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Φίλοι συνάδελφοι.

Η ΠΑΣΚ-ΓΙΑΤΡΩΝ σας καλωσορίζει στην σημερινή σας συνάντηση των προέδρων των 

ιατρικών συλλόγων της χώρας και εύχεται η συνάντηση αυτή να είναι παραγωγική και 

αποτελεσματική.

Σαν παράταξη θέλουμε να καταθέσουμε την εκτίμηση μας και να προτείνουμε σκέψεις για 

συζήτηση .

Η εκτίιιποπ uac είναι ότι η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ δεν συνοδεύεται και με σύγχρονη 

μεταφορά πόρων στο ταμείο του.

Οι πόροι υγείας των συγχωνευμένων ταμείων δεν έχουν μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ γιατί 

προφανώς μεταφέρονται στον κλάδο ασφάλισης .

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε από την αδυναμία καταβολής των δαπανών από τον 8° 

του 2010 τόσο στα νοσοκομεία όσο και στους συμβεβλημένους με τα ταμεία γιατρούς.

Ενώ λοιπόν τα ταμεία έχουν πτωχεΰσει η παρούσα κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου 

υγείας για λόγους τακτικής το αποκρύπτει.

Αδυνατεί όμως και να σχεδιάσει ένα βιώσιμο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 

ακροβατεί μεταξύ του φέματος καί του πρόχειρου νομοθετικού έονου που Φηφίζει κάϋε 

τόσο via την υγεία με νομοϋετήματα τα οποία δεν μπορούν να εφαοαοσϋούν .

Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που ενώ 

επιβάλει στα νοσοκομεία να προσαρμοσθούν σε αυτά από 1ης /10 του 2011 μας είναι 

άγνωστο αν μπορεί να τα καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ.

Στα σχέδια επίσης της πεφωτισμένης ηγεσίας του υπουργείου υγείας και εργασίας είναι η 

κατάργηση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του τέως ΙΚΑ .

Στόχος είναι να καταργηθεί η μονιμότητα των γιατρών του ΙΚΑ και περάσουν όλοι οι γιατροί 

του ΕΟΠΥΥ σε σχέσης ορισμένου χρόνου εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάργηση της οργανικής θέσης στον παλιό φορέα και μη 

μεταφοράς στον νέο φορέα.

Συνεπώς η παράταση της παρούσας κατάστασης των ψευδεπίγραφων σχεδιασμών και 

προτάσεων της ηγεσίας του υπουργείου υγείας, υποβαθμίζει τους γιατρούς οι οποίοι



παρέχουν πλέον δωρεάν υπηρεσίες και συνεχώς υποβαθμίζει την ήδη χαμηλή ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Αν λάβουμε υπόφη μας και την μείωση του χρέους μας κατά 50% τότε αυτό θα έχει 

αλυσιδωτές εφαρμογές και στους πιστωτές του δημοσίου όπως είναι και οι συνάδελφοι 

γιατροί.

Η παράταξη μας εκτιμά ότι στόχος είναι μια πάνια χαμηλή αντιμισθία στον νιατοό 

ανάλονη των μισθών που da επιβάλουν οι δανειστές μας ώστε να καλύώει rtc ποιο 

στοιχειώδεις ανάνκες των ασφαλισμένων και να μεταφέρει σιωπηλά n c  δαπάνες υνείας 

στην τσέπη των νοικοκυοιών.

Η Πρόταση μας προς το σώμα των προέδρων είναι ηλήφη άαεσων πρωτοβουλιών και η 

διαιιόρφωση ολοκληρωαένων προτάσεων ( αν είναι δυνατόν και κοστολονηυένων )τις 

οποίες διαπραναατευόιιαστε τόσο ιιε την πρανιιατική κυβέρνηση του τόπου δηλαδή την 

τρόικα ή το τεχνικό της κλιιιάκιο και ι,ιε την σκιώδη εκλεναένη κυβέρνηση .

Στο σημείο αυτό κάποιοι περισσότερο επαναστάτες από εμάς ίσως αγανακτήσουν γατί 

συνομιλούμε με τους κατακτητές μας, όμως είναι προτιμότερο να συνομιλούν τα επίσημα 

θεσμοθετημένα όργανα που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ΠΙΣ ,Ιατρικοί 

σύλλογοι παρά μεμονωμένα άτομα, παρατρεχάμενοιτης ηγεσίας του υπουργείου υγείας 

και εργασίας .

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουαε νια συζήτηση.

Την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που 

θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και θα είναι σχετικά 

κοστολογημένο.

Θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της κοινωνικής επιλεκτικότητας και όχι της κοινωνικής 

καθολικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας .

Δηλαδή χωρίς να αυξηθούν οι εισφορές εργαζόμενου ,εργοδότη στον κλάδο υγείας του 

ΕΟΠΥΥ που θα αυξήσει το εργασιακό κόστος ,θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες στους 

άνεργους και απόρους και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα συμμετέχουν αναλογικά ανάλογα 

του εισοδήματος τους στις υπηρεσίες υγείας.

Προϋπόθεση λειτουργίας ενός τέτοιου μέτρου είναι η επαρκής πληροφορική υποστήριξη με 

την δημιουργία της κάρτας υγείας του πολίτη.

Η παραπάνω πρόταση κάνει κοινωνό στον περιορισμό της κατανάλωσης υπηρεσιών υγεία 

και τον χρήστη.

Η εργασιακή σχέση των γιατρών και ο τρόπος εμπλοκή τους στο σύστημα θα το 

καθορίσουμε εμείς και θα το προτείνουμε λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες .

Ταυτόχρονό θα πρέπει να μειωθεί δραματικά η παραγωγή ιατρικού δυναμικού καθώς και η 

ανεξέλεγκτη παραγωγή ειδικευμένων γιατρών.



Δεν μπορεί η χώρα να θρέψει αξιοπρεπώς 70000 γιατρούς.

Συμπερασματικά στις παρούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες θα πρέπει την 

πρωτοβουλία των κινήσεων να την πάρουν τα επίσημα θεσμοθετημένα όργανα των 

γιατρών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για την ΠΑΣΚ-ΓΙΑΤΡΩΝ 
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