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Κοινοποίηση: ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, τοπικούς ΣΕΥΠΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ
•
•

Στην επιχειρούμενη διάλυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας,
Στις επικίνδυνες για την Δημόσια Υγεία περικοπές απαραίτητων κονδυλίων,
καθ’ υπόδειξη και κατ’ επιταγή του Μνημονίου,
• Στις εντεινόμενη απαξίωση του Ιατρικού Σώματος και τα φαινόμενα
τρομοκράτησης και κατασυκοφάντησης των λειτουργών του από μερίδα του
Τύπου και ΜΜΕ, με την ανοχή και αρωγή της πολιτικής ηγεσίας,
• Στις ωμές και αντιεπιστημονικές παρεμβάσεις για τον τρόπο άσκησης του
Λειτουργήματος μας.
Εμείς, οι απολυμένοι συμβασιούχοι έργου ιατροί και οδοντίατροι ΙΚΑ, εκφράζουμε
την αγανάκτηση μας προς κάθε κατεύθυνση. Μετά από τέσσερα χρόνια, αδιάλειπτης
και κατά γενική ομολογία, ευσυνείδητης άσκησης των καθηκόντων μας, η
Κυβέρνηση, αγνοώντας την προσφορά μας, αγνοώντας τις επιτακτικές ανάγκες των
5.500.000 ασφαλισμένων του ΙΚΑ και υιοθετώντας μια στείρα οικονομοτεχνική
λογική καθοδηγούμενη από την Τρόϊκα, δυναμιτίζει τα θεμέλια της Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης του μεγαλύτερου Ασφαλιστικού Οργανισμού, απολύοντας 1000
ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους από το ΙΚΑ, θέτοντας σε κίνδυνο την
Δημόσια Υγεία.
Εμείς οι απολυμένοι συμβασιούχοι έργου ιατροί και οδοντίατροι ΙΚΑ, που αν και
όμηροι ψευδεπίγραφων συμβάσεων, πάντα καλύπταμε πάγιες, διαρκείς και
επιτακτικές ανάγκες των ασφαλισμένων του ΙΚΑ,
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•
•
•
•

Την άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων συναδέλφων μας, και
άμεση στελέχωση των μονάδων του ΙΚΑ με τους απολυμένους γιατρούς για
να σταματήσει ο καθημερινός Γολγοθάς των ασφαλισμένων
Τον σεβασμό και τον συνυπολογισμό της πολύχρονης εμπειρίας μας στην
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη του ΙΚΑ,
Την δυναμική κινητοποίηση των Ιατρικών / Οδοντιατρικών Συλλόγων και των
συνδικαλιστικών φορέων του επιστημονικού υγειονομικού προσωπικού του
ΙΚΑ, στο πλευρό μας, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας,
Την διερεύνηση των όποιων φερόμενων ως φαινόμενα διαφθοράς και την
λήψη ουσιαστικών μέτρων, ώστε να μην λοιδορείται συλλήβδην ο ιατρικός
κόσμος, από τις πράξεις ελαχίστων επίορκων.
Δηλώνουμε παρόντες στις κινητοποιήσεις των Ιατρικών Συλλόγων.
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