
Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτισσες και συμπολίτες, 
Oι ιατροί της Θεσσαλονίκης, όπως και όλης της Ελλάδας, απεργούν στις 8  και 9 Σεπτεμβρίου 2011, αν-
τιδρώντας στις ρυθμίσεις του νέου φορέα υγείας ( ΕΟΠΥΥ), ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει από

τις 12/9/2011.

Τα κύρια σημεία διαφωνίας είναι τα εξής:

Α. Ασφαλισμένοι διαφορετικών ταμείων ( ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) που πληρώνουν διαφορετικές 
εισφορές καθώς και όσοι δεν πληρώνουν ή δεν έχουν  πληρώσει εισφορές, 

εξομοιώνονται προς το κατώτερο επίπεδο περίθαλψης.

Η πολιτεία διαχειριζόμενη τις εισφορές 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων, εξοικονομεί 
και διαθέτει για την περίθαλψη τους, ένα (1) ευρώ* κάθε μήνα για τον κάθε ένα . 

Αυτό συνιστά κακοδιαχείριση και δήμευση εισφορών. Είναι ντροπή.

Πιστεύουμε, ότι όλοι οι Έλληνες δικαιούνται βασική περίθαλψη υψηλού επιπέδου και πέραν αυτής
επιπλέον παροχές ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Β. Η πολιτεία δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στον ιδιωτικά εργαζόμενο ιατρό 
με τους παρακάτω τρόπους:

στέρησε το δικαίωμα συνταγογράφησης
των μη συμβεβλημένων με το δημόσιο ιατρών, καθοδηγώντας εκβιαστικά τους ασφαλισμένους 

περιορίζοντας την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού.  

λαϊκίζει
υποστηρίζοντας ότι προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη για όλους, αποζημιώνοντας 

με 900€ - 1900€ μεικτά ( προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ) τους ιατρούς 
που θα δέχονται ασθενείς στα συντηρούμενα από τους ίδιους ιατρεία τους.

διατηρεί ανεξόφλητες οφειλές προς τους ιατρούς 12 έως 20 μηνών.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ
την διαφάνεια και τον εξορθολογισμό στην διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων

σύστημα περίθαλψης ανοικτό, ειλικρινές και υγιές ανάλογο των ευρωπαϊκών
την επιβίωση των ιατρείων

τον τερματισμό των δαπανηρών πειραμάτων.
Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτισσες και συμπολίτες ζητούμε τη συμπαράσταση 

και την κατανόησή σας.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*Ο Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί κάθε απεργό ιατρό να προσφέρει 1 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς..

Κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ η μόνη κινητοποίηση του ΙΣΘ 
θα είναι η 48ωρη πανιατρική προειδοποιητική απεργία.
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