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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2456/ 3-11-2011), ο Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Καταγγέλλουμε την υποκρισία των αρμόδιων φορέων οι οποίοι ισχυρίζοντο, ότι ο κανονισμός που είχε
δει το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο , δεν ήταν ο οριστικός και ότι το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με απόφασή του,
θα εισηγείτο στα συναρμόδια Υπουργεία τον τελικό Ενιαίο Κανονισμό Παροχών για έγκριση (όπως και νόμος
ορίζει 3918/2011).
Αποκαλύφθηκε η υποκρισία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σε όλο της το μεγαλείο, στους φορείς που την
επισκέφθηκαν και τους διαβεβαίωνε για τα παραπάνω.
Υπ ’όψιν, η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ είχε επισκεφθεί την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προ της δημοσιοποίησης του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών στο διαδίκτυο και είχε συζητήσει μαζί της, μόνο για θέματα που αφορούσαν την ένταξη
και λειτουργία των γιατρών του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, ενισχύοντας παράλληλα τις θέσεις της Γενικής Συνέλευσης
του ΠΙΣ στα γενικότερα θέματα που αφορούν τους γιατρούς.
Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ 6/11/2011, δεν υπήρξε επίσημη πληροφόρηση για την
έγκριση αυτού του απαράδεκτου και καταστροφικού για την υγεία, τους γιατρούς και την περίθαλψη συνολικά
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ.
Οι αντιφάσεις, ανακολουθίες, υποκρισίες και προχειρότητες των συναρμόδιων φορέων παροχής
περίθαλψης αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της υγείας, δείχνουν πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί
οι εκπρόσωποι των φορέων και των κυβερνητικών οργάνων, για την κοινωνία, την υγεία, τους γιατρούς και
τους ασφαλισμένους.
Καλούμε όλους τους ιατρικούς φορείς σε συστράτευση αντίδρασης, αλλά και σε θέσεις μάχης να
ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές που επιμένουν να κατακρεουργούν το κοινωνικό κράτος.
Με την πολιτική αυτή, ο γιατρός όπως έχουμε ξαναπεί ισοπεδώνεται, ο πολίτης εξαθλιώνεται όσον
αφορά την υγεία του και θα κληθεί να πληρώσει ο ίδιος για παροχές που είναι απαραίτητες για την περίθαλψη
του (μέσα απ΄την αυξημένη συμμετοχή του).
Οι αμοιβές 700 – 1.000 € που θα παίρνουν όλοι οι γιατροί, που θα υπηρετούν σε αυτό το μόρφωμα του
ΕΟΠΥΥ και οι περικοπές στις παροχές, είναι η αρχή των μεγάλων περικοπών στον τομέα της υγείας και
περίθαλψης του λαού, μετά την μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, μισθωτών, συνταξιούχων,
αυτοαπασχολούμενων κλπ.
Η αντίδρασή μας πρέπει αν είναι ουσιαστική και αυτό απαιτεί την συνεργασία όλων των υγειονομικών
φορέων, με ενότητα όμως, ψυχραιμία και διάθεση να συμβάλει κανείς από την θέση του θετικά, χωρίς διάθεση
επιβολής θέσεων και απόψεων, που απέχουν από τα στηρίγματα του κοινωνικού κράτους, του δικαιώματος
αξιοπρεπούς εργασίας των λειτουργών της υγείας αλλά και της προστασίας των ασφαλισμένων πολιτών.
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