Πειραιάς, 21-11-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κραυγή αγωνίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά για την ΠΦΥ
μετά τις θέσεις του Υπουργού Υγείας
όπως επαναδιατυπώθηκαν σε έκτακτη συγκέντρωση στις 20-11-13 στον ΟΛΠ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά κρίνει αναγκαία την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, διότι ο Υπουργός
Υγείας στην τοποθέτησή του, την Τετάρτη 20-11-2013 στην έκτακτη συγκέντρωση του Ιατρικού Συλλόγου
Πειραιά στο Μέγαρο του ΟΛΠ, έδειξε εμφανώς ότι δεν έχει γνώση των διεθνών επιστημονικών
δεδομένων, σχετικά με την Περίθαλψη των πολιτών και των αναγκών της. Επίσης μετά παρρησίας
δήλωσε ότι «ασκεί την πολιτική της Κυβέρνησης» και ότι ο ίδιος απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του
Πρωθυπουργού.
Εκτός των άλλων, επιγραμματικά τόνισε :
• Την απόλυση χιλιάδων ιατρών από την ΠΦΥ
• Την απομάκρυνση χιλιάδων ιατρικών ειδικοτήτων από την ΠΦΥ
• Την εκχώρηση πακέτων εργαστηριακών εξετάσεων σε ιδιωτικά συμφέροντα κατόπιν συμφωνιών
• Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Καζακστάν, επικαλέστηκε την Διακήρυξη της
Διεθνούς Διάσκεψης για την ΠΦΥ που έλαβε χώρα το 1978 στην Άλμα-Άτα, η οποία όμως αναφερόταν
σε χώρες του τρίτου κόσμου που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν υποτυπώδη πρόληψη και
περίθαλψη για τους πολίτες τους χωρίς να διαθέτουν ιατρούς και μέσα
• Απέρριψε σχεδόν στο σύνολό της την αναγκαιότητα εξέτασης των πολιτών στην ΠΦΥ από ιατρούς
ειδικοτήτων, τόσο στις δομές της Δημόσιας Υγείας, όσο και των συμβεβλημένων ιατρών
• Κατέστησε σαφές, ότι δεν είναι μείζονος σημασίας η επάρκεια και η ασφάλεια της φαρμακευτικής
αγωγής, αλλά το κόστος της στον Κρατικό Προϋπολογισμό
• Θέλει να θεσμοθετήσει την Αντιποίηση της Ιατρικής Ειδικότητος, ισχυριζόμενος ότι η οφθαλμολογική
εξέταση μπορεί να γίνει από Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο
Η εφαρμογή των θέσεων αυτών θέτει σε άμεσο κίνδυνο την Υγεία του Ελληνικού Λαού και όχι μόνο.
Κανένα σύστημα Υγείας δεν μπορεί να είναι ασφαλές και επαρκές όταν ο Υπουργός δεν μπορεί να
αιτιολογήσει, γιατί ο ασφαλισμένος πολίτης εν έτει 2013 αντί να απολαμβάνει ειδικευμένες ιατρικές
υπηρεσίες, να του παρέχονται υπηρεσίες «μειωμένης επιστημονικής εγκυρότητας» από άλλες ιατρικές
ειδικότητες αντί αυτών που χρειάζεται. Η αποδόμηση μέσω «ανθρωποθυσίας» και της «εκατόμβης»
χιλιάδων ιατρών και εργαζόμενων στην ΠΦΥ θέτει σε κίνδυνο και ανεπάρκεια κυρίως την Περίθαλψη των
πολιτών.
Μετά τα ανωτέρω καλούμε τον Πρωθυπουργό να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, προκειμένου να
αναστείλει τα σχέδια διάλυσης της Περίθαλψης του Ελληνικού Λαού και κυρίως την επικίνδυνη
υποβάθμιση της ΠΦΥ.
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