Γιατί ο κ.Υπουργός υγείας επιμένει στην αλλαγή των εργασιακών
σχέσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Ο κ.Υπουργός Υγείας,από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας,διεκδικώντας για
τον εαυτό του τον τίτλο του μεταρρυθμιστή στην Υγεία,υιοθέτησε την ιδέα της μετατροπής του
ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας με παράλληλη αναστολή λειτουργίας των σταθερών δομών
του για λόγους δημοσιονομικούς και μόνο .Αυτό ήταν εξαρχής το "Δόγμα Γεωργιάδη" και αυτό
εφαρμόζει με τακτικισμούς μέχρι την οριστικό κλείσιμο των σταθερών δομών του ΕΟΠΥΥ.
Για να εφαρμόσει το "Δόγμα " του προσπάθησε στην αρχή να απαλλαγεί αθόρυβα,όπως πίστευε,
από 2.000 γιατρούς,ισχυριζόμενος πως οι ειδικότητές τους,σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας(;) ,δεν είναι σύμφωνες με την Πρωτοβάμια Περίθλαψη!Όταν κορυφώθηκαν οι αντιδράσεις
των εργαζόμενων για τις επικείμενες απολύσεις και αφού εξαντλήθηκε η παρουσία του στα ΜΜΕ,για
να εξηγεί ως ειδικός τι δεν ταιριάζει στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και τι όχι,υιοθέτησε τη λογική των
νέων εργασιακών σχέσεων που θα είχαν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ,ελπίζοντας πως με την επικείμενη
απειλή της παύσης λειτουργίας των ιατρείων τους,οι γιατροί θα εγκατέλειπαν μαζικά τον ΕΟΠΥΥ
και άρα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,χωρίς γιατρούς και χωρίς διορισμούς θα ξέμπλεκε οριστικά
με τον ΕΟΠΥΥ και τις σταθερές δομές του,μετακυλίοντας την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στου ιδιώτες
επενδυτές Υγείας!!
Ο ίδιος θα είχε αναγνωριστεί ως μέγας μεταρρυθμιστής και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη θα είχε δοθεί
κυριολεκτικά βορά στις διαθέσεις του κάθε κερδοσκόπου!
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ και πάλι του ζήτησαν να επιδείξει την οικονομοτεχνική μελέτη του νέου
εργασιακού περιβάλλοντος,στον οποίο καλούνται να υπηρετήσουν και ο κύριος Υπουργός,με την
ίδια τακτική που ακολούθησε από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του,συζητώντας
προσχηματικά επανέλαβε πως η "μεταρρύθμιση"θα συνεχιστεί και πώς τις προσεχείς μέρες οι
εργαζόμενοι θα μπουν σε κινητικότητα.
Και για πούμε δυό καθαρές κουβέντες :Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ,μετά το άνοιγμα της
συνταγογράφησης σε όλους του γιατρούς,δεν έχουν κανέναν προνόμιο ή προβάδισμα σε σχέση με
τους ασθενείς τους.
Στο ωράριό τους βλέπουν σε μηνιαία βάση τους διπλάσιους ασθενείς από όσους μπορεί να εξετάσει
ένας συμβεβλημένος με το ΕΟΠΥΥ εξωτερικό γιατρός και αμοίβονται με το εξωφρενικό ποσόν των
1200 ευρώ μηνιαίως!
Οι σταθερές δομές του ΕΟΠΥΥ,που θέλει να κλείσει ο κ.Υπουργός Υγείας,ασκούν ιατροκοινωνικό
έργο και είναι η καταφυγή όσων δεν μπορούν να πληρώσουν έστω και ένα ευρώ για τη νοσηλεία
τους.
Όλα τα άλλα είναι τακτικισμοί ενός Υπουργού που δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του λάθους που
διαπράττει.Μόνο που το λάθος του θα το πληρώσουμε όλοι,αργά ή γρήγορα!
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