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Εργασιακές συνθήκες και χρηµατοδότηση τα δύο αγκάθια για τον νέο ΕΟΠΥΥ 

Βουλή «Μπάχαλο» 
µεταξύ Αδωνι 
και γιατρών 
Άναψαν τα αίµατα στη 
Βουλή κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής συζήτησης του νοµοσχεδίου 

για τις αλλαγές 
στην πρωτοβάθµια φροντίδα 
υγείας (ΠΦΥ) και τη δηµιουργία 

του νέου ΕΟΠΥΥ ή 
αλλιώς ΠΕ∆Υ. 

E 
ντονη αντιπαράθεση και διαξιφισµοί 

πυροδότησαν την κουβέντα 
µεταξύ του υπουργού 

I Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και των 

εκπροσώπων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και 
των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

Τα δύο µεγάλα «αγκάθια» ήταν οι εργασιακές 
συνθήκες των γιατρών στο νέο 

καθεστώς του ΠΕ∆Υ και η χρηµατοδότηση 
του, η οποία, όπως κατήγγειλαν οι γιατροί, 
προοιωνίζεται το κλείσιµο µονάδων του 
ΕΟΠΥΥ και µαζικές αποµακρύνσεις γιατρών, 

παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις 
του υπουργείου. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλαοταράκος, 

το νοµοσχέδιο «προβλέπει για 
πληθυσµό 10 εκατοµµυρίων µόνο 5.500 
γιατρούς, όταν στο πρώην IRA είχαµε 
8.500 γιατρούς για 5 εκατοµµύρια. Τώρα 
θέλουµε να απολύσουµε και 2.000 γιατρούς, 

όταν οι ανάγκες είναι τουλάχιστον 
για 10.000 - 12.000». 

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η έκθεση του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί του 
νοµοσχεδίου είναι σαφής όταν αναφέρει 
ότι 3.500 γιατροί δεν επιφέρουν κόστος 
στον προϋπολογισµό σε αντίθεση µε τους 
5.500». 

Μάλιστα, µε αφορµή διάταξη του άρθρου 
25 του νοµοσχεδίου, ο κ. Βλασταράκος 
εκτίµησε ότι υποκρύπτεται καθαρώς η 
κατάργηση δηµοσίων δοµών, ενώ η µειωµένη 

χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ αδυνατεί 
να στηρίξει το ΠΕ∆Υ. 

Η απάντηση ήρθε διά στόµατος του εκπροσώπου 
Τύπου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή 

Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος 
είπε ότι «ούτε δοµές κλείνουν ούτε µειώνονται 

οι θέσεις των γιατρών. ∆ίνουµε 
τη δυνατότητα στα αποµακρυσµένα νησιά 
να έχουν περίθαλψη και στους νέους γιατρούς 

να µπουν µέσα στο σύστηµα». 

πυρα γιατρων κατα αδωνι 
Όλοι οι εκπρόσωποι των γιατρών εξέφρασαν 

τις διαφωνίες τους στα όσα προβλέπει 

το νοµοσχέδιο για άµεση εφαρµογή της 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, 
δηλαδή την αξίωση της πολιτείας όσοι 
γιατροί του ΕΟΠΥΥ ενταχθούν στις δοµές 
του ΠΕ∆Υ να κλείσουν άµεσα τα ιδιωτικά 
τους ιατρεία, έναντι ενός µισθολογίου που 
δεν υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ µηνιαίως. 

Για δηµιουργία γιατρών πολλών ταχυτήτων 
έκανε λόγο η πρόεδρος του Ιατρικού 

Συλλόγου Πειραιά Βαρβάρα Ανεµοδουρά. 
Όπως είπε, «ενώ υπάρχουν γιατροί µε 
µέχρι και 32 χρόνια στο IRA και τον ΕΟΠΥΥ, 

τους λέτε να κλείσουν µέσα σε µία 
εβδοµάδα το ιδιωτικό ιατρείο, που νοµίµως 
έχουν και για το οποίο πληρώνουν φόρο 
µε συντελεστή τουλάχιστον 40%, ενώ ορισµένοι 

απ' αυτούς έχουν στα ιατρεία τους 
και µηχανήµατα». 

Μάλιστα, συµπλήρωσε ότι «δεν σας ενδιαφέρει 
η είσοδος νέων γιατρών στο σύστηµα, 

όπως λέτε, αλλά θέλετε να διώξετε 
όσους ήδη υπάρχουν», φράση για την 
οποία δέχτηκε παρατήρηση από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
της Βουλής ∆ηµήτρη Κρεµαστινό. 

«To νοµοσχέδιο ασχηµονεί απέναντι σε 
ιατρικό δυναµικό που εδώ και 30 χρόνια 
έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό του», είπε 
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
Γιώργος Πατούλης. 

Κοινό σηµείο υποχώρησης των ιατρικών 
συλλόγων ήταν η ένταξη των νέων γιατρών 
στο ΠΕ∆Υ µε πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση, αλλά σταδιακή ένταξη των 
παλαιότερων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και σε 
διάστηµα που µπορεί να συνοµολογηθεί 
κατόπιν βραχύχρονου διαλόγου. 

ο ηροστρατοσ 
και ο πολιτικάντης 
Τα πνεύµατα οξύνθηκαν ακόµη περισσότερο 

στον διάλογο µεταξύ του Αδωνι Γεωργιάδη 
και του προέδρου της ΟΕΝΓΕ 

∆ηµήτρη Βαρνάβα. Ο υπουργός ρώτησε 
τον εκπρόσωπο των νοσοκοµειακών γιατρών 

γιατί η Οµοσπονδία του είχε αντι- 

Το ήδη τεταµένο κλίµα εντάθηκε κι άλλο όταν ο ∆ηµήτρης Βαρνάβας (ένθετη φωτογραφία) 
χαρακτήρισε τον Αδωνι Γεωργιάδη «Ηρόστρατο», ενώ ο υπουργός µε τη 

σειρά του τον αποκάλεσε «πολιτικάντη». 

δράσει στην είσοδο στο ΕΣΥ 140 γιατρών 
του ΕΟΠΥΥ χωρίς αποκλειστική απασχόληση 

(στο πλαίσιο µεταβατικής περιόδου), 
ενώ τώρα ζητά µεταβατική περίοδο για 
το ΠΕ∆Υ. 

«∆ηµιουργούσε το διαφορετικό καθεστώς 
140 γιατρών προβλήµατα στους 4.500 γιατρούς 

του ΕΣΥ και δεν θα δηµιουργήσει 
πρόβληµα η µεταβατική περίοδος για τους 
5.500 γιατρούς του ΕΟΠΥΥ;», ρώτησε ο 
κ. Γεωργιάδης. 

Ο κ. Βαρνάβας τού απάντησε ότι «µιλάτε 
για δύο διαφορετικά πράγµατα, κ. 

υπουργέ. Στα νοσοκοµεία ασφαλώς δηµιουργούνται 
διαφορετικοί όροι και αντιθέσεις. 

Στο θέµα της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας δεν έχουµε καµία αντίρρηση 

να υπάρξει µεταβατικό διάστηµα, 
το οποίο θα συνοµολογήσετε µε την Οµοσπονδία 

Πατρών του ΕΟΠΥΥ. To να τους 
εντάξετε ως κατηγορία ΠΕ, συνιστά εκβιασµό 

για αποχώρηση. To να µην τους 
εξασφαλίζετε τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα, 

είναι υποµόχλιο για να τους 
διώξετε. Εµείς µιλάµε για πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση, µε καλά αµειβόµενους 
γιατρούς». 

To ήδη τεταµένο κλίµα εντάθηκε κι 
άλλο όταν ο κ Βαρνάβας χαρακτήρισε τον 
υπουργό «Ηρόστρατο», αναφερόµενος 
στο έργο του υπουργού στον τοµέα της 
Υγείας. Ο Ηρόστρατος είχε πυρπολήσει 
το ναό της Αρτέµιδος οτην'Εφεσο το 356 

ηΧ., φιλοδοξώντας το όνοµά του να µείνει 
στην ιστορία. Ωστόσο, οι Εφέσιοι τον συνέλαβαν, 

τον θανάτωσαν και απαγόρευσαν 
τη µνεία του. 

«Έχετε δύο ονόµατα, Σπυρίδων και Άδωνις. 
Τώρα θα έχετε και τρίτο: Ηρόστρατος», 

είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρνάβας. 
Με τη σειρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης 

τον αποκάλεσε «πολιτικάντη, που έρχεται 
να καλύψει την κωλοτούµπα του Ξανθού 
(σ.σ. εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ)». 

«Είστε ηµιµαθής και δεν µπορείτε να 
καταλάβετε τη διαφορά µεταξύ κέντρου 
υγείας και νοσοκοµείου», απάντησε ο κ. 
Βαρνάβας. 

ΙΣΘ Να αποσυρθεί 
το νοµοσχέδιο 
Την απόσυρση του "πρόχειρου", όπως 
το χαρακτηρίζει, νοµοσχεδίου ζητά 
ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 
Με ανακοίνωση που εξέδωσε χτες, 
καταγγέλλει ότι "το νοµοσχέδιο δεν 
καλύπτει τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

για ριζικό επανασχεδιασµό 
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 
ότι δεν έχει σχεδιαστεί και δεν έχει 
µελετηθεί επαρκώς και σε βάθος, αλλά 

χαρακτηρίζεται από γενικόλογες 
και αόριστες αναφορές - ευχολόγια. 

«Πυροσβέστης» ο ∆. Κρεµαστινός 
Στην παρέµβαση του ∆ηµήτρη Κρεµαστινού 

προκειµένου να κατέβουν οι 
τόνοι, ο κ. Βαρνάβας είπε ότι µίλησε ως 
εκπρόσωπος της ΟΕΝΓΕ και ότι ο υπουργός 
δεν έχει κανένα δικαίωµα να του αποδίδει 
πολιτικά κίνητρα. 

«Θα δεχόταν η ΟΕΝΓΕ και για τους γιατρούς 
του ΕΣΥ να υπάρχει µόνο πλήρης 

και όχι αποκλειστική απασχόληση κατά 

το µεταβατικό διάστηµα;», επανήλθε ο 
Άδωνις Γεωργιάδης, για να απαντήσει ο 
κ. Βαρνάβας: «αφήστε τα αυτά!». 

Στη συζήτηση παρενέβη ο εισηγητής 
της Ν∆ Πώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος 

είπε «ξέρετε κανένα κράτος που να συνυπάρχουν 
γιατροί δύο ταχυτήτων οε κέντρα 

υγείας;». 
To λόγο πήρε και πάλι ο υπουργός Υγείας, 

λέγοντας on «δέχεστε ότι το σωστό είναι το 
πλήρους και αποκλειστικής, αλλά για λόγους 
πολπτκής διαχείρισης λέτε να µην το κάνουµε 
σωστά από την αρχή, αλλά να το κάνουµε 
λάθος για λόγους πολιτικής διαχείρισης». 

«Τόσα ξέρετε και τόσα λέτε», του απάντησε 
ο κ. Βαρνάβας, ενώ ο κ. Κωνσταντόπουλος 

σχολίασε «είναι σαφές πως είναι 
καλή η πελατεία για τον ΣΥΡΙΖΑ». 

Βουλή «Μπάχαλο» 
µεταξύ Αδωνι 
και γιατρών 

www.clipnews.gr


