
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι γιατροί 
βρισκόμαστε στο επίκεντρο της δημοσιότη-
τας.  Είμαστε το εύκολο εξιλαστήριο θύμα ο 
«σάκος του μποξ», που θα βοηθήσει να ξε-

χαστούν τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας μας.
Η χώρα μας ζει όπως λένε οι οικονομολόγοι το μεγαλύτερο 

εφιάλτη της ιστορίας της. Χρεωμένη, ανυπόληπτη και αδύναμη 
να τα βγάλει πέρα με τους κερδοσκόπους των αγορών, βρίσκε-
ται στο χείλος της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης.

Οι συνέπειες θα είναι άμεσες, με κοινωνική έκρηξη και ανα-
ταραχές που ίσως οδηγήσουν σε κυβέρνηση «έκτακτης ανά-
γκης». Κι αν αυτό ακούγεται ακραίο τότε δεν είμαστε μακριά 
από την επιστράτευση του σχεδίου Β του προγράμματος στα-
θερότητας με νέες περικοπές, πρόσθετους φόρους και αυξή-
σεις στα καύσιμα και το ΦΠΑ.

Θα κληθούμε λοιπόν εμείς οι «φοροφυγάδες, μιζαδόροι και 
δολοφόνοι» να πληρώσουμε και να βρεθούμε στην κορυφή 
αυτών που θα «τραβήξουν το κάρο» για να ξεφύγει η χώρα 
από τη χρεοκοπία.

Όμως αν και θα περιοριστούν τελικά οι αλόγιστες δαπάνες 
και η φοροδιαφυγή, η προοπτική θα παραμείνει ομιχλώδης 
για δύο λόγους:

Πρώτον, λόγω του υψηλού δανεισμού θα έχουμε εκτόξευση 
του χρέους, επομένως το μεγαλύτερο μέρος των αναμενόμενων 
εσόδων θα διατίθεται στην αποπληρωμή του. Δεύτερον, λόγω 
της παντελής έλλειψης σχεδίου για την παραγωγική δομή της 
χώρας και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τόσα χρόνια ζητάμε τη θεσμική αναβάθμιση του νόμου που 
λειτουργούν οι ιατρικοί σύλλογοι (λειτουργούν με Βασιλικά δι-
ατάγματα του 1935), σκεφτείτε ότι ακόμη και τώρα την άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος τη δίνει η Νομαρχία. Πόσο διαφο-
ρετικά θα ήταν τα πράγματα αν στα τελευταία θλιβερά γε-
γονότα είχαμε ένα θεσμικά δυνατό σύλλογο που θα έπαιρνε 
θέση στα Μ.Μ.Ε., αντί να βγαίνει ο καθένας να λέει «αυθαί-
ρετα» τη γνώμη του.

Μας κατηγορούν συνέχεια και ασύστολα ξεχνώντας ότι ο 
ΟΠΑΔ έχει να πληρώσει από τον Απρίλιο του 2009, το ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ) και το ΤΥΔΚΥ από τον Ιούνιο του 2008 και ο ΟΑ-
ΕΕ (ΤΕΒΕ) από τον Ιανουάριο του 2009.

Σα να μη φτάνουν όλα αυτά έχουμε και τις διαφημιστικές 
καμπάνιες από τα Μ.Μ.Ε. των τραπεζών MARFIN-EGNANTIA 
και EUROBANK, οι οποίες δημιούργησαν Ταμιευτικά προγράμ-

ματα, προσφέροντας στους πελάτες τους υπηρεσίες υγείας με 
ετήσιο κόστος 100€.

Οι υπηρεσίες Υγείας στα συγκεκριμένα προγράμματα πα-
ρέχονται από Ιδιωτικές Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα, με 
τη συμμετοχή και ασφαλιστικών εταιριών, κυρίως θυγατρι-
κών των τραπεζών. Είναι φυσικά προγράμματα «κράχτες» που 
αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την προλη-
πτική ιατρική.

Τέλος, είχαμε το προηγούμενο διάστημα και μία απίστευτη 
προσπάθεια απαξίωσης των Βιοπαθολόγων, δια μέσου του Τύ-
που, από την Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων, όπου φόρτωνε την 
κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων στους Έλληνες Βιοπα-
θολόγους. Τους εμφάνιζε καταχραστές και εκμεταλλευτές του 
Δημοσίου Χρήματος, προσπερνώντας το γεγονός ότι οι εργα-
στηριακές εξετάσεις έχουν μείνει καθηλωμένες επί 19 χρόνια 
και ξεχνώντας επιπλέον ότι η εκτέλεση και η αξιολόγηση των 
ιατρικών κλινικών πράξεων έχει ισότιμη ιατρική ευθύνη με τις 
πράξεις των ιατρών των υπολοίπων ειδικοτήτων. 

Είμαστε υπέρ της διαφάνειας της αξιοκρατίας και της πα-
ραπομπής στη Δικαιοσύνη όλων αυτών που αμαυρώνουν το 
κύρος του ιατρού. Όμως για να έχει δικαίωμα η Πολιτεία να 
απαιτήσει, πρέπει πρώτα να σταθεί απέναντί μας και να δώσει 
αυτά που δικαιούμαστε. Ξεκινήσαμε με συμμετοχή στην 24ωρη 
απεργία του Ι.Σ.Α.(27/1/10) θα συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις 
στο επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε την αρωγή του 
ΙΣΑ και του ΠΙΣ  γιατί τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους 
γιατρούς της Αττικής αλλά όλης της Ελλάδας.

Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε 
αγωνιστική εγρήγορση και τους υποσχόμαστε να παραμεί-
νουμε κοντά τους με όλες τις δυνάμεις μας, έτοιμοι για ένα 
αγώνα καθαρό, μακριά από κάθε είδους συμβιβασμό με το 
κατεστημένο. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό 
Υγείας που ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ζητάμε:
•  Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Ιατρικών Συλλόγων
•  Να μη δίδεται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς συνταγή 

γιατρού
•  Πλήρη ισοτιμία της υπογραφής μας με το συνάδελφο του 

Δημοσίου Νοσοκομείου 
•  Αποπληρωμή των δεδουλευμένων από τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία.
• Όχι στην επιβολή ΦΠΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατσέρης
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