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πατρο! θεσσαλονικησ 

Ζητούν 48ωρη πανιατρική απεργία 
Την κήρυξη 48ωρης πανιατρικής 
απεργίας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος 

θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η διοίκηση 

του συλλόγου, µετά και τις 
τελευταίες νοµοθετικές αλλαγές 
στο χώρο της υγείας, χαρακτηρίζει 

. «φαιδρές» τις ιδέες του υπουργείου 
Υγείας σχετικά µε τον ιατρικό 

τουρισµό και την κατηγοριοποίηση 
των νοσοκοµείων µε αστέρια. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, 
τονίζει ότι προκαλούνται σοβαρές, 
υποψίες από τη νοµοθέτηση της 
αναγραφής της δραστικής ουσίας 

αντί της υιοθέτησης ενός συστήµατος 
καταπολέµησης της πολυφαρµακίας. 

To τελευταίο, µάλιστα, 
σύµφωνα µε τον ΙΣΘ, θα µπορούσε 
να αποφέρει διπλάσιο οικονοµικό 
όφελος και χωρίς να γίνονται παρεµβάσεις 

στο είδος και στην ποιότητα 
των φαρµάκων των ασθενών. 

Παράλληλα, επισηµαίνει ότι µε 
το νερ νόµο καταργούνται οι αυτονόητοι 

και στοιχειώδεις δεοντολογικοί 
φραγµοί στην άσκηση της 

Ιατρικής. 
Ο σύλλογος εκφράζει τη διαφωνία 

του σχετικά µε την ένταξη του 

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στον ΕΟΠΥΥ, καθώς, 
όπως υποστηρίζει, n ενέργεια αυτή 
οδηγεί στην υφαρπαγή και των τελευταίων 

περιουσιακών στοιχείων 
του ταµείου των υγειονοµικών. Η 
περιουσία του ασφαλιστικού φορέα 
προέρχέται, όπως υπογραµµίζεται 
στην ανακοίνωση, αποκλειστικά 
και µόνο ano εισφορές των ασφαλισµένων. 

Ο ΙΣΘ θεωρεί «προκλητική» 
τη µείωση των µισθών και των 

αµοιβών των γιατρών την ώρα που, 
όπως αναφέρει, «όλες οι άχρηστες 
από χρόνια γραφειοκρατικές δοµές 

του ΕΣΥ διατηρούνται». 

ο σύλλογος καταλήγει ότι ο ιατρικ 
κός κόσµος οφείλει να απαντήσει 
απεργώντας σύσσωµος και ζητά 
την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας 

του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, 
καλεί τους γιατρούς της 

πόλης σε εκδήλωση µε θέµα «Η 
κατάργηση της ηθικής στην άσκηση 
της ιατρικής διά του µνηµονίου», το 
Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου, στις 10.30 
το πρωί, στα γραφεία του συλλόγου, 

µε οµιλητές τους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Κουράκη και των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνο 

Μαρκόπουλο. ." 
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