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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, στη σημερινή συνεδρίαση της (28-12-2011) μετά τις
τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012, την εγκύκλιο του Υπουργού
Υγείας (Υ3β/Γ.Π./οικ. 141282/21-12-2011) με την άναρχο απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος
και την εκχώρηση της ΠΦΥ σε εμπορικές επιχειρήσεις υγείας, καθώς επίσης και τη χθεσινή
ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, με την οποία αίρονται δεσμεύσεις για δυνατότητα
συνταγογράφησης-αναγραφής παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους γιατρούς, αποφάσισε:
Προκηρύσσει 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά στις 2/1, 3/1,
4/1 & 5/1/2012 (Δευτέρα - Πέμπτη).
Συγκαλείται η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, την 4/1/2011 ώρα 12μ.μ., για περαιτέρω
αποφάσεις-κινητοποιήσεις.
Συγκαλείται επίσης την ίδια ημέρα, 4/1/2011, η Ολομέλεια των Προέδρων των ΣΕΥΠΙΚΑ της Χώρας και
οι Ιατρικοί και κλαδικοί Φορείς, προκειμένου να υλοποιήσουμε αποφάσεις και να προωθήσουμε τις
θέσεις του ιατρικού κόσμου, όπως έχουν εκφρασθεί μέσα και από τις Γενικές Συνελεύσεις του ΠΙΣ και
της ΕΟΟ.
Ζητούμε από τους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας-Κοινωνικής
Ασφάλισης και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ:
1. Να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργού Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (15/12/2011), για συνταγογράφηση-αναγραφή
παρακλινικών εξετάσεων από όλους τους γιατρούς συμβεβλημένους ή μή με τον ΕΟΠΥΥ.
Η ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Βουδούρη της 27/12/2011, πέραν της
προκλητικής υπαναχώρησης, δείχνει ασέβεια και αντιδημοκρατική νοοτροπία προς τους
θεσμούς της Πολιτείας, όπως είναι η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και οι
παριστάμενοι Ιατρικοί Φορείς στους οποίους εδόθησαν οι δεσμεύσεις (την 15/12/2011).
2. Να οργανώσουν τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ με α) Δημόσιο Σύστημα (Μονάδες Υγείας-Ιατρεία
του ΙΚΑ-Κέντρα Υγείας κλπ) που να λειτουργεί αξιόπιστα, με αξιοπρεπή αμοιβή-λειτουργία
των γιατρών και χωρίς ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και β) Ιδιωτικό Σύστημα
(αυτοαπασχολούμενοι-ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί) που να λειτουργεί με κανόνες
ευπρεπούς αμοιβής-λειτουργίας, μέσα από Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΠΙΣ και ΕΟΟ.
3. Την τροποποίηση της πράξης Νομοθετικής Περιεχομένου 262/16-12-2011, που απαξιώνει και
υποβαθμίζει τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, με τις 200 επισκέψεις των 10 ευρώ (8 ευρώ μετά την
προκαταβολή φόρου 20%). Απαιτούμε λειτουργία του ΕΟΠΥΥ με συμβάσεις που δεν θα
ισοπεδώνουν το γιατρό, θα τον αξιώνουν, δεν θα τον απαξιώνουν, με ελεύθερη επιλογή,
χωρίς αποκλεισμούς και κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, όχι κατώτερη της σημερινής, ήδη
χαμηλής (των 20 ευρώ ανά επίσκεψη), μέσα από Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Είμαστε αντίθετοι σε πρακτικές, που βάζουν ταφόπλακα στη λειτουργία του μικρού και
μεσαίου ιδιωτικού ιατρείου, που πλήττουν βάναυσα κάθε αυτοαπασχολούμενο συνάδελφό
μας και που θα καταστήσουν το νέο γιατρό όμηρο με μισθούς πείνας, των εμπορικών
επιχειρήσεων Υγείας, που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ.

4. Να τροποποιήσουν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και να εγκαταλείψουν την πολιτική
της επιβάρυνσης των ασφαλισμένων, με τις μεγάλες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες
Υγείας και την ελάττωση των παροχών στους ασφαλισμένους (φάρμακα – εξετάσεις-πρόσθετη
περίθαλψη κλπ).
5. Κατοχύρωση εργασιακών, ασφαλιστικών, επιστημονικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των
γιατρών του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ.
6. Την μετατροπή του 10λεπτου ραντεβού σε 20λεπτο, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί και η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση για αναβάθμιση και αξιοπρέπεια της περίθαλψης κάθε
ασφαλισμένου. Να ενισχυθεί το Σύστημα Υγείας του ΕΟΠΥΥ με ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα
με τις ανωτέρω αναφορές, για να σταματήσουν επιτέλους οι ουρές, λίστες αναμονής και
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.
7. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, σε κλείσιμο Μονάδων Υγείας, εφεδρεία ιατρικού προσωπικού,
απολύσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και μετατροπή των συμβάσεών τους σε
ορισμένου χρόνου (αντιμισθία 700 ευρώ).
Καταγγέλλουμε τη μνημονιακή πολιτική που ασκείται στο χώρο της Υγείας με την προχειρότητα,
χωρίς σχέδιο, γνώση και αυτοσχεδιασμούς εφαρμογής μέτρων στο χώρο της ΠΦΥ.
Καλούμε τους αρμόδιους Κυβερνητικούς και Διοικητικούς Παράγοντες, να σταματήσουν την
πολιτική του εμπαιγμού και της προκλητικής, χωρίς κανενός ίχνους ευαισθησίας τακτικής έναντι
των λειτουργών της Υγείας και των ασφαλισμένων.
Δηλώνουμε, ότι θα σταθούμε όρθιοι και απέναντι σ’ αυτή την πολιτική, θα στηρίξουμε τη
λειτουργία και αμοιβή τόσο του μισθωτού γιατρού, όσο και του αυτοαπασχολούμενου
συναδέλφου μας, αλλά πάνω απ’ όλα θα αγωνισθούμε, ώστε ο κάθε ασφαλισμένος συμπολίτης
μας, να έχει την περίθαλψη που έχει ανάγκη, χωρίς εμπόδια και επιβαρύνσεις.
Καλούμε όλα τα Συλλογικά μας όργανα (ΠΙΣ, ΕΟΟ, ΟΕΝΓΕ, Ιατρικούς Συλλόγους, ΣΕΥΠΙΚΑ, ΕΙΝΑΠ,
κλπ) σε κοινή προσπάθεια και συμπόρευση, για λειτουργία του ΕΟΠΥΥ που θα στηρίζεται σε
αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση ασθενών, ποιοτική λειτουργία και ανθρώπινη αμοιβή λειτουργών
Υγείας.
Στη συνάντηση των Φορέων της 4/1/2012 (στις 17.00 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ)
προσπαθήσουμε αποτελεσματικά, να υλοποιήσουμε τις θέσεις του ιατρικού κόσμου
αποφάσεις, που θα λένε κατηγορηματικά όχι στον εξευτελισμό, την υποβάθμιση και
πρακτικές εξόντωσης και να υιοθετήσουμε ενέργειες και δράσεις, που θα λειτουργήσουν
κατεύθυνση αναβάθμισης της περίθαλψης συνολικά.
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Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
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