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Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υ-
γείας με τίτλο «Διαρθρωτικές Αλλαγές 
στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» 

προσπαθεί να βελτιώσει κατά τη δική του εκ-
δοχή την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στη 
χώρα μας που ήδη έγινε Νόμος του Κράτους 
Ν. 3918 /2011 Φ.Ε.Κ. 31 τεύχος Α΄ της 2-3-2011. 
Προσήλθαμε στο διάλογο κατόπιν προσκλή-
σεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδου με ολόκληρη την 
Πολιτική Ηγεσία και του Υπουργείου Απασχό-

λησης, με το σκεπτικό να ακούσουμε τις θέσεις του Υπουργού και να 
μεταφέρουμε τις απόψεις και εισηγήσεις της μεγίστης πλειοψηφίας των 
Ελλήνων συναδέλφων, χωρίς να τοποθετηθούμε εάν προηγουμένως 
δεν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., υλοποιώντας παράλληλα 
την απόφαση της πλειοψηφίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του 
Π.Ι.Σ. της 12-3-2011. Οπωσδήποτε ο ψηφισθείς Νόμος, για να καταστεί 
λειτουργικός, εμπεριέχει περίπου 65 Υπουργικές αποφάσεις και Προε-
δρικά Διατάγματα, για τα οποία έχουμε εκπεφρασμένες απόψεις, πλην 
όμως αναμένουμε ακόμη τη συνάντηση του κ. Υπουργού με το Δ.Σ. 
του Π.Ι.Σ. και τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ. Ίδωμεν. Η καθημερινή 
πράξη όμως δείχνει το αντίθετο. Η περικοπή των δαπανών υγείας 
με καθαρά οικονομοτεχνικά κριτήρια και οικονομίες κλίμακος στην 
πραγματικότητα θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Επανειλημμένα ο Π.Ι.Σ. προσπαθούσε να υποδείξει ως συμβουλευτικό όρ-
γανο τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νοσοκομειακός και ο 
ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός, πλην όμως δεν εισηκούσθη. Η πολιτεία είναι 
υποχρεωμένη να προσφέρει τη βασική κάλυψη των αναγκών του ιατρού για 
τη σωστή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Η ευρωπαϊκή αλλά και η πα-
γκόσμια ιατρική πρακτική και εμπειρία έχει αποδείξει ότι κανένα σύστημα υγεί-
ας δεν προχώρησε χωρίς να έχει μαζί του το Ιατρικό Σώμα.

Το Ιατρικό Σώμα αποτελεί τον στυλοβάτη κάθε εγχειρήματος περί βελτιώσεως 
της υγείας των πολιτών διεθνώς. Οι έλληνες πολίτες παρακολουθούν με αγω-
νία τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών συναρμόδιων υπουρ-
γείων με δεδομένες τις περικοπές των δικών τους συντάξεων και παροχών, με 
την ελπίδα ότι θα έχουν τις βασικές παροχές Υγείας από την Πολιτεία. Όμως οι 
ελπίδες αυτές δυστυχώς εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται φρούδες.

Ο Έλληνας ιατρός έχει αποδείξει στο διηνεκές ότι παρά τις μεγάλες αντιξοό-
τητες στην εργασία του και στις αμοιβές του έχει σταθεί στο επιστημονικό ύψος 
του με διεθνή αναγνώριση υφιστάμενος -ατυχώς- κατ’ εξακολούθηση, κακό-
βουλη και κακόπιστη κριτική με συνέπεια να απαξιώνεται καθημερινά.

Ο Π.Ι.Σ. είναι υποχρεωμένος να τονίσει σε όλους τους αρμοδίους και «Σο-
φούς» περί την Υγεία ότι χωρίς την ουσιαστική συναίνεση του Ιατρικού Σώματος 
καμία εφαρμογή μνημονιακών συνταγών δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Συμμετέ-
χοντας ενεργά στις πανιατρικές κινητοποιήσεις, επαναλαμβάνουμε τις κόκκινες 
γραμμές που δεν μπορούμε να δεχθούμε για την άσκηση του Ιατρικού μας λει-
τουργήματος και δηλώνουμε ότι έστω και τώρα υπάρχει περιθώριο συναίνε-
σης, αρκεί να υπάρξει και από την αντίπερα όχθη δηλαδή το Υπουργείο Υγείας 
η αντίστοιχη. Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στην υπό διαμόρφωση κυβερ-
νητική νέα κατάσταση στο χώρο της υγείας με τις συνενώσεις νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, αναδιάταξη ασφαλιστικών ταμείων και άλλων συνοδών ενεργει-
ών θα αποτύχουν εάν δε λάβουν υπ’ όψιν τους ότι ο έλληνας Ιατρός αποτελεί 
τον κορμό των ιατρικών υπηρεσιών και της υγείας του πολίτη. Ο Π.Ι.Σ. θα συ-
νεχίσει να είναι υπερασπιστής των δίκαιων αγώνων του Έλληνα Ιατρού, ένα-
ντι οποιουδήποτε κόστους.
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