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«MuXos» στη Βουλή για το ΠΕ∆Υ 
Με έντονη αντιπαράθεση και διαξιφισµού^ µεταξύ του υπουργού Yyeias και εκπροσώπων 
των γιατρών µεταφέρθηκε xxts στη Βουλή n κόντρα για tis αλλαγέ5 στην πρωτοβάθµια 
φροντίδα uyeias. 

ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΤΟΥ 
mlitou@ekdotiki.qr 

Στη διάρκεια ςτυάίτηOT1S 
του νοµοσχεδίου 

που δηµιουργεί 
το ΠΕ∆Υ (Πρωτοβάθµιο 

Εθνικό ∆ίκτυο Υγεία5) 
καταγράφηκαν oEe\s χαρακτηρισµοί 

και αλληλοκατηγορίεΒ, 
µε αφορµή ns εργασιακ 
σχέσειε που διαµοριχχώνονται 
στο zins για tous γιατρούε. 

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, 
οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ που 

θα ενταχθούν 
Σκληροί διαξι- στα νοσοκο- 

φισµοί µεταξύ vda θα είναι 
unoupyo^Yvei'as ^ Ζ, KOI γιατρών η Οµοσπονδία 

Ενώσεων Νοσοκοµειακών 
Γιατρών 

EAM6os (ΟΕΝΓΕ) ζητά 
να εργάζονται σε κάθεσαι» 
nMpous και αποκλειστικά 
απασχόλησα. 

Αφορµή για την ένταση 
στάθηκε το εργασιακό καθεotgos 

των γιατρών. Εκπρόσωποι 
των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, 

του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου αλλά και των νοσοκοµειακών 

γιατρών εκτόξευσαν 
φραστική επίθεση στον 

Αδωνι Γεωργιάδη για το επίµαχο 
νοµοσχέδιο. 

Ο unoupyos Υγείαε ανέφερε 
ότι, όταν ο προκάτοχό5 του, 

Ανδρέαβ ΛοβέρδοΞ, ενέταξε 
tous γιατρού$ του ΙΚΑ στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείαε, τότε 
n ΟΕΝΓΕ ζητούσε οι γιατροί να 
είναι πλήρουε απασχόλησα, 
ενώ τώρα ζητά να είναι πλήpous 

και αποκλεισηκήε. 

Ιδιαίτερα έντονοε ήταν 
ο διάλογο5 µε τον πρόεδρο 
των νοσοκοµειακών γιατρών, 
∆ηµήτρη Βαρνάβα, ο onoios 
απάντησε στον κ. Γεωργιάδη: 
«∆εν καταλαβαίνετε τη διαφορά 

ανάµεσα στα νοσοκοµεία 
που εντάχθηκαν τότε και τα 
κέντρα υγείαε που θα πάνε 
τώρα». Ano την πλευρά του, ο 
κ. Γεωργιάδα τον κατηγόρησε 

on κάνει «πολιηκέ5 πιτσικουλιέε» 
µε το ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρο5 
ms ΟΕΝΓΕ φώναξε: «Εχετε 
δύο ονόµατα, Σπυρίδων και 

A6(ovis. Τώρα θα έχετε και 
τρίτο: Ηρόστρατοε!», αναφερόµενοΞ 

στο έργο του υπουργού 
στον τοµέα ms υγεία$ (ο 

Ηρόστρατοβ είχε πυρπολήσει 
το ναό ms ApTipi6os στην 
Εφεσσο, το 356 π.Χ., φιλοδοξώντα5 

το όνοµά του να µείνει 
στην Ιστορία. Ωστόσο, οι 

Εφέσσιοι τον συνέλαβαν, τον 
θανάτωσαν και απαγόρευσαν 
τη µνεία του). 

«Ταφόπλακα» στην υγεια 
Στη διάρκεια ms τεταµένα 

aucnmans, ο πρόεδροε 
των νοσοκοµειακών γιατρών 
επισήµανε on µε ns αλλαγέ5 
µπαίνει «ταφόπλακα» στη δηµόσια 

υγεια. Σε υψηλού5 τόvous 
ζήτησε να δοθεί παράταση, 

ώστε να προσαρµοστούν 
οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ που θα 
ενταχθούν στα νοσοκοµεία. 

Κατηγορίες κατά του Αδωνι 
Γεωργιάδη εξαπέλυσε και n 

γραµµατέαΞ του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου, Βαρβάρα 
Ανεµοδουρά, σηµειώνοντα5 
on δηµιουργεί συνθήκεε ανασφάλεια5 

orous γιατρούε του 
Εθνικού Συστήµατοε Υγείαε, 
οδηγώντας tous έξω από το 
σύστηµα. 

Σε κλίµα 
έντασης έγινε 

χτες στη Βουλή 
n συζήτηση του 

νοµοσχεδίου 
που δηµιουργεί 

το ΠΕ∆Υ 
(Πρωτοβάθµιο 
Εθνικό ∆ίκτυο 

Υγείας 

Ο υπουργός Υγείαε, πάντα», 
επίσα σε υψηλούς τόvous, 
υπεραµύνθηκε ms µεταρρύθµισα 

που επιχειρείται 
µέσω του νοµοσχεδίου. 

ΙΣΘ: Να αποσυρθεί 
Στο µεταξύ, mv απόσυρση 

του «πρόχειρου» -oncos το χαρακτηρίζει- 
νοµοσχεδίου ζητά 

ο IaTpiKOS Σύλλογο5 Θεσσαλονίκα. 
Με ανακοίνωση που 

εξέδωσε xtxs, καταγγέλλει on 
«το νοµοσχέδιο δεν καλύπτει 
ns ανάγκεε και ns προσδοκίε5 

για ριζικό επανασχεδιασµό 
ms πρωτοβάθµιαε φροντίδαε 
υγείαε, ότι δεν έχει σχεδιαστεί 
και µελετηθεί επαρκώ» και σε 
βάθθ5, αλλά χαρακτηρίζεται 
από γενικόλογεε και αόριστες 
αναφορέε - ευχολόγια. «Μοναδική 

και σαφής επιδίωξη 
είναι n εκβιασηκή αυτο-απόλυση 

των ιατρών». 
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