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Εντύπωση προκαλεί το τελευταίο 
διάστημα ο καταιγισμός έντε-
χνα συντονισμένων και προ-

βεβλημένων υποθέσεων «ιατρικών 
λαθών», χωρίς να τηρούνται οι στοι-
χειώδεις κανόνες αντικειμενικότητας, 
από τηλεοπτικές εκπομπές που μετα-
τρέπονται σε τηλεδικαστήρια.

Πιστεύουμε ότι αυτή η πρακτική 
αποσκοπεί στην απαξίωση των ια-
τρών και δηλητηριάζει την σχέση ια-
τρού – ασθενούς, που είναι απαραί-
τητη για την επιτυχία κάθε ιατρικής 
πράξεως και θεραπείας (δεν είναι δυ-
νατό να ζητά ο ασθενής βοήθεια και 
θεραπεία από κάποιον που θεωρεί 

ύποπτο και ανέντιμο).
Aυτή η δυσφημιστική και συκοφα-

ντική επιχείρηση αποσκοπεί στην απα-
ξίωση των ιατρών, των Δημόσιων και 
Ιδιωτικών νοσοκομείων, ώστε να ανοί-
ξει ο δρόμος για την κατάθεση νομο-
σχεδίου που εκχωρεί την υγεία σε ιδι-
ώτες επιχειρηματίες, ΜΗ ΙΑΤρΟΥΣ, 
που ως γνωστό «αποτελούν εγγύη-
ση καλής και αδιάβλητης λειτουργίας 
και σεβασμού των απόρρητων ιατρι-
κών δεδομένων». 

Το αποτέλεσμα θα είναι ασφαλώς 
η μεταφορά πόρων που αποδίδονται 
σε ιατρούς και θεραπείες, σε συμφέ-
ροντα επιχειρηματιών και η υποβάθ-

μιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
προς τους βαρέως φορολογούμενους 
ασφαλισμένους.

Ζητάμε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο, καθώς και από όλους τους 
Ιατρικούς Συλλόγους, να προχωρή-
σουν σε άμεσες κινητοποιήσεις προ-
κειμένου να διασφαλιστεί το κύρος 
του ιατρικού λειτουργήματος.

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ιωάννης Γεώργιος 
 Δατσέρης Ελευθερίου

η πιθανότητα επιβολής ΦΠΑ στις ιατρικές πράξεις θα 
προκαλέσει μία σειρά αλυσιδωτών προβλημάτων 
στις καθημερινές ιατρικές επισκέψεις.

Είναι σίγουρο ότι οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πλη-
ρώσουν επιπλέον ποσά στους γιατρούς ενώ με τη σει-
ρά τους οι γιατροί θα μεταβληθούν σε ένα είδος «εμπό-
ρου» της ΥΓΕΙΑΣ, γιατί θα πρέπει μέσα στις άλλες ασχολίες 
τους να επωμισθούν και την απόδοση του εισπραχθέ-
ντος φόρου.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, φυσικά δεν ξεχνάμε και 
τα θέματα του Ο.Π.Α.Δ. και των άλλων Ααφαλιστικών Τα-
μείων τα οποία μας χρωστάνε χρήματα ετών με αποκο-
ρύφωμα το ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) που έχει να μας αποδώ-
σει χρήματα από τον Ιανουάριο του 2008!!!!

Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός βάλλεται συνέχεια χω-
ρίς να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία ο σημαντικός του 
ρόλος στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.

Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Υγείας που 

ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Ζητάμε άμεσα:

•  Να μη δίδεται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς συντα-
γή γιατρού

•  Πλήρη ισοτιμία της υπογραφής μας με το συνάδελφο 
του Δημοσίου Νοσοκομείου 

•  Αποπληρωμή των  δεδουλευμένων από τα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία.
Είμαστε έτοιμοι να ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑ-

ΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΧρΟ-
ΝΙΖΟΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΕ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ.

Ελπίζουμε στην ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την Πολιτεία.

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ιωάννης Δατσέρης Γεώργιος Ελευθερίου

Η επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές πράξεις 
θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 

στους ασφαλισμένους και στους ιατρούς

Συντονισμένη επίθεση εναντίον των ιατρών
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δελτία τύπου Ε.ΕΛ.Ι.Α.δελτία τύπου Ε.ΕΛ.Ι.Α.



Το Δ.Σ. της Ε.ΕΛ.Ι.Α. αποφάσισε  συμμετοχή στην 24ωρη 
απεργία του Ι.Σ.Α. την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου.

Συμμετέχουμε στην απεργία σαν αντίδραση στην 
ολομέτωπη επίθεση μερίδας Μ.Μ.Ε. κατά των Ελλήνων 
Ιατρών μέσα από τηλεδίκες προτού αποφανθεί η Δικαι-
οσύνη.

Επίσης τα χρόνια ζητήματα των Ελευθεροεπαγγελματι-
ών παραμένουν άλυτα. 

Ο ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός βάλλεται συνέχεια χω-
ρίς να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία ο σημαντικός του 
ρόλος στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.

Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Υγείας που 
ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Ζητάμε άμεσα:

•  Να μη δίδεται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς συντα-
γή γιατρού

•  Πλήρη ισοτιμία της υπογραφής μας με το συνάδελφο 
του Δημοσίου Νοσοκομείου 

•  Αποπληρωμή των  δεδουλευμένων από τα Ασφαλιστι-
κά Ταμεία

• Όχι στην επιβολή ΦΠΑ.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑρρΑΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥρΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤρΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥρΓΗΜΑΤΟΣ  ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ιωάννης Δατσέρης Γεώργιος Ελευθερίου

24ωρη απεργία των ελευθεροεπαγγελματιών 
στις 27/1/2010

δελτία τύπου Ε.ΕΛ.Ι.Α.δελτία τύπου Ε.ΕΛ.Ι.Α.




