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Αθήνα, 09-01-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία, στις περισσότερες Μονάδες Υγείας υπάρχει καθολική συμμετοχή, συνεχίζονται οι
24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ για δεύτερη
εβδομάδα, από 9-13 Ιανουαρίου 2012, με την συμπαράταξη όλου του Ιατρικού Κόσμου.
Αντιδρούμε και καταγγέλλουμε την επικίνδυνη πολιτική, που ασκείται στον χώρο της υγείας, με την
αποδυνάμωση των δημόσιων δομών του συστήματος Υγείας, (Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, ΕΣΥ κλπ), με τις μεγάλες
περικοπές, τόσο στις αποδοχές των λειτουργών Υγείας, που φτάνει τα όρια του εξευτελισμού, όσο και στις
παροχές Υγείας των ασφαλισμένων, που καθιστά επισφαλή την περίθαλψη και την ιατρική λειτουργία.
Η έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού, η προχειρότητα και ο αυτοσχεδιασμός, οδήγησαν στην λειτουργία, από
1/1/2012, το θνησιγενές «μόρφωμα» του ΕΟΠΥΥ, χωρίς κανόνες λειτουργίας, χωρίς ενημέρωση, χωρίς
εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς οργανωμένη υποδομή.
Ζητούμε :
- Αναστολή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ μέχρι να καθοριστούν επακριβώς οι όροι λειτουργίας - αμοιβών –
περίθαλψης, μέσα και από τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης του ΠΙΣ και της ΕΟΟ, αλλά και τις
απόψεις των λοιπών Κοινωνικών Φορέων, χρηστών περίθαλψης.
- Ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011, με τον ευτελισμό και την
απαξίωση που επιφέρει στην αμοιβή και λειτουργία των γιατρών και την διαμόρφωση όρων
λειτουργίας, που αναβαθμίζουν Δημόσιο και Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας.
- Τροποποίηση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 3008), σχετικά με την συνταγογράφηση και αναγραφή παρακλινικών
εξετάσεων, ώστε να παρέχεται δυνατότητα παραπομπής, όχι αποκλειστικώς σε συμβεβλημένα
διαγνωστικά κέντρα αλλά και σε κάθε εργαστηριακό γιατρό συνάδελφό μας.
- Κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών θεμάτων των γιατρών του ΙΚΑ, που
εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ, με κατοχύρωση των οργανικών θέσεων των συμβασιούχων αορίστου
χρόνου γιατρών, με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ.
Αντιδρούμε στις νέες εφεδρείες και απολύσεις, που σχεδιάζουν και στον χώρο της Υγείας, με το
κλείσιμο μονάδων και παραχώρηση σε εμπορικές επιχειρήσεις μεγάλων τμημάτων της ΠΦΥ.
- Ανάκληση της απαράδεκτης ΚΥΑ 2456/3-11-2011, που αφορά τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
του ΕΟΠΥΥ και μέσα από τον οποίο προκύπτουν μεγάλες επιβαρύνσεις των ασφαλισμένων και
υποβαθμίζεται και καθίσταται επισφαλής συνολικά η περίθαλψη.
Έχουμε επίγνωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων συμπολιτών μας, αλλά δεν μπορούμε να
κλείσουμε τα μάτια μας στις μεγάλες περικοπές Υγείας, στην ισοπέδωση του Ιατρικού
λειτουργήματος και στην εξαθλίωση των πολιτών. Μηχανισμοί που πλήττουν τον έντιμο αγώνα μας,
δεν βρήκαν συμμάχους και ευήκοα ώτα, αλλά η ετοιμότητά μας θα πρέπει να διατηρείται υψηλή
προκειμένου να αποτρέψουμε σχέδια και υπονομεύσεις.
Ο Αγώνας μας συνεχίζεται, ευελπιστούμε ότι μέσα από τις επαφές μας με Κόμματα και Φορείς να
δώσουμε προοπτική στην λειτουργία των γιατρών και της περίθαλψης, που θα αξιώνει και δεν θα
απαξιώνει.
Συνεχίζουμε και θα ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
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