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Αξιότιμοι Κύριοι βουλευτές
Αυτές τις ημέρες πρόκειται η Βουλή των Ελλήνων να συζητήσει το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας για την δήθεν αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας
.Αναβάθμισης που αρχίζει και τελειώνει με την απόλυση χιλιάδων γιατρών και
ταυτόχρονα ρίχνει τα εκατομμύρια των Ελλήνων ασφαλισμένων στις
ιδιωτικές μεγάλες ιατρικές εταιρείες.
Τις τελευταίες δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις, προσπάθησαν να βελτιώσουν
τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ιατρεία του ΙΚ. Όμως κανείς δεν τόλμησε
να τα καταργήσει όπως προβλέπει ο νόμος του κ.Αδωνι Γεωργιάδη .
Πραγματοποιεί ο νόμος αυτός μία τεράστια αλλαγή χωρίς να προβλέπει ένα
εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στον
κόσμο ακόμη και στο σύστημα υγείας που θαυμάζει , όπως δημόσια είπε ο κ.
Υπουργός , δηλαδή του ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ! Σας αναφέρουμε μόνο ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας ενδεικτικό των προθέσεων
του Υπουργού: Αφού βάλλουν λουκέτο τα πολυϊατρεία και τα εργαστήρια του
ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς, λέει ο Υπουργός ,θα απευθύνονται στα συμβεβλημένα
ιδιωτικά ιατρεία με τις ΠΕΔΥ. Μα εκεί θα πληρώνουν συμμετοχή 15% ,
αξιοσέβαστο ποσό που σίγουρα δεν το έχουν όλοι οι συνάνθρωποί μας, οι
οποίοι πληρώνουν επί σειρά ετών τις ασφαλιστικές εισφορές τους για να
έχουν στοιχειώδη δωρεάν φροντίδα υγείας. Επίσης γνωρίζετε ότι στην
ΗΜΑΘΙΑ και μάλιστα στη Βέροια ελάχιστοι γιατροί , περίπου 15 κλινικοί
γιατροί , έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ,μάλιστα και αυτοί σκέφτονται να
αποχωρήσουν. Πως θα εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες των ασφαλισμένων της
πόλης μας ; Ελπίζουμε να κατανοείτε το μέγεθος της οργής των
ασφαλισμένων που θα εισπράξουν αυτοί που θα θεσμοθετήσουν τέτοια
μέτρα , μέτρα που είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν και σε απώλεια ζωής
πολλών συνανθρώπων μας. Εχει γίνει σχεδιασμός σε επίπεδο νομού πόσες
υγ/κές μονάδες απαιτούνται σύμφωνα με τις πληθυσμιακές ανάγκες; Πόσοι
γιατροί χρειάζονται και ποιών ειδικοτήτων για τις συνήθεις παθήσεις των
κατοίκων του νομού; Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός ή
υγειονομικός χάρτης για την Ημαθία . Τίθεται για τους γιατρούς το ερώτημα,
μετά από τόσα χρόνια δουλειάς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, να επιλέξουν
αν θα παραμείνουν στο ιατρείο ή θα μείνουν με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στις καινούριες ΠΕΔΥ. Δεν λαμβάνουν υπόψη οι διατάξεις του
νομοσχεδίου , τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν κάνει οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί στα ιδιωτικά τους ιατρεία έχοντας συνάψει δάνεια και
υπογράψει leasing για την αγορά και τον εξοπλισμό τους . Για
όσους
επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση τους
εξαναγκάζει να υποβάλουν αίτηση διακοπής ελευθέρου επαγγέλματος χωρίς
να γνωρίζουν τη μονάδα που θα υπηρετούν μέσα στην υγ/κη
περιφέρεια. βαθμολογώντας τους μετά από 8 μήνες . Ζητούμε λοιπόν να
εξαιρεθούν οι υπηρετούντες γιατροί και να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα για
τους νεοεισερχόμενους , ειδάλλως να υπάρχει ένα ικανό μεταβατικό στάδιο

10 ετών για να επιλύσει τα οποιαδήποτε προβλήματα. Αυτό είναι και δίκαιο
και ηθικό!
Η Γ. Συνέλευση των ιατρών ΕΟΠΥΥ ΗΜΑΘΙΑΣ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και με
τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων, να
ζητήσει σεβόμενη το ρόλο των Βουλευτών Ημαθίας ,να καταψηφίσετε το
αντιλαϊκό, προχειρογραμμένο νόμο του κ. Γεωργιάδη
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