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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετέχουμε αγωνιστικά και μαζικά, στην 24ωρη Πανυγειονομική απεργία στις 7
Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΠΟΕΔΗΝ.
Απαιτούμε άμεσα, την στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με
συγκεκριμένες πράξεις.
-

-

Όχι στη διάλυση της δημόσιας Υγείας
Κάλυψη όλων των κενών σε επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό των πολυιατρείων
με σταθερές σχέσεις εργασίας.
Την άμεση λειτουργία μηχανημάτων, εργαστηρίων και δημόσιων υποδομών που
υπάρχουν εντός των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ.
Την ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων που καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες των
πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ.
Την άμεση ένταξη των ΚΕΠΑ στον ΕΟΠΥΥ ώστε να σταματήσει η δυσλειτουργία της
διαχείρισης και οργάνωσής τους.
Άμεσος διαχωρισμός της πιστοποίησης αναπηρίας που είναι έργο ιατρικό από τα
ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά που είναι έργο των ταμείων των γιατρών.
Να σταματήσουν οι αυθαίρετες τιμωρίες των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, για αναιτιολόγητες
πράξεις και δήθεν παραβατικές συμπεριφορές. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ο
αγώνας μας για την στήριξη της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγείας θα
ενταθεί και θα συνεχιστεί, εφόσον οι αρμόδιοι συνέχισαν τη βάρβαρη και καταστροφική
πολιτική σε βάρος των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των εργαζομένων γιατρών
του ΕΟΠΥΥ.

Να αποδείξει άμεσα το Υπουργείο ότι σέβεται το δημόσιο χαρακτήρα της Κοινωνικής ασφάλισης
ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματα του συνόλου των εργαζομένων στον ΕΟΠΥΥ που έχουν
κοινωνική αναφορά.
Δε θα ανεχτούμε καθυστερήσεις αναβλητικές συμπεριφορές και πράξεις που οδηγούν στη
λεηλασία των ασφαλιστικών πόρων από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο της
υγείας.
Η ενωτική αγωνιστική κινητοποίηση θα ενταθεί όσο οι αρμόδιοι αγνοούν τα δίκαια αιτήματα που
προκύπτουν από την σκληρή καθημερινότητα που βιώνουμε ασφαλισμένοι και γιατροί στα
πολυιατρεία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
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