέτοια ενέργεια.

Είναι επίσης προκλητικός ο επιχειρού-
μενος συμψηφισμός. Δεν υπάρχει κα-
μία σχέση της αμοιβής από τον κ. Γ. 
Χ. με την αμοιβή από την κα. Α. Ζ. Δεν 
είναι δυνατόν να γίνεται παρακράτη-
ση της αμοιβής μου από την επέμβα-
ση της κας Α. Ζ., διότι θέλετε να αφαι-
ρέσετε χρήματα από την αμοιβή μου 
από την επέμβαση στον κ. Γ. Χ. Ο συμ-
ψηφισμός αυτός είναι πράξη παράνο-
μη, συνιστά κατάχρηση δικαιώματος 
και, βέβαια, είναι «ηθικά» ανεπίτρε-
πτη, αλλά και προσβλητική για τον ια-
τρό που φέρνει ασθενείς και χρήμα-
τα στην κλινική. Υποδηλώνει δε, την 
απαξίωση του ιατρικού λειτουργήμα-
τος και στρεβλή προσέγγιση στις σχέ-

σεις ιατρού - κλινικής.
Θέλω να πιστεύω ότι η ανεπίτρε-

πτη και προσβλητική αυτή προσέγγι-
ση υπήρξε χωρίς γνώση των πραγμα-
τικών δεδομένων, ήταν απλώς ατυχής 
και γι’ αυτό ζητώ να αναθεωρηθεί πά-
ραυτα.

Θέλω να συνεχίσω να ελπίζω ότι μα-
ζί, με αμοιβαίο σεβασμό, μπορούμε 
να οικοδομήσουμε συνθήκες για την 
κατά πάντα άριστη παροχή υπηρεσι-
ών στους ασθενείς μας. Κάθε αντίθε-
τη ενέργεια που τραυματίζει αυτήν την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, πρέπει να στα-
ματά εν τη γεννέσει της.

Με εκτίμηση
Ηλίας Π. Παντελίδης 
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