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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2012 συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά και το νέο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Ελ.
Παπαγεωργόπουλο.
Στον Υπουργό, ετέθησαν με εμφαντικό τρόπο τα προβλήματα που απασχολούν τον
κλάδο και συγκεκριμένα:
Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Βλασταράκος, μετέφερε την ανησυχία του Ιατρικού Σώματος για
την πορεία των πολυιατρείων μετά τα αλλεπάλληλα μέτρα στον Τομέα Υγείας που έχουν
επιφέρει οι μνημονιακές συμβάσεις.
Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα ανησυχίας, πιστεύει στην
ενίσχυση και στον ρόλο των πολυιατρείων στις νέες συνθήκες, όταν καλούνται να
εξυπηρετήσουν οι υπηρετούντες γιατροί τους 9.500.000 ασφαλισμένους. Τόνισε μάλιστα,
ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος
τους, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από τον μεταβαλλόμενο υγειονομικό χάρτη.
Για όσα ακούγονται περί ένταξης στο ΕΣΥ, δήλωσε ότι δε θα θιγούν οι υπάρχουσες
εργασιακές σχέσεις αλλά σκοπός είναι η εξοικονόμηση πόρων και η υπαγωγή τους στις
περιφέρειες.
Ζητήσαμε την ανανέωση των συμβάσεων των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων
έργου συναδέλφων, που καλύπτουν τις ανάγκες της περίθαλψης και επίσης να σταματήσει
το αίσχος των τηλεφωνικών εταιριών που επιβαρύνουν την τσέπη των ασφαλισμένων. Ο
Υπουργός είπε, ότι στόχος του είναι η επαναφορά στο καθεστώς του τριψήφιου αριθμού για
το κλείσιμο των ραντεβού με γραμματείες στα κατά τόπους πολυιατρεία, που θα ενισχυθούν
και από υπαλλήλους από μετατάξεις.
Επίσης, τονίσαμε ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η μονιμοποίηση των 1860
συναδέλφων, αφού τελείωσαν όλες οι διαδικασίες από τον ΑΣΕΠ και οι καταστάσεις
βρίσκονται στον ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά στην τακτοποίηση του μισθολογίου μας με κατάθεση τροπολογίας και
εδώ ο κ. Μ. Σαλμάς απάντησε ότι θα υλοποιηθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου.
Συμφώνησε, ότι δεν πρέπει να αποδομούνται και να αποδιοργανώνονται τα ιατρεία,
για τη λειτουργία των επιτροπών των ΚΕΠΑ και ζήτησε να καταθέσουμε σχετικές προτάσεις.
Τέλος ζητήσαμε να βελτιωθεί η υποδομή των πολυιατρείων και να ενισχυθούν οι
υπάρχουσες δημόσιες δομές.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι ο κλάδος τα τελευταία χρόνια έγινε μάρτυρας
αναρίθμητων περικοπών που θέτουν σε κίνδυνο τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας και
ζήτησε να μην υπάρξει οποιοσδήποτε σχεδιασμός χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι θέσεις της
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ.
Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τη διατήρηση και αναβάθμιση των
πολυιατρείων, προσπαθούμε να είναι πάντα ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με την πολιτική
ηγεσία, ώστε να δίνονται ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά μας, αλλά είμαστε σε
ετοιμότητα να αντιταχτούμε σε αιφνιδιασμούς και σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την
εργασία μας.
Ζητάμε από όλα τα ΣΕΥΠΙΚΑ να καταθέσουν προτάσεις στην Ομοσπονδία για την
ενίσχυση του ρόλου των πολυιατρείων στην καινούργια πραγματικότητα.
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