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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η
Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΔΤΠΙΚΑ, ζηελ ζπλεδξίαζε ηήο 19/12/2011, αθνύ
ελεκεξώζεθε από ηνλ Πξόεδξν γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ζρεηηθά κε ηνλ ΔΟΠΤΤ
(αλαθνηλώζεηο ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, πξάμε λνκνζεηηθνύ
πεξηερνκέλνπ θιπ) θαη ηηο απόςεηο ησλ ηαηξηθώλ θνξέσλ, κεηά από ηελ ζπγθέληξσζε ζηνλ
Ιαηξηθό ύιινγν ηεο Αζήλαο ηελ 18ε /12/2011, απνθάζηζε:
Καηαγγέιιεη ηελ επηθίλδπλε πνιηηηθή ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο - Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη
Δξγαζίαο - Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ κνλαδηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πεξηθνπή ησλ δαπαλώλ Τγείαο
κε θάζε ηξόπν, δέζκηνη θαη ππέξκαρνη ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο ηνπο.
Η πξνθιεηηθή, βάξβαξε θαη απάλζξσπε πνιηηηθή, πνπ αζθείηαη ζηνλ ηνκέα Τγείαο, βάδεη ζηνλ
αζθαιηζκέλν πνιίηε λέεο πεξηθνπέο, ζε απαξαίηεηεο γηα ηελ Τγεία ηνπ παξνρέο, εμνινζξεύεη ην
κηθξό θαη κεζαίν γηαηξό θαη ππνβαζκίδεη ζπλνιηθά ηελ πγεία θαη ηελ πεξίζαιςε.
Η δπλαηόηεηα γηα ζπληαγνγξάθεζε όισλ ησλ γηαηξώλ ζπκβεβιεκέλσλ ή κε κε ηνλ ΔΟΠΤ,
όηαλ εθδνζεί ε ΚΤΑ, ζεσξνύκε όηη είλαη ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο.
Οη ζπλνιηθέο απνθάζεηο θέξλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τγεηνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο 20 ρξόληα πίζσ,
κε ηελ πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεύζεθε.
Η καη’ επίθαζη, καη’ επίζκεψη αμοιβή, ζην κεηαβαηηθό βέβαηα ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΔΟΠΤΤ, κέρξη δειαδή ηελ ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, κε ηελ κείσζε ηεο ακνηβήο
από 20 € ζηα 10 € (θαη κεηά ηελ παξαθξάηεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ηνπ θόξνπ 20%) ζηα 8 €,
απαμηώλεη ηελ Ιαηξηθή ιεηηνπξγία.
Η θαζηέξσζε 200 επηζθέςεσλ ζπλνιηθά ηνλ κήλα, γηα παξερόκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη
κε ηελ ππνρξέσζε λα γίλνπλ νη γηαηξνί δεισζίεο (κε ππεύζπλε δήισζε εληόο 10 εκεξώλ εάλ
επηζπκνύλ), δείρλεη ζηπγλόηεηα θαη βαξβαξόηεηα πνιηηηθήο θαη βάδεη ηαθόπιαθα ζην κηθξό
ηδησηηθό ηαηξείν.
Η ιεηηνπξγία ησλ κηθξώλ εξγαζηεξίσλ επίζεο, κε ηηο εθπηώζεηο πνπ ζα ηνπο δεηήζνπλ, ζην ήδε
απαμησκέλν ηηκνιόγην ηεο πξνεγνύκελεο 20εηίαο, θαζηζηά αδύλαηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην
κέιινλ, ππέξ ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ Τγείαο.
Οη αλαθνηλώζεηο ζηελ Βνπιή επίζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, (ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ
ηξνπνινγία πνπ πέξαζε ην θαινθαίξη γηα αθαίξεζε ζπληαγνινγίνπ από ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΔΟΠΤΤ
κε κόλν ελδείμεηο ππεξζπληαγνγξάθεζεο), γηα απνθιεηζκό από ηελ ζπληαγνγξάθεζε όηαλ
ππάξρνπλ απνθιίζεηο (ρσξίο λα ππάξρεη από ηελ πιεπξά καο πξόζεζε ζπγθάιπςεο θαηλνκέλσλ
ακαύξσζεο ηνπ Ιαηξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο), θαζηζηά ηελ ηαηξηθή ιεηηνπξγία θαη πξάμε όκεξν
επηθίλδπλεο πξαθηηθήο, ηνλ γηαηξό ηξνκνθξαηνύκελν ιεηηνπξγό θαη ηνλ αζζελή δέζκην
απαμησηηθώλ πνιηηηθώλ.
Η επηθίλδπλε πνιηηηθή ζρεηηθά, κε ηελ δξαζηηθή νπζία (κλεκνληαθή δέζκεπζε), ηα γελλόζεκα
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε από ηνπο θαξκαθνπνηνύο θαξκάθσλ πνπ γξάθεη ν γηαηξόο, ζηνρνπνηεί
ζην ζύλνιν ηελ ηαηξηθή ιεηηνπξγία θαη δείρλεη ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα νδεγεζεί ε πγεία θαη ε
πεξίζαιςε ην επόκελν δηάζηεκα.

Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, ηα πνιπδύλακα ηαηξεία, ζα επηβηώζνπλ θαη ην
κηθξό ή κεζαίν ηαηξείν ζα αθεζεί λα θιείζεη, γηαηί ε απξόζσπε ηαηξηθή εμππεξεηεί ηηο δπλάκεηο
εκπνξίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο πγείαο, ελώ ε πξνζσπηθή ηαηξηθή – ιεηηνπξγία, κε ηελ ζρέζε
γηαηξνύ θαη αζζελή, εληζρύεη ηελ αιιειεγγύε θαη ηνλ θνηλσληθό ηζηό.
Η κε ζεζκνζέηεζε αθόκα πνηνπ κηζζνινγίνπ ζα ηζρύζεη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΙΚΑ (ζηελ πξάμε
λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ δελ ππάξρεη ε ηξνπνινγία πνπ καο έρνπλ ππνζρεζεί) δηαηεξεί ζηνλ
αέξα αθόκα θαη ηελ κηζζνδνζία καο.
Έρεη δεηεζεί, κε ηξνπνινγία, λα ηζρύζεη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΙΚΑ ην κηζζνιόγην ηνπ
Ν.3205/2003 (πξνεγνύκελν κηζζνιόγην), γηαηί ην λέν κηζζνιόγην ηνπ Ν.4024/2011 εμαξηά
ακνηβή κε βαζκό (νη γηαηξνί ηνπ ΙΚΑ δελ έρνπλ βαζκνύο ).
Δμάιινπ εμαίξεζε από ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ έρεη γίλεη θαη γηα άιινπο θιάδνπο
πνπ πξνθαλώο δελ έρνπλ βαζκνύο (πρ Τπάιιεινη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηώλ θιπ).
Οη ελέξγεηεο, πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παξαγόλησλ εμνπζίαο δπζηπρώο θαξθηλνβαηνύλ,
ππνζθάπηνπλ, ππνβαζκίδνπλ θαη απαμηώλνπλ ην ππέξηαην αγαζό ηεο Τγείαο θαη Πεξίζαιςεο ηνπ
ιανύ.
Καινύκε όιν ηνλ ηαηξηθό θόζκν, λα απνξξίςεη πξαθηηθέο εμεπηειηζκνύ, απαμίσζεο ηαηξηθήο
ιεηηνπξγίαο, κεγάιεο επηβάξπλζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ Τγεία ηνπ θαη ζπληεηαγκέλνη λα δώζνπκε
ηε κάρε γηα γηαηξό κε αμηνπξεπή ακνηβή θαη εξγαζία, Γεκόζην θαη Ιδησηηθό ζύζηεκα πγείαο κε
θαλόλεο δηαθάλεηαο, αμηνπξέπεηαο θαη αζθάιεηαο θαη γηα θάζε αζζελή-πνιίηε πνπ ζα ιακβάλεη,
όηαλ ρξεηαζζεί, ηελ απαξαίηεηε παξνρή γηα ηελ Τγεία ηνπ.
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