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«Χαριστική βολή για την Υγεία n ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ» 
ΤΟΝ ΚΩ∆ΩΝΑ του κινδύνου έκρουσαν χθες 
πρόεδροι διαφόρων επιστηµονικών συλλόγων 
ελευθέρων επαγγελµατιών σε πανεπιστηµονική 
διαµαρτυρία εναντίον της επικείµενης ένταξης 
του ασφαλιστικού τους φορέα στον ΕΟΠΥΥ, 
αλλά και της ανεργίας που µαστίζει τους κλάδους 

τους. «Με 7.000 άνεργους γιατρούς και 
6.500 γιατρούς µας µόνο στη Γερµανία, χάνουµε 

µέρα µε τη µέρα ολοένα και περισσότερο από 
το υψηλά εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό 

µας. Κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου 
για την κατάρρευση του συστήµατος Υγείας 
και είµαστε απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές 

που θα σηµατοδοτήσουν τον αφανισµό 
µας...», δήλωσε εκ του προέδρου του, Γ. Πατούλη, 

ο ιατρικός κόσµος της Αθήνας, ενώ από 
τον Πειραιά n πρόεδρος του οικείου Ιατρικού 
Συλλόγου, Β. Ανεµοδουρά, δήλωσε ότι «αντιδρούµε-απαντούµε 

και ζητάµε να ακυρωθούν 

τα επιχειρούµενα σχέδια της Πολιτείας, που 
αφορούν την ένταξη του Ταµείου µας ΕΤΑΑ 
στο χρεοκοπηµένο και ήδη "πεθαµένο" ΕΟΠΥΥ, 
την επιχειρούµενη επιστηµονική-εργασιακή µας 
εξόντωση µε φορολογία χωρίς όρια και κυρίως 
χωρίς λογική και αντιδρούµε στην υποβάθµιση 
και στόχευση της περίθαλψης του ελληνικού 
λαού...». 

Απεργιακή κινητοποίηση 
Εν τω µεταξύ κλιµακώνουν τις αντιδράσεις τους 
οι δικηγόροι της χώρας µετατρέποντας -από 
24ωρη- σε 3ήµερη την αποχή από τα καθήκοντά 

τους, που ξεκινά αύριο 17 Οκτωβρίου, 
οπότε θα πραγµατοποιήσουν και πορεία προς 
το υπουργείο Οικονοµικών. 

Την ίδια ώρα, στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εσωτερικής Παθολογίας που διεξάγεται την 
προσεχή Πέµπτη µέχρι και Σάββατο στην Αθήνα, 

θα ανακοινωθούν στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι τα αυξηµένα κρούσµατα κατάθλιψης που 
συνδέεται µε την οικονοµική κρίση ακολουθούνται 

από αύξηση των κρουσµάτων διαβήτη, 
νεοπλασιών (καρκίνων) και καρδιαγγειακών 
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παθήσεων. Οπως δήλωσε χθες ο καθηγητής 
Ψυχιατρικής, X. Παπαγεωργίου, «το τρίπτυχο 

που µας κρατά υγιείς είναι το επάγγελµα, n 
προσωπική ζωή και ο ελεύθερος χρόνος. Οταν 
ένας εκ των τοµέων αυτών δεν παρουσιάζει θετικό 

ισοζύγιο, τότε εµφανίζονται κατάθλιψη και 
άλλες ασθένειες». Η κατάθλιψη είναι n δεύτερη 
αιτία αναπηρίας στον κόσµο µετά τα ατυχήµατα, 

ενώ οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι κάθε 
40 δευτερόλεπτα χάνεται ένας άνθρωπος από 
αυτοκτονία στον κόσµο. Εξάλλου, όπως δήλωσε 

ο καθηγητής Παθολογίας και πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, 
Σ. Ράπτης, «σήµερα στη χώρα µας το 12% ιου 
πληθυσµού υποφέρει από διαβήτη, ενώ διεθνώς 
οι ασθενείς υπερβαίνουν τα 300 εκατοµµύρια 
µε το έτος 2025 να αναµένεται έκρηξη στα 
κρούσµατα, που θα διπλασιαστούν». 
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