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Μετά τθν ςυνάντθςθ του προεδρείου του ΙΑ με τον κ. Βουδοφρθ, πλθροφορθκι- 
καμε και μείσ ότι θ κόκκινθ γραμμι που ζκεςε ο κ. Πατοφλθσ (εκφράηοντασ πικανά 
και τισ δεξιζσ πλειοψθφίεσ άλλων ιατρικϊν ςυλλόγων) είναι θ ελεφκερθ ςυνταγο- 
γράφθςθ. Αυτό με άλλα λόγια ςθμαίνει ότι κα μποροφςαμε να αγνοιςουμε (ποιοι;) 
τισ άκλιεσ μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ για τουσ γιατροφσ που κα ςυμβλθκοφν με τον 
ΕΟΠΤΤ, κα μποροφςαμε να παραιτθκοφμε από τθν διεκδίκθςθ μιασ αξιοπρεποφσ 
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ, αρκεί να μποροφν να ςυνταγογραφοφν ςτα βιβλιάρια των 
αςφαλιςμζνων όςοι γιατροί δεν ςυμβλθκοφν… 
Ωσ νοςοκομειακόσ γιατρόσ, και μθ ζχοντασ άμεςθ επαγγελματικι ςχζςθ με τον ΕΟ- 
ΠΤΤ, ευαιςκθτοποιοφμαι κυρίωσ από τθν κακθμερινι μου επαφι με τουσ ειδικευό- 
μενουσ, αντιλαμβανόμενοσ τισ ηοφερζσ επαγγελματικζσ τουσ προοπτικζσ. Πιςτεφο- 
ντασ ότι το κφριο κριτιριο των διεκδικιςεων του ΠΙ και των Ι κα ζπρεπε να είναι 
θ προςταςία αυτϊν ακριβϊσ των ςυναδζλφων, δθλ. των νζων γιατρϊν, κεωρϊ ότι 
το αίτθμα που διατυπϊκθκε (μόνο ςτα χαρτιά απ’ ό,τι φαίνεται ) από τον ΠΙ για 

δυνατότητα να συμβληθεί με τον νέο 

φορέα όποιος γιατρός επιθυμείμε όρους 

αξιοπρεπούς αμοιβής (κατά πράξη και 

περίπτωση ) ήταν η καλύτερη δυνατή στις 

παρούσες συνθήκες. Δίπλα ςε αυτό το κυρίαρχο αίτθμα , το αίτθμα 
τθσ ελεφκερθσ 
ςυνταγογράφθςθσ για όςουσ δεν κελιςουν να ςυμβλθκοφν – κεωρθτικά ςωςτό- 
αποκτά αναγκαςτικά δευτερεφοντα και ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα. 
Σο ςυμπλθρωματικό όμωσ αυτό αίτθμα, βακμιαία μετατρζπεται (ι επιδιϊκεται να 
μετατραπεί ) με ευκφνθ των ςυνδικαλιςτϊν τθσ ΝΔ, ςε κυρίαρχο διακφβευμα ςτθν 
αντιπαράκεςθ του ιατρικοφ ςϊματοσ με τθν κυβζρνθςθ, ςε βάροσ του βαςικοφ δι- 
εκδικθτικοφ ςτόχου. 
Ασ δοφμε τισ διάφορεσ αναγνϊςεισ αυτισ τθσ «διολίςκθςθσ»: 

● ε μεγάλο βακμό μζςω αυτισ εκφράηεται θ διάκεςθ για αποδοχι τθσ ςυνζχιςθσ 
τθσ ςτρεβλισ κατάςταςθσ που επικρατεί και ςιμερα ςτο χϊρο των αςφαλιςτικϊν 
ταμείων. Να διατθρθκεί δθλαδι θ νοοτροπία (και θ ςυνεπαγόμενθ πρακτικι) ότι θ 
υγειονομικι αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι μόνο για ςυνταγζσ και παραπομπζσ, ενϊ θ 
ουςιαςτικι ιατρικι κάλυψθ κα πρζπει να πλθρϊνεται ιδιωτικά. Να ςυνεχίςει να 
κεωρείται φυςικό ότι θ ταμειακι ιατρικι είναι για τουσ αςφαλιςμζνουσ χωρίσ αντί- 
κριςμα και για τουσ γιατροφσ πάρεργο! Ενϊ δθλ. υποτίκεται ότι καταγγζλλουμε τθν 
κυβζρνθςθ ότι επιδιϊκει τθν μετακφλθςθ του κόςτουσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, τθν 
ίδια ςτιγμι τθσ «κλείνουμε το μάτι» λζγοντάσ τθσ: ζτςι κι αλλιϊσ ςτο ίδιο κα κατα- 
λιξουμε – να ςυνεχίςει να πλθρϊνει ο αςφαλιςμζνοσ από τθν τςζπθ του. Ασ μθ 
πλθρϊνει μόνο τουσ γιατροφσ του φορζα, αλλά όλουσ…! Σθν προοπτικι να καλφ- 
πτεται ουςιαςτικά ο αςφαλιςμζνοσ χωρίσ να βάηει το χζρι ςτθν τςζπθ οφτε καν τθν 
ςκεφτόμαςτε… Ο εκχυδαϊςμζνοσ «ρεαλιςμόσ» ςε ακραία μορφι…. 

● τθν ίδια αντίλθψθ ςτθρίηεται και μία ερμθνεία τθσ ομαδικής 

άρνησης για ςφμ- 
βαςθ με τον ΕΟΠΤΤ. Τπάρχουν αρκετοί που –ςωςτά- βλζπουν τθν κακολικι άρνθςθ 



ςφμβαςθσ ςαν μζςο πάλθσ, ςαν μορφή αγώνα για να πετφχουμε μια καλι 
ςφμβα- 
ςθ. Τπάρχουν όμωσ και πολλοί που βλζπουν τθν άρνθςθ ςφμβαςθσ ςαν μόνιμθ επι- 
δίωξθ, ςαν κατάςταςθ που καλό κα ιταν να παγιωκεί : πχ «εμείσ οι παιδίατροι να 
μθν ςυμβλθκοφμε», «εμείσ οι ρευματολόγοι να μθ ςυμβλθκοφμε» κλπ κλπ… 

● Σο αίτθμα για εκ των προτέρων εξαςφάλιςθ τθσ ελεφκερθσ 
ςυνταγογράφθςθσ 
(υποτίκεται γραμμι άμυνασ αν οι αμοιβζσ παραμείνουν εξευτελιςτικζσ ), δθλ. πριν 
επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ αξιοπρεποφσ ςφμβαςθσ , είναι και από τακτικι άποψθ αφε- 
λζσ. Ζθτάμε με άλλα λόγια από τθν κυβζρνθςθ, που πιζηει να ςφρει τουσ γιατροφσ 
ςε ζνταξθ με επαχκείσ όρουσ, να …μασ βοθκιςει να μθν ενταχκοφμε !! 
ε κάκε περίπτωςθ, θ ιεράρχθςθ τθσ ελεφκερθσ ςυνταγογράφθςθσ ςαν κυρίαρχου 
διακυβεφματοσ για το ιατρικό ςϊμα, αποτελεί ωμό ξεποφλθμα των ςτόχων που εί- 
χαν ομόφωνα διατυπωκεί μζςα από τισ αποφάςεισ του ΠΙ τουσ προθγοφμενουσ 
μινεσ και μζςα από τθν διακιρυξθ του παν-ιατρικοφ μετϊπου. Ο πρόεδροσ του ΙΑ 
κα πρζπει να δϊςει εξθγιςεισ ςτθν Γ του ΠΙ. 
Δεν είναι μακριά από τθν πραγματικότθτα να ποφμε πωσ τζτοιου είδουσ παλινωδίεσ 
και αγοραίεσ αντιλιψεισ είναι αναμενόμενεσ από ςυνδικαλιςτζσ τθσ δεξιάσ ( όταν 
μάλιςτα οι αντιλιψεισ αυτζσ αντιπροςωπεφουν αυκεντικά- δυςτυχϊσ- και τισ από- 
ψεισ μεγάλου αρικμοφ γιατρϊν ). 

Η πραγματικότθτα αυτι δθμιουργεί ςτουσ αριστερούς 

συνδικαλιστές ςοβαρζσ υ- 
ποχρεϊςεισ. Πρζπει οι όποιεσ κακυςτεριςεισ να ξεπεραςτοφν και μπροςτά ςτθν Γ 
του ΠΙ να γίνει προςπάκεια να αποςαφθνιςκοφν και οι ςτόχοι, και οι αρχζσ που 
αυτοί βαςίηονται και θ τακτικι που κα τουσ εξυπθρετιςει αποτελεςματικά: 
- Πρϊτα απ’ όλα να επιδιϊξουμε να γίνει ςαφισ θ εκτίμθςθ των επιδιϊξεων τθσ κυ- 
βζρνθςθσ (μετακφλθςθ του κόςτουσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, ςτοιχείο τθσ πολιτικισ 

τθσ για «ξιλωμα» κάκε ίχνουσ κράτουσ πρόνοιασ) και θ δικι μασ απάντηση 
απζνα- 
ντι ςτθν πολιτικι αυτι. Η δικι μασ απάντθςθ – άςχετα με τισ διαφορζσ μασ πάνω 

ςτισ ςτρατθγικζσ ςυγκρότθςθσ τθσ ΠΦΤ- μορφοποιείται ςιμερα ςτο αίτημα 

για ε- 

νιαίο ασφαλιστικό φορέα πουθα παρέχει 

επαρκείς ποιοτικά και ποσοτικά υπη- 

ρεσίες χωρίς περικοπές παροχών και χωρίς 

πρόσθετες επιβαρύνσεις και θα αμεί- 

βει αξιοπρεπώς τους γιατρούς που θα 

θελήσουν να συμβληθούν. Κάκε μετακίνθ- 
ςθ από αυτι τθν κζςθ που ενςωματϊνει ςτοιχεία των κυβερνθτικϊν επιδιϊξεων, 
κα 
πρζπει να καταγγελκεί από μασ- όχι μόνο ωσ προσ τθν διαδικαςτικι τθσ διάςταςθ, 
δθλ. τθν ακζτθςθ τθσ υπογραφισ των δεξιϊν ςυνδικαλιςτϊν, αλλά και ωσ προσ τθν 
ουςία τθσ. 

- Ωσ προσ το ηιτθμα τθσ αμοιβής, ο ΠΙ , πολεμϊντασ με κάκε τρόπο τισ 
εξευτελιςτι- 
κζσ ρυκμίςεισ που προωκεί θ κυβζρνθςθ, κα πρζπει να επιμείνει ςτθν ςτόχευςθ για 



αμοιβι κατά πράξθ και περίπτωςθ. Κατά τθν γνϊμθ μου, κα πρζπει να προςτεκεί 
και θ ρφκμιςθ για πλαφόν (όχι μόνο για λόγουσ τακτικισ- ρεαλιςτικότερθ προςζγγι- 
ςθ για ζλεγχο του κόςτουσ- αλλά και για λόγουσ ουςίασ: ευνοϊκό για τουσ νζουσ για- 
τροφσ, ενςωμάτωςθ ςτοιχείων εξυγίανςθσ ςτθν ιατρικι πρακτικι που προτείνουμε 
εμείσ οι ίδιοι). 
Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, ο μόνοσ δρόμοσ είναι αυτόσ τθσ 

μαζικής 

συλλογικής διεκδίκησης. Η μαηικι άρνθςθ ςφμβαςθσ 
αποτελεί μια αποτελεςματικι 
μορφι αγϊνα για να ανατραπεί θ κυβερνθτικι πολιτικι και να διεκδικθκοφν οι ςτό- 
χοι μασ. Μακριά από άγονα ψευτοδιλιμματα του τφπου «ναι ι όχι ςτον ΕΟΠΤΤ», 
«διάλογοσ ι όχι μετθν κυβζρνθςθ» , οφείλουμε να εργαςτοφμε ϊςτε ο κλάδοσ να 
διαπραγματευκεί το μζλλον του με τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ ενότθτασ, αποφα- 
ςιςτικότθτασ και ςυςπείρωςθσ , ζχοντασ ξεκάκαρουσ ςτόχουσ. Οι ςυνδικαλιςτζσ τθσ 
αριςτεράσ ζχουν κακικον να βάλουν τισ δεξιζσ πλειοψθφίεσ μπροςτά ςτισ ευκφνεσ 
τουσ, ζχουν κακικον να απευκυνκοφν μαηικά ςτουσ γιατροφσ και να τουσ καλζςουν 
να γίνουν οι κφριοι ρυκμιςτζσ των εξελίξεων. 


