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Πανελλαδική απεργία για ιις 17 Ιανουαρίου εξήγγειλαν οι γιατροί 

Στα όρια διαϋυαης το σύστηµα YyefoQ 
Καζάνι που βράζει» 

είναι οι ιατρικοί 
σύλλογοι της 

χώρας, καθώς έχουν 
συσσωρευτεί απλήρωτα χρέη 
του ΕΟΠΥΥ που ξεπερνούν το 
1,5 δις ευρώ, ενώ τραγικά 
υποβαθµισµένη είναι πλέον και n 
παροχή των υπηρεσιών υγείας 
προς τους ασφαλισµένους. 
Ήδη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός 
Σύλλογος ανακοίνωσε 
πανελλαδική απεργία για τις 17 
Ιανουαρίου και καλεί σύσσωµο 
τον ιατρικό κόσµο να 
συµµετάσχει στην κινητοποίηση. 

Τίΐς ΒΑΣΩΣ KAAYBIQTH 

Σύµφωνα µε τους συµβεβληµένους 
γιατρούς τα όρια αντοχής του 

συστήµατος υγείας, δηµόσιου και 
ιδιωτικού, απειλούνται από τον κίνδυνο 

κατάρρευσης. Η λογιστική τακτική 
του υπουργείου Υγείας και του 

ΕΟΠΥΥ των συνεχών και µε κάθε 
τρόπο περικοπών των δαπανών 
υγείας, n ελλιπής χρηµατοδότηση,' n 
ύφεση και n ανεργία (που πρόκαλούν 

µείωση εισφορών) οδηγούν τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας σε 
υποβάθµιση, τους ιατρούς σε οικονοµική 

καχεξία καίτους ασφαλισµένους 
σε εξασθένιση των παροχών 

και αδυναµία πρόσβασης και λήψης 
στοιχειώδους περίθαλψης. 

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξάνονται 
συνεχώς, ιατροί, εργαστήρια, κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα, νοσοκοµεία 
παραµένουν απλήρωτοι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα 

να απειλείται n βιωσιµότητα του 
συστήµατος. «Τα νοσοκοµεία αποδιοργανώνονται 

µετην κατάργηση 
συγχώνευση νοσοκοµείων, τµηµάτων 

και µονάδων και τη µείωση θέσεων 
του προσωπικού και οι νέοι οργανισµοί 

που δηµοσιεύονται στα 
ΦΕΚ δείχνουν πού οδηγείται το δη- 

«0 ιατρικός κόσµος βάλλεται µέσα από 
την πολιτική επιβολής του Μνηµονίου και 
της Τρόικας σε όλα τα επίπεδα και µε κάθε 

τρόπο», υποστηρίζουν οι γιατροί 

ΣΗ ΚΑΤΑΒΟ.„. 
Ι>ΤΑΝΕΙ πι 
ΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜ 

(C 
Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ 
ξεπερνούν το 1,5 δισ. 
ευρω, οι γιατροί 
παραµένουν 
απλήρωτοι και 
οι ασθενείΒ xu>pis 
υγειονοµική φροντίδα, 
µε αποτέλεσµα 
να απειλείται 
n βιωσιµότητα 
του συστήµατοε, 
προειδοποιεί 
ο σύλλογο5 

µόσιο νοσοκοµειακό σύστηµα υγείας. 
Οι µονάδες του ΕΟΠΥΥ έχουν 

αποδυναµωθεί, µε τους εργαζόµενους 
ιατρούς και το λοιπό προσωπικό 

να προσπαθούν χωρίς οργάνωση 
και προοπτική να ανταποκριθούν 

στις αυξηµένες απαιτήσεις της περίθαλψης», 
τονίζουνοι γιατροί. 

Αντιδράσεις 
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του 

ΠΙΣ, Μιχάλης Βλασταράκος «οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν 
πληγεί ανεπανόρθωτα από την 
ασκούµενη πολιτική και το µικρό και 
µεσαίο ιδιωτικό ιατρείο κλείνει. Συστηµατικά 

ο ιατρικός κόσµος βάλλεται 
µέσα από την πολιτική επιβολής 

του Μνηµονίου καιτηςΤρόΓκας,σε 
όλα τα επίπεδα, µε κάθε τρόπο: n 
άναρχη απελευθέρωση του ιατρι; 
κού επαγγέλµατος, n συνταγογράφηση 

µε δραστική ουσία, n ένταξη 
του τοµέά περίθαλψης του ΤΣΑΥ 
στον ΕΟΠΥΥ, οι περικοπές µισθών 
και αποζηµιώσεων ιατρικών επισκέψεων, 

πράξεων και εργαστηριακών 
εξετάσεων, n πολύµηνη στάση πληρωµών, 

τα εξαντλητικά φορολογικά 
µέτρα». 

Οι γιατροί καλούν και τις υπόλοιπες 
οµοσπονδίες του χώρου να αντιδράσουν 

στη σκληρή πολιτική που 
έχει εφαρµοστεί στην υγεία συµµετέχοντας 

στην προγραµµατισµένη 
απεργία. 
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