
 

[1] 
 

 
 

 
 

ΣΦΕΕ 

Blogs Monitoring Report 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 

 

 
 

 

Τίτλος : 
ΤΩΡΑ: Κλείνουν την Παιδική Στέγη Κερατσινίου 
 

Μέσο :  

http://www.enikos.gr/  

 

Δημοσίευμα: 

http://www.enikos.gr/society/78568%2CTWRA%3A_Kleinoyn_thn_Paidik

h_Stegh_Keratsi.html 

 

Απεγνωσμένη μητέρα και αναγνώστρια του enikos.gr καταγγέλλει οτι 
μπαίνει απόψε λουκέτο στην Παιδική Στέγη Κερατσινίου, αφήνοντας 120 
παιδιά στο δρόμο. 

Δυστυχώς το θρίλερ με την Παιδική Στέγη στο Κερατσίνι δεν έχει λήξει. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι γονείς, το Σωματείο και οι 
εργαζόμενοι της Στέγης Κρώσφηλδ έξω ακριβώς από το κτίριο, 

περιμένοντας μια υπεύθυνη, τελική απάντηση από το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Στέγης ή το Υπουργείο. 

Να σημειωθεί πως ενώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (το προηγούμενο 

παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες) μοίρασε ήδη χαρτιά σήμερα στους 

γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, ενημερώνοντάς τους οτι  αύριο το πρωί 
θα μπει λουκέτο στη Στέγη, το Υπουργείο τους είχε προηγουμένως 

υποσχεθεί να βρεθεί η απαιτούμενη για τη λειτουργία του χρηματοδότηση. 

http://www.enikos.gr/society/78568%2CTWRA%3A_Kleinoyn_thn_Paidikh_Stegh_Keratsi.html
http://www.enikos.gr/society/78568%2CTWRA%3A_Kleinoyn_thn_Paidikh_Stegh_Keratsi.html
http://www.enikos.gr/society/78568%2CTWRA%3A_Kleinoyn_thn_Paidikh_Stegh_Keratsi.html
http://www.enikos.gr/society/61628,Kleinei_h_Paidikh_Stegh_Keratsinioy.html
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Θεματολογία:  
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για τον ΕΟΠΥΥ γιατροί και 
φαρμακοποιοί 

Μέσο: 
http://www.greek-radar.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.greek-

radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B

6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%

BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/ 

Συνεχίζει την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων σε 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), 
καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, που 

ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. 

«Ο ΦΣΑ αποφάσισε να συνεχίσει επ” αοριστον την κινητοποίηση, μέχρις 

ότου λάβει περισσότερες εγγυήσεις και εξοφληθούν χρέη, που έπρεπε ήδη 
να είχαν εξοφληθεί» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κ. 

Λουράντος. 
Την ίδια ώρα, και παρά το γεγονός ότι οι χθεσινές δηλώσεις του 

αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Μ Σαλμά κινούνται σε θετική 
κατεύθυνση, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ απεφάσισε την συνέχιση των κινητοποιήσεων, 

μέχρις ότου πιστωθούν τα οφειλόμενα ποσά στους λογαριασμούς των 
συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών, καθώς από τις δηλώσεις του 

αναπληρωτή υπουργού δεν αποσαφηνίζεται για ποια ποσά γίνεται λόγος, 
ποιους μήνες αφορούν και για ποια κατηγορία οφειλών (ιατρικές 

επισκέψεις, ιατρικές πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις). 

Θυμίζουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ οφείλει ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές 

εξετάσεις από τον Απρίλιο του 2012 καθώς και ιατρικές επισκέψεις από τον 
Μάιο του 2012, κατά παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να οφείλει στους συναδέλφους ιατρούς 260 εκατ. € για 
το 2012 και 1.110 εκατ. € για το 2010 και 2011, ενώ χρωστά και στους 

ασφαλισμένους περισσότερα από 100 εκ. ευρώ. Τέλος θυμίζουμε ότι ο 
ΕΟΠΥΥ οφείλει να αποδώσει άμεσα τα δεδουλευμένα των πρώην ταμείων 

(ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) όλων των ιατρών για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του 2011. 

http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/
http://www.greek-radar.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF/


 

[3] 
 

Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό, προκειμένου να 
διευκρινιστούν τα ως άνω ερωτήματα. Σε περίπτωση που η συνάντηση 

πραγματοποιηθεί και υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις και δεσμεύσεις 
από πλευράς του, είμαστε έτοιμοι να αναστείλουμε προσωρινά τις 

κινητοποιήσεις μας σε ένδειξη συμπαράστασης προς την βαλλόμενη 
ελληνική Κοινωνία. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να 

συνεχίσουμε μέχρις ότου πιστωθούν οι λογαριασμοί των ιατρών τα 
ανωτέρω ποσά, βάση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ. 
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Τίτλος : 
Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στην σύσταση συντονιστικού οργάνου 
όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

 

Μέσο :  

http://eni-eopyy.net/2012/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-

%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%C

E%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/ 

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών ( Π.Ε.Ι.Κ. ) 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας 

(Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ) Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών ( Σ.Ε.Κ. ) 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ) 

Πανελλήνια Ένωση  Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας 

(Π.Ε.Ι.Φ.Π.Υ.) 

Ένωση Ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ( Ε.Ν.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ) 

Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ελλάδος ( Ε.Κ.Α.Α.Ε.) 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 13/09/2012 

  Χθες  12/9/2012  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων όλων των  
Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προκειμένου από κοινού 

να αντιμετωπίσουμε την ασυνέπεια του ΕΟΠΥΥ στην καταβολή των 
δαπανών που δημιουργούν οι ασφαλισμένοι του, κατά την παροχή σε 

αυτούς των Υπηρεσιών Υγείας που έχουν ανάγκη. 

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ., του 

ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, των μεγάλων Ιδιωτικών 
Κλινικών, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Κλινικών  και των μεγάλων 

Διαγνωστικών Κέντρων. 

Δημιουργήθηκε συντονιστικό όργανο που θα  υλοποιήσει  
διάφορες κοινές δράσεις που συνοψίζονται ως ακολούθως : 

http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
http://eni-eopyy.net/2012/09/13/%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B9-%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85/
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1. Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς όλων των 
κομμάτων. 

2. Δημόσια πρόσκληση για συνάντηση με  την ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας. 

3. Κοινοποίηση των ανωτέρω επιστολών και των θέσεων μας στα 
Μ.Μ.Ε. 

4. Ανάδειξη και διάδοση του υπαρξιακού μας πλέον προβλήματος  
στους πολίτες, μέσω σύντομης κοινής επιστολής,  μαζί με τις 

γνωματεύσεις των εξετάσεων στις μονάδες μας και με αφίσες στις 

εξώπορτες των μονάδων μας. 
5. Καταγγελία της στάσης της Κυβέρνησης στα όργανα και τις 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
6. Εκκίνηση νομικών διαδικασιών , όπου διαφαίνεται θετικό 

αποτέλεσμα, ακόμη και σε βάθος χρόνου. 
7. Προετοιμασία των μονάδων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ 

παρόχων, για κοινή (μαζική) αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Αφορμή της συσπείρωσης όλων, μας έδωσε η στάση της ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας, να μην εξαγγείλει ως είχε προαναγγείλει 

χρονοδιάγραμμα πληρωμής των υπολοίπων παρόχων, όπως έκανε για 

τους φαρμακοποιούς και σύμφωνα με τα όσα  είχαμε ζητήσει και είχε 
αποδεχτεί, οι πληρωμές όλων των παρόχων  να αφορούν την  ίδια χρονική 

περίοδο και αναλογικά, σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ , 
ώστε όλοι οι πάροχοι να αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Τίτλος : 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 
 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη 

Τηλ.: 210-9924980-9959181 

Fax: 210-9916854 

email: enosieke@yahoo.gr 
 

 

                                                                            Αθήνα  13/09/2012 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Από μακρού έχουμε επισημάνει ότι ο ΕΟΠΥΥ όπως έχει σχεδιαστεί είναι 
θνησιγενής. Όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, Σωματεία και φορείς έχουν ταχθεί 

από ετών υπέρ της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα υγείας, σωστά 
σχεδιασμένου και σωστά χρηματοδοτούμενου. Το ίδιο λέμε και τώρα.  

Επανασχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ από μηδενική βάση .  

Από τον Φεβρουάριο του 2012 στο συνέδριο των ομάδων εργασίας της 

ΕΚΕ στην Θεσ/νικη ανακοινώθηκε από την ομάδα εργασίας 
επαγγελματικής πράξης των καρδιολόγων από τον ομιλητη και πρόεδρο 

της ομάδας κ. Πατσουράκο Φώτιο ότι το έλειμμα του ΕΟΠΥΥ  τέλη του 

2012 θα είναι 2δισ. ευρώ, θέση με την οποία συμφώνησε και ο ΙΣΑ που 
ενημερώθηκε για αυτή. Αυτό αμφισβητήθηκε από κάποιους, μόνο που 

δυστυχώς, οι τελευταίες ανακοινώσεις του μεν Υπουργού Υγείας κ. 
Λυκουρέντζου Ανδρέα που ανεβάζουν το έλλειμμα  στο 1,5δισ. ευρώ,  του 

δε προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη Γ. σε τηλεοπτική εκπομπή στα 2 δισ. 
ευρώ, μας δικαιώνουν. 

Δυστυχώς  όμως φοβούμαστε, και μακάρι να διαψευστούμε, ότι και αυτοί 
πλέον οι υπολογισμοί δυστυχώς θα πέσουν έξω και το έλλειμμα θα φτάσει 

τα 2,3 με 2,4δισ. ευρώ.  Και αυτό διότι :  

α) προϋπολογίστηκαν έσοδα από εισφορές ασφαλιστικών ταμείων 4,6δισ. 

ευρώ, τα οποία θα  είναι το πολύ 3δισ. ευρώ (άρα έλλειμμα πάνω από 
1,6δισ.)  

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2889.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2889.html
http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/
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β) ελάττωση κατά 500.000.000 από την κρατική επιχορήγηση (0,4% αντί 
0,6% του ΑΕΠ που είχε αρχικά προβλεφθεί) 

γ) μη είσπραξη τοκομεριδίων και λοιπών εσόδων  περίπου 200.000.000. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό 

του για το 2012 έχουν προβλεφθεί τα κάτωθι : 

 

1.  Το 2012 μόλις το 4,5% του προϋπολογισμού του για την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη σε ιδιώτες ιατρούς –εργαστήρια-πολυϊατρεία (270.000.000 σε 

σύνολο προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 5,8δισ.  ευρώ). 

 
2. Για να ισοσκελιστεί ο τροποποιημένος προϋπολογισμός μετά την 

ελάττωση κατά 500.000.000 της κρατικής επιχορήγησης, ελαττώθηκε 
κατά  590.000.000 η δαπάνη για την ιατρική περίθαλψη (ενώ αυξήθηκαν 

κατά 50.000.000 η φαρμακευτική δαπάνη και  59.000.000 τα λειτουργικά 
έξοδα του ΕΟΠΥΥ).  

 
3. Συγκριτικά με το 2011 το ποσόν που έχει προβλεφθεί για ιατρικές 

επισκέψεις και πράξεις είναι μειωμένο κατά 79%. 
 

4. Η φαρμακευτική δαπάνη καλύπτει το 48% του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ. 
 

Τα ανωτέρω φυσικά στοιχεία και ο προϋπολογισμός αν δεν τροποποιηθεί 
για το 2013 θα έχει χειρότερα αποτελέσματα αφού δυστυχώς προβλέπεται 

μεγάλη ανεργία και άρα ελαττωμένη ασφαλιστική εισφορά. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω φαίνεται ότι η επιβίωση του ΕΟΠΥΥ δεν είναι 
δυνατή αν δεν γίνουν βαθιές τομές και τροποποιήσεις.  Προτάσεις από 

μέρους μας προς την πολιτεία και τους φορείς είναι οι κάτωθι :  
 

α) Αύξηση κρατικής επιχορήγησης σε παλαιά ποσοστά επί του ΑΕΠ  

(αρχικά στο 0,6% και μεσοπρόθεσμα επαναφορά στο 1%) 
 

β) Ελάττωση λειτουργικών  δαπανών του ΕΟΠΥΥ.  
 

γ) Συμμετοχή των ασφαλισμένων σε εξετάσεις, φάρμακα βάσει 
εισοδηματικών κριτηρίων. 
 

δ) Ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων σε 
επίπεδα πραγματικών δεδομένων κόστους – οφέλους. 
 

ε) Ελάττωση φαρμακευτικής δαπάνης όχι μέσω ελάττωσης του περιθωρίου 
κέρδους των φαρμακοποιών αλλά απ’ευθείας μείωση στις χονδρικές τιμές 

των φαρμάκων και παράλληλη στήριξη της Ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας. 
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Τις επόμενες ημέρες βάσει των ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ θα πληρωθούν 
οι επισκέψεις του Ιουνίου του 2012, ενώ δεν υπάρχει δέσμευση για το 

πότε θα πληρωθούν οι ιατρικές πράξεις που οφείλονται από τον Μαϊο του 
2012. Για τις παλαιές οφειλές του 2010-2011, των ασφαλιστικών ταμείων 

που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και από 
πληροφορίες γνωρίζουμε ότι θα πληρωθούν μετά την εκταμίευση του 

δανείου των 31 δις. Ο ΙΣΑ έχει στείλει επιστολή στον Υπουργό 
Οικονομικών με τις προτάσεις του οι οποίες μας καλύπτουν και τις 

υποστηρίζουμε, σας κοινοποιούμε δε την αντίστοιχη επιστολή. 
 

 Σας καλούμε όλους σε εγρήγορση και θα σας κρατάμε ενήμερους για 
κάθε θέμα. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ                             ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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Θεματολογία:  
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας παραπληγικών και τυφλών 
στο υπουργείο Οικονομικών  

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1080.html 

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το υπουργείο 

Οικονομικών, στο Σύνταγμα, τυφλοί και παραπληγικοί, αντιδρώντας στις 
περικοπές των επιδομάτων τους, που προωθούνται, όπως υποστηρίζουν, 

από την κυβέρνηση. 
 

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών και η Εθνική 

Ομοσπονδία Τυφλών, με στόχο τη αποτροπή των μέτρων, που όπως 
τονίζουν, θα τους οδηγήσουν στον μεσαίωνα, γεγονός που μεταφράζεται 

σε φτώχεια, έλλειψη σε φάρμακα, θεραπείες και τεχνικά βοηθήματα. 
Επιπλέον, σημειώνουν ότι οι τυφλοί και οι ανάπηροι, ως πιο αδύναμοι από 

τους εξαθλιωμένους αυτής της χώρας, «δεν μπορούν να διαθέσουν τα 
πενιχρά τους επιδόματα ή τις συντάξεις τους για την εξυπηρέτηση των 

τοκογλυφικών δανείων». 

 
Οι Επιτροπές των αναπήρων και των τυφλών ζητούν επαναφορά των 

μισθών και των συντάξεων στο προ του 2009 ύψος και καλούν σε αγώνα 
«μέχρι τέλους». Το επόμενο ραντεβού τους θα είναι στο Πανελλαδικό 

Συλλαλητήριο, που διοργανώνεται για τις 27 Σεπτεμβρίου. 
 

Τα προεδρεία των οργανώσεων των τυφλών και των αναπήρων, μαζί με 
τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, που βρέθηκε στη 

διαμαρτυρία, ζήτησαν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, η οποία 
ορίσθηκε για τις 3 μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Σεπτεμβρίου. 

Προχώρησαν σε 20λεπτο συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου του 
υπουργείου και αποχώρησαν. 

 
Πηγή: ΑΜΠΕ

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1080.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1080.html
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Θεματολογία:  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  

Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9297.html 

 
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
1] Καλούμε την ΟΕΝΓΕ , τον ΙΣΑ, τον ΠΙΣ και όλα τα αρμόδια όργανα να 

σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και δίπλα μας στις κινητοποιήσεις που 
ήδη έχουν ξεκινήσει σε πολλά νοσοκομεία της χώρας από τη βάση των 

γιατρών και ιδιαίτερα των νέων, ως απάντηση στην προσπάθεια εξόντωσης 
μας από την πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο υγείας. Η προκύρηξη 

άκρως δυναμικών κινητοποιήσεων όλου του ιατρικού κλάδου με 
πρωτεργάτες τους ανωτέρω φορείς είναι πλέον αυτονόητο αίτημα όλου 

του ιατρικού κλάδου. 
 

Απεργία μιας ημέρας και προτροπή για επίσχεση δεν συνιστούν απάντηση 
στην λαίλαπα που μας ετοιμάζουν.. 

Ζητάμε την χάραξη από κοινού στρατηγικής για τη συντονισμένη δράση 

όλων των συναδέλφων. Θεωρούμε ότι περαιτέρω υποχωρητικότητα, 
σημαίνει αυτόματα και το τέλος μας, τόσο ως κλάδου, όσο και του 

δημόσιου συστήματος υγείας. 
 

Ζητάμε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, των ιατρικών συλλόγων 
κατά τόπους και τον πρόεδρο του ΠΙΣ, τους οποίους καλούμε πλέον να 

δείξουν αμείλικτη στάση απέναντι στους εχθρούς της υγείας. 
 

Ζητάμε επίσης παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Ι.Σ. και 
του Π.Ι.Σ. ''''συναδέλφων'''' που ασκούν τρομοκρατία σε ανθρώπους που 

υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους και αγωνίζονται. (διοικητές 
νοσοκομείων, υψηλόβαθμοι του υπουργείου υγείας, κ.ο.κ) 

 
2] Καλούμε όλους τους συναδέλφους που δεν βρίσκονται ακόμα σε 

κινητοποιήσεις στο χώρο εργασίας τους, να προβούν εντός των επόμενων 

ημερών σε συνελεύσεις για το ξεκίνημα τους, με σκοπό την ύστατη στιγμή 
να σωθεί ότι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας και την 

αξιοπρέπεια μας ως κλάδου. 
 

Δείξαμε τεράστια υπομονή και αυτό για κάποιους είναι αδυναμία. 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9297.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9297.html
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Φτάσαμε πλέον να διεκδικούμε τα αυτονόητα: πληρωμή δεδουλευμένων 
πολλών μηνών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ύπαρξη περίθαλψης 

εντός ενός δημόσιου συστήματος υγείας για όσους την έχουν ανάγκη, 
 

Το κίνημα νέων γιατρών προτείνει και στηρίζει έμπρακτος οποιαδήποτε 
κινητοποίηση που θα αποφασιστεί στις συνελεύσεις, με κάθε δυνατό μέσο. 

Κανένας δεν πρέπει να είναι μονος του στον αγώνα που δίνει πλέον (από 
το μικρότερο ιατρείο μεχρι το μεγαλύτερο νοσοκομείο)..Θεωρούμε πως η 

έναρξη επισχέσεων και τα δικονομικά μέτρα απέναντι σε όσους διαλύουν 

τη δημόσια υγεία και απειλούν την επιβίωση συναδέλφων χρωστώντας 6,7 
και 8 μηνών δεδουλευμένα είναι το λιγότερο δυνατό για όσους επιβιώνουν 

από το μισθό τους και θέλουν να παραμείνουν αξιοπρεπείς λειτουργοι του 
συστήματος παροχής υγείας. 

Ακόμα και να πληρωθούν κάποιες εφημερίες (ενός ή δυο μηνών) στους 
νέους συνάδελφους, πρέπει να είναι σαφές ότι αυτές δεν είναι παρά το 

τελευταίο ηρεμιστικό καθώς το υπουργείο έχει κάνει σαφή την πρόθεση 
για την περικοπή επιπλέων εφημεριών (δεδουλευμένων και 

επερχόμενων), αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις στο κοινωνικό 
συνολο και σε εμας τους ίδιους. 

 
Η περικοπή των μισθών μας [άγνωστο με τι ποσοστό θα αποφασίστεί από 

τη ρουλέτα του υπουργού οικονομίας] μετατρέπει πλέον τις αποδοχές μας 
σε φιλοδώρημα με μισθούς κάτω των 800 ευρώ για τους ειδικευόμενους 

και 1000 για ειδικευμένους.. 

 
Δεν θα αφήσουμε και αυτή την φορά να μας παραπλανήσουν με μερικά 

ψίχουλα που θα μας ''''πετάξει'''' το υπουργείο.. Δεν είμαστε ζητιάνοι.. 
 

4] Προτρέπουμε επιπλέον στους διοικητές των νοσοκομείων να 
αποκτήσουν μετριοπάθεια και να μην δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο.. 

 
Επειδή θεωρούν τα νοσοκομεία τσιφλίκι τους και αγνοώντας παντελώς και 

ηθελημένα τους νομούς, θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα.. 
 

Η δυναμική απάντηση των συνδικαλιστικών μας οργάνων σε τέτοιες 
προσπάθειες και η υπεράσπιση των αγωνιζόμενων συναδέλφων θεωρούμε 

ότι πρέπει να είναι αυτονόητη.. 
 

Δεν υπάρχει πλέον περίοδος χάριτος για κανένα. Τα ονόματα των 

διοικητών που ασκούν την κατάπτυστη αυτή πολιτική, θα δίνονται στην 
δημοσιότητα από το κίνημα μας και οι πράξεις τους θα καταγγέλλονται εάν 

υπερβαίνουν τα νόμιμα στις αρμόδιες αρχές και θα προβούμε σε νομικές 
κινήσεις ζητώντας την δίωξη τους σε συνεργασία με τους αγωνιζόμενους 

συναδέλφους. 
 

Είναι σαφής σε τέτοιες περιπτώσεις ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουν τα 
πειθαρχικά όργανα για παραδειγματική τιμωρία, σε περίπτωση που οι εν 
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λόγω διοικητές τυχαίνουν και ''''συνάδελφοι''''. Δεν θα ανεχτούμε ποτέ 
ξανά νέοι συνάδελφοι μας να γίνονται αναλώσιμα ''''στρατιωτάκια '''' στα 

χεριά των ''''βολεμένων τιμωρών''''. 
 

5] Ζητάμε την άμεση εξέταση από τις αρμόδιες αρχές των συνθηκών 
εργασίας των ειδικευομένων που στο σύνολο τους είναι άθλιες.. 

Χωρίς ρεπό, χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και χωρίς καμία κάλυψη.. 
Ως εδώ.. 

 

6] Το κίνημα νέων γιατρών που εξαρχής κατάγγειλε το εγχείρημα του 
ΕΟΠΥΥ ως ετοιμόρροπο και άθλιο για ασθενείς και γιατρούς δυστυχώς 

δικαιώνεται .. 
Δεν ονειρευόμαστε τέτοια υγεία κύριοι.. 

 
Υγεία με απλήρωτους γιατρούς, φαρμακοποιούς και με κόσμο που 

πληρώνει ακριβά ακόμα και το τηλεφώνημα του για ραντεβού με το 
γιατρό, έχοντας πληρώσει επί δεκαετίες εισφορές που κάποιοι έφαγαν σε 

δομημένα ομόλογα.. 
 

Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι το σύστημα αυτό καταρρέει σαν χάρτινος 
πύργος παρασύροντας την παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και τους 

γιατρούς μαζί του. 
 

7] Κάνουμε έκκληση προς τον κόσμο που υποφέρει να μας δώσει τον 

χρόνο να του αποδείξουμε ότι δεν είμαστε αυτό που τα ΜΜΕ των 
μεγαλοσυμφερόντων δείχνουν, ισοπεδώνοντας τους πάντες. 

Είμαστε διαφορετικοί. 
 

Ο κόσμος ήδη μας βλέπει αρκετό καιρό τώρα και θα συνεχίσει να μας 
βλέπει όσο το κίνημα μας μεγαλώνει, μαζι του να αγωνιζόμαστε στα 

εξωτερικά ιατρεία και στα πεζοδρόμια. 
 

Δεν θα αφήσουμε να του στερήσουν το υπέρτατο αγαθό.. 
Ξεκινούμε άμεσα επαφές με συλλόγους ασθενών από όλη την χώρα, 

αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα τους και θα αγωνιστούμε μαζί τους για 
την επίλυση τους. 

 
8] Τέλος καλούμε όσους έχουν συνειδητοποιήσει την τραγικότητα της 

κατάστασης να ενωθούν από όποιον κλάδο και να προέρχονται. 

Πλέον η επίθεση είναι μαζική. 
 

Μια φορά ας παραγκωνίσουμε τις διαφορές μας κι ας ενωθούμε για έναν 
αγώνα που αρμόζει στο κοινωνικό μας ρόλο. 

 
Για το μέλλον μας, την επιβίωση μας και την αποκατάσταση της 

αξιοπρέπειας μας. 
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Το χρωστάμε στους ασθενείς μας, στους εαυτούς μας και στα χρόνια που 
σπαταλήσαμε για να γίνουμε γιατροί.. 

 
 

ΠΗΓΗ:ygeianet.gr 
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Θεματολογία:  
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΑΛΜΑ  
 

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7287.html 

Διαβάστε το δημοσίευμα στον παραπάνω σύνδεσμο. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7287.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7287.html
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Θεματολογία:  
Νέα πατέντα στο ΕΣΥ: Χωρίς εφημερίες αλλά με 
...δανεικούς γιατρούς!  

 
Μέσο: 

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_217.html 

 
Μπορεί τα δημόσια νοσοκομεία σιγά σιγά να μειώνουν όλο και 
περισσότερο τα κρεβάτια τους. Μπορεί επίσης σταδιακά να μειώνουν τις 

εφημερίες τους, αλλά οι νέες ευφάνταστες πατέντες δε λείπουν. Κάπως 
έτσι φαίνεται ότι σκέφτηκαν στο Γ.Ν.Πατησίων και ανακάλυψαν έναν νέο 

τρόπο να καλύπτουν τα κενά σε γιατρούς, όπως καταγγέλλει το σωματείο 
των εργαζομένων. Άλλωστε οι ολοήμερες εφημερίες στο νοσοκομείο 

έχουν ήδη καταργηθεί. Δείτε πως θα καλύπτουν τα κενά. 

 
Το ότι το ΕΣΥ μέρα με την ημέρα υποβαθμίζεται είναι γνωστό. Το ότι θα 

άρχιζε όμως να λειτουργεί και με “δανεικούς” γιατρούς μάλλον δεν είναι 
γνωστό.  

 
Όπως επισημαίνει το Σωματείο των εργαζομένων του Γ.Ν. Πατησίων: “Η 

πρόταση είναι να πραγματοποιούν εξωτερικά ιατρεία στο Γ.Ν.Α. 
«Πατησίων» ιατροί ειδικοτήτων που στερείται το νοσοκομείο αλλά 

βρίσκονται στο διασυνδεόμενο Γ.Ο.Ν.Κ., όπως ορθοπεδικοί, ΩΡΛ και 
πλαστικοί.  

Την στιγμή δηλαδή που το νοσοκομείο συρρικνώνεται λόγω της 
υποστελέχωσής του, κάποιοι επισκέπτες ιατροί, δίχως να έχουν την 

παραμικρή ενασχόληση με τις ανάγκες των νοσηλευομένων ασθενών θα 
χρησιμοποιούν τις υποδομές του νοσοκομείου για ποιόν λόγο άραγε;” 

αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι.  

 
Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα στη συγκεκριμένη πρόθεση και δε 

σκοπεύουν να δεχθούν περαιτέρω υποβάθμιση του νοσοκομείου.  
 

Όπως ξεκαθαρίζει το σωματείο:“Είναι σαφές πως οι ανάγκες του κόσμου 
της περιοχής μας είναι ένα νοσοκομείο ανοιχτό, στελεχωμένο, έτοιμο να 

του προσφέρει υψηλής ποιότητας δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Όσοι 
προωθούν την υποβάθμιση του νοσοκομείου θα μας βρίσκουν απέναντι 

τους”. 
 

Να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο Πατησίων βρίσκεται πάνω πάνω στη λίστα 
της κυβέρνησης και της τρόικας με αυτά που θα πρέπει να συγχωνευθούν. 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_217.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_217.html
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Άλλωστε ο υπουργός Υγείας όπως έχει δηλώσει, μέχρι το τέλος του έτους 

θα πρέπει να μπει λουκέτο σε τουλάχιστον 661 κλινικές του ΕΣΥ. Και 
έπεται φυσικά συνέχεια... 

 
Δεν είναι τυχαίο ότι στις τελευταίες επισκέψεις της η τρόικα ζητά από τα 

κυβερνητικά στελέχη να κλείσουν άμεσα κάποια νοσοκομεία για να 
εξοικονομηθούν πόροι.  

 

Για το τι θα πράττουν μετά οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, φυσικά δε 
γίνεται καμία συζήτηση... 

 
Δήμητρα Ευθυμιάδου 

ΙΑΤROPEDIA 
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Θεματολογία:  
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/httpstatic.html 
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές δημοσιεύσεις στους 
παρακάτω συνδέσμους : 
 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΟΞ7Μ-Θ3Ν 
 
 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΟΞ7Μ-06Τ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/httpstatic.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/httpstatic.html
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%983%CE%9D
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-06%CE%A4
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Θεματολογία:  
Greek health care debate heats up - CNN.com Video  
 

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/greek-health-care-debate-heats-
up.html 

 
 

Δείτε   το σχετικό video στον παρακάτω σύνδεσμο : 

Greek health care debate heats up - CNN.com Video  

http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2012/09/13/chance-greece-

healthcare-debate.cnn 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/greek-health-care-debate-heats-up.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/greek-health-care-debate-heats-up.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/greek-health-care-debate-heats-up.html
http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2012/09/13/chance-greece-healthcare-debate.cnn
http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2012/09/13/chance-greece-healthcare-debate.cnn
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Θεματολογία:  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
Ε.Κ.Π.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Μέσο: 
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3453.html 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΟΡΘΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΟΞ7Μ-55Ν  

 

http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3453.html
http://medispin.blogspot.gr/2012/09/blog-post_3453.html
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-55%CE%9D
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Θεματολογία:  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΟΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΑ "ΡΟΖ" ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Μέσο: 
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html 
 

 
«Στοπ» στην ιδιωτικοποίηση των τηλεφωνικών ραντεβού στο Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου  
 

  Συγκέντρωση διαμαρτυρίας  πραγματοποιήσε   το Σωματείο 
Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.  

Διαμαρτύρονται για την απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη να παραχωρήσει την υπηρεσία των 

τηλεφωνικών ραντεβού των τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του 

νοσοκομείου σε ιδιωτική επιχείρηση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού, 
επιβαρύνοντας τους ασθενείς με το κόστος των 2€ ανά ραντεβού.  

 
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:..  

 
«Την Τετάρτη 12/9/2012 μεταξύ 09:00-13:00, το Σωματείο Εργαζομένων 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από κοινού με το Σύλλογο Νεφροπαθών 
Νομού Θεσσαλονίκης και το Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης 

καλούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης στο χώρο μπροστά από την 3η 
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, για να 

υπογράψουν στο βιβλίο διαμαρτυρίας ενάντια στην απόφαση της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου να παραχωρήσει την υπηρεσία 

των τηλεφωνικών ραντεβού των τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του 
νοσοκομείου σε ιδιωτική επιχείρηση τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού, 

επιβαρύνοντας τους ασθενείς με το κόστος των 2€ ανά ραντεβού.  

Όλοι μαζί λέμε ΟΧΙ στη συστηματική εξαθλίωση των ασθενών, βάζουμε 
φραγή στα σχέδια των κερδοσκόπων για την υγεία, διατρανώνουμε την 

αποφασιστικότητα μας για δημόσια δωρεάν υγεία για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες. 

http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html
http://epitropesdiodiastop.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5156.html
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Θεματολογία:  
Κοζάνη: Έξαλλοι οι γιατροί με τη Χρυσή Αυγή 
 

Μέσο: 
http://egersis2.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://egersis2.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1002.html 

Άρχισαν τα δημοκρατικά κυρήγματα και οι γιατροί... 
Με αφορμή την ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής για διοργάνωση 

αιμοδοσίας στη Δ. Μακεδονία, Ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης, ορμώμενος 

από την ανακοίνωση του πανελληνίου οργάνου της, που αναρτήθηκε σε 
γνωστό site της πόλης, και ειδικά από την παράγραφο που αναφέρει κατά 

λέξη: «ΔΡΑΣΕ και ΠΡΟΣΦΕΡΕ λίγο από το αίμα σου σε ΕΛΛΗΝΕΣ που το 
έχουν ανάγκη. ΑΥΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ»:  

 
«εφιστά την προσοχή και συνάμα την ευθύνη των διευθυντών των 

μονάδων αιμοδοσίας των νοσοκομείων του νομού μας καθώς και των 
αιμοδοτικών οργανώσεων για κάθε είδους διευκόλυνση όσον αφορά στη 

λήψη αίματος από μέλη της συγκεκριμένης... 
οργάνωσης, εάν προηγουμένως δεν αποκηρύξουν την προαναφερθείσα 

ρατσιστική και απαράδεκτη ανακοίνωση. 
 

Το αίμα αποτελεί ανιδιοτελή προσφορά ζωής και δίδεται χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις, όχι μόνο γιατί το ορίζουν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές 

οδηγίες, αλλά γιατί το επιβάλλει η ηθική. 

 
Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα στους εμπνευστές αυτής της άστοχης 

ανακοίνωσης ότι ο γιατρός της Δ. Μακεδονίας, έχοντας επίγνωση του 
όρκου του, ότι υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε 

άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικότητας ή ποινικού 
μητρώου, θα σταθεί στο ύψος του και δεν θα ενδώσει σε τέτοιες 

αδιανόητες απαιτήσεις. 
 

Ο ιατρικός κόσμος, την προσφορά αίματος a la carte, σας την επιστρέφει. 
 

Ο Ι.Σ.Κ. καλεί όλη την κοινωνία να παλέψει μαζί του, με όλες τις δυνάμεις 
που διαθέτει, ενάντια σε τακτικές, δράσεις και ενέργειες που προσβάλλουν 

την ανθρώπινη υπόσταση, τη δημοκρατία μας και το αξιακό μας 
σύστημα». 

http://egersis2.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1002.html
http://egersis2.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1002.html
http://egersis2.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1002.html
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 Θεματολογία:  
"United we bargain, divided we beg"  
 

Μέσο: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/we-bargain-divided-we-
beg.html 

 
 

"United we bargain, divided we beg"  

 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ Γ.Σ ΤΟΥ ΠΦΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ:  
 

Η ΑΥΓΗ: Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/09/2012 
 

Χιλιάδες δάσκαλοι δημόσιων σχολείων διαδήλωσαν χθες στο Σικάγο, για 
πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στους 

μισθούς τους. Το πλακάτ γράφει: 
 

"Ενωμένοι διαπραγματευόμαστε, διασπασμένοι παρακαλάμε".

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/we-bargain-divided-we-beg.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/we-bargain-divided-we-beg.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/we-bargain-divided-we-beg.html
https://lh6.googleusercontent.com/-uHxSXre0g04/UFKfCWjiICI/AAAAAAAAHZc/ymFXux0pa4M/s458/Photo%25252014%252520%2525CE%2525A3%2525CE%2525B5%2525CF%252580%2525202012%2525206%25253A02%252520%2525CF%252580.%2525CE%2525BC..jpg
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Θεματολογία:  
ΕΙΝΑΠ: Επισχέσεις στα Νοσοκομεία της Αθήνας από τη 
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου  
 

Μέσο: 
http://drtsili.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/17.html 

 
 
Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτέμβρη, εκτίμησε ότι η 
κατάσταση στο χώρο της υγείας συνεχώς χειροτερεύει και οι εργαζόμενοι 

στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας διαρκώς υποβαθμίζονται. 
Η δραματική μείωση των διατιθέμενων πόρων σ’ αυτή, σε μια εποχή 

μάλιστα που η προσέλευση του κόσμου αυξάνει, τροφοδοτεί και 
μεγαλώνει συνέχεια τις ελλείψεις σε φάρμακα, υλικά, βιοϊατρική 

τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. 
Ο ενιαίος φορέας υγείας (ΕΟΠΥΥ) αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του και η οικονομική ασφυξία καθίσταται συστημική, 
με άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

 

Η κυβέρνηση, αποφασισμένη να υποκύψει στις επιταγές των δανειστών 
και της τρόικα, δεν μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά το υπέρτατο 

αγαθό (ζωή, υγεία) των κατοίκων της χώρας και μπαίνουμε σ’ ένα φαύλο 
κύκλο που προσδοκά –ματαίως όμως- να τον σπάσει, απαιτώντας να 

χρηματοδοτηθεί το σύστημα απ’ τον πιο αδύναμο κρίκο της κοινωνίας που 
είναι οι άνεργοι – ανασφάλιστοι. 

Οι μέχρι τώρα μειώσεις των συνολικών αποδοχών (μισθός + εφημερίες) 
των νοσοκομειακών γιατρών, σε ετήσια βάση, αντιστοιχούν σε 5 (πέντε) 

μισθούς από τους 14 που μέχρι το 2009 ελάμβαναν. 
Προγραμματίζονται επιπλέον μειώσεις (18% μεσοσταθμικά) που, 

αν υλοποιηθούν, θα είναι αδύνατο ο νοσοκομειακός γιατρός να 
ζήσει με στοιχειώδη αξιοπρέπεια και, συγχρόνως, να μπορεί να 

υποστηρίζει την επιστημονική του επάρκεια. 
Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. 

Ο κλάδος των νοσοκομειακών γιατρών έχει αναλογικά υποστεί 

τις μεγαλύτερες περικοπές από όλους τους άλλους 
εργαζόμενους και επιπλέον μας χρωστούν δεδουλευμένες εφημερίες 

(οριζόντια περικοπή εφημεριών) από την αρχή του έτους, αλλά και αυτές 
που τελικά πληρώνουν τις καθυστερούν για μήνες. 

Έτσι το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ 
α) Στηρίζει τις επισχέσεις εργασίας της ΟΕΝΓΕ από 17 Σεπτεμβρίου και 

μετά (όταν αποφασίζεται από τους γιατρούς του κάθε νοσοκομείου). 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/17.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/17.html
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β) Καλεί τις 3βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να 
προχωρήσουν σε 24ωρη Γενική Απεργία την ημέρα που θα κατατίθεται 

στη Βουλή το ν/σχέδιο των μέτρων. 
γ) Ζητά να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα 

νοσοκομεία με κύρια θεματολογία: 

 Διαμορφούμενη κατάσταση στο χώρο της υγείας, αλλά και σε όλη τη 

χώρα. 
 Ιατρικό Μισθολόγιο και οι δραματικές περικοπές σ’ αυτό. 

 Περικοπές δεδουλευμένων εφημεριών και καθυστέρηση πληρωμής 
των υπολοίπων. 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου να πραγματοποιήσουμε Γενική Συνέλευση της 

ΕΙΝΑΠ, αλλά με μεγάλη συμμετοχή, ώστε να προχωρήσουμε σε 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και μακράς διάρκειας. Εάν δεν 

αντιδράσουμε τώρα με αποφασιστικότητα και συμμετέχοντας όλοι, τότε 

πότε και για ποιο λόγο; 
 

  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

  
 

ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ             ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ 
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Θεματολογία:  
Eπίσχεση Ειδικευόμενων Ιατρών Ευαγγελισμού  
 

Μέσο: 
http://drtsili.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/e_14.html 
 

Η ΥΓΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ! 
 

ΚΑΜΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ! 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΕΛΛΑΔΑ! 

Την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν σύστημα 
δωρεάν δημόσιας υγείας, την ίδια στιγμή η Ελλάδα πάει να 

αντιγράψει το παλιό Αμερικάνικο μοντέλο 

Δηλαδή: περά από τις απλές πρώτες βοήθειες δεν μας επιτρέπουν να 
περιθάλπουμε τους ανασφάλιστους (καθημερινά παραδείγματα 

τραυματιών ή πασχόντων από βαριές νόσους που δεν χειρουργούνται γιατί 
δεν έχουν να πληρώσουν τα υλικά στο νοσοκομείο!).  

Στους ασφαλισμένους δεν μας αφήνουν να επιλέξουμε την 
κατάλληλη θεραπεία, καθώς δημιουργούνται λίστες με ποιες εξετάσεις 

μπορούν να κάνουν και ποιες όχι (άσχετα με το ποιές πραγματικά 
χρειάζονται!), ενώ πληρώνουν όλο και με περισσότερη συμμετοχή 

φάρμακα τα οποία είναι μάλιστα και αμφιβόλου ποιότητας (γενόσημα που 
δεν έχουν ελεγχθεί – το φτηνότερο φάρμακο κερδίζει τον διαγωνισμό). 

Οι σημαντικότατες ελλείψεις σε αναλώσιμη ύλη, η αυξημένη προσέλευση 
στα νοσοκομεία, και η πλήρης στάση προσλήψεων προσωπικού, έχει ως 

αποτέλεσμα: λιγότεροι ιατροί να εξετάζουν, χωρίς υλικά και 
φάρμακα, περισσότερους ασθενείς! 

 

Όπως και σε όλους τους Έλληνες, έτσι και στους Ιατρούς έχουν γίνει 
μεγάλες περικοπές στις απολαβές τους. Με τις νέες μειώσεις ο βασικός 

μισθός του Ειδικευόμενου Ιατρού μόλις θα ξεπερνά τα 800 ευρώ 
τον μήνα, ενώ ήδη για τις εφημερίες πληρωνόμαστε λίγο πάνω από 

3 ευρώ την ώρα. 
Μόνο που τις απολαβές αυτές μας τις χρωστάνε για πολλούς μήνες! Σε 

πολλές περιπτώσεις γίνονται αυθαίρετες περικοπές στα χρωστούμενα, 
ελλείψει κονδυλίων! Καμία διαβεβαίωση δεν μας προσφέρεται ότι τα 

δεδουλευμένα αυτά θα πληρωθούν στο ακέραιο! 
Αναγκαζόμαστε δηλαδή να εργαζόμαστε, πολλές φορές για πολλά 

συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, και όλα αυτάδωρεάν! 
 

Έτσι, σαν ύστατη μορφή διαμαρτυρίας, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί από 
10/9/12 ασκούμε το νόμιμο δικαίωμά μας σε επίσχεση εργασίας για τις 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/e_14.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/09/e_14.html
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συνθήκες εξέτασης και νοσηλείας των αρρώστων, ενώ παράλληλα 
διεκδικούμε την πληρωμή όλων των μηνών που μας χρωστάνε! 

 
Θέλουμε μαζί μας τους ασθενείς και τους συγγενείς τους, τους 

νοσηλευτές, και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Μαζί να 
διαφυλάξουμε την υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας. Είναι 

δύο αγαθά που δεν μπορεί καμία κρίση να μας τα αφαιρέσει! 
 

ΟΙ ΖΩΕΣ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ! 

 
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ! 

ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΟΥ! 
 

Σεπτέμβριος 2012, Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «ο 
Ευαγγελισμός» 
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Θεματολογία:  
Λυκουρέντζος: Γιατί οι τροϊκανοί είναι φίλοι μου!  

 
Μέσο: 
http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8844.html 

 
 
Tα τελευταία 24ωρα αίσθηση είχε προκαλέσει η δήλωση του 
υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου από το βήμα του 

συνεδρίου  Healthworld 2012  ότι θεωρεί τους τροικανούς φίλους 
εταίρους του. Τι απαντά τώρα ο Ανδρέας Λυκουρέντζος μετά τα 

δυσμενή σχόλια.  

  
Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας στο συγκεκριμένο συνέδριο ήταν 

ξεκάθαρη. Είχε ευχαριστήσει τους «φίλους εταίρους δανειστές» ενώ είχε 
υπογραμμίζει πως διαφωνεί με εκείνους που κατηγορούν τους Ευρωπαίους 

εταίρους ως υπεύθυνους για την κατάσταση της χώρας, καθώς γι αυτή 
φταίμε εμείς και οι δυσχέρειες οφείλονται στις παθογένειες του 

παρελθόντος. 
  

Μετά όμως τα αρνητικά σχόλια για την τοποθέτησή του αυτή, δεδομένου 
ότι η χώρα ζει σε ρυθμούς περικοπών, επιχείρησε στη Βουλή να αλλάξει το 

κλίμα. Επιχείρησε να περάσει το μήνυμα να μην αποδίδεται σημασία στις 
φήμες και σε όσα γράφονται και λέγονται, επικαλούμενος προσωπικό του 

παράδειγμα για να τονίσει ότι στη δύσκολη αυτήν εποχή των 
συγκρούσεων «δεν μας χρειάζεται φθορά, ούτε υποβάθμιση της πολιτικής 

μας ηγεσίας». 

  
Ο κ. Λυκουρέντζος εξήγησε πως ο ίδιος αποφεύγει να αναφέρει τη λέξη 

«τρόικα», επισημαίνοντας πως την αναφέρουν συνήθως εκείνοι οι οποίοι 
της αποδίδουν χαρακτήρα υποτέλειας ή επιτήρησης της χώρας. 

  
Μάλιστα πρόσθεσε ότι ένας Έλληνας υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι σε 

θέση να αισθάνεται και να είναι ικανός να εκφράσει την αξιοπρέπεια και 
την υπερηφάνεια του ελληνικού λαού, στέκεται απέναντι στους φίλους 

εταίρους και δανειστές μας με αυτή την αξιοπρέπεια, με αυτή την 
υπερηφάνεια και υπερασπίζεται το κύρος της χώρας του, ότι η Ελλάδα 

είναι διατεθειμένη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. 
  

«Βλέπετε, όμως, ότι αυτή την υπερήφανη στάση την οποία εκδηλώνω 
χάριν της ιστορίας του ελληνικού λαού και των αγώνων του, κάποιοι την 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8844.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8844.html
http://iatropedia.gr/articles/read/2663
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αξιοποιούν για να πλήξουν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου» σημείωσε 
χαρακτηριστικά.  

  iatropedia.gr 
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Θεματολογία:  
Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης: EΟΠΥΥ: Η ταφόπλακα της 
Δημόσιας υγείας 

Μέσο: 
http://www.chiosnews.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.chiosnews.com/cn1392012706220.asp 

 
 

Όταν στην αρχή του χρόνου ανακοινώθηκε η κατάργηση των βασικών 
Ταμείων περίθαλψης και η σταδιακή ένταξή τους στον ενιαίο φορέα 

παροχής υγείας, τον ΕΟΠΥΥ, πολλοί πρόβλεψαν πως στην ουσία επρόκειτο 
για τον ενταφιασμό του συστήματος της δημόσιας Υγείας. Αυτοί που 

μίλησαν τότε για την επικείμενη κατάρρευση του συστήματος Υγείας, 
λοιδορήθηκαν, θεωρήθηκαν μηδενιστές και δέχθηκαν γενικά μια άθλια 

επίθεση προπαγάνδας, με πρωταγωνιστές τα κεντρικά ΜΜΕ των Αθηνών 
και τον αλήστου μνήμης Υπουργό Λοβέρδο, άριστο δημοσιοσχεσίτη και 

εκλεκτή τηλεπερσόνα των μήντια.  

Σήμερα, εννέα μήνες μετά, οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο. Τα νοσοκομεία, όλο αυτό το διάστημα, δεν έχουν 
εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ. Οι γιατροί που έσπευσαν να 

συνάψουν συμβάσεις, έχουν λαμβάνειν εδώ και μήνες το πενιχρό αντίτιμο 
των ιατρικών επισκέψεων των ασφαλισμένων. Οι φαρμακοποιοί, με τις 

γνωστές διαμαρτυρίες τους, λαμβάνουν κάτι πού και πού, ενώ για τις 
οφειλές των Ταμείων που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ όλοι σφυρίζουν 

αδιάφορα. Κανείς δεν γνωρίζει υπεύθυνα κάτι. 

Παράλληλα, φαρμακευτικές εταιρείες που επίσης δεν έχουν εισπράξει ούτε 

ένα ευρώ για φάρμακα που διαθέτουν στον ΕΟΠΥΥ, απειλούν, κάποιες το 
έχουν ήδη κάνει (η Pfizer για παράδειγμα), να διακόψουν την παροχή 

φαρμάκων προς τον οικονομικά ανύπαρκτο ΕΟΠΥΥ. 

Αποτέλεσμα: Οι ασφαλισμένοι να βάζουν όλο και πιο βαθειά το χέρι στην 
τσέπη, όσο ακόμα έχουν τσέπες, ανακαλύπτοντας έντρομοι πως στην 

ουσία δεν έχουν περίθαλψη. Τα δημόσια Νοσοκομεία δέχονται 
δυσανάλογο για τις δυνατότητές τους φόρτο, από ασθενείς που 

χρειάζονται περίθαλψη. Λειτουργώντας με περικοπές δαπανών, με 

προσωπικό που έχει δεχτεί περικοπές της τάξης 30 – 40% στους μισθούς 
του, με ελλείψεις σε αναλώσιμα. Μόνο ηρωικές μπορεί να χαρακτηρίσει 

κανείς τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να 
ανταπεξέλθουν στο έργο τους στις συνθήκες αυτές. Οι ιδιώτες ιατροί 

έχοντας δεχτεί και αυτοί την αθλιότητα της οικονομικής κρίσης, όπως όλος 

http://www.chiosnews.com/cn1392012706220.asp
http://www.chiosnews.com/cn1392012706220.asp
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ο πληθυσμός, βλέπουν καθημερινά απέναντί τους ένα κράτος εχθρικό, 
αφερέγγυο, ένα κράτος πραγματικό τοκογλύφο ως προς τις πιθανές 

οφειλές τους. Από την άλλη, οφειλές των πρώην Ταμείων (Δημόσιο, Οίκος 
Ναύτου. Λιμενικών κ.α.) τις θεωρούν πλέον ξεγραμμένες, μια και κανένας 

δεν μιλά πλέον γι αυτές.  

Είναι προφανές πως η εφαρμογή των μνημονίων οδηγεί τη χώρα στην 

καταστροφή και το λαό μας στην εξαθλίωση. Η δημόσια Υγεία είναι πλέον 
κλινικά νεκρή. Για όσους έχουν αυταπάτες, ας διαβάσουν και τις 

πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Λυκουρέντζου για την 
αποτίμηση της μέχρι τώρα λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Αλλά και οι ντόπιοι 

αριστεροί και δεξιοί ψάλτες που δήθεν κόπτονται για τον αείμνηστο, ας 
αφήσουν τις υποκριτικές αψιμαχίες και ας δουν επιτέλους την 

πραγματικότητα και την ανθρωποκτόνα πολιτική που στηρίζουν. 

ʼνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις θεραπείες τους, δεν έχουν πρόσβαση σε 

υγειονομική φροντίδα και αδυνατούν να πληρώσουν δαπάνες για τις 
οποίες έχουν ήδη πληρώσει εισφορές. Η κρίση στη χώρα μας έγινε προ 

πολλού και ανθρωπιστική. 

Δρ. Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος Ι.Σ. Χίου στον 

Πανελλήνιο Ι.Σ.   
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Θεματολογία:  
Βουδούρης για χρέη 2011: «Δίκαιο μεν, του παρελθόντος 
δε!» (video)  

 
Μέσο: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/2011-video.html 
 

Λουράντος: «Όταν πειστούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΟΠΥΥ, τότε το 

ξανασυζητάμε. Όταν μας δίνει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο δεν 
αναφέρονται καν οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος τότε για τι 

χρονοδιάγραμμα μιλάμε;» 
 

Σε ερώτηση προς τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ Γεράσιμου Βουδούρη για τις 
κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών και για το αίτημά τους για τις οφειλές 

του 2011 είπε: «Δίκαιο μεν, του παρελθόντος δε!!» 
 

 

 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/2011-video.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/09/2011-video.html

