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Οι εξωφρενικές απαιτήσεις των
γιατρών και η λύση του Φόρου

ύο μέρες μετά που ο Φ αποκάλυψε τη νέα τρικλοποδιά
που επιχειρεί η ηγεσία του ΓΠΣ στην προώθηση εφαρμογής
του ΓεΣΥ παρελαύνουν από τα κανάλια οι ηγήτορες του
και κατηγορούν την εφημερίδα Με υπομονή τους ακούσαμε

Με υπομονή προσπεράσαμε και τις φραστικές επιθέσεις κατά

της εφημερίδας Μέχρι που χθες ομολόγησαν τελικά την αλήθεια
Τι ακριβώς είναι αυτό που τους καίει ώστε να δυσκολεύουν την
ακολουθούμενη διαδικασία ακόμη και για ήσσονος σημασίας θέματα
Όπως αυτό που αναφύηκε πριν τρεις μέρες με την άρνηση συμμετοχής

των γιατρών σε μια απλούστατη έρευνα για λογαριασμό του ΟΑΥ
που ουδόλως άπτεται της ουσίας του ΓεΣΥ

0 λόγος φυσικά για τους ιδιώτες γιατρούς Σε χθεσινή συζήτηση

στο PK εκπρόσωπος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ΓΠΣ

ομολόγησε ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση των θέσεων του με τον
ΟΑΥ αναφορικά με τις αμοιβές των ιδιωτών προσωπικών γιατρών
που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ Χαρακτήρισε μάλιστα τις αμοιβές που

προτείνει ο ΟΑΥ απαράδεκτες
Ποιες είναι όμως αυτές οι απαράδεκτες προτάσεις 100.000

ευρώ τον χρόνο αν ο γιατρός έχει στον κατάλογο του 1.100 ασθενείς
Μπορεί όμως οι αμοιβές του να φτάσουν μέχρι και 240.000 ευρώ
το χρόνο αν έχει 2.500 ασθενείς Μην μου πείτε είναι όντως απαράδεκτες

Και για να μην είναι απαράδεκτες όπως θα θυμάστε
ο ΠΙΣ ήθελε οι αμοιβές για 2.500 ασθενείς να φτάνουν το μισό
εκατομμύριο ευρώ το χρόνο Χθες μας είπαν ξεκάθαρα ότι απαιτούν
όσα λαμβάνουν στις συμφωνίες τους με ης ασφαλιστικές εταιρείες

Αυτές που γδέρνουν τους ασθενείς
δηλαδή

Όσο και αν ο ΓΠΣ επιχειρεί με μανούβρες

και επικοινωνιακά κολπάκια να υποτιμήσει

τη νοημοσύνη της κοινής γνώμης ο

καθένας μπορεί να αντιληφθεί κατά πόσο η
παρελκυστική του τακτική στον διάλογο με
τον ΟΑΥ οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την

απαίτησή του για τις αμοιβές θεωρεί προφανώς ότι οι μικρές ή

μεγάλες τρικλοποδιές που θέτει στη διαδικασία αποτελούν έμμεση
μορφή πίεσης ενόσω τα χρονοδιαγράμματα θα καθίστανται ολοένα
και πτο πιεστικά ώστε ο ΟΑΥ να ενδώσει σης απαιτήσεις του

Σ αυτή την προσπάθεια καταφεύγουν και σε επιχειρήματα
καταγέλαστα Χθες ο εκπρόσωπος του ισχυρίστηκε όη στη Βάση των

προτάσεων του ΟΑΥ ένας νέος γιατρός που θα έχει στον κατάλογο
του 200-400 ασθενείς θα παίρνει στο σπίτι του 400 ευρώ το μήνα
Το άκρον άωτον δηλαδή χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να
στηρίξει τις απαράδεκτες απαιτήσεις των έμπειρων γιατρών που

θεωρούν απαράδεκτες ης αμοιβές των 240.000 ευρώ Λες και ένας
γιατρός μόλις πάρει το πτυχίο του θα έχει χιλιάδες ασθενείς στην
ουρά να τον περιμένουν με τα σημερινά προ ΓεΣΥ δεδομένα

Εκείνο που δεν ομολογεί ο ΓΠΣ είναι πως αν για τους προσωπικούς

γιατρούς θεωρεί πς αμοιβές των 240.000 απαράδεκτες και
διεκδικεί σχεδόν διπλάσιες τότε όταν θα αρχίσει η συζήτηση για τους
ειδικούς γιατρούς καρδιολόγους χειρούργους κ ά οι απαιτήσεις
τους θα είναι αστρονομικές

Για να είμαστε δίκαιοι υπάρχουν και κατηγορίες γιατρών που

με την πρόταση του ΟΑΥ €100.000 ετησίως για 1.100 ασθενείς θα
αδικηθούν σε σχέση με τα σημερινά τους έσοδα και συγκριτικά με
γιατρούς άλλων κατηγοριών Όπως οι παιδίατροι για παράδειγμα
Είναι αδύνατο να έχουν λίστα με 2.500 ασθενείς Επειδή αριθμητικά
δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ασθενών για να καλύψει όλους τους
παιδίατρους Το ίδιο ισχύει με τους γηριάτρους και τους γιατρούς στην

ύπαιθρο Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΑΥ θα πρέπει να προτείνει ειδικά

κριτήρια που να εξισορροπούν την κατάσταση
Από αυτό όμως μέχρι τις εξωφρενικές απαιτήσεις του ΓΠΣ η

απόσταση είναι τεράστια Τόση που κάνει τους γιατρούς του Δημοσίου

να φαντάζουν φτωχαδάκια δεν είναι βεβαίως αφού ούτε καν
οι διευθυντές τους δεν πλησιάζουν την κατώτατη αμοιβή που προτείνει

ο ΟΑΥ
0 ΓΠΣ οφείλει να αντιληφθεί ένα πράγμα Η πορεία προς το

ΓεΣΥ είναι χωρίς γυρισμό Αυτό αποτελεί απόφαση της συντριπτικής
πλειοψηφίας της κοινής γνώμης Που δεν θα επιτρέψει στα όποια

συμφέροντα στα όποια κατεστημένα στις όποιες εξωφρενικές απαιτήσεις

να σταθούν τροχοπέδη Αν δεν τους αρέσει υπάρχει και η λύση

γιατρών από την Ελλάδα Για 240.000 ευρώ τον χρόνο θα κάνουν
και τούμπες οι άνθρωποι

Το είχαμε πει και στο παρελθόν και το επαναλαμβάνουμε Ας
δεχτούν οι ιδιώτες γιατροί να αμείβονται με όσα δηλώνουν στη φο
ρολογική τους δήλωση Έτσι για να μην χάνουμε χρόνο Και για να
τελειώνουν μια και καλή οι εξυπνακισμοί Ιδού η Ρόδος κύριοι
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