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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 23/3/2012, συνεδρίασε η ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ. Κοινή 
διαπίστωση όλων των μελών του συμβουλίου της Διοίκησης, ήταν ότι η πολιτική που ακολουθείται 
στα θέματα Δημόσιας Υγείας οδηγεί στην υποβάθμιση και διάλυση των δημόσιων δομών της 
Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Η τρίμηνη εμπειρία της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, ενός εξ’ ορισμού ελλειμματικού οργανισμού, 
με την υποχρηματοδότηση από την συνένωση προβληματικών ταμείων, αναδεικνύει με τον πλέον 
κραυγαλέο τρόπο την επιχειρούμενη μείωση των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους και 
την μετακύλιση του κόστους στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Κυρίως όμως, αποδεικνύει 
τους πρόχειρους σχεδιασμούς και τις πειραματικές μεθόδους που επιχειρούν οι ενορχηστρωτές του 
εγχειρήματος. Η άσκηση της ιατρικής στα πολυιατρεία, πλέον έχει καταστεί άκρως προβληματική 
και επικίνδυνη.  

Ειδικότερα, τα μέλη της ολομέλειας στην συντριπτική τους πλειοψηφία κατέκριναν την 
ακολουθούμενη πολιτική, που στόχο έχει την συλλήβδην κατασυκοφάντηση του κλάδου, 
εκμεταλλευόμενη μεμονωμένα περιστατικά που είναι ήδη καταδικασμένα από το σύνολο των 
εργαζόμενων στα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ. 

Ακόμα και βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει με την απαιτούμενη σοβαρότητα, όπως το 
μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ακυρώνονται και δυσφημούνται από τον 
ερασιτεχνισμό και την προχειρότητα εφαρμογής τους. 

Σε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνουμε την υποχρέωση της πολιτείας να εγκαταστήσει στις 
μονάδες υγείας ένα αξιόπιστο, ασφαλές, σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής υποδομής, όπου ο κάθε 
εργαζόμενος θα μπορεί με άνεση χρόνου να δίνει την ηλεκτρονική θεραπευτική συνταγή.  

Αντί όμως η διοίκηση να ασχοληθεί σοβαρά με την ενίσχυση της υποδομής και την 
δημιουργία ενός λειτουργικού και εύχρηστου συστήματος με μια πρωτοφανή επίδειξη πυγμής, 
αντικαθιστά το «δύναται» της πρώτης εγκυκλίου με το «οφείλουν» να προμηθευτούν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Την αδυναμία της, την ανικανότητα της να εξοπλίσει τις μονάδες, προσπαθεί με αστυνομικό 
τρόπο, να μεταβιβάσει στις πλάτες των εργαζομένων γιατρών. Τι άλλο θα πρέπει να μεταφέρουμε 
από το σπίτι μας για να λειτουργήσουμε με αξιοπρέπεια στα δημόσια ιατρεία!  

Καθολική ήταν η αντίδραση των μελών της ολομέλειας στην επιχειρούμενη επιβολή αγοράς 
και η άρνηση στην υλοποίηση αυτής της ντιρεκτίβας.  

Καλούμε κάθε συνάδελφο, να μην τρομοκρατείται, να μην υποκύπτει στην προσπάθεια 
εκφοβισμού από την Διοίκηση που προσπαθεί να καλύψει τις εμφανείς αδυναμίες της.  

Στο ζήτημα της λειτουργίας των ΚΕΠΑ, τα μέλη της ολομέλειας εξέφρασαν την αντίθεσή 
τους για τον τρόπο λειτουργίας τους. Καλούνται οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στις επιτροπές 
χωρίς νομική και ασφαλιστική κάλυψη και με μία υποτυπώδη αποζημίωση που προσβάλλει την 
αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων. Με την αιφνιδιαστική κλήση τους για συμμετοχή σε επιτροπές 
γιατρών ειδικοτήτων, απογυμνώνονται οι μονάδες, ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι που 
ακυρώνονται την τελευταία ώρα, πολύμηνης αναμονής ραντεβού τους, και κυρίως εξαντλούν τον 
γιατρό που καλείται να μετακινείται από πόλη σε πόλη, μακριά από τον τόπο λειτουργίας του.  

Η πρόθεση της Διοίκησης να εξετάσει ένα μεγάλο αριθμό αποφάσεων υγειονομικών 
επιτροπών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είναι και πρακτικά ανεφάρμοστη αλλά και ύποπτη 
για την προεκλογική χρονική συγκυρία.  

 



 
Η αναξιοπιστία της πολιτείας, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα, 

παρά την ρητή υπόσχεση του Υπουργού Εργασίας, η ΚΥΑ για την κατοχύρωση των κενών 
οργανικών θέσεων των γιατρών αορίστου χρόνου.  

Τέλος, επροτάθη από μέλη της ολομέλειας και έγινε δεκτό από το ΔΣ να εξετάσει η 
Εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο, τις νομικές 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επαναλειτουργήσουν οι δημόσιες δομές των ιατρείων. Είναι 
σκανδαλώδες και προκαλεί το δημόσιο αίσθημα τα βιοπαθολογικά εργαστήρια να παραμένουν 
κλειστά και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ υγείας να θησαυρίζουν σε βάρος των ασφαλιστικών πόρων.  
Καλούμε για μια ακόμα φορά το Υπουργείο αλλά και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, να συναισθανθούν 
το βάρος της ευθύνης απέναντι στο Έλληνα ασφαλισμένο και άμεσα να προσφέρουν 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, ανταποκρινόμενοι στο υψηλό ασφάλιστρο που έχει καταβάλει 
όλα τα χρόνια.  

Η πρόχειρη προσθήκη χωρίς στοιχειώδεις αναλογιστικές μελέτες και άλλων ταμείων (Οίκος 
Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ) θα επιδεινώσει την ήδη υποβαθμισμένη περίθαλψη.  

Απευθυνόμαστε στους συναδέλφους να καταγγείλουν στα σωματεία μας, πράξεις 
αυθαιρεσίας των κατά τόπους επιτηρητών εφαρμογής των αντιλαϊκών μέτρων και συσπειρωμένοι 
να δώσουμε τον αγώνα για την ακύρωση των απαράδεκτων μέτρων στην πράξη.     

 
 
 

Συμμετέχουμε στην 4ωρη στάση εργασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη (από τις 11.30 π.μ. έως 
τη λήξη του ωραρίου), που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 29 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη. 

 

Τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από το προβλεπόμενο προσωπικό 
ασφαλείας. 

 
 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) 
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