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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κύριε Υπουργέ

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΙΛΑΤΕ
Για  αυτά  που  αφήνατε  τους  ασφαλισμένους  να  περιμένουν  ώρες  ολόκληρες  στο  κρύο  η  τη  ζέστη 
στοιβαγμένοι και εμείς παρακαλούσαμε να βάλετε ένα σύστημα προτεραιότητας για να μη μοιράζουν οι 
αστυνομικοί τα νούμερα;
Για  αυτά  που  εμείς  γονατισμένοι  στο  δάπεδο  καθετηριάζαμε  φλέβες  και  κάναμε  ανάνηψη  για  να  
συνεφέρουμε τους ασφαλισμένους που λιποθυμούσαν από την ταλαιπωρία που τους υποβάλλατε;
Για αυτά που εμείς τους βαρέως  πάσχοντες κλινήρεις εξετάζαμε μέσα στα ασθενοφόρα στο δρόμο;
Για αυτά που καταστρατηγώντας το νόμο το ΙΚΑ δεν καταβάλει για 6 μήνες την παράταση των αναπηρικών 
συντάξεων και των επιδομάτων;
Για αυτά που οι αμέτρητες προτάσεις που υποβάλαμε για τη βελτίωση της λειτουργίας τους πετάχτηκαν στο 
κάλαθο των απορριμμάτων σας;
Για αυτά που άρον- άρον τώρα σχηματίζετε επιτροπές χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις ειδικότητες η αν έχουν 
εκπαίδευση; 
Για αυτά που η ανικανότητα των υπευθύνων δε μπόρεσε να ρυθμίσει μετά από 27 μήνες λειτουργίας;
Για αυτά που ακυρώνατε 60.000 ραντεβού το μήνα Πανελλαδικά από τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ για 
να τα λειτουργήσετε η για να διαλύσετε τις Μονάδες απαξιώνοντάς τες;
Για αυτά που μας μετακινούσατε 500 χιλιόμετρα για 3 ημέρες απλήρωτους και ανασφάλιστους;
Για αυτά που χρωστάτε δεδουλευμένα πολλών μηνών και εμείς συνεχίζαμε από ευαισθησία στις ευπαθείς 
ομάδες; 
Για αυτά που βεβαιώνετε φορολογικά περισσότερα έξοδα μισθοδοσίας από τα ελάχιστα που πληρώνατε;
Για αυτά που σας παρακαλούσαμε να τα οργανώσετε για να μην υπάρχει η ταλαιπωρία των ασθενών;
Για αυτά που σας ενημερώσαμε ότι βρίθει αδικιών ο νέος κανονισμός;
Για αυτά που το 40% αφορούν το πάσο, την εφορία κλπ ενώ κάποιοι δεν έχουν ψωμί και φάρμακα; 
Για αυτά που από αμνημονεύτων χρόνων το πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί ως δεξαμενή άντλησης ψήφων;

  Η δική μας ευαισθησία λοιπόν είναι δεδομένη
 Η δική σας ανελέητη συμπεριφορά οδηγεί ασθενείς και γιατρούς  σε ταλαιπωρία και απελπισία.

Όσον αφορά τις  επιτροπές ανικανοτήτων γιατί  δεν  εφαρμόζετε τον ενιαίο κανονισμό παροχών που δεν 
προβλέπει  την  ύπαρξή  τους;  Είναι  παιδιά  ενός  κατώτερου  Θεού  οι  ασφαλισμένοι  του  ΙΚΑ και  δεν 
απολαμβάνουν τα προνόμια των υπολοίπων ταμείων του ΕΟΠΥΥ;
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙΤΕ  
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΛΑΣΠΗ. ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΖΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΘΑ 
ΤΗ ΣΤΡΕΨΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ
ΟΙ   σύμφωνα  με  τις  δηλώσεις  σας  ‘’ΑΣΠΛΑΧΝΟΙ’’,  ‘’ΑΝΙΚΑΝΟΙ’’,  ‘’ΑΧΡΗΣΤΟΙ΄΄  ΓΙΑΤΡΟΙ  ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
-Αυτά και άλλα πολλά, στη συνέχεια, όσον αφορά τα ΚΕΠΑ

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γ. Γραμματέας

   
Σάββας Παρασκευόπουλος                                    Αθανασιάδης Χρήστος 
Χειρουργός  Ουρολόγος                                    Μαιευτήρ-Γυναικολόγος  
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