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ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Την κήρυξη ανένδοτου αγώνα κατά της εφαρμοζόμενης πολιτικής Υγείας ανακοίνωσε
ο ΠΙΣ κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παρεχώρησε το Διοικητικό του
Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Εμ. Καλοκαιρινό και την συμμετοχή των κ.
Αν.Βασιάδη, Γρ.Ροκαδάκη, Στ.Πίνη, Κ.Αλεξανδρόπουλου, Βλ. Παναγιωτίδη, και Ιωαν.
Μπασκόζου.
Οι αντιπρόσωποι του ΠΙΣ επεσήμαναν το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο
διάλογος και η επικοινωνία με τους συναρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες,
ζήτησαν επιτακτικά την απομάκρυνση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Διοικητή
ΕΟΠΥΥ ως προσώπων εξαιρετικά επικίνδυνων και καταστροφικών για την Δημόσια
Υγεία και την Περίθαλψη των πολιτών και έθεσαν δημοσίως προ των ευθυνών τους,
τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την
σημερινή Κυβέρνηση.
Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους, ευθυγραμμισμένες στις
θέσεις του ΠΙΣ, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Παν.
Κατσίκης και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κ. Μιχ. Βλασταράκος.
Κατά την έναρξη της συνέντευξης τύπου που διήρκεσε δύο περίπου ώρες και με τις
περαιτέρω διευκρινίσεις μετά τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους δημοσιογράφους,
οι θέσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου παρουσιάστηκαν ως εξής:
«Το νέο Έτος 2012 ξεκινά με εξαιρετικά δυσοίωνες προοπτικές για την δημόσια Υγεία
και την περίθαλψη των πολιτών εξ αιτίας των δραματικών αδιεξόδων στα οποία
οδήγησαν οι ανερμάτιστες κυβερνητικές πολιτικές, με το θνησιγενές μόρφωμα του
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ΕΟΠΥΥ, τις αδιέξοδες παραπλανητικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης του, καθώς και με
την συνεχόμενη υποβάθμιση του ΕΣΥ.
Ήδη εκδηλώνεται γενικότερη κοινωνική
αναστάτωση με την ουσιαστική
κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, την οποία με πλήρη αίσθηση ευθύνης
επιχειρεί να ανακόψει με τις κινητοποιήσεις του, ο Υγειονομικός Κόσμος της
χώρας.
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανταποκρινόμενος στην απαίτηση όλων των
Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και των Συνδικαλιστικών Ιατρικών Οργανώσεων, κήρυξε
Πανιατρική Πανελλαδική Απεργία από 2 έως 5 Ιανουαρίου 2012 ζητώντας την
άμεση ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού 262/16-12-2011 και των ανακοινώσεων
του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ (21/12/2011 & 27/12/2011), καθώς και των 2456/3-11-2011
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
του ΕΟΠΥΥ και τις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών, που οδηγούν νομοτελειακά
τον Κλάδο των Αυτοαπασχολούμενων Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών σε πλήρη
απαξίωση και τελικά σε κατάργησή του.
Η ΆΜΕΣΗ εφαρμογή της ελεύθερης συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών
πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, για
όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς και η καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης του
ΕΟΠΥΥ με τον Π.Ι.Σ., μετά από επίσημη διαπραγμάτευση, που θα καθορίζει όλα τα
ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου, η οποία θα δίδει τη
δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που επιθυμούν, να συμβάλλονται, αμειβόμενοι
κατά πράξη και περίπτωση, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες διεκδικήσεις της
Πανιατρικής Απεργίας.
Στο απεργιακό πλαίσιο του ΠΙΣ δυναμική διεκδίκηση αποτελεί η άμεση ανάκληση της
επαίσχυντης 141282/ 21-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας που
ενεργοποιώντας
τις διατάξεις του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32), επισημοποιεί την
ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος, εκχωρεί των πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας στα επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών, καταργεί
τις προβλέψεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας περί πλανοδιακής ιατρικής και
ακυρώνει την αποστολή των Ιατρικών Συλλόγων.
Απεργιακή απαίτηση του ΠΙΣ είναι και η διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών
και μισθολογικών δικαιωμάτων των Ιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στις
μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η αναβάθμιση του ΕΣΥ και ο δημόσιος χαρακτήρας του, που με την εφαρμοζόμενη
πολιτική οδηγείται νομοτελειακά σε απαξίωση και εκχώρηση στα επιχειρηματικά
συμφέροντα, αποτελούν πρωτεύοντες απεργιακούς στόχους του ΠΙΣ, που συνδέονται
άμεσα με την επιστημονική και υπηρεσιακή διασφάλιση των υπηρετούντων στα
νοσοκομεία της χώρας Ιατρών.
Η Ιατρική Κοινότητα κατέφυγε στο έσχατο μέσο της Πανιατρικής Πανελλαδικής
Απεργίας έχοντας πλέον εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου με τους αρμόδιους
κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι παρά τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις των
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Ιατρικών Φορέων, εμμένουν πεισματωδώς στις αδιέξοδες πρακτικές τους, που
οδηγούν νομοτελειακά στην δραματική υποβάθμιση του επιπέδου περίθαλψης των
πολιτών και στην εξαθλίωση της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασης των
ιατρών .
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εκπροσωπώντας το σύνολο των Ιατρών της χώρας,
με πλήρη επίγνωση και ευθύνη της θεσμικής και κοινωνικής του υπόστασης,
απευθύνεται ΔΗΜΟΣΙΑ στον Πρωθυπουργό της χώρας και τους Προέδρους των
Πολιτικών Κομμάτων που στηρίζουν την σημερινή κυβέρνηση, από τους οποίους ζητά
να παρέμβουν άμεσα και καταλυτικά αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους και
ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Θέτει επιτακτικά ενώπιον του Ελληνικού Λαού και ενώπιον της Πολιτείας την
δραματική κατάσταση που έχει περιέλθει η Υγεία και η περίθαλψη των πολιτών, οι
οποίοι με τις συγκεκριμένες κυβερνητικές μεθοδεύσεις
εξαπατώνται και
απαξιώνονται καθημερινά .
Β. Καταγγέλλει ότι ο Ιατρικός Κόσμος της χώρας βρίσκεται σε καθεστώς διωγμού από
τους
κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι με τον πλέον απροκάλυπτο,
περιφρονητικό
και εκβιαστικό τρόπο, υποβαθμίζουν και απαξιώνουν την
επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση των ιατρών.
Γ. Ζητά την ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση των πολιτικών προϊσταμένων των Υπουργείων
Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΕΟΠΥΥ,
ως προσώπων εξαιρετικά επικίνδυνων και καταστροφικών για την Δημόσια Υγεία και
την Περίθαλψη των πολιτών.
Δ. Κηρύσσει ανένδοτο αγώνα εναντίον της εφαρμοζόμενης πολιτικής Υγείας και
Περίθαλψης, που μεθοδικά οδηγεί σε εξόντωση τους πάσχοντες πολίτες και σε πλήρη
εξαθλίωση τους Λειτουργούς της Υγείας.
Ε. Καλεί όλους τους Φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων και των συνταξιούχων
της χώρας, καθώς και το σύνολο του Ελληνικού Λαού, να αντιτάξουν με κάθε τρόπο
σθεναρά αντίδραση στις μεθοδευόμενες εις βάρος τους εξελίξεις και να απαιτήσουν
την διασφάλιση του αυτονόητου αγαθού της Υγείας, για το οποίο έχουν πληρώσει και
πληρώνουν βαρύτατο τίμημα από το υστέρημα τους.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις και όλοι οι ιατροί της χώρας, επιβάλλεται να βρίσκονται σε διαρκή
εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα
εν όψει των περαιτέρω εξελίξεων,
προκειμένου να ακυρώσουν με τον αγώνα τους τις μεθοδεύσεις αυτών που
επιβουλεύονται την ποιότητα περίθαλψης των πολιτών και την αξιοπρεπή άσκηση
της Ιατρικής».

