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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Με μεγάλη επιτυχία, στις περισσότερες μονάδες υπήρξε καθολική συμμετοχή, έληξε η 48ωρη 
απεργία, που προκήρυξε η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, συμμετέχοντας στην γενική απεργία του Ιατρικού κόσμου 8 & 
9 Σεπτεμβρίου 2011 (απόφαση γενικής συνέλευσης ΠΙΣ και ΕΟΟ). 

Ο Ιατρικός κόσμος, θα συνεχίσει τον αγώνα του ενάντια στην πολιτική και στα σχέδια της 
κυβέρνησης, για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, απελευθέρωση επαγγέλματος κλπ. Το νέο 
Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΣΥ και η τροπολογία που κατατέθηκε (Παρασκευή 9/9/2011 το 
μεσημέρι) για την αναγραφή της δραστικής μόνο ουσίας των φαρμάκων, υποβαθμίζουν επιπλέον την 
ιατρική λειτουργία και μετακινούν την Ιατρική πράξη σε εξωιατρικές επιχειρήσεις και σε άλλους 
λειτουργούς της υγείας. Οι επαπειλούμενες απολύσεις, με το κλείσιμο πολλών μονάδων υγείας, θα 
οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια πολλούς γιατρούς του ΙΚΑ μόνιμους και συμβασιούχους στο δρόμο της 
απόλυσης.  

Στο μεσοπρόθεσμο έχει θεσμοθετηθεί η απόλυση 150.000 ατόμων, που εργάζονται στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι το 2015 (συμπεριλαμβάνονται και τα ασφαλιστικά ταμεία). 

Το επόμενο διάστημα, εκτός από την ισοπέδωση του γιατρού, θα αντιμετωπίσουμε και τον 
περιορισμό των γιατρών του ΙΚΑ, μέσα από την θεσμοθέτηση της εργασιακής εφεδρείας την 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, το κλείσιμο αρκετών μονάδων του ΙΚΑ, και την λειτουργία του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ όχι πλέον με μονίμους γιατρούς αλλά με συνεργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου 
χρόνου. 

Η προσπάθεια των Υπουργών Υγείας – Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας – Κοιν. Ασφάλισης, με 
επικοινωνιακά παιχνίδια, να επιτύχουν την αποδοχή των σχεδίων τους από τους πολίτες 
ασφαλισμένους, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και διασύροντας τον ιατρικό κόσμο, θα 
καταπέσει μέσα από την αντίδραση όλων γιατρών και ασφαλισμένων κατά των εντολοδόχων της 
ΤΡΟΙΚΑΣ - ΔΝΤ και της εξαθλίωσης του λαού.  

Οφείλουμε να αντιδράσουμε στις συνολικές πολιτικές, μαζί με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, για 
να μην περάσουν αυτές οι πολιτικές που οδηγούν στο περιθώριο, μέσα από την κατατρομοκράτηση του 
λαού για την «δήθεν» σωτηρία της πατρίδας.  

Όλα τα σωματεία – μέλη μας, να προγραμματίσουν άμεσα γενικές συνελεύσεις, να 
ενημερώσουν όλους τους γιατρούς για τα επικείμενα σχέδια, να προτείνουν μορφές κινητοποιήσεων 
συμβατές και σύμφωνα με την σημερινή πραγματικότητα ώστε η αντίδραση να είναι αποτελεσματική.  
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