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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ
Το πολυνομοσχέδιο «έκτρωμα» του Υπουργείου Υγείας «Διαρθρωτικές
Αλλαγές στην Υγεία και Άλλες Διατάξεις» έγινε νόμος του Κράτους μέσα από
την Κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής.
Σύσσωμος ο Ιατρικός Κόσμος, Κοινωνικοί Φορείς, χρήστες των
Υπηρεσιών Υγείας αλλά και τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης αντετάχθηκαν
στην πολιτική του Υπουργού Υγείας και στις πρακτικές του να νομοθετήσει με
συνταγή «Τρόικας - μνημονίου» και να βάλει την περίθαλψη του λαού σε
τροχιά υποβάθμισης – περικοπής παροχών και ισοπέδωσης της εργασίας των
γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, των νοσοκομειακών και των ελευθεροεπαγγελματιών
γιατρών.
Η θεσμοθέτηση ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι
απαίτηση των Υγειονομικών, χρόνια τώρα, με διαχωρισμό της από τη
λειτουργία των νοσοκομείων, με πρόληψη – πρόνοια, ιατροκοινωνική
φροντίδα, διατήρησης της υγείας και αποκατάστασης, με προσωπικό γιατρό,
Αστικά Κέντρα Υγείας και μέσα από τα πολυιατρεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στους γιατρούς επιλογής τους, και οι
αμοιβές των γιατρών μέσα από συλλογικές συμβάσεις «κατά πράξη και
περίπτωση» και όχι με απαξιωτικές συμβάσεις στα επίπεδα του ΟΑΕΕ
αποτελούν ζητούμενα για τον Ιατρικό Κόσμο και οποιεσδήποτε «εκπτώσεις»
με δήθεν Πρωτοβάθμια Περίθαλψη μέσα από τέτοιου τύπου ενοποιήσεις
Ταμείων όπως του πολυνομοσχεδίου αποτελούν άλλοθι δραστικής μείωσης
των δαπανών υγείας.
Οι περικοπές δαπανών Υγείας και το κλείσιμο ουσιαστικά των
νοσοκομείων του ΙΚΑ, με τη δήθεν ένταξή τους στο ΕΣΥ, βρίσκονται σε
κατεύθυνση μείωσης των παροχών Υγείας, λόγω της αδυναμίας του Υπουργού
Υγείας και των συνεργατών του να καταπολεμήσουν την διαφθορά αλλά και
την αποφυγή να συγκρουστούν μετωπικά με μεγάλα συμφέροντα του χώρου
της Υγείας.
Με απόλυτο σεβασμό στα 6.000.000 ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που όλο
αυτό το διάστημα ταλαιπωρήθηκαν με ευθύνη των κυβερνητικών παραγόντων
και της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, οι γιατροί του ΙΚΑ που βιώνουν χρόνια
τώρα την ταλαιπωρία ασφαλισμένων, δηλώνουν ότι κυρίαρχο μέλημά τους

αποτελεί η συμπαράταξη με όλους τους Κοινωνικούς Φορείς και τους πολίτες
για ισότιμη και ποιοτική υγεία και περίθαλψη, αλλά και για ανθρώπινη και
αξιοπρεπή εργασία των λειτουργών της Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναστέλλουμε, προς το παρόν, τις κινητοποιήσεις στον χώρο του ΙΚΑ,
προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους μας για τη
φροντίδα και περίθαλψη που έχουν ανάγκη.
2. Δεν αποδεχόμαστε προσχηματικούς διαλόγους και συμμετέχουμε μόνο
σε διάλογο στη βάση του διεκδικητικού πλαισίου που φορείς και γιατροί
έχουμε αποφασίσει.
3. Σε συνεχή συμπαράταξη με όλους τους χώρους, Νοσοκομειακούς
γιατρούς, ελευθεροεπαγγελματίες, λοιπές επαγγελματικές ενώσεις και
σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, θα προσπαθήσουμε να
ακυρώσουμε στην πράξη, αυτό το έκτρωμα του Νομοσχεδίου με
προσφυγές, δράσεις και κινητοποιήσεις.
4. Στις 23 Φεβρουαρίου συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργία ΑΔΕΔΥ –
ΓΕΣΣΕ με πανυγειονομική απεργία και με αίτημα αιχμής, Υγεία,
ανθρώπινη και αξιοπρεπή εργασία του γιατρού.
5. Καλούμε όλους τους ΣΕΥΠΙΚΑ μέλη μας σε Συνελεύσεις μέσα στην
επόμενη εβδομάδα για αποφάσεις δυναμικής παρουσίας του κλάδου
στις επερχόμενες εξελίξεις
6. Θα συνεργασθούμε το επόμενο διάστημα με τους άλλους Κοινωνικούς
Φορείς για κοινές δράσεις, ώστε να μην μετατραπεί το η Υγεία από
κοινωνικό αγαθό, εμπόρευμα στα χέρια εκείνων που επιθυμούν αντί την
Κοινωνική Προστασία την εμπορευματοποίηση και την κερδοσκοπία.
7. Θα απαιτήσουμε και θα διεκδικήσουμε και δικαστικά την κατοχύρωση
και την εφαρμογή του 20λεπτου χρόνου εξέτασης του ασθενή, μέσα
και από τα τηλεφωνικά ραντεβού, προκειμένου να μην τίθεται σε
κίνδυνο η υγεία του ασφαλισμένου, να μην υποβαθμίζεται ο ρόλος του
γιατρού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και συκοφαντείται ως απλός συνταγογράφος.
8. Να καταβληθεί προσπάθεια να ενημερωθούν οι πολίτες-ασφαλισμένοι
για τις επιπτώσεις και τις παρενέργειες του απαράδεκτου αυτού
νομοσχεδίου.
9. Άμεση πρόσληψη όλων των απολυμένων γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
10. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ και
κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ)
1.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ

