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ΟΣΟΙ ΠΟΥΝ «ΝΑΙ» ΣΤΟ ΠΕ∆Υ ΚΑΙ META «ΟΧΙ», ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ TO ΣΥΣΤΗΜΑ 

για το ΠΕ∆Υ, καθη 
Tns ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ 

N 
ε νέες απειλές κατά "των 
γιατρών του ΕΟΠΥΥ συνέχισε 

την ανεξέλεγκτη 
nopa'a του προς την πλήρη 

ιδιωτικοποίηση τής πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας µέσω 

του ΠΕ∆Υ-ου του και χθες ο Αδωνις 
Γεωργιάδης. 

Σε µια προσπάθεια να αποτρέψει 
όσο το δυνατόν περισσότερους 
γιατρούς ano το να υποβάλουν αίτηση 

και να ενταχθούν στο δηµόσιο 
σύστηµα ώστε να απαλλαγεί 

από την παρουσία τους, ο κ. Γεωργιάδης 
δεν δίστασε να τους ε- 

» «Συνδικαλιστικά 
παιχνίδια "κάντε τώρα 
αίτηση και µετά 
µην πάτε", ελπίζω 
να έχουν καταλάβει 
ότι σε auto to 
υπουργείο δεν 
γίνονται αρεστά», 
τόνισε ο υπουργός 

κβιάσει αλλά και να επικαλεσθεί ακόµη 
και τις... Φιλιππινέζες καθαρίστριες 

σε ένα σόου απαξίωσης 
κατά του κλάδου. 

Οσοι κάνουν αίτηση για να µεταφερθούν 
στο. ΠΕ∆Υ και τελικώς 

δεν έρθουν, θα αποκλεισθούν εσαεί 
από τη συνεργασία τους µε τον 
ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία, 
απεφάνθη ως άλλος ∆ράκοντας 
που νοµοθετεί ο κ. Γεωργιάδης. 

«Οι γιατροί που επί σκοπού θα 
προκαλέσουν πρόβληµα στους ασφαλισµένους 

για να τη σπάσουν 
στον υπουργό, δεν θα έχουν θέση 
στο νέο σύστηµα και οι δρόµοι µας 
χωρίζουν» είπε ο κ. Γεωργιάδης 
ρίχνοντας για άλλη µια φορά λάδι 

στη φωτιά στις ήδη ταραγµένες 
σχέσεις του µε τους γιατρούς του 
πρώην ΙΚΑ. «Αν για σπάσιµο στον 
υπουργό στρέφονται κατά των ασθενών 

και δεν µπορέσουµε να 
κάνουµε \\s προκηρύξεις θέσεων 
για να προσληφθούν µόνιµοι γιατροί 

στο ΠΕ∆Υ, αυτό δεν θα γίνει 
αποδεκτό. ∆ε θα µπορέσουν ποτέ 

µα ποτέ να κάνουν σύµβαση µε 
τον ΕΟΠΥΥ στα ιατρεία τους». 

Και παρ' ότι οι γιατροί σε ανακοινώσεις 
tous έχουν δηλώσει ό- - 

«Να πάρουν αποζηµίωση; Tous δίνουµε µόνιµη θέση και εκείνοι παραιτούνται», είπε ο Αδων/s 
Γεωργιάδης και συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος αναρωτήθηκε µε έντονη ειρωνεία: «E, όχι και νά ioas 
δώσουµε και αποζηµίωση. Μήπως να tous πάρουµε και µια Φιήιππινέζα να τους καθαρίζει το σπίτι;». 

τι δεν δέχονται τέτοιου είδους ε-' 
κβιασµούς ο Αδωνις Γεωργιάδης 
επανέλαβε: «Συνδικαλιστικά παιχνίδια 

"κάντετώρα αίτησή και µετά 
µην πάτε", ελπίζω να έχουν καταλάβει 

ότι σε αυτό το υπουργείο 
δεν γίνονται αρεστά». 

Μάλιστα δεν έµεινε στις απειλές 
αυτές αλλά φρόντισε και να ειρωνευτεί 

τους γιατρούς πού ενδεχοµένως 
να ζητήσουν αποζηµίωση αν 

αποµακρυνθούν από το δηµόσιο 
σύστηµα. 

Να σηµειωθεί ότι όσοι γιατροί 
δεν δηλώσουν έως την Πέµπτη ότι 

επιθυµούν να µεταφερθούν στο 
ΠΕ∆Υ πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα απολυθούν αυτοδικαίως. 

Κατά τον Αδωνι Γεωργιάδη 
βέβαια δεν πρόκειται, για α¬ 

πόλυση αλλά για παραίτηση καθώς, 
όπως είπε ερωτηθσ'ς σχετικά µε το 
αν θα πάρουν αποζηµίωση οι γιατροί 

που θα µείνουν εκτός, «να πάρουν 
αποζηµίωση; Τους δίνουµε 

µόνιµη θέση και εκείνοι παραιτούνται». 
Και συνεχίζοντας στο ίδιο 

ύφος, αναρωτήθηκε µε έντονη ειρωνεία: 
«E, άχϋ και να τους δώσουµε 

και αποζηµίωση. Μήπως 
να τους πάρουµε και µια Φιλιππινέζα 

να τους καθαρίζει το σπίτι;»: 
Βέβαια και σε αυτήν την απίστευτη 

και απαξιωτική δήλωση Γεωργιάδη 
κατά των γιατρών δεν- παρέλειψε 

να απαντήσει ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών Γιώργος 

Πατούλα, ο οποίος µετά tous στενούς:., 
εναγκαλισµούς µε τόν Αδωνι, 

εµφανίζεται πλέον ως ο µεγά¬ 

λος αντίπαλός του προφανώς και 
εξαιτίας των επικείµενων εκλογών 
στους ιατρικούς συλλόγους. 

«Οι γιατροί ποτέ δεν ζήτησαν από 
τον ΕΟΠΥΥ Φιλιππινέζες για το 

σπίτι τους. To µόνο που ζήτησε ο 
ΙΣΑ για τις Φιλιππινέζες όπως και για 
όλους τους ανασφάλιστους Ελλη"νες 

και αλλοδαπούς πολίτες, από 
το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, 
ήταν να έχουν όλοι ισότιµη περίθαλψη... 

: 
»0 Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 

δηλώνει ευθαρσώς ότι n κρισιµότητα 
της κατάστασης απαιτεί σοβαρότητα 

και όχΓαπειλές, ούτε και 
επικοινωνιακές πιρουέτες», δήλωσε 

ο κ. Πατούλης επιχειρώντας 
να διαδραµατίσει για πρώτη φορά 
το θεσµικό του ρόλο. 
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ΥΓΕΙΑ!, ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ... ΝΟΗΜΑ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗ! 

συχάςει για toy ιό, ο Γεωργιάδης 
«Λεν κάνω µπίζνες µε to 
φάρµακα. Αν παίρναµε 
περισσότερα εµβόλια n αντιιικά 
φάρµακα θα µα$ Λέγανε όχι 
πουλούσα φάρµακα και κάνω 
µπίζνες. Τώρα που δεν έχουµε 
µε κατηγορούν και πσ/7ι για 
m ελλείψεις» είπε ο Αδωνις 

Παλιά ήταν 
στα ΙΣΑ tous! 

a 

v 
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Κράµερ εναντίον Κράµερ και στην Υγεια! Και εκεί 
που Αδωνις Γεωργιάδης και Γιώργος Πατούλης, 

υπουργός Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Tns Αθήνας (ΙΣΑ), αντίστοιχα, είχαν συνάψει 

επί σειρά µηνών στενές επαφές... τρίτου τύπου, όλα 
άλλαξαν. Την ώρα που οι γιατροί του πρώην 

ΙΚΑ ήταν σε απεργίες, οι νοσοκοµειακοί γιατροί ήταν 
στα κάγκελα από την εγκατάλειψη του ΕΣΥ και 

οι ιδιώτες γιατροί απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ, οι 
δύο άνδρες αντάλλασσαν θερµούς εναγκαλισµούς 
στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε διάφορα θέµατα. 
Τα πράγµατα όµως άλλαξαν άρδην. Ο πρόεδρος 
του ΙΣΑ άρχισε να καταφέρεται εναντίον του άλλοτε 

στενού του φίλου και συνεργάτη επειδή όπως 
εκτιµούν πολλοί παράγοντες Tns Υγείας άλλαξαν 
και οι κοινές τους πολιτικές βλέψεις. 
H σπίθα που άναψε την κόντρα µεταξύ των δύο 
πλευρών ήταν τα εµβόλια Κατά της γρίπης που παρουσιάζουν 

έλλειψη. Ο κ. Πατούλης κατηγόρησε 
τον Αδωνι Γεωργι06n ότι αφήνει ανυπεράσπιστη 
τη δηµόσια υγεία για 6 ευρώ που κοστίζει ένα εµβόλιο. 

Ο υπουργός Υγείας ανταπάντησε και ακολούθησε 
ανταλλαγή ανακοινώσεων για το θέµα 

της γρίπης. 
Μάλιστα ο Αδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον 
άλλοτε συνοµιλητή του και για τη στάση που τήρησε 

στο θέµα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ: «Πολύ 
θλίβοµαι που ο ΙΣΑ δεν στάθηκε αρωγός για όλους 

τους γιατρούς αλλά µόνο σε µια µερίδα» απεφάνθη 
ο κ, Γεωργιάδης. 

Εν όψει των εκλογών στους ιατρικούς συλλόγους 
n κόντρα δεν αναµένεται να περιοριστεί, καθώς 

και σι δύο πλευρές δείχνουν δείγµατα ότι και 
για λόγους επικοινωνιακούς θα την συνεχίσουν 
δεόντως... 

∆ΗΜ.ΕΥΘ. 
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