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Μέτωπο γιατρών για τη διάσωση 
του δηµοσίου συστήµατος Υγείας 

Στο βήµα ο πρόε6ρο$ Tns ΟΕΝΓΕ ∆ηµήτρη Βαρνάβας, ενώ ο ASuvis Γεωργιά6η$ κρατά 
σηµειώσει... 

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΤΕΙ 

ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ TOY 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

» Τη δηµιουργία ενός σταθερού 
µετώπου, καθώς και τον µόνιµο συντονισµό 

δράσεων, µεταξύ των γιατρών 
της χώρας, σε µία περίοδο n οποία 
σηµαδεύεται από την ανθρωπιστική 

κρίση, πρότεινε ο πρόεδρος 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος, κατά 
τη διάρκεια της συνδιάσκεψης κορυφής, 

n οποία πραγµατοποιήθηκε 
στην Αθήνα το περασµένο Σάββατο, 
µε τη συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. 
του Συλλόγου και των προέδρων όλων 

των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. 
Στη συνδιάσκεψη έλαβε µέρος 

και τοποθετήθηκε επίσης ο υπουργός 
Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. 

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του 
ΠΙΣ τόνισε µεταξύ άλλων: «Οι πολίτες 
παρακολουθούν σοκαρισµένοι, αδύναµοι 

να αντιδράσουν, µε οργή και 
αγανάκτηση, τη σειρά µέτρων που 
τους επιβάλλουν και που οδηγούν 
πολλούς στον θάνατο ή την αυτοκτονία. 

Η Υγεία, που έπρεπε τη σηµερινή 
εποχή των µεγάλων περικοπών, 

των 2.000.000 ανασφαλίστων 
πολιτών, της ανθρωπιστικής κρίσης, 
να προσεχθεί ιδιαίτερα, ευρίσκεται 

Πραγµατοποιήθηκε 
n συνδιάσκεψη κορυφής 
του Συλλόγου, 
µε τη συµµετοχή 
του υπουργου Υγείας 

στην κλίνη του Προκρούστη και συνεχώς 
περικόπτονται δαπάνες, αφού 

δεν µπορούν να χτυπήσουν τη διαφθορά 
και την κερδοσκοπία, ενώ το 

κοινωνικό κράτος έχει αποδοµηθεί 
σε τέτοιο βαθµό, ώστε n κοινωνία 
µας να έχει πλέον παροχές τριτοκοσµικής 

χώρας». 

Σχέδιο του ΠΙΣ για τα νησιά 

To ολοκληρωµένο και τεκµηριωµένο 
σχέδιο του Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου (ΠΙΣ) για τη θωράκιση 
των υπηρεσιών Υγείας των νη- 

σιωτνκών και ακριτικών περιοχών απεδέχθη 
ο υπουργός Υγείας, κατά τη 

διάρκεια της συνδιάσκεψης κορυφής 
του ΠΙΣ. 

Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκαν 
µεταξύ άλλων οι τοπικές ελλείψεις σε 
διαφόρους νοµούς της χώρας σε 
προσωπικό, καθώς και οι σηµαντικές 

δυσλειτουργίες του δηµοσίου συστήµατος 
Υγείας, οι οποίες δηµιουργούν 

κενά στην περίθαλψη, εξαντλούν 
τους γιατρούς του συστήµατος 

και προκαλούν κινδύνους για την 
ασφάλεια των ασθενών. 

Βαρνάβας - Μηασκόζος: 
Μνηµονιακή συνεργασία 
ζητεί ο υπουργός... 

Ano την πλευρά τους, σε κοινή γραπτή 
δήλωσή τους, ο αντιπρόεδρος του 

ΠΙΣ Γιάννης Μπασκόζος και ο πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών 

Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) 
∆ηµήτρης Βαρνάβας τονίζουν 

µεταξύ άλλων σχετικά 
«Ο κ Γεωργιάδης έκανε σαφές πως 

καλεί και θα επιδιώξει διάλογο µε τους 
εκπροσώπους των γιατρών, αλλά µε έναν 

απαράβατο όρο, πως n οποιαδή¬ 

ποτε συζήτηση θα διεξαχθεί στο έδαφος 
και στα όρια των µνηµονιακών 

πολιτικών και της απαρέγκλιτης τήρησης 
των εντολών της τρόικας. ∆ήλωσε 

µάλιστα µε κάθε τρόπο πως διεκδικεί 
τον τίτλο του mo µνηµονιακού 

βουλευτή του κοινοβουλίου. Με άλλα 
λόγια ο κ. Γεωργιάδης µας καλεί να 
παίξουµε µπάλα, αλλά όλος ο αγώνας 
θα διεξάγεται µόνο στη µικρή περιοχή 
και το τέρµα µας. Ζήτησε δηλαδή ευθέως 

ο υπουργός να συνεισφέρει το 
ιατρικό σώµα µε συγκεκριµένες προτάσεις, 

προκειµένου να περάσει µε 
τον mo ανώδυνο και επικοινωνιακά 
πετυχηµένο τρόπο n µνηµονιακή πολιτική 

στον χώρο της υγείας, κλείνοντας 
µάλιστα το µάτι σε όσους είναι έτοιµοι 

να 'τσιµπήσουν', πως αν το κάνουµε 
αυτό µπορεί να περισώσουµε 

κάποια ψίχουλα για το ιατρικό σώµα. 
∆εν µπόρεσε όµως ο κ. Γεωργιάδης να 
γίνει σαφής σε κανένα από τα µεγάλα 
ζητήµατα της περιόδου. Τι θα κάνει µε 
το κλείσιµο κλινικών και δηµόσιων 
νοσοκοµείων, ποια είναι τα σχέδια ιδιωτικοποίησης 

της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας και κατάργησης των 
δηµόσιων δοµών του ΕΟΠΥΥ, ούτε 
ποια πρόκειται να είναι εφεξής n χρηµατοδότηση 

του συστήµατος». 
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