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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που συνήλθε έκτακτα το
Σάββατο 20 Αυγούστου 2011, αποφάσισε ομόφωνα 48ωρη προειδοποιητική
απεργία στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου 2011, λόγω των δυσμενών εξελίξεων στον χώρο
της Υγείας.
Μείζονα Ιατρικά προβλήματα βρίσκονται σε εξέλιξη όπως:
Έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, συγχωνεύσεις Νοσοκομείων με ταυτόχρονη
λειτουργία τομέων και κατάργηση της αυτόνομης ύπαρξης των τμημάτων στα
Νοσοκομεία, «απελευθέρωση» του ιατρικού επαγγέλματος με εκχώρηση της ΠΦΥ σε
εμπορικές εξωιατρικές επιχειρήσεις.
Η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ, απέρριψε ομόφωνα το Κυβερνητικό Σχέδιο για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ και καλεί τους γιατρούς να μην υπογράψουν συμβάσεις με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι συμβάσεις αντιμισθίας 900 - 1.900€ ανάλογα με την ειδικότητα (καθαρά 700 –
1.000€), ευτελίζουν την ιατρική λειτουργία, θέτουν στο περιθώριο τους γιατρούς και
βάζουν ταφόπλακα στην λειτουργία των μικρών ιδιωτικών Ιατρείων.
Η εκχώρηση της ΠΦΥ στις εξωιατρικές επιχειρήσεις Υγείας, με την κατ’ επίφαση
«απελευθέρωση» του Ιατρικού επαγγέλματος, θα οδηγήσει τον τομέα της Υγείας σε
πεδίο εμπορικής δραστηριότητας με απαξίωση κάθε ιατρικής λειτουργίας.
Η λειτουργία των Νοσοκομείων με τις συγχωνεύσεις και την κατάργηση αυτόνομης
ύπαρξης τμημάτων θα σημάνει υποβάθμιση της λειτουργίας των νοσοκομείων.
Όλοι οι κλάδοι των γιατρών, γιατροί του ΙΚΑ, νοσοκομειακοί γιατροί και
αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, πρέπει να αντιδράσουμε ενιαία, δυναμικά και
αποτελεσματικά, μακράν διχαστικών λογικών, ώστε να αποτρέψουμε τον αφανισμό του
Ιατρικού επαγγέλματος.
Γι’ αυτό λοιπόν, συμμετέχουμε μαζικά οι γιατροί του ΙΚΑ, μαζί με του υπόλοιπους
κλάδους, στην 48ωρη απεργία της Πέμπτης 8 και της Παρασκευής 9
Σεπτεμβρίου 2011 και συμμετέχουμε και στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ οι οποίες φέτος
πρέπει να έχουν μεγάλη συμμετοχή και έντονη αντίδραση όλων των εργαζομένων,
ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές της υποταγής και της οικονομικής εξαθλίωσης.
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