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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εποικοδομητική συνάντηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη με το Δ.Σ. του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για το Πρόγραμμα Υγείας της Ν.Δ.

Δεν υπάρχουν χρίσματα από την Ν.Δ. για τις εκλογές στον ΠΙΣ
Κατά την διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Νέας
Δημοκρατίας μεταξύ του Προέδρου κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, έγινε αναλυτική συζήτηση για τα
επιτακτικά ζητήματα της Υγείας, εν όψει της παρουσίασης του Προγράμματος
Υγείας της Ν.Δ. εντός του τρέχοντος Φεβρουαρίου.
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. σε εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα
σημαντικότερα ζητήματα της Υγείας και ζήτησε τις απόψεις των παρευρισκομένων
εκπροσώπων του ΠΙΣ πάνω σε αυτά, τονίζοντας ότι «είμαστε από την ίδια μεριά,
μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και ο στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες
υπηρεσίες υγείας στους πολίτες».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις του Προέδρου του ΠΙΣ κ. Μιχάλη Βλασταράκου και
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
Μετά την τοποθέτησή του ο κ. Αναστάσιος Βασιάδης ως Συντονιστής της Ιατρικής
Παράταξης ΠΑΝΔΗΚΙ που κατ εξοχήν εκφράζει τις φιλελεύθερες απόψεις στον
χώρο της Υγείας, επέδωσε στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη λεπτομερή εισήγηση της
Παράταξης πάνω σε όλα τα επιμέρους ζητήματα της Υγείας, με θέσεις και προτάσεις
ψηφισμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
Ανακοίνωσε δε την συμμετοχή της ΠΑΝΔΗΚΙ στις εκλογές του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου που έχουν προκηρυχθεί για τις 3 Μαρτίου 2019.
Ο Πρόεδρος παρέλαβε προσωπικά την εισήγηση προκειμένου να αξιοποιήσει τα
στοιχεία της στην τελική διαμόρφωση του προγράμματος για την Υγεία .

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης για το Πρόγραμμα Υγείας της Ν.Δ.
ακολούθησε σύσκεψη για τις επικείμενες εκλογές στον ΠΙΣ, την οποία διηύθυνε ο
Τομεάρχης Υγείας κ. Βασίλης Οικονόμου, μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αποχώρησε προκειμένου να παρευρεθεί σε
προγραμματισμένη εκδήλωση στην Πάτρα.
Κατά την συζήτηση που ακολούθησε δηλώθηκαν οι υποψηφιότητες συμμετοχής στις
εκλογές του ΠΙΣ και εγένετο εμπεριστατωμένος διάλογος επ αυτών.
Τελικά ο Τομεάρχης Υγείας εξέφρασε την έκκληση για ενότητα και συσπείρωση
μπροστά στα μεγάλα προβλήματα της Υγείας και εν όψει των γενικότερων
εξελίξεων.
Δήλωσε δε ότι δεν υπάρχουν χρίσματα προς κάποιους υποψηφίους, ούτε η Ν.Δ.
προτίθεται να παρέμβει στις εκλογές του ΠΙΣ, διότι αυτό αντίκειται στις αρχές της.
Εκ της ΠΑΝΔΗΚΙ

