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Αγαπητέ συνάδελφε
Σου διαβιβάζουμε για ενημέρωση σου την ολοκληρωμένη εισήγηση του ΠΙΣ στη Τακτική Γενική
Συνέλευση που έγινε στην Αθήνα (15.01.2011) και που σε μεγάλο της μέρος αναφέρεται στο νέο
Νομοσχέδιο για την Υγεία που επηρεάζει για πρώτη φορά στο σύνολο του, όλους τους κλάδους της
ιατρικής κοινότητας με πολλά αρνητικά σημεία περαιτέρω υποβάθμισης του ιατρικού επαγγέλματος
ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες ιατρούς, αλλά και στους ιατρούς του ΕΣΥ.
Ο ΠΙΣ, οι 60 Ιατρικοί Σύλλογοι και όλες οι οργανώσεις των ιατρών στην συντριπτική τους πλειοψηφία
ζητούν την απόσυρση του και το δικαίωμα του διαλόγου με την κυβέρνηση για να ακουστεί η φωνή
μας.
Ο υπουργός δεν δέχεται κουβέντα και στη θέση μας διορίζει 11 νέους ‘’σοφούς’’ που θα ελέγχει, θα
πληρώνει και θα συμβουλεύεται για το πως πρέπει να είναι η υγεία στην Ελλάδα, έστω και εάν με τις
αντιδράσεις μας « καούν τα Νοσοκομεία».
Τo νέο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ είναι ένα νομοσχέδιο διαχείρισης και όχι για την ΠΦΥ όπως είχε ειπωθεί.
Το Νομοσχέδιο αποτελείται από 82 άρθρα έναντι 46 του προσχεδίου ενώ καθορίζεται από 66
υπουργικές αποφάσεις έναντι των αρχικών 23!
Η ιατρική κοινότητα αντιδρά όχι απογοητευμένη, αλλά θυμωμένη για τον εμπαιγμό.
Η ιατρική κοινότητα αντιδρά για το πούλημα και την παραχώρηση διαχείρισης του αγαθού της υγείας
στους ιδιώτες μεγάλων τραπεζικών συμφερόντων και στα καρτέλ των μεσαζόντων ιδιωτικών
προμηθευτών αφού το κράτος δηλώνει ανίκανο να προστατέψει στις δύσκολες αυτές στιγμές τον
πολίτη ασφαλισμένο, τον ασθενή και το γιατρό.
Συνάδελφε δώσε προσοχή και ενημερώσου σωστά από αυτά που η κυβέρνηση δεν σου μαρτυρά και
τα καθοδηγούμενα ΜΜΕ σου αποκρύπτουν στις :
- Προμήθειες υγείας.
- Το ασαφές πλαίσιο λειτουργίας του νέου ταμείου των 9.500.000 ασφαλισμένων που ονομάζεται
πλέον ‘’Ε.Ο.Π.Υ.Υ.’’
- Την ‘’μεταφορά’’ των ασφαλισμένων για ΠΦΥ από τα ιδιωτικά ιατρεία στα μεγάλα ιδιωτικά
κέντρα και ιδιωτικές κλινικές και στα ολοήμερα Δημόσια Νοσοκομεία οδηγώντας τα σε λουκέτο.
- Το ανεπίτρεπτο άσυλο των πανεπιστημιακών ιατρών που συνεχίζουν να έχουν τα πάντα.
- Τις ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές κλινικές και την υγεία με πιστωτικές κάρτες και δόσεις!
- Την επίσημη είσοδο των τραπεζών στη παροχή υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
- Το νομοσχέδιο είναι ασαφές γεμάτο με ορισμούς και έννοιες όπως «συμβάσεις προμηθειών,
‘’συμβάσεις υπηρεσιών’’, ‘’συμφωνία πλαίσιο’’, ‘’αναθέτουσα αρχή’’, ‘’οικονομικός φορέας’’ , που
παντρεύονται με νομικούς όρους όπως «χρηματοδοτικές μισθώσεις» «παρακαταθήκες» «ενοχικές
συμβάσεις» και «επαχθείς αιτίες».
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Συνάδελφε, η στρατηγική ανήκει στους Ιατρικούς Συλλόγους, ο αγώνας ανήκει σε σένα.
Για το μέλλον σου, την επιστημονική και επαγγελματική σου υπόσταση.
Η κρισιμότητα των περιστάσεων απαιτεί την αγωνιστική συσπείρωση, συμμετοχή και κινητοποίηση
ΟΛΩΝ μας.
Για τον ΙΣΡ
Ο πρόεδρος
Χρήστος Απ. Μαντάς
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:
ΤΑΚΤΙΚΗ+Γ..
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