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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ήδη με το από 27/7/2011 Δελτίο Τύπου της,
κατήγγειλε τις Πολιτικές Ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις πολιτικές εμπαιγμού και εξαπάτησης του
Ιατρικού Κόσμου και του λαού.
Με την πολιτική που εφαρμόζουν, ολοκληρώνουν αφ’ ενός μεν την εκχώρηση της Π.Φ.Υ. σε
εξωιατρικά επιχειρηματικά συμφέροντα (super markets Υγείας) και αφετέρου εξαθλιώνουν
τους γιατρούς με τις συμβάσεις τύπου Ο.Α.Ε.Ε. (των 800 ευρώ) που ετοιμάζουν για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, προσπάθησε και κατέβαλε κάθε προσπάθεια,
σεβόμενη συλλογικές αποφάσεις, να πείσει τους υπεύθυνους Κυβερνητικούς Φορείς, ότι η
μνημονιακή πολιτική στην Υγεία, Τρόικας-ΔΝΤ, δημιουργεί αδιέξοδα και θα έχει ολέθριες
επιπτώσεις στην περίθαλψη του λαού.
Η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ έχει πρόταση τεκμηριωμένη, κοστολογημένη με κατά πράξη και περίπτωση
αμοιβή του γιατρού, με διαχείριση των 30.000.000 υπολογιζόμενων επισκέψεων για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με αξιοποίηση όλου του ιατρικού δυναμικού που επιθυμεί να προσφέρει
υπηρεσία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δυστυχώς η προσπάθειά μας απέβη άκαρπη, τα ψεύδη και οι ανέξοδες υποσχέσεις τους
αποκαλύφθηκαν και η συνέχιση της ίδιας τακτικής τους προκαλεί και σύντομα θα έχουν τις
απαντήσεις τους.
Σταματήσαμε κάθε διάλογο με αναξιόπιστες Πολιτικές Ηγεσίες που με θράσος, όπως
θυμόμαστε όλοι, προσπάθησαν τον αγώνα μας, τον περασμένο Φεβρουάριο με τις
μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, να αποδυναμώσουν με ψεύδη και απεργοσπαστικούς
μηχανισμούς.
Οι μάσκες έπεσαν και η υποκρισία έχει τα όριά της.
Η ψήφιση της τροπολογίας, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (4/8), για
την κατάργηση κάθε περιορισμού στην άσκηση της ιατρικής και στη μετοχική σύνθεση των
επιχειρήσεων Υγείας (κατάργηση του 51% από γιατρούς, που με μεγάλο κόπο είχε
κατακτηθεί) και η Πρόταση της Πολιτικής Ηγεσίας για συμβάσεις αντιμισθίας τύπου
Ο.Α.Ε.Ε. των γιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως μας γνωστοποιήθηκε από τον ΠΙΣ, από 900-

1900 ευρώ (μεσοσταθμικά 1000-1200 ευρώ ακαθάριστα – καθαρά 800), δείχνουν τις
προθέσεις τους.
Ετοιμάζουν οριζόντιες περικοπές στην Υγεία, με χαμηλές αποδοχές στους γιατρούς (800
ευρώ), περικοπή παροχών στους ασφαλισμένους, κατάργηση Μονάδων Υγείας και
εκχώρηση μεγάλων πακέτων Π.Φ.Υ. σε εξωιατρικές αλυσίδες εμπορικών επιχειρήσεων
υγείας.
Οι γιατροί του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα περιορισθούν μόνο στον μισθό τους, αφού δεν θα υπάρχει
δυνατότητα άλλης σύμβασης με Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και το μικρό ιδιωτικό ιατρείο θα κλείσει, αφού
με 800-1000 ευρώ δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στην λειτουργία του.
Οι νέοι γιατροί θα οδηγηθούν να προσφέρουν υπηρεσίες, με μισθούς πείνας (των 500
ευρώ), σε εμπορικές επιχειρήσεις Υγείας, μή έχοντας άλλη λύση.
Ας αντιδράσουμε όσο είναι καιρός, μαζικά και αποτελεσματικά. Δεν μπορούν πλέον να μας
κατηγορήσουν για άρνηση διαλόγου, δεν μπορούν να υποκρίνονται και να ψευδολογούν.
Ας το καταλάβουν και όσοι συνάδελφοι έσπευσαν να τους πιστέψουν ή να μας
κατηγορήσουν για αντιπολιτευτική τακτική.
Τα Συλλογικά μας όργανα θα κληθούν σύντομα να πάρουν αποφάσεις, σε συνεργασία και
με τους άλλους Ιατρικούς Φορείς. Η υπονόμευση δεν έχει θέση από κανένα.
Ας μην ελπίζει κανείς, ότι θα διατηρήσει μέρος από τα κεκτημένα του.
Η ισοπέδωση έρχεται, η ιατρική θα παρέχεται πλέον από τα super markets Υγείας και δεν
υπάρχει ελπίδα για το αύριο.
Το μέλλον της σύνταξής μας είναι πλέον αβέβαιο και της δουλειάς μας δυσοίωνο.
Είναι καιρός να συνεργασθούμε, να συγκροτήσουμε κοινό μέτωπο όλοι οι Ιατρικοί και
Κοινωνικοί Φορείς και να παλέψουμε τις πολιτικές της ντροπής, της υποταγής και της
εξαθλίωσης του λαού.
Οφείλουμε αυτόν τον αγώνα στην κοινωνία, στον ιατρικό κόσμο, στο μέλλον το δικό μας και
των παιδιών μας.
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