Ακινα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
 Ζκτακτη ςυνεδρίαςη Προζδρων Ιατρικών υλλόγων την Σετάρτη
 υλλαλητήριο και 4ωρη ςτάςη εργαςίασ των ιατρών την Πζμπτη

Ζκτακτθ ςφγκλθςθ τθσ Ολομζλειασ των Προζδρων των Ιατρικϊν Συλλόγων τθσ
χϊρασ για τθν Τετάρτθ 20 Ιανουαρίου, ςτισ 5 μ.μ., αποφάςιςε το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Πανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 15 θσ
Ιανουαρίου, προκειμζνου να ςυηθτθκεί το κζμα του αςφαλιςτικοφ. Επίςθσ,
αποφαςίςτθκε 4ωρθ ςτάςθ εργαςία των ιατρϊν όλθσ τθσ χϊρασ, που εργάηονται
τόςο ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, τθν Πζμπτθ από τισ 11 π.μ. ζωσ
τισ 3 μ.μ., και θ ςυμμετοχι τουσ ςτο νζο ςυλλαλθτιριο που διοργανϊνουν όλοι οι
επιςτθμονικοί φορείσ τθν ίδια μζρα ςτισ 11 π.μ. ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Τα
ζκτακτα και επείγοντα περιςτατικά κα αντιμετωπίηονται από το προςωπικό
αςφαλείασ.

Ο Πρόεδροσ του ΕΟΠΤΤ ςτο Δ.. του ΠΙ
Στθ ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. τθσ Παραςκευισ, παρουςία του Προζδρου του
ΕΟΠΥΥ κ. ωτήρη Μπερςίμη, ςυηθτικθκαν όλα τα τρζχοντα κζματα που αφοροφν
ςτο χϊρο τθσ υγείασ, κακϊσ και το ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ για το αςφαλιςτικό.

Ο Πρόεδροσ του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλαςταράκοσ ευχαρίςτθςε εκ μζρουσ του Δ.Σ.
τον νζο Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τθν παρουςία του ςτα γραφεία του Π.Ι.Σ και για
τθν ενθμζρωςθ που παρείχε πάνω ςτισ κζςεισ τθσ νζασ διοίκθςθσ του
Οργανιςμοφ. Τα μζλθ του Δ.Σ. ςυηιτθςαν με τον κ. Μπερςίμθ τθ λειτουργία του
ΕΟΠΥΥ και τθ ςχζςθ του με τουσ παρόχουσ υγείασ και ζκεςαν υπόψθ του τθν
πρόκεςθ του Π.Ι.Σ. να ςυνεργαςτεί με τον ΕΟΠΥΥ ςτθν κατεφκυνςθ κοινϊν
δράςεων, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται εγκαίρωσ θ αποπλθρωμι των παρόχων
υπθρεςιϊν υγείασ, θ λειτουργία των ιατρϊν με επιςτθμονικά και όχι με λογιςτικά
κριτιρια, θ ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικοποίθςθσ του ςυςτιματοσ με ςτόχο τθ
δθμιουργία θλεκτρονικισ κάρτασ αςκενι και τθν εφαρμογι διαγνωςτικϊν και
κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων για τον εξορκολογιςμό των δαπανϊν και τθν
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Ο Πρόεδροσ του ΕΟΠΥΥ εξζφραςε τθ πρόκεςι του να
ζχει ςτενι ςυνεργαςία με τον Π.Ι.Σ., προκειμζνου να δοκοφν λφςεισ ςε χρόνια
προβλιματα που ταλαιπωροφν τουσ παρόχουσ.

Στθ ςυνζχεια το Δ.Σ. ςυηιτθςε το προςχζδιο του αςφαλιςτικοφ νομοςχεδίου και
ενθμερϊκθκε από τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ. για τισ κοινζσ δράςεισ που ζχουν

αναλθφκεί με τουσ άλλουσ φορείσ. Συμφϊνθςαν ςτθ ςυμπόρευςθ με όλουσ τουσ
επιςτθμονικοφσ φορείσ για τθν απόρριψθ αυτοφ του προςχεδίου.

Κοινι πεποίκθςθ είναι ότι το νομοςχζδιο ζχει δθμοςιονομικό χαρακτιρα και δεν
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία βιϊςιμου αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον,
διαπιςτϊκθκε ότι οι ειςφορζσ που προβλζπονται είναι πάνω από τα όρια τθσ
αντοχισ και τθσ βιωςιμότθτασ κάκε ατομικισ δραςτθριότθτασ των ιατρϊν. Το
προςχζδιο εντείνει τα φαινόμενα τθσ παραοικονομίασ, δθμιουργεί αδυναμία
εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων, οδθγεί ςε υπαλλθλοποίθςθ, ιδιαίτερα τον
νεότερο ιατρό, και ςτθν μετανάςτευςθ του πλζον ικανοφ και αξιόμαχου ιατρικοφ
δυναμικοφ τθσ ϊρασ.

Ο Π.Ι.Σ. καλεί για μία ακόμθ φορά τον Υπουργό Εργαςίασ κ. Γιώργο Κατροφγκαλο
να αποςφρει το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο για το αςφαλιςτικό, το οποίο δεν ςτθρίηεται
και δεν ςυνοδεφεται από καμία αναλογιςτικι ι οικονομικι μελζτθ. Ηθτεί τθν
ζναρξθ ενόσ μεγάλου κοινωνικοφ διαλόγου, προκειμζνου να εφαρμοςτεί ζνα
αςφαλιςτικό ςφςτθμα το οποίο κα είναι βιϊςιμο και δεν κα ζχει αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτθν απαςχόλθςθ.

ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ Π.Ι..

