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         Αθήνα, 26/11/2013 
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Η πρωτοφανής συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση του κλάδου, σε 

ποσοστό άνω του 90% πανελλαδικά, είναι μια έμπρακτη ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους, 
που σχεδιάζουν σε κλειστές πόρτες την αποδόμηση του Δημόσιου Συστήματος πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης.  

Ο αγώνας των γιατρών – οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ, είναι αγώνας με Κοινωνική 
αναφορά που έχει σαν στόχο την αξιοπρεπή πρωτοβάθμια περίθαλψη για όλους τους πολίτες. 

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εστιάζει την προσοχή του, στη συμπλήρωση ενός αριθμού 
διαθεσίμων για να ικανοποιήσει τον Μινώταυρο των δανειστών.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας αξιόλογης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν 
μπορεί να γίνεται με τη λογική της εξυπηρέτησης ενός συγκεκριμένου αριθμητικού δεδομένου 
απολύσεων.  

Για χρόνια, οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στα πολυιατρεία έχουν σαν μοναδικό 
τους οικογενειακό γιατρό, τον γιατρό ειδικότητας που τους παρακολουθεί, την ΧΑΠ, το 
γλαύκωμα, το διαβήτη κλπ, την πορεία δηλαδή χρόνιων παθήσεων αλλά και την πρόληψη και 
τη φαρμακευτική τους αγωγή. 

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα για καμία λογιστική σκοπιμότητα να τους αφαιρέσει την 
πολιτισμένη πρόσβαση τους στον γιατρό που έχουν επιλέξει και εμπιστεύονται στα 
προβλήματά τους στα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ.  

Επιτέλους ο Υπουργός Υγείας, ας κατανοήσει ότι ο σχεδιασμός και η αναβάθμιση των 
δημόσιων δομών υγείας, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση δεν μπορεί να συμβαδίζει με τη 
λογική αναλογικών υπολογισμών.  

Ας συνυπολογίσει το Κοινωνικό κόστος, το αδιέξοδο που οδηγεί την περίθαλψη με τις 
αλλεπάλληλες μιντιακές εμφανίσεις του και ας δείξει διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης 
με τα συνδικαλιστικά όργανα, που για χρόνια υπηρετούν στο χώρο της υγείας. Ας εξηγήσει 
στους πολίτες σε τι θα εξυπηρετήσει η καινούργια κατάσταση που ευαγγελίζεται; 

 Η αγωνιστική διάθεση μας είναι δεδομένη, δεν υπάρχει πισωγύρισμα, η καθολική 
συμμετοχή των συναδέλφων μας αλλά και η συμπαράσταση των ασφαλισμένων, μας οδηγεί 
στον μονόδρομο της τελικής νίκης. 

Αυτός ο αγώνας θα φτάσει μέχρι τέλους, γιατί δεν είναι συντεχνιακός, αλλά 
κινητοποίηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που οδηγούνται καθημερινά στο περιθώριο.  

 
 

 

       Από την Εκτελεστική Γραμματεία 
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