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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η ενημερωτική ημερίδα για τις εξελίξεις στην υγεία που οργάνωσε 
ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας. 
Την εκδήλωση πλαισίωσαν ο βουλευτής κ. Τσιάρας, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός, ο  πολι-
τευτής κ. Παππάς και αντιπρόσωπος του βουλευτού κ. Σαλαγιάννη, ενώ μήνυμα συμπαραστάσε-
ως έστειλε ο Δήμαρχος Σοφάδων που απουσίασε λόγω ανωτέρας βίας.  
Η παρουσία τους και η παρουσία των ελάχιστων αντιπροσώπων συλλόγων και σωματείων κοινω-
νικών ομάδων, δεν αντισταθμίζει την κραυγαλέα απουσία της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων 
(βουλευτών, αντιπεριφερειάρχη, δημάρχων και εκπροσώπων των σωματείων) που προσεκλήθη-
σαν όλοι και με ιδιαίτερες προσκλήσεις. 
Με τον τρόπο αυτό, εμφανίζονται να δηλώνουν την απροθυμία ή αδυναμία τους να φέρουν το βά-
ρος της εκπροσώπησης που τους έχει ανατεθεί, την αδιαφορία τους για το μέλλον αυτών που έ-
χουν ταχθεί να υπερασπίζονται και να εκπροσωπούν και την άνευ(;) όρων παράδοσή τους στα 
ισοπεδωτικά σχέδια των εφαρμοστών του μνημονίου και των φερεφώνων της «τρόικα». 
Αφού έγινε ευρεία ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου κυρίους Καρδαρά, Τάκα, 
Παπούλια, Κουλοκτσή και Αναστασίου, από τον εκπρόσωπο των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών 
κ. Παππά και των Νοσοκομειακών κ. Αθανασίου, έγινε κατανοητό ότι οι πρόχειρες και ασύντακτες 
προσπάθειες «οικονομίας» και η προς τα κάτω συμπίεση των παροχών υγείας, θα οδηγήσουν σε 
τεράστια υποβάθμιση του επιπέδου τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης.  
Η υγεία θα μετατραπεί σε δυσπρόσιτο αγαθό και ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα στα χέρια των επι-
χειρηματιών που θα εκμεταλλευτούν το κενό της κρατικής ανεπάρκειας και οι γιατροί σε προλετα-
ριοποιημένο φθηνό εργασιακό δυναμικό για τα «Super Market» της υγείας. 
Από την συνολική διαδικασία, διαμορφώθηκαν ορισμένα συμπεράσματα: 

1. Οι εξελίξεις στην υγεία τόσο στην νοσοκομειακή όσο και στην πρωτοβάθμια δεν αφορούν 
μόνο τους γιατρούς αλλά όλη την κοινωνία αφού πρόκειται να υποβαθμίσουν δραματικά το 
επίπεδο της δημόσιας υγείας. 

2. Οι γιατροί της Καρδίτσας όπως και οι γιατροί όλης της Ελλάδος, αρνούνται να συνάψουν 
την εξευτελιστική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ η οποία κοστολογεί με 1 ευρώ την εξέταση του 
ασθενούς, διαθέτει μόνο 4 ώρες την ημέρα στους ασθενείς για να επισκεφτούν το γιατρό 
τους και πρόκειται να συσσωρεύσει ένα τεράστιο αριθμό ασθενών σε ελάχιστα ιατρεία (α-
ναλογιστικά 166 ασθενείς ανά γιατρό την ημέρα (4ωρο)), εξευτελίζοντας τη σχέση γιατρού 
και ασθενούς και μηδενίζοντας κάθε ελπίδα σωστής ασκήσεως της ιατρικής. Είμαστε πρό-
θυμοι να υπηρετήσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο ακόμη και με προσφορά δωρεάν υπηρε-
σιών όπου χρειαστεί αλλά δεν θα συναινέσουμε σε μεθοδεύσεις που εξευτελίζουν το ιατρι-
κό λειτούργημα και υποβαθμίζουν την επιστήμη μας και την υγεία των συμπολιτών μας. 

3. Ο Ιατρικός Σύλλογος, υπηρετώντας τον θεσμικό του ρόλο που δεν είναι αυτός ενός απλού 
συνδικαλιστικού και συντεχνιακού φορέα των γιατρών, ούτε φυσικά ενός απλού παρατηρη-
τή των εξελίξεων αλλά αυτός ενός επίσημου οργάνου της Πολιτείας που έχει το δικαίωμα 
και την υποχρέωση να παρεμβαίνει στα θέματα που αφορούν την υγεία, θα κλιμακώσει τις 
κινητοποιήσεις των μελών του αλλά και την δραστηριότητα ενημερώσεως του κοινού του 
νομού μας που απ΄ ότι φαίνεται δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οι επερχόμενες αλλαγές στην 
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υγεία οδηγούν σε μία πρωτοφανή και χωρίς προηγούμενο ραγδαία προς τα κάτω ισοπέ-
δωση  του της Δημόσιας υγείας στον τόπο μας. 
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