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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

«Αναχρονιστικές και επικίνδυνες οι µεθοδεύσεις του Π.Ι.Σ για τη δηµόσια υγεία» 

 

Η σύνοδος της Ολοµέλειας των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, το επίσηµο όργανο του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή της στην Θεσσαλονίκη στις 16 
Οκτωβρίου, παρουσίασε µια πρόταση,  που - κατά τον συντάκτη της- περιλαµβάνει 
«ρηξικέλευθες» και ριζικές αλλαγές στο σύστηµα Υγείας της χώρας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε αυτή,  το υφιστάµενο επίπεδο της νοµικής υπόστασης των δηµόσιων δοµών της Υγείας 
τροποποιείται µε τη µετατροπή των νοσοκοµείων του ΕΣΥ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.   

Ξεκινώντας την ανάγνωση της ανακοίνωσης του ΠΙΣ µε το εντυπωσιακό επίθετο 
«ρηξικέλευθη», θα περίµενε κανείς να συναντήσει στη συνέχεια µια σειρά προτάσεων υπέρ 
του δηµόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ, υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, υπέρ 
της άµβλυνσης και της κατάργησης των κοινωνικών ανισοτήτων, υπέρ της ισότιµης 
πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, υπέρ της ενίσχυσης των αποδεκατισµένων 
νοσοκοµείων, υπέρ της αθρόας πρόσληψης προσωπικού στα υποστελεχωµένες δοµές 
υγείας, υπέρ της κατάργησης των ελαστικών µορφών εργασίας και γενικά υπέρ της ενίσχυσης 
του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας ώστε να αναδειχτεί σε υπέρτατο κοινωνικό 
αγαθό, που δεν θα κινδυνεύει από την επιβουλή κανενός διαχειριστή της εξουσίας 
διαχρονικά.  

Αντί αυτών όµως, το επίθετο «ρηξικέλευθη» προαναγγέλλει µια άλλου είδους 
ανατροπή, διόλου ευχάριστη για την πλειοψηφία των µη προνοµιούχων πολιτών και των 
εργαζοµένων: Αυτή της συγκεκαλυµµένης κατεδάφισης όλων των κεκτηµένων, που από το 
1983 αποτελούν τα θεµέλια του ΕΣΥ.  

Οι αξιότιµοι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων, ενεργώντας ως µια ελίτ ξεκοµµένη από 
την κοινωνία, αντί να προτείνουν την αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας, επιχειρούν να την 
εµπορευθούν µε τρόπο πλάγιο, δείχνοντας για ακόµη µια φορά ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
για εκείνους, πρέπει να έχει ως πυρήνα τον προνοµιούχο γιατρό και όχι τον πάσχοντα πολίτη. 

Με αφορµή τα παραπάνω, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και τα πρωτοβάθµια σωµατεία της σε όλη 
την ελληνική επικράτεια, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι καταδικάζουν απερίφραστα την 



αναχρονιστική και επικίνδυνη πρόταση του ΠΙΣ και δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα 
αντισταθούν σθεναρά σε κάθε απόπειρα  αµφισβήτησης του δηµόσιου χαρακτήρα της υγείας.  
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