
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
εισπράττω απ’ όλους σας την αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν στο χώρο της Υγείας.
Ολοήμερα απογευματινά ιατρεία, τα οποία έχουν καταντήσει ιδιωτικά εντός των Νοσοκομεί-

ων, με αμοιβές που υπερβαίνουν το μέσο όρο των ιδιωτικών ιατρείων.
Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή ότι οι ιατροί του Δημοσίων Νοσοκομείων γράφουν στις λίστες 

ελάχιστα άτομα, ενώ τα υπόλοιπα περνούν χωρίς απόδειξη, πληρώνοντας  μικρότερο τίμημα 
προς όφελος των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και εις βάρος βέβαια του νοσοκομείου και όλων των φορο-
λογούμενων πολιτών.

Το ΣΔΟΕ, εκτός από το να κυνηγά αποκλειστικά τους ιδιώτες ιατρούς, θα μπορούσε εύκολα να 
στηθεί έξω από τα νοσοκομεία, προκειμένου να ελέγξει αν οι ασθενείς που εξετάζονται έχουν 
αποδείξεις όπως οφείλουν.

Τα παράπονα βέβαια δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε και τις μακροχρόνιες οφειλές των Ασφαλι-
στικών Ταμείων προς τους ιατρούς. Eνδεικτικά αναφέρω τον Ο.Π.Α.Δ. που οφείλει αμοιβές από 
τον Αύγουστο του 2009, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠΟΤΕ) από το Μάρτιο 2009, ΤΥΔΚΥ από το Φεβρουάριο 
2009. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, δύσκολα οι ιατροί θα πληρωθούν μέσα στο 2010.

Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες αρχίζουν να πληρώνουν με καθυστέρηση πλέον του ενός 
έτους και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, υπάρχουν συνάδελφοι που δέχονται να εξετάζουν ασθε-
νείς με 6 ευρώ, στα πλαίσια των προγραμμάτων που έχουν συνάψει οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 
με τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Επίσης, υπάρχουν ιατροί που συστήνουν για παρακλινικές εξετάσεις ιδιωτικά κέντρα χιλιόμε-
τρα μακριά από το ιατρείο τους, ενώ στη διπλανή πόρτα υπάρχει συνάδελφος που θα μπορού-
σε να πραγματοποιήσει τις ίδιες εξετάσεις και μάλιστα με τιμές Δημοσίου.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το ΚΥΡΟΣ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ εξαρτάται 
αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους.

Συνάδελφοι, στηρίξτε τον ιατρό της διπλανής πόρτας, μην πέφτετε θύματα των επιχειρηματιών 
της Υγείας γιατί κινδυνεύετε να απαξιωθείτε πλήρως και στο τέλος, να καταντήσετε ένας απλός 
υπάλληλος όλων αυτών που εμποροποιούνται  τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

Είμαστε υπέρ της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της παραπομπής στη Δικαιοσύνη όλων αυ-
τών που αμαυρώνουν το κύρος του ιατρού.

Όμως, για να έχει δικαίωμα η Πολιτεία να απαιτήσει, πρέπει πρώτα να σταθεί απέναντί μας 
και να μας δώσει αυτά που δικαιούμαστε. 

Περιμένουμε την αρωγή του ΙΣΑ και του ΠΙΣ,  γιατί τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους 
ιατρούς της Αττικής, αλλά όλης της Ελλάδας.

Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση και τους υπο-
σχόμαστε να παραμείνουμε κοντά τους με όλες τις δυνάμεις μας, έτοιμοι για έναν αγώνα καθα-
ρό, μακριά από κάθε είδους συμβιβασμό με το κατεστημένο. 

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

1. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Ιατρικών Συλλόγων.
2. Να μη δίδεται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς συνταγή ιατρού.
3. Πλήρη ισοτιμία της υπογραφής μας με το συνάδελφο του Δημοσίου Νοσοκομείου. 
4. Αποπληρωμή των  δεδουλευμένων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατσέρης
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