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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 20-11-2010 
 

 Ο ΙΣΑ μεταφέρει το μήνυμα των Γιατρών της Αθήνας, όπως αυτό 
εκφράστηκε και ψηφίστηκε  από την εντυπωσιακή σε όγκο και 
παλμό Πανιατρική Συγκέντρωση της 20-11-2010 στο Ξενοδοχείο 
«Τιτάνια». 

 Επίσης από τη μαζική και μαχητική Πανιατρική Συγκέντρωση έξω από 
το Υπουργείο Υγείας την 17-12-2010 που συμμετείχαν ο Ι.Σ.Α., ο 
Ι.Σ.Π., η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, η ΕΙΝΑΠ, ο Κος Ι.Μπασκόζος, αντιπρόεδρος 
του Π.Ι.Σ., οι Σύλλογοι Συμβασιούχων Έργου Ι.Κ.Α. και εκπρόσωποι 
άλλων ιατρικών φορέων, την οποία ακολούθησε επεισοδιακή εισβολή 
στο κτήριο του ΥΥΚΑ που ανάγκασε την Πολιτική Ηγεσία να κατέβει 
στο αμφιθέατρο του Υπουργείου και να ακούσει τις διαμαρτυρίες των 
γιατρών, τέλος συμπληρώθηκε με κατάληψη των Γραφείων του ΟΠΑ∆ 
και συνάντηση με τον Πρόεδρό του. 

 Ο Ιατρικός Κόσμος ενωμένος επιλέγει αγώνα διαρκείας, απεργιακές 
κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και άλλες μορφές πάλης, ως απάντηση 
στην κυβερνητική πολιτική κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, 
υποβάθμισης της υγείας του Λαού και στοχευμένης Απαξίωσης του 
Έλληνα Γιατρού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την άγρια ισοπέδωση 
Εργασιακών και Ασφαλιστικών ∆ικαιωμάτων, στο όνομα του 
Μνημονίου. 

 Όταν η αδικία γίνεται νόμος, τότε και η αντίσταση γίνεται καθήκον 
και αυτή την αρχή την κάνουμε πράξη. 

 Έμπρακτα ο Ι.Σ.Α. έχει περάσει στην άμυνα για πρόσφατες 
περιπτώσεις που εθίγησαν η επιστημονική αξιοπρέπεια και η 
επαγγελματική ανεξαρτησία του Έλληνα Γιατρού. 

 Ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον του ΣτΕ :  

1. Κατά της απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
∆εδομένων για τον Α.Μ.Κ.Α. 

2. Κατά των Ρυθμίσεων της Απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Οικονομικών, σχετικά με την Ολοήμερη λειτουργία των 
Νοσοκομείων και τα Απογευματινά Ιατρεία, για λόγους 
Αντισυνταγματικότητας. 

3. Κατετέθη αγωγή κατά της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» για συκοφαντική 
δυσφήμιση, γιατί στις 04-11-2010 σε πρωτοσέλιδο φιγούραρε 
κατάπτυστη φωτογραφία ιατρού με ακουστικά που τα άκρα τους 
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κατέληγαν σε χειροπέδες και τίτλο : «Γιατροί χωρίς Σύνορα στη 
Φοροδιαφυγή». 
 

 ∆εν θα αποδεχτούμε προαποφασισμένα και τετελεσμένα, ούτε 
πρακτικές του Αποφασίζουμε και ∆ιατάζουμε. 
 

 Τέλος στον εμπαιγμό και τη καθημερινή απαξίωση των λειτουργών της 
υγείας και τη συνεχή εξαθλίωση του Ιατρικού Λειτουργήματος, 
αποτέλεσμα μιας αντιιατρικής πολιτικής που διαχρονικά ακολουθείται. 
 

 Τέρμα στις παρεούλες, τα συμφέροντα, τους σωτήρες και τους 
εκάστοτε δοτούς των Υπουργών Υγείας που ρυθμίζουν τις τύχες του 
Συστήματος Υγείας και του Ιατρικού Σώματος, ερήμην της φυσικής 
εκπροσώπησης της Ιατρικής Κοινότητας και των Κοινωνικών Εταίρων. 
 

 Απορρίπτουμε την καλλιέργεια ενός κλίματος καρφώματος και 
«Μεγάλου Αδελφού» και τη θεωρία περί συλλογικής ευθύνης. 
 

 Οι Ιατρικοί Σύλλογοι, Ιατρικοί φορείς και ο Ιατρικός Κόσμος δεν 
επαιτούν, απαιτούν τον σεβασμό και την αναγνώριση του έργου και της 
αποστολής τους από την εκάστοτε επίσημη πολιτεία. 
 

 Τζάμπα Μάγκες και Νταήδες εκεί που μας οδήγησε το πολιτικό 
σύστημα δεν περνάνε πλέον. 

 
 Ενωμένοι θα δώσουμε δυναμικά το παρόν με κάθε πρόσφορο 

μέσο και τρόπο για ένα καλύτερο αύριο για τον δοκιμαζόμενο 
Έλληνα πολίτη και τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, δίπλα στο 
Λαό, μαζί με το Λαό. 
 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. 
 

 Να αποσύρουν άμεσα το άρον – άρον προωθούμενο απαράδεκτο 
πολυνομοσχέδιο σκούπα με τίτλο «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο 
Σύστημα Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις» και να διεξαχθεί ευρύτατος 
διάλογος ουσίας. 

 Να εμπεδώσουν το γεγονός, ότι ο ρόλος του Έλληνα Γιατρού στο 
Σ.Υ., είναι ρόλος πρωταγωνιστή και όχι κομπάρσου και ότι Υγεία 
με γιατρό σε ∆ιωγμό δε γίνεται. 

 Να σταματήσουν την τακτική των κυβερνητικών ανατροπών στο χώρο 
της υγείας, ερήμην του ιατρικού κόσμου και να τον σεβαστούν. 

 Να λύσουν την ένοχη σιωπή τους και να μη σιγοντάρουν τον 
κανιβαλισμό μερίδας Μ.Μ.Ε. και την επιχείρηση λάσπης κατά του 
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Σώματος των Ελλήνων Γιατρών και των υπηρεσιών υγείας στον τόπο 
μας. 

 Να θέσουν άμεσα τέρμα στον ολισθηρό δρόμο της πλήρους 
κατάρρευσης του Ε.Σ.Υ. με όχημα την χωρίς όρια 
εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή του, για καθαρά 
λογιστικούς και εισπρακτικούς λόγους, αγνοώντας την 
ανθρωπιστική του πλευρά. 

 Να απαλλαγούν από τον εναγκαλισμό τους και την απροκάλυπτη 
προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο της υγείας και 
το βωμό της βαρβαρότητας του κέρδους. 

 Να αφήσουν τις υπεκφυγές και να καθίσουν  στο τραπέζι του 
διαλόγου, ώστε να αντιμετωπιστεί ο μακρύς κατάλογος  των 
προβλημάτων του χώρου της υγείας και των λειτουργών της, που 
όχι απλά παραμένει ανέγγιχτος, αλλά επιδεινώνεται με 
επιπτώσεις εκτός των γιατρών, κυρίως στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Έλληνες πολίτες. 

 Να μη προχωρήσουν το σχέδιο μαντρώματος του κόσμου σε ουρές και 
λίστες και τον εξαναγκασμό τους να βάλουν βαθειά το χέρι στη τσέπη 
για να προστατεύσουν την υγεία τους και να αξιοποιηθεί στη υπηρεσία 
του πολίτη το πολύτιμο ιατρικό δυναμικό της χώρας μέσα από 
Συλλογικές Συμβάσεις και αυστηρό έλεγχο. 

 Να διασφαλίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη της 
ελεύθερης επιλογής γιατρού. 

 Να μην επιχειρήσουν στο όνομα του Μνημονίου και μοναδικό 
στόχο και οδηγό την περιστολή δαπανών, να ισοπεδώσουν 
επαγγελματικά δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες 
Γιατρούς και να εξοντώσουν Νοσοκομειακούς και Ταμειακούς 
Γιατρούς μέσα από εξαντλητικά ωράρια και αποδεκατισμένες 
αμοιβές, που τους κατατάσσουν στους παρίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διότι θα οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και θα 
‘ρθουν τα πάνω κάτω. 

 Να σεβαστούν την προσφορά και τις συμφωνίες μεταξύ 
Νοσοκομειακών Γιατρών και κράτους, ενσωματώνοντας τις 
τεκμηριωμένες θέσεις τους στους σχεδιασμούς για την υγεία και να 
εγκαταλείψουν τις πολιτικές τύπου «δυο μέτρα και δυο σταθμά», μέσα 
από ευεργετικές διατάξεις υπέρ των Πανεπιστημιακών Γιατρών. 

 Να ανταποκριθούν άμεσα στα Απεργιακά Αιτήματα της 
ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ ανανεώνοντας τις συμβάσεις έργου όλων των γιατρών 
που έληξαν ή λήγουν, και να προχωρήσουν σε αναβάθμιση  της 
περίθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να ρυθμίσουν τις υφιστάμενες 
εκκρεμότητες. 
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 Να πουν την αλήθεια στον Ελληνικό Λαό ότι οι σχεδιασμοί για την 
Παροχή Ενιαίας Περίθαλψης μέσα από το κοινό Ταμείο Υγείας, 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα επιφέρουν υποβάθμιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και θα οδηγήσουν σε μείωση των 
παροχών προς τους Ασφαλισμένους. 

 Να δώσουν άμεσα τέλος στην οικονομική ομηρία των 
συμβεβλημένων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία Γιατρών, που κάνουν 
1 και 2 χρόνια να πληρωθούν  τα δεδουλευμένα τους. 

 Να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στη νέα γενιά 
γιατρών των 630 ευρώ, υποψηφίων ανέργων, που τους 
εξαναγκάζουν να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης ή της 
ετεροαπασχόλησης στην καλύτερη των περιπτώσεων 

 Να κατοχυρώσουν τον αποκλειστικά ∆ευτεροβάθμιο χαρακτήρα των 
Νοσοκομείων ∆ημόσιων και Ιδιωτικών και να εγκαταλείψουν τον 
αχταρμά παροχής Πρωτοβάθμιων και ∆ευτεροβάθμιων υπηρεσιών 
υγείας μέσα στα Νοσοκομεία για καθαρά εισπρακτικούς και 
κερδοσκοπικούς λόγους και τούτο σε βάρος του ταλαιπωρούμενου 
πολίτη. 

 Να σταματήσουν τις συνεχείς αρνητικές παρεμβάσεις στο πρώην 
Τ.Σ.Α.Υ., που το έχουν απογυμνώσει από προσωπικό και το έχουν 
οδηγήσει σε λειτουργική κατάρρευση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει 
τους ασφαλισμένους του, με τον Πρόεδρό του να τελεί υπό παραίτηση 
και να γνωρίζουν ότι δεν θα αποδεχτούμε το Ασφαλιστικό μας Ταμείο 
να έχει την τύχη των άλλων υγειών ταμείων, τα οποία κατέληξαν στην 
εντατική. 

 Να μη διανοηθούν με όχημα τους υποτακτικούς τους σε κάτι 
Κεντρικές Επιτροπές και Συμβούλια, να προχωρήσουν το 
εκκολαπτόμενο σατανικό σχέδιο διάλυσης και απονεύρωσης του 
ιατρικού κινήματος και του ιατρικού συνδικαλισμού, με στόχο τη 
διευκόλυνσή τους στην επιχείρηση ισοπέδωσης του ιατρικού 
κόσμου, γιατί θα μας βρουν απέναντι. Έχουμε ακόμη ∆ημοκρατία 
και όχι Αποικιοκρατία. 

 Επίσης προειδοποιούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη 
σχεδιαζόμενη κατάργηση της ελεύθερης επιλογής γιατρού από τους 
Ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.∆. που όπως οι ίδιοι λένε, σημαίνει 
υποβάθμιση της περίθαλψης τους και αποξένωσή τους από χιλιάδες 
έμπειρους γιατρούς. 

 ∆ηλώνουμε ακόμη, ότι το Ενωτικό Αγωνιστικό Μέτωπο του Ιατρικού 
Κόσμου, είναι απέναντι και στις συναδελφικές λογικές και πρακτικές 
που το υπονομεύουν, καταφεύγοντας σε ανορθόδοξες και 
παρακαμπτήριες μεθόδους, προκειμένου να λύσουν τα οικονομικά 
τους.  
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 Με βάση τα ανωτέρω το ∆.Σ. του Ι.Σ.Α. ζητά : 

1. Απόσυρση του νομοσχεδίου ‘’σκούπα’’ του κ. Λοβέρδου και έναρξη 
διαλόγου με συγκεκριμένο χρονικό πλάτος. 

2. Καμία απόλυση ιατρού στα ασφαλιστικά ταμεία. 

3. Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση στο κλείσιμο νοσηλευτικών 
μονάδων. 

4. Άμεσα πληρωμή δεδουλευμένων σε όλες τις κατηγορίες γιατρών. 

 Μέχρι να υλοποιήσει η κυβέρνηση τα ανωτέρω, προτείνουμε : 

1. Την αναστολή συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων σε όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Οι γιατροί θα χορηγούν τα απαραίτητα φάρμακα 
και εξετάσεις σε απλό χαρτί συνταγολογίου. 

2. Την αναστολή χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πλην των 
πιστοποιητικών θανάτων. 

3. Κλιμάκωση αν χρειαστεί με απεργιακές κινητοποιήσεις σε συνεργασία 
με όλους τους ιατρικούς φορείς σε όλη τη χώρα. 


