Aθήνα 12.11.2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στη
συνεδρίαση της 9/11/12, συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται στο
χώρο της υγείας, μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου - με τη νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης - από την πλειοψηφία της βουλής και ομόφωνα
διαπίστωσε ότι τα νέα μέτρα θέτουν σε διωγμό την υγεία και τους λειτουργούς
της.
Οι καταστροφικές περικοπές των δημοσιων δαπανών για την υγεία, η
μισθολογική εξόντωση των νοσοκομειακών ιατρών, η επιβολή της
υποχρεωτικής αναγραφής μόνο της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση,
η κάλυψη μόνο του φθηνότερου γενοσημου από τον ΕΟΠΥΥ, η καταστροφή
των αυτοαπασχολούμενων με την ψευδεπίγραφη πλήρη «απελευθέρωση»,
δηλαδή, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, έρχονται να ανατρέψουν
κάθε προστασία στην άσκηση της ενδεδειγμένης ιατρικής και θεραπευτικής
πρακτικής. Μετατρέπουν δε, τους ασθενείς σε πειραματόζωα χάριν υποταγής
στις δογματικές επιταγές των δανειστών, που η κυβέρνηση υλοποιεί χωρίς
αντιστάσεις, εξυπηρετώντας την επιβολή και την επικυριαρχία των μεγάλων
επιχειρηματικών συμφερόντων του χώρου της υγείας.
Καλούμε τους ιατρούς να συνεχίσουν στην συνταγογράφηση – τόσο στην
ηλεκτρονική όσο και στο βιβλιάριο υγείας του ασθενούς - να αναγράφουν το
φαρμακευτικό σκεύασμα που κρίνουν κατάλληλο για τον ασθενή τους.
Επιπλέον, να προσθέτουν στην συνταγή την επισήμανση πως δεν
επιτρέπεται αλλαγή στο φαρμακευτικό σκεύασμα καθώς και ότι όποιος
αλλάξει την επιλογή του ιατρού προκαλεί αντιποίηση του ιατρικού
επαγγέλματος και φέρει ποινικές ευθύνες.
Τα νέα μέτρα επιβαρύνουν τον ασθενή για κάθε συνταγή και κάθε εισαγωγή
σε δημόσιο νοσοκομείο. Δυσκολεύουν την πρόσβαση του στις υπηρεσίες
υγείας, την ώρα που, λόγω της κρίσης και των μνημονιακών μέτρων, έχει
επιδεινωθεί σοβαρά η οικονομική του κατάσταση και ο αριθμός των ανεργων
και ανασφάλιστων έχει φτάσει αριθμούς ρεκόρ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνιου Ιατρικού Συλλόγου στηρίζει την
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) να ανοίξει τα νοσοκομεία στους ανασφάλιστους συγκεκριμένες
μέρες, εκφράζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη του ιατρικού σώματος στους
χειμαζόμενους συμπολίτες μας.
Το 3ο μνημόνιο ακυρώνει την αυτοτέλεια του ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ και τη δυνατότητα
μη ένταξης του στον καταρρέοντα ΕΟΠΥΥ,
με την κατάργηση της
παραγράφου 14 του άρθρου 44 του ν.4075/2012(Α 89) και κάθε διοικητικής
πράξης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Επομένως, το ΤΣΑΥ
εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ, με άμεσο κίνδυνο να καταρρεύσουν μαζί με τον
ΕΟΠΥΥ όλες οι παροχές υγείας και να απαλλοτριωθεί η περιουσία του.
Ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί να μείνει απαθής μπροστά στην επερχόμενη
καταστροφή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνιου Ιατρικού Συλλόγου αποφάσισε:
• Να λάβει κάθε μέτρο και να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο προκειμένου,
να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση
και καταστροφή των λειτουργών της υγείας.
• Να προχωρήσει σε άμεσες δικαστικές προσφυγές σε Ελλάδα και
Ευρώπη για ακύρωση των μέτρων που φαλκιδεύουν την ορθή άσκηση
της ιατρικής.
• Να ενημερώσει και να κινητοποιήσει άμεσα όλους τους ευρωπαϊκούς
ιατρικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να πιεστούν τα όργανα
της Ευρωπαικής Ενωσης και οι κυβερνήσεις να μην επιτρέψουν την
καταστροφή της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα με μέτρα που
αντίκεινται στο κοινοτικό κεκτημένο και τους όρους άσκησης της
ιατρικής.
• Να αξιοποιήσει τους νομικούς του συνεργάτες προκειμένου να
προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατάργηση στην
πράξη των απαράδεκτων και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία

διατάξεων που αμφισβητούν ευθέως την ιατρική ευθύνη και το ιατρικό
επάγγελμα.
Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και
κινητοποίησης όλων των εργαζόμενων και της κοινής γνώμης, για την
προστασία του δικαιώματος της υγείας.
Καλούνται όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας.

Για τον Π.Ι.Σ
Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Μ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

