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Στις κρίσιμες ώρες που διέρχεται η 
Υγεία των πολιτών και οι προοπτι-
κές του ιατρικού επαγγέλματος, οι 

αποφάσεις των συλλογικών ιατρικών 
οργάνων αποκτούν υπέρτατη σημασία. 
Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε 
η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου την 6η Νοεμβρίου 
2011 προκειμένου να ληφθούν όλες οι 

αναγκαίες αποφάσεις για τα φλέγοντα ζητήματα που απα-
σχολούν τον κλάδο μας.

O Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει όλες τις μεθοδευό-
μενες καταργήσεις και συγχωνεύσεις κλινών, τμημάτων και νοσοκομεί-
ων, οι οποίες καταπατούν τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυ-
σμού και καθιστούν εξαιρετικά επισφαλές το σύστημα των εφημεριών 
και εκφράζει την κάθετη αντίθεση του στην προοπτική λειτουργίας Ιδι-
ωτικών Εξωτερικών Ιατρείων στα Δημόσια Νοσοκομεία από ιατρούς 
του ΕΟΠΠΥ και την παραχώρηση κλινών στις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

Το σχέδιο Ενιαίου Κανονισμού παροχών Υγείας του ΕΟΠΠΥ συντά-
χθηκε και δημοσιεύτηκε αγνοώντας τις εισηγήσεις τις ιατρικής κοινό-
τητας. Η εφαρμογή του μεταφράζεται όχι μόνο σε απαράδεκτους και 
απαξιωτικούς για τον ιατρικό κλάδο όρους εργασίας αλλά και σε υπο-
βάθμιση των παροχών υγείας προς τον πολίτη. Χωρίς κανένα νομοθε-
τικό έρεισμα, οι νέοι γιατροί αποκλείονται από την ελεύθερη συνταγο-
γράφηση και παρεμπτικογραφία. Η ενεργοποίηση των διατάξεων που 
έθεσαν σε λειτουργία τον ΕΟΠΠΥ από 1/11/2011 οδηγεί σε αμφισβή-
τηση της υπόστασης του ΟΠΑΔ ο οποίος ενσωματώνεται στον ΕΟΠ-
ΠΥ χωρίς να διευκρινίζεται το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας του και 
προκαλώντας τελικά πλήρη αβεβαιότητα στους συμβεβλημένους ια-
τρούς και αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Παράλληλα ο 
νόμος περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων εκθέτει τον χώρο της 
υγείας στον κίνδυνο της εμπορευματοποίησης καταργώντας ουσιαστι-
κά τις διατάξεις του Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας περί πλανοδι-
ακής ιατρικής. 

Επιπρόσθετα βάλλονται και οι νέοι συνάδελφοι με τη δημοσίευ-
ση του Προσχεδίου Νόμου που προβλέπει εξετάσεις για την εισαγω-
γή στην ειδικότητα, σκοπεύοντας τελικά στη μείωση των διαθέσιμων 
θέσεων και στη δημιουργία ενός εξαθλιωμένου σώματος ανειδίκευ-
των γιατρών που θα αποτελέσουν εύκολη λεία στα μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα.

Τα πολυδιάστατα προβλήματα του χώρου της Υγείας καθιστούν επι-
τακτική την ανάγκη για αγωνιστική δράση των συλλογικών ιατρικών 
οργάνων προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η επιστημονική και επαγ-
γελματική αξιοπρέπεια του ιατρικού κλάδου όσο και η διατήρηση του 
επιπέδου της περίθαλψης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθε-
νών. Ο ΠΙΣ πρωτοστατεί στις δράσεις αυτές και αποζητά το δυναμικό 
παρόν και τη συμμετοχή όλων των μελών του. 
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