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Συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία, και καθολική σχεδόν συμμετοχή στις
περισσότερες Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, η πανελλαδική απεργία που κήρυξε η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών ΙΚΑ ΕΤΑΜ, από τις 1 έως 4/2/2011.
Όλος ο Ιατρικός Κόσμος της Χώρας απαιτεί, και το δήλωσε κατηγορηματικά
και στους αρμόδιους Υπουργούς, την απόσυρση του επαίσχυντου αλλά και
ισοπεδωτικού για το γιατρό και την περίθαλψη, πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου
Υγείας.
Ενωμένος ο Ιατρικός Κόσμος μέσα από τις Ομοσπονδίες, τις Ιατρικές Ενώσεις
και τους Ιατρικούς Συλλόγους και σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες των
Συνταξιούχων και των Εργαζομένων, μάχεται και απαιτεί σεβασμό στην εργασία του
γιατρού, σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει την παροχή για την οποία
με το υστέρημά του, τόσα χρόνια, έχει πληρώσει.
Καταγγέλλουμε
τους
απεργοσπαστικούς
μηχανισμούς
του
Υπουργείου Υγείας που με προχειρότητα και ερασιτεχνισμό προσπαθούν να
αποδυναμώσουν το δίκαιο αγώνα μας και καλούμε όλους τους συμβεβλημένους
γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, να μην παίξουν το ρόλο του απεργοσπάστη.
Καλούμε τους Ιατρικούς Συλλόγους, να προβούν σε όλες τις ενέργειες, για να
μην περάσουν τέτοιες θλιβερές τακτικές που αμαυρώνουν θεσμούς, λειτουργίες, και
προσπαθούν να διασύρουν ακόμη μια φορά τους γιατρούς της Χώρας.
Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ θα συνέλθει την Παρασκευή
4/2/2011 ώρα 11π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Κάνιγγος 19 3ος όροφος)
παρουσία και των μεγαλύτερων Ιατρικών Συλλόγων και Φορέων της Χώρας και μετά
την άκαμπτη στάση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα απαντήσει
με τρόπο δυναμικό σε αυτές τις τακτικές, μέχρι να αποσυρθεί το ισοπεδωτικό αυτό
νομοσχέδιο, που κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί στη Βουλή μέχρι 10/2/2011.
Μετά την αυριανή συνεδρίαση θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα
γραφεία της Ομοσπονδίας (ώρα 13.30) προκειμένου να ενημερωθούν γιατροί και
πολίτες για τις αποφάσεις μας.
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