ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ!!
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ!!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!
Η δημοσιοποίηση της κυβερνητικής πρότασης για τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στον
ΕΟΠΥΥ ξεσηκώνει για άλλη μια φορά θύελλα διαμαρτυριών στη συντριπτική πλειοψηφία
των μαχόμενων αυτοαπασχολούμενων γιατρών . Η πρόταση δεν αποτελεί βέβαια κεραυνό
εν αιθρία. Υλοποιεί κατά γράμμα το νόμο Λοβέρδου που το Φλεβάρη του 2011 αποτέλεσε
την αφορμή για τον πρωτόγνωρο ξεσηκωμό των γιατρών , υπακούει πιστά στην πολιτική –
λαίλαπα της κυβέρνησης –ΔΝΤ και ΕΕ που επιθετικά συναινούν ΝΔ και ΛΑΟΣ (βλ. το νόμο
έκτρωμα για την παιδεία). Μια πολιτική ισοπέδωσης κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους, μια
πολιτική δυστυχίας για τη λαϊκή υγεία και τους υγειονομικούς .
Το νέο νομοσχέδιο Λοβέρδου (31/8) πιστό σε αυτή την πολιτική περιλαμβάνει μια σειρά
από αντιδραστικές ρυθμίσεις συμμαχώντας με το μεγαλοδιευθυντικό και
μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο, προχωρεί ακάθεκτο στην επιχείρηση κατεδάφισης του
ΕΣΥ μέσω της πλήρους ιδιωτικοποίησης ενώ με την εκχώρηση της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος στον ΠΙΣ και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στους Ιατρικούς Συλλόγους «κλίνει το μάτι» σε αυτούς που χρόνια τώρα με
πρόσχημα τον ψευδεπίγραφο ιατρικό πληθωρισμό δεν κρύβουν την πρόθεσή τους για
θέσπιση φραγμών στην απρόσκοπτη επαγγελματική εξέλιξη των νέων γιατρών.
Η πρόταση για τον ΕΟΠΥΥ προκαλεί σοκ! Περίπου 9000 γιατροί με το …καλημέρα θα
βρεθούν εκτός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης . Η μέση μηνιαία αποζημίωση
υπολογίζεται σε περίπου 1000 ευρώ με απόδειξη παροχής υπηρεσιών χωρίς ασφαλιστικά
και εργασιακά δικαιώματα για εξυπηρέτηση κατά μέσο όρο περίπου 2500 ασφαλισμένων
το μήνα(!) με άμεσο αποτέλεσμα τη χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών στην εργαζόμενη
πλειοψηφία που σήμερα πλήττεται ανεπανόρθωτα από την καταστροφική πολιτική και
στον τομέα της υγείας.
Το πρόβλημα γίνεται τεράστιο ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς που στο φάσμα του
πλήρους αποκλεισμού τους από το ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ ένεκα της κυβερνητικής και
τροικανής απαίτησης για «δέκα φεύγουν ….κανένας δεν διορίζεται» πρακτικά τροφοδοτούν
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς την ανεργία του κλάδου.
Οι γιατροί του ΙΚΑ που στην συντριπτική τους πλειοψηφία παραμένουν χωρίς ασφαλιστικά
δικαιώματα καλούνται σε ασφυκτικές συνθήκες λόγω της τεράστιας έλλειψης
προσωπικού συνεπεία και των εκατοντάδων απολύσεων συμβασιούχων έργου να
εξυπηρετήσουν χιλιάδες ασφαλισμένους των άλλων ταμείων με τις ίδιες πενιχρές αμοιβές!
Η κυβερνητική επιδρομή πλήττει ενιαία όλους τους κλάδους .Οι έντιμοι γιατροί του ΕΣΥ
δουλεύουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες που προκαλεί η δραματική μείωση πόρων και
προσωπικού και η οικονομική τους αφαίμαξη από την εφαρμογή της δραστικής
περικοπής μισθών και επιδομάτων.

Την ίδια στιγμή ανοίγει ορθάνοικτα ο δρόμος για την πλήρη επέλαση του επιχειρηματικού
κεφαλαίου (ιατρικού και μη) στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο κρατικοδίαιτος
ιδιωτικός τομέας ευνοούμενος απόλυτα από την πρόσφατη τροπολογία στο νόμο
Βενιζέλου για το ψευδεπίγραφο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που καταργεί και τον
περιορισμό της αναλογίας 51%-49% υπέρ των γιατρών στη μετοχική σύνθεση των ιατρικών
εταιριών , κυριαρχεί πλήρως την ώρα που χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι γιατροί
οδηγούνται στον επαγγελματικό αφανισμό.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις χτυπούν ανεπανόρθωτα τη λαϊκή υγεία. Οδηγούν σε ένα σύστημα
υγείας που θα αναγκάζει ολοένα και περισσότερους χαμηλόμισθους και
χαμηλοσυνταξιούχους να πληρώνουν από την τσέπη τους .Η πλήρης αδυναμία των
νοσοκομείων λόγω της τρομερής έλλειψης πόρων και προσωπικού να ικανοποιήσουν την
κατακόρυφη αύξηση της προσέλευσης και η αδυναμία να σηκώσει η εργατική οικογένεια
το κόστος της ιδιωτικής υγείας προμηνύει αύξηση όλων των δεικτών νοσηρότητας και
θνητότητας του πληθυσμού. Σχετική και η εμπειρία από τις χώρες που πέρασε το ΔΝΤ σε
Ανατολή και Δύση που οδήγησε σε σαφή πτώση του προσδόκιμου επιβίωσης!!
Τι μπορεί όμως να σταθεί εμπόδιο σε αυτόν τον απίστευτο κατήφορο; Πως μπορεί να
ανατραπεί αυτή η πολιτική που δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές , παιδεία και πολιτισμό;
Στον κοινωνικό πόλεμο του αστικού μπλοκ εξουσίας κυβέρνησης-ΝΔ-ΔΝΤ-ΕΕ και ΜΜΕ
δεν μπορεί να απαντήσει ο γραφειοκρατικός και ηττημένος συνδικαλισμός.
Η πρόσφατη έκτακτη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εκφράζει την
αντίθεσή της στις προτάσεις των Υπουργείων για τις ιατρικές αμοιβές υστερεί όμως
τραγικά και στην ανάδειξη της βασικής αιτίας γι α την άσκηση της πολιτικής και των μέσων
για την ανατροπή της . Εγκλωβισμένες οι πλειοψηφίες των Ιατρικών Συλλόγων στον
αποτυχημένο και… μοναχικό δρόμο της γραφειοκρατίας και της ουσιαστικής
συναίνεσης με την κυβέρνηση αγνοούν «τις βουές των πλησιαζόντων γεγονότων» που
λέει και ο ποιητής. Γυρίζουν την πλάτη στην απαίτηση της κοινωνίας και των γιατρών για
άμεση δημοκρατία και διαδικασίες βάσης.
Απορρίπτουμε κατηγορηματικά το νέο νομοσχέδιο Λοβέρδου!
Κανένας γιατρός να μην υπογράψει την επαίσχυντη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ! Κανένας
γιατρός σύμμαχος της αντιδραστικής πολιτικής! Ελεύθερη πρόσβαση όλων των γιατρών
με αποδοχές αντάξιες της υψηλής αποστολής τους.
Μόνη λύση ο ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ για την ανατροπή της
βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης, ΔΝΤ, ΕΕ.
Εμπρός για πραγματικούς αγώνες διαρκείας υπεράσπισης της αξιοπρέπειας μας και της
λαϊκής υγείας .
Ο αγώνας στα χέρια των γιατρών. Κάτω τα παζάρια των γραφειοκρατών!
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