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Ηράκλειο, 11/10/2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ιατρικός Σύλλογος  Ηρακλείου αντιδρά στις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας για  τις επερχόμενες 
αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.   

• Η Κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει την πολιτική θέση του Υπουργείου και τους στόχους της στα 
θέματα υγείας. Δεν μπορεί να εκχωρεί σε τεχνοκρατικές Επιτροπές θέματα που αφορούν βασικά 
την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης.  

• Τα Συστήματα Υγείας δεν αντιγράφονται. Δημιουργούνται βάσει των κοινωνικο-οικονομικών 
δεδομένων και χωροταξικών χαρακτηριστικών κάθε χώρας και οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να 
γίνονται και με βάση το υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας. 

• Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να λειτουργήσει ένα 
αξιόπιστο σύστημα Π.Φ.Υ. και να επιτυγχάνεται η άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων στους 
παρόχους. Δεν αποδεχόμαστε την εξευτελιστική συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντι στους 
εργαστηριακούς ιατρούς με την αναδρομική περικοπή χρημάτων.  

• Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία όλων των πολιτών και πλήρης κάλυψη των 
ανασφάλιστων. Το ελληνικό σύστημα με όλα του τα προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες 
χαρακτηρίζονταν από τέτοια προσβασιμότητα των πολιτών στην περίθαλψη που θα ζήλευαν 
πολλές χώρες της Β. Ευρώπης και Αμερικής.  

• Απαιτούμε την ενεργό συμμετοχή όλων των ειδικευμένων ιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. Ο Έλληνας πολίτης επιβάλλεται να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένο ιατρό. 

Κύριε Υπουργέ, 
Δεν είμαστε εναντίον των αλλαγών, αντιθέτως ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ. Όμως δεν 
μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι:  
 υπάρχουν πολλοί νέοι ιατροί  που βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης και πολλοί αναγκάζονται να 

μεταναστεύσουν στο εξωτερικό,  
 πολλοί νέοι ιατροί δεν μπορούν να εκπαιδευτούν στη χώρα γιατί η μεταπτυχιακή ιατρική 

εκπαίδευση συνεχώς υποβαθμίζεται,  
 οι Νοσοκομειακοί ιατροί αμείβονται με μισθούς «Μπαγκλαντές» (κατά δήλωση κύριου Λαζαρίδη). 

Η αναστολή των προσλήψεων στα δημόσια Νοσοκομεία είναι τραγική. Αν νομίζει ο Ηρακλειώτης 
πολίτης ότι τα 2 μεγάλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Νομού παρέχουν την ίδια ποιότητα και 
ποσότητα υγείας σε σχέση με το παρελθόν, πλανάται, 

 οι περισσότεροι των ιδιωτών συναδέλφων αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των 
ιατρείων τους. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και προκειμένου να 
διασφαλίσει τα δικαιώματα των μελών του πρόκειται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες Γενική 
Συνέλευση και με την συμμετοχή των μελών του, θα διαμορφώσει  τις τελικές προτάσεις του για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
 
Γρηγόρης Πασπάτης                                                                                       Γεώργιος Καραντινός   
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