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Μαιευτήρας απαιτούσε φακελάκι 1.000 ευρώ για κάθε κιλό του νεογνού
ΜΙΑ ΣΟΚΑΡΠΓΠΚΗ υπόθεση χρηματισμού
ενός μαιευτήρα που απαίτησε φακελάκι με
το κιλό για κάθε κιλό του νεογνού λάμβανε
1.000 ευρώ
ανέδειξε με επιστολή
του στον Τύπο ο ομότιμος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σταύρος
Αναγνωστόπουλος

Ειδικότερα όπως αναφέρει στην καταγγελία
ο εν λόγω γιατρός εργάζεται σε ΜΕΘ
δημόσιου νοσοκομείου και λίγες ημέρες πριν
από τα Χριστούγεννα ζήτησε από φτωχό σύζυγο
που ήρθε από την περιφέρεια και αγωνιούσε
για m γυναίκα του που κινδύνευε
στην Εντατική λόγω επιπλοκών στη γέννα
το ποσό των 1.000 ευρώ για την εισαγωγή

της στο νοσηλευτικό ίδρυμα και στη συνέχεια
άλλα τόσα για κάθε κιλό του μωρού
0 κ Χ αντέδρασε κάπως αλλά τελικά
συμφώνπσε δεδομένου ότι υπήρξαν σοβαρές
επιπλοκές στη γέννπση οπότε αναγκάστηκαν
να κρατήσουν τη σύζυγο του στην
Εντατική για κάποιες ημέρες Προσπάθησα
να τον πείσω να καταγγείλει το συμβάν
οτην Αστυνομία αλλά ο κ Χ ούτε που το
συζήτησε φοβούμενος για τυχόν επιπτώσεις
στη φροντίδα της συζύγου του αναφέρει
ο κ Αναγνωστόπουλος που συνάντησε
τον εν λόγω σύζυγο στον διάδρομο
του νοσοκομείου
Την έντονη αντίδρασή του για ro περί

Κι άλλο μπουμπούκι
Β Γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο
της θεσσαλονίκης συνελήφθη με
την κατηγορία ότι εισέπραξε φακελάκι
1000 ευρώ από γυναίκα προκειμένου να
επισπεύσει χειρουργική επέμβαση
τη λίστα αναμονής Πρόκειται
για γυναικολόγο ογκολόγο ο
οποίος φέρεται ότι βρέθηκε με τα χρήματα
στο χέρι ενώ ερευνάται η εμπλοκή
του σε άλλες υποθέσεις χρηματισμού

παρακάμπτοντας

στατικό εξέφρασε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
τονίζοντας ότι καταδικάζει το φακελάκι
και προαναγγέλλει ότι θα παρέμβει
Ζητάμε να υπάρξουν διαφάνεια έλεγχος
και τιμωρία των παραβατών μέσα από
τη διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων
τους Καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν
στις αρμόδιες Αρχές κάθε προσπάθεια

χρηματισμού αναφέρεται στην
του ΙΣΑ
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι θα
εξαντληθεί η αυστηρότητα του συλλόγου
απέναντι σε γιατρούς που επιδίδονται σε
παρόμοιες πρακτικές
ανακοίνωση
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Μαιευτήραβ έπαιρνε
φακεηάκι 1.000 €
για κάθε κώό
του νεογνού
Φακελάκι 000 ευρώ για κάθε
1

κιλό

του νεογνού απαιτούσε ένας
μαιευτήρας τονχρηματι
σμό του οποίου ανέδειξε με επιστολή
του στα MME ο ομότιμος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Σταύρος Αναγνωστόπουλος
Μάλιστα λίγες ημέρες πριν από
τα Χριστούγεννα ζήτησε από έναν
φτωχό σύζυγο από την περιφέρεια
000 ευρώ για να νοσηλευτεί στην
Εντατική δημόσιου νοσοκομείου η
γυναίκα του που κινδύνευε λόγω
επιπλοκών στη γέννα και άλλα τόσα
για κάθε κιλό του μωρού
Ο κ Χ αντέδρασε κάπως αλλά
τελικά συμφώνησε δεδομένου
ότι υπήρξαν σοβαρές επιπλοκές
στη γέννηση οπότε αναγκάστηκαν
να κρατήσουν τη σύζυγο του στην
Εντατική για κάποιες ημέρες
να τον πείσω να καταγγείλει
το συμβάν στην Αστυνομία αλλά
ο κ Χ ούτε που το συζήτησε
για τυχόν επιπτώσεις στη
φροντίδα της συζύγου του αναφέρει
στην επιστολή του ο κ Αναγνωστόπουλος
πασίγνωστος

1

Προσπάθησα

φοβούμενος

0 IdTpiKÔs ZùAAoyos Αθηνών
Την έντονη αντίδραση του για το
εξέφρασε με ανακοίνωσή
του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
τονίζοντας ότι καταδικάζει το
και πως θα παρέμβει
Ζητάμε να υπάρξουν διαφάνεια
έλεγχος και τιμωρία των
μέσα από τη διασταύρωση
των οικονομικών στοιχείων τους
Καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν
στις αρμόδιες Αρχές κάθε
χρηματισμού αναφέρεται
στην ανακοίνωση του ΙΣΑ
Αλλά και ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι
θα εξαντληθεί ι αυστηρότητα του
συλλόγου απέναντι στα μέλη του
Σώματος που επιδίδονται σε
παρόμοιες πρακτικές
Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο
και δωρεάν χαρακτήρα του
ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή
περιστατικό

φακελάκι

παραβατών

προσπάθεια

ιατρικού

εμπορευματικής λειτουργίας
του πολύ δε περισσότερο τις παράνομες
αμοιβές φακελάκια ανέφερε
μεταξύ άλλων σχολιάζοντας το
συμβάν
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HSSP
nun

ΙΣΑ για φακελάκια
Καταγγείλτε tous

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ tov χρηματισμό γιατρών με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ΙΣΑ χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες ης συγκεκριμένες πρακτικές Αφορμή της ανακοίνωσης
στάθηκε δημοσίευμα σχετικά με επίορκο γιατρό που ζητούσε από ασθενή φακελάκι Ο
Ιατρικός Σύλλογος ζητά να υπάρξει διαφάνεια έλεγχος και τιμωρία των παραβατών ενώ
καλεί τους πολίτες να καταγγέλλουν στις αρμόδιες Αρχές κάθε προσπάθεια χρηματισμού
Το περιστατικό το οποίο κατήγγειλε ο ομότιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πατρών
Σταύρος Αναγνωστόπουλος έπατα από εξιστόρηση του πατέρα έχει ως εξής Στα τέλη
Δεκέμβρηένα ζευγάρι από την Πάτρα έφτασε στην Αθήνα προκειμένου η γυναίκα να
γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο της πρωτεύουσας
Η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα στην εγκυμοσύνη της Όταν βρήκαν τον εν
λόγω μαιευτήρα εκείνος απαίτησε αμέσως 1.000 ευρώ για την εισαγωγή της γυναίκας
στην κλινική που διευθύνει στο δημόσιο νοσοκομείο ενώ ζήτησε επιπλέον αμοιβή μετά
τη γέννηση του μωρού ανάλογα με τα κιλά που θα ζύγιζε εκείνο Έτσι καθώς το μωρό
γεννήθηκε 2,1 κιλά ο μαιευτήρας ζήτησε από τον πατέρα άλλες 2.100 ευρώ εκτός του
αρχικού ποσού προκειμένου να κάνει εισαγωγή της γυναίκας στην εντατική η οποία
έχασε την μήτρα της Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΣΑ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με επίορκο γιατρό που ζήτησε από ασθενή φακελάκι
επισημαίνει τα εξής Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες αποδοχές και εξαντλητικά ωράρια
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση στον πολίτη αυτής της χώρας παραμένοντας
στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης προσηλωμένοι στο καθήκον τους
Ωστόσο ο ΙΣΑ καταδικάζει φαινόμενα χρηματισμού και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει
την αυστηρότητά του απέναντι στα μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε αυτές
τις απαράδεκτες πρακτικές Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος και τιμωρία των
παραβατών μέσα από τη διασταύρωση των οικονομικών τους στοιχείων Καλούμε τους
πολίτες να καταγγέλλουν σας αρμόδιες αρχές κάθε προσπάθεια χρηματισμού Σχολιάζοντας
το θέμα ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ Πατούλης τόνισε τα εξής Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε κάθε μορφή εμπορευματικής λειτουργίας
του πολύ δε περισσότερο πς παράνομες αμοιβές-φακελάκια Διευκρινίζουμε ωστόσο ότι
θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητα μας απέναντι σε μέλη μας που δεν τιμούν το ιατρικό
λειτούργημα Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε ώσιε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για
όλους τους πολίτες και αδικά για τους οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς Καλούμε την
πολιτεία να διασφαλίσει αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τη πλειοψηφία
των ιατρών που στηρίζουν με αυταπάρνηση το ΕΣΥ
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Μαιευτήρας
απαιτούσε
φακελάκι 1.000€
για κάθε κιλό
του μωρού
Σοβαρή καταγγελία για
χρηματισμό γιατρού
του ΕΣΥ στο πλαίσιο της
των καθηκόντων
του δημοσιοποίησε με επιστολή
του στην Καθημερινή
καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πατρών Συγκεκριμένα
σε αυτήν αναφε'ρει
πως γιατρός μαιευτήρας
ζήτησε φακελάκι από μερο
καματιάρη άνθρωπο απαιτώντας
μάλιστα να λάβει το
ποσό των 1.0Ό0€ ανά κιλό
του παιδιού προκείμενου να
περιθάλψει τη σύζυγό του
που ήταν στην εντατική
παράνομο

άσκησης

Αμέσως

αφότου δημοσιοποιήθηκε
η καταγγελία ο Ιατρικός
Σύλλογος της Αθήνας
εξέδωσε

ανακοίνωση όπου
καταδικάζει απερίφραστα
τέτοιου είδους περιστατικά
ενώ καλεί τους πολίτες να
καταγγέλλουν στις αρμόδιες
αρχές κάθε προσπάθεια
χρηματισμού
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SHUTTERSTOCK

Με ανακοίνωση
του ο ΙΣΑ
καλεί τους
πολίτες

Γραμμάριο και ευρώ για
το φακελάκι του μαιευτήρα

να καταγγέλλουν
OTIS

αρμόδιες
Αρχές κάθε
προσπάθεια

χρηματισμού

Από το βάρος του μωρού εξαρτιόταν το υψος της αμοιβής
που ζήτησε από έγκυο γυναικολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο
Tns

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
def.himiadouiS>ethnos.gr

ματος Επιθεωρητών του υπουργείου
Υγείας ΣΕΥΥΠ το τελευταίο διάστημα
γίνονται αποδέκτες πολλαπλάσιων
από ασθενείς σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με
φακελάκια που τους ζητούν εξωνημένοι
λειτουργοί του Ιπποκράτη
καταγγελιών

μνημόνια φεύγουν αλλά όπως
φαίνεται τα φακελάκια μένουν
στα δημόσια νοσοκομεία καθώς
αυξάνονται μέρα με την ημέρα οι
ασθενών για χρηματισμό
γιατρών όπως επισήμως καταγράφει
και το υπουργείο Υγείας
Το τελευταίο περιστατικό που ήρθε στο
φως της δημοσιότητας αποτελεί όπως
φαίνεται την επιτομή της έμπνευσης
των επίορκων γιατρών καθώς με βάση
τις καταγγελίες γιατρός σε δημόσιο
νοσοκομείο ζήτησε φακελάκι σύμφωνα
με το βάρος του βρέφους που επρόκειτο
να γεννηθεί
Ο ευφάνταστος γυναικολόγος αφού
ζήτησε αρχικά 1.000 ευρώ για την

Τα

καταγγελίες

αντιμετώπιση

του περιστατικού δεδομένου
ότι η έγκυος γυναίκα αντιμετώπιζε κάποια
προβλήματα παρέπεμψε για το
υπόλοιπο ποσό μετά τον τοκετό αφού
το φακελάκι θα εξαρτιόταν από το
βάρος του μωρού
Βέβαια αυτή δεν είναι η μοναδική
πολυμήχανου γιατρού καθώς
οι επίορκοι προκειμένου να αυξήσουν
τα μαύρα εισοδήματά τους εμπνέονται
διάφορους τρόπους χρηματισμού
Οι λεγόμενοι ράμπο Υγείας του Σώ¬
περίπτωση

Ευαισθητοποίηση
Οπως εξηγεί στο Εθνος ο γενικός
επιθεωρητής του ΣΕΥΥΠ Σταύρος Ευ
αγγελάτος Το τελευταίο διάστημα
έρχονται στο φως πολλά περιστατικά
με φακελάκια γεγονός που οφείλεται
τόσο στην ευαισθητοποίηση των ασθε
νών οι οποίοι πια γνωρίζουν ότι μπορούν
να καταγγε ίλουν τέτοια φαινόμε
να ενώ από την άλλη φαίνεται πως
συμβάλλει και η οικονομική κρίση
καθώς πλέον δεν είναι απλή υπόθεση
να δίνουν μεγάλα ποσά οι πολίτες
Η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση πάντως
που παρατηρείται στους πολίτες οι οποί
οι καταγγέλλουν πλέον με μεγαλύτερη
ευκολία τους χρηματισμούς σε σχέση

με το παρελθόν οφείλεται κατά τον

επικεφαλής του ΣΕΥΥΠ σε τρία βασικά
μέτρα που ελήφθησαν
• Στη λίστα χειρουργείου όπου πλέον
υπάρχει σειρά προτεραιότητας
• Στη δημιουργία τμημάτων παραπόνων
ασθενών μέσα σε κάθε νοσοκομείο αλλά
και

• Στις ειδικές ενημερωτικές καμπάνιες
και ημερίδες που πραγματοποιούνται
σε όλη τη χώρα μέσω των Υγειονομικών
Περιφερειών και απευθύνονται σε όλους
τους πολίτες ώστε να εκπαιδευτούν
και να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές
για φακελάκια που τους ζητούν
Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι πολλές
καταγγελίες που καλούνιαι να ελέγξουν
οι ράμπο Υγείας είναι και αβάσιμες
καθώς σύμφωνα με τον κ Ευαγγελάτο
κάποιες οφείλονται και στη δυσαρέσκεια
των ασθενών απέναντι στη συμπεριφο
ρό των γιατρών ή ακόμη και σε αλλη
λομσχαιρώματα μεταξύ των γιατρών σε
περιόδους κρίσης κατά τις οποίες
καταγγελίες χωρίς υπόσταση
Η πρόσφατη καταγγελία πάντως με τον
επίορκο γιατρό που ζητούσε φακελάκι

γίνονται

Αυξημένες είναι οι καταγγελίες
ασθενών για χρηματισμό γιατρών
όπως καταγράφει το υπουργείο Υγείας
με βάση το βάρος του βρέφους

προκάλεσε

την έντονη αντίδραση και του

ιατρικού

κόσμου
Ενδεικτικό είναι ότι ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών ΙΣΑ καταδίκασε το φακελάκι
και διευκρίνισε ότι θα εξαντλήσει την
αυστηρότητά του απέναντι στα μέλη του
ιατρικού σώματος που επιδίδονται σε
αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αυστηρές ποινές
σε γιατρούς-παραβάτες
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει
φαινόμενα χρηματισμού και
διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει την
αυστηρότητα του απέναντι στα μέλη
του ιατρικού σώματος που επιδίδονται
σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές
αναφέρει σε ανακοίνωση του ο
σύλλογος με αφορμή τη δημοσίευση
στην Κ της περασμένης Κυριακής
υπόθεσης γυναικολόγου-μαιευτήρα
νοσοκομείου της Αττικής ο οποίος
ζήτησε φακελάκι από υποψήφιους
γονείς το ύψος του οποίου μάλιστα
θα άλλαζε ανάλογα με το βάρος του
νεογέννητου Ο ΙΣΑ ζητεί να υπάρχει
Ο

έλεγχος και τιμωρία των παραβατών
μέσα από τη διασταύρωση των οικονομικών
τους στοιχείων ενώ καλεί
τους πολίτες να καταγγέλλουν στις

αρμόδιες αρχές κάθε λειτουργό που
τους ζητεί φακελάκι
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εν συνιομία
Ο Κείμενο-καταγγελία του
ομότιμου καθηγητή στο
πανεπιστήμιο

Πατρών Σταύρου
Αναγνωστόπουλου σε εφημερίδα

αναδεικνύει μια

σοβαρή

περίπτωση μαιευτήρα
γυναικολόγου που απαίτησε

φακελάκι από φτωχό
που αγωνιά για τη

άνθρωπο

γυναίκα

και το νεογέννητο παιδί
του Και οι δύο βρίσκονται σε
ΜΕΘ 0 ΙΣΑ αντιδρά με οργή
για την απαράδεκτη συμπεριφορά
του γιατρού και δηλώνει
έτοιμοε να επέμβει στο
βαθμό που προβλέπεται από
us αρμοδιότητέε του

Ο

Η ανταλλαγή πληροφοριών
και η συνεργασία ανάμεσα Otis
apxés Ελλάδαε και ToupKi'as
εξάρθρωση κυκλώματοε
έφερε

διακίνησα ναρκωτικών

Σύμφωνα

με ηληροφορίεε πρόκειται
για τα λεγόμενα Captagon
τα χάπια των τζιχαντιστών Τα
χάπια εντοπίστηκαν σε κοντέι
νερ στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων

Πειραιά

Ο Έξι μέλη του πληρώμα
IOS έχασαν τη ζωή tous και
άλλα διασώθηκαν μετά το
ναυάγιο υπό παναμαϊκή σημαία
φορτηγού πλοίου στα
ms ToupKias στη Μαύρη
θάλασσα σύμφωνα με ε
επτά

ανοικτό

πίσημεε πηγεε Το πλοίο ναυάγησε
σε απόσταση 80 ναυτικών
μιλίων ανοικτά ins Σαμ
ψούνταβ στη βόρεια Τουρκία
Ο Τα ίχνη ms στη μεσαιωνική
γέφυρα Ponte Vecchio στη
Φλωρεντία άφησε μία 1 5χρο
νη Ελληνίδα τουρίστρια με
να την τσακώσουν
οι ιταλικέε apxés Η 1 5χρονη
έγραψε με μαρκαδόρο το
ms στο ιστορικό μνημείο
οι αστυνομικοί την έπιασαν επ
αυτοφώρω και το επεισόδιο
με μια προειδοποίηση για
βανδαλισμό ιστορικού μνημείου
και πρόστιμο 1 60 ευρώ
Ο Δύο σεισμικέβ δονήσειε
3,5 και 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκαν
δυτικά των Χανίων σε
διάστημα cvôs λεπτού χθεε
το μεσημέρι
Ο Αίσιο τέλοε είχε το θρίλερ
που έζησαν οι κάτοικοι στην
οδό Αιόλου στον Άγιο Δημήτριο
από το μεσημέρι ms Κυ
piaKns όταν 60xpovos oônYÔs
ταξί ταμπουρώθηκε στο σπίτι
του και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Όλα τελείωσαν αργά
το βράδυ όταν έγινε η επέμβαση
ομάδαε των ΕΚΑΜ και ο
60xpovos αφοπλίστηκε και
αποτέλεσμα

όνομα

έληξε

συνελήφθη
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Πρωτοφανής απαίτηση γιατρού για φακελάκι
τα κιλά του μωρού σε χιλιάδες ευρώ
Την απίστευτη καταγγελία καταδικάζει ο ΙΣΑ και ζητά διασταύρωση οικονομικών στοιχείων των γιατρών

Π

ιο συγκεκριμένα καταγγελία
απίστευτης και θρασύτατης περίπτωσης
χρηματισμού γιατρού που είδε το φως
της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο
που μας πέρασε αναφέρει ότι

μαιευτήρας δημόσιου νοσοκομείου της
Αθήνας ζήτησε από πολίτη προκαταβολή
000 ευρώ για να αναλάβει τη σύζυγο του
που αντιμετώπιζε επιπλοκές εγκυμοσύνης
και μετά τον τοκετό ένα ποσό ίσο με
τα κιλά του νεογέννητου
Το περιστατικό περιγράφει επωνύμως
στην Καθημερινή του Σαββατοκύριακου
ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
ο οποίος συνάντησε τον πατέρα του βρέφους
1

πρόκειται για εργαζόμενο πολίτη
από την περιφέρεια ο οποίος αναζήτησε

γιατρό στην Αθήνα λόγω της δύσκολης
εγκυμοσύνης της γυναίκας του
Το μωρό γεννήθηκε 2,1 κιλά και ο κ
Χ ήταν μάλλον ευχαριστημένος θεωρώντας
ότι το επιπλέον φακελάκι θα του
κόστιζε 2x100 200 ευρώ μέχρι που ο
γιατρός του έκανε σαφές ότι δεν παίζει με
πενταροδεκάρες και εννοούσε το βάρος
του μωρού σε χιλιάρικα 2.000 ευρώ
αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ Αναγνωστόπουλος
που είδε ο ίδιος το γιατρό να
συνομιλεί με το σύζυγο της ασθενούς

ζητώντας τα χρήματα
Ο ίδιος άκουσα τον κύριο αυτό να λέει
στον κ Χ πάμε καλά η γυναίκα σου θα
βγει από την Εντατική Μόλις απομα¬

κρύνθηκε ο εν λόγω γιατρός

ο κ Χ μου

λέεΐ Τον βλέπετε Αυτός είναι ο γιατρός
που ενώ ποτέ δεν τον βρίσκεις τα

Σάββατα

σήμερα ήρθε και με αναζήτησε για
να εισπράξει Του είπα ότι δεν κατάφερα
να συγκεντρώσω το ποσό επειδή ήταν
μεγάλο αλλά σε 2-3 ημέρες θα το έχω να
του το δώσω και ο γιατρός συμφώνησε
και έφυγε
Η γνωστοποίηση του περιστατικού
όπως ήταν φυσικό προκάλεσε την άμεση
αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου
της Αθήνας ΙΣΑ ο οποίος καταδίκασε

φαινόμενα χρηματισμού και ζήτησε
διαφάνεια με διασταύρωση οικονομικών
στοιχείων και τιμωρία των
επίορκων γιατρών
Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε
κάθε μορφή εμπορευματικής
λειτουργίας του Θα εξαντλήσουμε την
αυστηρότητα μας απέναντι σε μέλη μας
που δεν τιμούν το ιατρικό λειτούργημα
Έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε
ώστε να διασφαλιστεί δωρεάν υγεία για
όλους τους πολίτες και ειδικά για τους
οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς
σχολίασε σχετικά ο πρόεδρος του Συλλόγου

Γιώργος Πατούλης
Αναλυτικά σε ανακοίνωσή του ο

Ιατρικός

Σύλλογος της Αθήνας αναφέρει
Οι ιατροί του ΕΣΥ με μειωμένες

αποδοχές

και εξαντλητικά ωράρια παρέχουν
τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση στον

fi

πολίτη αυτής της χώρας παραμένοντας
στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης
προσηλωμένοι στο καθήκον τους

Ωστόσο ο ΙΣΑ καταδικάζει φαινόμενα
χρηματισμού και διευκρινίζει ότι θα εξαντλήσει
την αυστηρότητά του απέναντι στα
μέλη του ιατρικού σώματος που επιδίδονται
σε αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές
Ζητάμε να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος
και τιμωρία των παραβατών μέσα από
τη διασταύρωση των οικονομικών τους
στοιχείων
Καλούμε τους πολίτες να καταγγέλλουν
στις αρμόδιες αρχές κάθε προσπάθεια

χρηματισμού
Σχολιάζοντας το θέμα ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ Πατούλης τόνισε τα εξής
Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και
δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ και αντιπαλεύουμε
κάθε μορφή εμπορευματικής
λειτουργίας του πολύ δε περισσότερο τις
παράνομες αμοιβές-φακελάκια
Διευκρινίζουμε ωστόσο ότι θα
την αυστηρότητα μας απέναντι
σε μέλη μας που δεν τιμούν το ιατρικό
λειτούργημα Έχουμε υποχρέωση να
συμβάλλουμε ώστε να διασφαλιστεί
δωρεάν υγεία για όλους τους πολίτες και
εξαντλήσουμε

ειδικά για τους οικονομικά
ασθενείς

ασθενέστερους

Καλούμε την πολιτεία να διασφαλίσει
αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας
για τη πλειοψηφία των ιατρών που
στηρίζουν με αυταπάρνηση το ΕΣΥ Μ

