
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Εισπράττω απ’ όλους σας την αγα-
νάκτηση για όσα συμβαίνουν στο χώ-
ρο της Υγείας.

Ολοήμερα απογευματινά ιατρεία 
τα οποία έχουν καταντήσει ιδιωτι-
κά εντός των Νοσοκομείων με αμοι-

βές που υπερβαίνουν το μέσο όρο των ιδιωτικών 
ιατρείων.

Το ΣΔΟΕ να κυνηγά τους ιδιώτες ιατρούς αδιαφο-
ρώντας για όσα γίνονται στα Δημόσια Νοσοκομεία 
και τα παράνομα ιατρεία των ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Αβεβαιότητα για το μέλλον των ιατρείων. Θα πα-
ραμείνουν οι συμβάσεις με τον Ο.Π.Α.Δ. και τα άλ-
λα Ασφαλιστικά Ταμεία ή θα περάσουμε σε συμ-
βάσεις τύπου Ο.Α.Ε.Ε.;

Θα μας πληρώσουν τα οφειλόμενα ή θα μας μοι-
ράσουν ομόλογα όπως ήδη έκαναν με τις προμη-
θευτικές εταιρίες;

Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρίες αρχίζουν να πλη-
ρώνουν με καθυστέρηση πλέον του ενός έτους 
και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, υπάρχουν συνά-
δελφοι που δέχονται να εξετάζουν ασθενείς με 6 
ευρώ στα πλαίσια των προγραμμάτων που έχουν 
συνάψει οι Ασφαλιστικές Εταιρίες με τα Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία.

Όλα αυτά και άλλα πολλά στριφογυρίζουν στο 
μυαλό των συναδέλφων, ενώ τα Μ.Μ.Ε. και η ίδια 
η Πολιτεία καθημερινά καταρρακώνουν το κύρος 
του ιατρικού λειτουργήματος.

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

Αυτό άρχισε να φαίνεται σαν «φως στην άκρη 
του τούνελ» από τη μεγάλη συγκέντρωση που ορ-
γάνωσε ο Ι.Σ.Α. μετά και από δικό μας αίτημα για 
κινητοποιήσεις.

Οι γιατροί μέσα από το βάρος των συσσωρευ-
μένων προβλημάτων φαίνεται να αντιλαμβάνονται 
ότι αν δεν μείνουν ενωμένοι και αν δεν αντιδρά-
σουν μεθοδικά θα κινδυνεύσουν να απεμπολήσουν 
τα κεκτημένα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να 
κερδίσουν κάτι από τα δίκαια αιτήματα ετών.

Συνάδελφοι στηρίξτε τους συναδέλφους, μη πέ-
φτετε θύματα των επιχειρηματιών της Υγείας για-
τί κινδυνεύετε να απαξιωθείτε πλήρως και στο τέ-
λος να καταντήσετε ένας απλός υπάλληλος όλων 
αυτών που εμπορευματοποιούνται τις Υγειονομι-
κές Υπηρεσίες. 

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

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

Περιμένουμε την αρωγή του ΠΙΣ γιατί τα προ-
βλήματα δεν αφορούν μόνο τους γιατρούς της Ατ-
τικής αλλά όλης της Ελλάδας.

Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να βρί-
σκονται σε αγωνιστική εγρήγορση και τους υπο-
σχόμαστε να παραμείνουμε κοντά τους με όλες 
τις δυνάμεις μας, έτοιμοι για ένα αγώνα καθαρό, 
μακριά από κάθε είδους συμβιβασμό με το κατε-
στημένο. 

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

Ζητάμε άμεσα:
1.  Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Ιατρικών 

Συλλόγων
2.  Να μη δίδεται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς 

συνταγή γιατρού
3.  Εφαρμογή του νόμου περί πλήρης ισοτιμίας της 

υπογραφής μας με το συνάδελφο του Δημοσί-
ου Νοσοκομείου 

4.  Αποπληρωμή των δεδουλευμένων από τα Ασφα-
λιστικά Ταμεία.

5.  Ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και ενι-
αία τιμολόγια για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με 
κοινά πακέτα που θα καθορίζουν τον οριστικό 
λογαριασμό για κάθε ασθενή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Δατσέρης
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Φως στην άκρη του τούνελ


