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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, μετά από εξουσιοδότηση της Ολομέλειας της
Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ κατά την συνεδρίαση της 14/1/2011, με απόφαση, της 16/1/2011,
αποφάσισε:
Να προκηρύξει 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Πέμπτη 20/1/2011, συμμετέχοντας
στην Πανιατρική απεργία που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου το Σάββατο 15/1/2011, ζητώντας:
 Την απόσυρση του νομοσχεδίου «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και
Άλλες Διατάξεις» που καταθέτει η Κυβέρνηση στη Βουλή
 Να καταγγείλει την στάση του Υπουργού Υγείας που καταθέτει στη Βουλή ένα
απαράδεκτο νομοσχέδιο που ισοπεδώνει γιατρούς, επιβαρύνει ασφαλισμένους και
υποβαθμίζει την περίθαλψη
 Να καταγγείλει την υποκρισία της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που έχει τεράστιες
ευθύνες για τη διάλυση της περίθαλψης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, την παραχώρηση της
περιουσίας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σε ένα αβέβαιης βιωσιμότητα κοινό ταμείο και
διακυβεύει το μέλλον της εργασίας των εργαζομένων του Τομέα Υγείας του
 Να ζητήσει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
και την Κυβέρνηση, προκειμένου να συνταχθεί νομοσχέδιο για διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της
Κοινωνίας, των ασφαλισμένων και των εργαζομένων του χώρου της Υγείας.
 Να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργαζομένους και συνταξιούχους να
ενώσουν τις φωνές διαμαρτυρίας τους, για να σταματήσει η αντιλαϊκή αυτή πολιτική
της Κυβέρνησης και η επιχειρούμενη μεγάλη υποβάθμιση της Υγείας.
Καλούμε όλους τους γιατρούς να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις, για να
εξασφαλίσουμε παρόν και μέλλον στην εργασία μας και την Υγεία των ασφαλισμένων και να
πούμε ένα βροντερό όχι σε ξενόδουλες και ξενοκίνητες πολιτικές στον τομέα της Υγείας.
Γι’ αυτό όλοι μαζί στην απεργία την Πέμπτη 20/1/2011
Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο
προσωπικό ασφαλείας.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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