
 

 

 
         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 
Μιχάλης Βλασταράκος: Πανελλαδικό μέτωπο γιατρών για τη σωτηρία 
του δημοσίου συστήματος Υγείας  
 
 
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 - Τη δημιουργία ενός σταθερού μετώπου, καθώς και τον 
μόνιμο συντονισμό δράσεων, μεταξύ των γιατρών της χώρας, σε μία περίοδο η 
οποία σημαδεύεται από την ανθρωπιστική κρίση, πρότεινε ο Πρόεδρος του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), κ. Μιχάλης Βλασταράκος, κατά τη διάρκεια 
της συνδιάσκεψης κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 6 
Ιουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου και των Προέδρων 
όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας. Στη συνδιάσκεψη έλαβε μέρος και 
τοποθετήθηκε επίσης ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης. 
 
Χαρακτηριστικά, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ τόνισε μεταξύ άλλων: “Οι πολίτες 
παρακολουθούν σοκαρισμένοι, αδύναμοι να αντιδράσουν, με οργή και 
αγανάκτηση, τη σειρά μέτρων που τους επιβάλλουν και που οδηγούν πολλούς στον 
θάνατο ή την αυτοκτονία. Η Υγεία, που έπρεπε τη σημερινή εποχή των μεγάλων 
περικοπών, των 2.000.000  ανασφαλίστων πολιτών, της ανθρωπιστικής κρίσης, να 
προσεχθεί ιδιαίτερα, ευρίσκεται στην κλίνη του Προκρούστη και συνεχώς 
περικόπτονται δαπάνες, αφού δεν μπορούν να χτυπήσουν τη διαφθορά και την 
κερδοσκοπία, ενώ το κοινωνικό κράτος έχει αποδομηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 
κοινωνία μας να έχει πλέον παροχές τριτοκοσμικής χώρας”.    
 
 
O υπουργός Υγείας απεδέχθη το σχέδιο του ΠΙΣ για τα νησιά  
 
Το ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 
(ΠΙΣ) για την θωράκιση των υπηρεσιών Υγείας των νησιωτικών και ακριτικών 
περιοχών απεδέχθη το Σάββατο 6 Ιουλίου ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης κορυφής του ΠΙΣ. 



 

 

Στη συνδιάσκεψη συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι τοπικές ελλείψεις σε διαφόρους 
νομούς της χώρας σε προσωπικό, καθώς και οι σημαντικές δυσλειτουργίες του 
δημοσίου συστήματος Υγείας, οι οποίες δημιουργούν κενά στην περίθαλψη, 
εξαντλούν τους γιατρούς του συστήματος και προκαλούν κινδύνους για την 
ασφάλεια των ασθενών.  
 
 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης κορυφής, συζητήθηκαν μεταξύ των 
Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και του Δ.Σ. του ΠΙΣ και τα εξής θέματα: 

• Θεσμική θωράκιση και ισχυροποίηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 
και των Ιατρικών Συλλόγων, κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Εθνικών 
Συλλόγων. 

• Αναμόρφωση της πειθαρχικής διαδικασίας και επιτάχυνσή της σε κάθε 
επίπεδο. 

• Επιβολή μέτρων για την διαφήμιση ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών 
εταιρειών μέσα από Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα και το Διαδίκτυο. 

• Μεταβίβαση της αρμοδιότητος αδειοδότησης των ιατρικών εργαστηρίων 
από την Περιφέρεια στους Ιατρικούς Συλλόγους. 

• Έλεγχος της πλανοδιακής άσκησης της ιατρικής και των επιχειρήσεων 
υγείας. 

• Αναμόρφωση όλων των αναχρονιστικών διατάξεων, προσαρμοσμένων στην 
ευρωπαϊκή και διεθνή ιατρική νομοθεσία. Ο κος Υπουργός δεσμεύτηκε 
σχετικά μετά την τελική διαμόρφωση να προχωρήσει στη νομοθετική 
ρύθμιση. 
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