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Aθηvα 9.,1.2013

AEΛτ|o τYΠoY

o ΠαVελληVtoζ lατρικog Σ0λλoγog με την 6λευoη καL'|! ::"ζ 1ρovldg 2013'

;;;;&'i,φoρii .κ.iραζ.ι τηv αγωviα τoυ γlα,τα 6ρια αvτoxηζ τoU

;;;u;;;.].i.iαg, οημooioυ iαr lδlωτlκo0, με κivδυvo κατdρρευoηg.

H λoγroτrκ( τακτtκη τoυ υπoυργεiou Yγεiαq καl τoυ EOΠYY τωv σUvεχωV Kα|

με κdθε τρ6πo περ|Koπωv ,,u.δo',ouib, uγεiαq' η ελλlπηg xρηματoδ6τηoη, η

;;δ;d η o,.ργio 1..o, πρoκαλo0v μεiωoη εloφoρωv) oδηγo0v oε

υπoβdΘμ ιαη 6λωv τωv παρε1o μ θvωv uπη ρεοlΦv.υγεiαξ'':,_! ιγT:"^,:. ::,
oικovoμiκη καxεξiα και τoυ6 αoφαλloμθvoυg oε εiαoΘfvloη τωv παρoXωV

;;;:;; ;il;aμλ πρooβαbηg και ληψηg oτοtxεtΦδoυg περiΘαλψηg.

Tα xρ6η τoU ΕoΠYY αυξdνovταr oυvε1Φg, |ατρol,. εργαστηρ|α, KλtVlKεζ,

δlαγvωoτικd Kεvτρα, voσoKoμεio .,αρoμ6νoυ, απληρωτor για μεγdλo xρovlκ6

δiΞ}'λμ", με απoτθλεoμα vα απεrλεiται η βlωσιμ6τητα του συστηματoζ.

Tα voooκoμεiα απoδloργαvΦvovτα| με τηv κατdργηoη,- o,γX,,.-! 
_- ._...^.,.

uooo.oμ.ι,,' τμημdτων και μovdδωv καl τη μεiωoη θ6σεωV τoU πρoσωπ|Koυ

;;;;;;λ;;,γ";ιoμoi πoυ δημoolε0ovταr oτα ΦEK δεixνoυv πoυ oδηγεiταl τo

δημ6oιo voooκoμεtακ6 σ0στημα Uγεiαζ.

ol μovdδεg τoυ EoΠYY 61ouv απoδυvαμωΘεi, με τoυg εργαζ6μεvouζ |ατρoUζ

*o'.lα"o πρooωπrκ6 vα πρooπαθoιjv 1ωρig oργdv^ωoη και πρooπτικη vα

o,'on,o.ρ,eoο, oτlg αυξημ6vε9 απαtτηoειg τηg περiθαλψηg.

ol ελε0Θερor επαγγελματiεg 61oυv πληγεi αvεπαv6ρθωτα απ6 τηv αoκo0μεvη

πoλlτtκri καt τo μtκρ6 καl μεoαio ιδtωτικo tατρεlo κnειvεt,

Συoτηματrκα o rατρlκ66 κ6oμo9 βαλλεταr μtoα απ6.ηv πoλIτrκη επ|βoληζ τoU

ilημ;ii,ο, Kα| τηζ.τρoiKαζ, δ. oλo,o επiπεδα με καθε τρ6πo: η dvαρ1η

απελεUΘερωση τoυ ιατρικo0 επαγγ6λματog,η σuvταYoγpdφηση με δραστιKη

o,Jo, η l-oqη τoυ τoμ6α περieαlψηg τou.T:Aγ oτovEoΠYY, ol περtκoπ6g

uloΘιbv και απoζημlΦoεωv tατρικΦv επ|σKεψεωV, πραζεωv Kα|
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εργαστηρ|αKωV εξετασεωv, η πoλ0μηVη στdση πληρωμωv, τα εξαvτλητΙKα

φoρoλoγ|Kd μ6τρα Kλπ.

Xoεtdζεται oυvε1ηg και oυλλoγικ69 αγΦvαg, πρoκεtμ6'voυ vα πρoασπiσoUμε

1χ,""ε]""λj"...i'"d. ,o *ορog ioυ lατρικo0 επαγγ€λματog αMd καt τt6

;"fiil; ;;ρo169 υγεiαg.πρog τoυg αoφαλtoμ€voυg.

Γlα τoUζ λ6γoυ9 αυτoι3g 6λoι oι tατρoi τηζ xφρ1ξ απεργoιiμε

παvελλαδικιi την Πεμπτη, i i iouoυoριδu,.δliκδικιilvταg τo oεβαoμo oτo

λ;';;ffi;;;u loτρoο io, o.η, περ1Θαλψη τoυ αoφαλιαμfvoυ.

Kαλo(lμε τrg oμooπovδiε.q τoU XωρoU OENΓE, ΠoΣEYΓ|ιKA, τouq lατρικo0g

o,lι,ιoγo,g 
"oi 

τrg rατρrκ€g εuωδ.ig vα εκφραooυμε, μαζικα τηv δlαμαρτυρiα

μoi*.i',o οωooυμε τo μηvυμα και τηv απαvτηαη 6τl.η υπoβdθμtoη τηE

Iγ,ioi μεoo απ6 αUτη ,ηv πoλ'τr"η oδηγεi oτηv εξαθλiωοη τoυ ελληvtκo0

lιiroο iαι oε εvδuvdμωoη τηq αvΘρωπtoτικηζ Kρiσηζ.

o Πανελληvιog |ατρικ6g Σ0λλoγoζ oαg πρooκαλεi oε oυv€vτευξη τ0ττoυ τηv

i.;;il 1ι} h,oυαρioυ o',s ,iz 
μ.μ oτo ξενoδo1εio Crowne P|aza,

Mι1αλακoπo0λoυ 50.

Γlα τov Π.l.Σ

o nρ6εδρog

M. BΛAΣTAΡAKoΣ

o Γ. Γραμματεαg

K.AΛEΞANΔPoΠoYΛoΣ
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