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Πρoς
Tο ∆Σ του ΠΙΣ
Την Παρασκευή 24/2/2012 και ώρα 3:55 µ.µ., πήραµε e-mail από τον ΠΙΣ που
αφορούσε την αναγγελία της Πανιατρικής απεργίας για την Τετάρτη 29/2/2012, ως
αντίδραση για την ψήφιση του "Εφαρµοστικού Νόµου" στην Βουλή.
Οι λόγοι της αντίδρασης του ΠΙΣ σοβαρότατοι, αλλά η συγκεκριµένη µέθοδος πάλης
καταδικασµένη να αποτύχει λόγω ελλιπέστατης οργάνωσης.
∆εν είναι δυνατόν να αναγγέλεται Πανελλήνια Πανιατρική απεργία 5 ηµέρες πριν και
µάλιστα παραµονές εορταστικό τριήµερου.
Όσο καλή διάθεση και ετοιµότητα µπορεί να έχουν τα προεδρεία των Ιατρικών Συλλόγων και όσο καλή χρήση των σύγχρονων µέσων ενηµέρωσης των µελών µπορεί να γίνεται,
είναι ανθρωπίνως αδύνατον να απαιτήσουµε από τα µέλη µας να απεργήσουν την στιγµή
που οι περισσότεροι ενηµερώθηκαν µόλις την προηγούµενη ηµέρα της απεργίας.
Πρέπει να γίνει κατανοητή και η ποικιλότητα και η διασπορά του ιατρικού κόσµου.
Καταντάει φαιδρό να απεργεί στο τέλος ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆Σ και όλοι οι άλλοι
να είναι στον χώρο εργασίας τους.
Όταν υπάρχουν επείγοντα και σοβαρά θέµατα που οφείλει και πρέπει να αντιδράσει
άµεσα ο ΠΙΣ, πρέπει να γίνεται σωστή διαχείρηση των τρόπων αντίδρασής του όπως:
1) Tεκµηριωµένη και σωστά οργανωµένη ενηµέρωση του κοινού και των ΜΜΕ µέσω
συνέντευξης τύπου του ∆Σ του ΠΙΣ.
2) Προσωπική ενηµέρωση των γιατρών-βουλευτών στην Βουλή, από τα µέλη του ∆Σ, για
τις θέσεις του Ιατρικού κόσµου.
3) Προσωπική ενηµέρωση των κατά τόπους βουλευτών από τα Προεδρεία των Ιατρικών
Συλλόγων.
4) Έκτακτη σύγκλιση των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων µε ευρεία δηµοσιότητα στα
ΜΜΕ που θα γίνεται απο ένα ΠΛΗΡΕΣ και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ Γραφείο Τύπου και
Επικοινωνίας.
Η Πανελλαδική Πανιατρική Απεργία πρέπει να είναι το τελευταίο και υπέρτατο όπλο της
Ιατρικής κοινότητας και όχι απλά "µία τουφεκιά στον αέρα" για να πούµε ότι κάναµε το
καθήκον µας.
Για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να έχει οργανωθεί σωστά και να υπάρχει η χρονική
δυνατότητα ενηµέρωσης των γιατρών για να πεισθούν να συµµετάσχουν.
Η ιατρική κοινότητα στην πλέον δύσκολη στιγµή του κλάδου, εµπιστευόµενη το ανώτατο
όργανό της, τον ΠΙΣ, απαιτεί από το νέο ∆Σ την υιοθέτηση δραστικών και αποτελεσµατικών
µέτρων για την αντιµετώπιση της εχθρικής και αντιϊατρικής στάσης της Πολιτείας.
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