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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με έντονη την ανησυχία αλλά και με έκδηλη οργή, οι 6.000 γιατροί των πολυιατρείων του
ΕΟΠΥΥ, παρακολουθούν τις παλινωδίες του Υπουργού Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη σε συνέντευξη του σε
πρωινή εφημερίδα.
Παρουσιάζεται ανακόλουθος στις δημόσιες δεσμεύσεις του αλλά και στις συζητήσεις που είχε
με την ηγεσία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ για την πολιτική που θα ακολουθήσει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Τι μεσολάβησε και μετέβαλλε απόψεις ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της θερινής ραστώνης;
Μήπως η παρουσία στο πλευρό του αλλά και η δημόσια επίκληση των δήθεν σοφών στο χώρο
της Υγείας; Οι κατεδαφιστές των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που ευθύνονται για τα τεράστια
ελλείμματα στο χώρο του ΕΟΠΥΥ, παρουσιάζονται σαν νέοι καθοδηγητές της συγκεκριμένης
πολιτικής.
Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλησαν να εφαρμόσουν σε προηγούμενες Κυβερνήσεις από
υπεύθυνες ηγετικές θέσεις, οι «όψιμοι εκσυγχρονιστές», που φόρτωσαν με τεράστιες μαύρες τρύπες
την Υγεία, με την ερασιτεχνική εφαρμογή των Κ.Ε.Ν, την πρόχειρη ενοποίηση των Ταμείων,
παρουσιάζονται αναβαθμισμένοι συμβουλάτορες ενός Υπουργού, που μη γνωρίζοντας το χώρο
παραπαίει ανάμεσα σε αντιλήψεις παρωχημένες και θέσεις που ευθέως εξυπηρετούν επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Καλούμε τον Υπουργό, που ζητάει διάλογο χωρίς ταμπού, να ακυρώσει τους ύποπτους
σχεδιασμούς όλων εκείνων που χωρίς να έχουν περπατήσει στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ ούτε 1 ώρα,
παρουσιάζονται ως δήθεν εκσυγχρονιστές του συστήματος.
Να ακούσει και να υιοθετήσει τις θέσεις και τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας, για την
αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την ενίσχυση των Δημόσιων Δομών.
Είναι απαράδεκτο να γινόμαστε καθημερινά, μάρτυρες μιας πραγματικότητας αποδόμησης και
εξαθλίωσης των ιατρείων που προσβάλλει εργαζόμενους και ασφαλισμένους.
Η μεγάλη λεηλασία του ΕΟΠΥΥ, προέρχεται από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που
κάποιοι πρόθυμοι συμβουλάτορες εξυπηρετούν με τις δήθεν νεωτεριστικές αντιλήψεις τους. Οι
πλασματικές παρακλινικές εξετάσεις, τα ψευδή νοσήλια και η απουσία αξιόπιστου συστηματικού
ελέγχου έχουν γίνει η μεγάλη «Αχίλλειος φτέρνα» του ενιαίου ασφαλιστικού ταμείο.
Από εδώ και πέρα θεωρούμε υπεύθυνο για τη διάλυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης τη
συγκεκριμένη πολιτική και καλούμε τον Υπουργό να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν,
βάζοντας τέρμα στον κατήφορο της αποδόμησης της Δημόσιας Υγείας.
Η διαβεβαίωση του Υπουργού Υγείας ότι δε θα διαλυθούν οι Δημόσιες Δομές Υγείας και ότι δε
θα απολυθεί κανένας γιατρός, πρέπει να μην τίθεται σε κίνδυνο από δηλώσεις που προκαλούν
αναστάτωση στους γιατρούς αλλά και τους πολίτες.
Η υποκρισία και οι επικοινωνιακές τακτικές, έχουν και τα όρια τους, δε θα δεχτούμε άλλες
ανέξοδες υποσχέσεις, ζητάμε άμεσα να διασφαλίσει τις δημόσιες δομές περίθαλψης, τις θέσεις
εργασίας και να εξαντλήσει την πυγμή του στα «πιράνχας» στο χώρο της Υγείας που είναι έτοιμα να
εφορμήσουν.
Διαφορετικά, θα είναι κύριος υπεύθυνος για την αναστάτωση και την αναταραχή που θα
επιφέρει στο χώρο της περίθαλψης.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)

