ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αγαπητές συναδέλφισσες/συνάδελφοι
Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συναίσθηση ευθύνης σας απευθύνουμε
αυτόν τον πρώτο χαιρετισμό για τις επερχόμενες εκλογές στον
Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας (ΙΣΜ) στις 14 Οκτωβρίου 2018.
Η νεοδημιουργηθείσα Παράταξη “ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”
έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στον ΙΣΜ και να προσδώσει
μια νέα πνοή σε αυτόν. Μια πνοή εντελώς αναγκαία προκειμένου ο
ιατρικός κόσμος του Νομού μας να βελτιώσει στα μέγιστα την
επαγγελματική του κατάσταση αλλα και να ανταποκριθεί στο
καθήκον του απέναντι στη κοινωνία.
Η παρούσα κατάσταση έχει δημιουργηθεί κυρίως απο μια
πλειοψηφούσα άποψη στην Παράταξη της ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ η οποία καθόριζε έως τώρα και τις εξελίξεις, αλλά και
από την ελλειπή συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες του
συλλόγου, συχνά απόρροια αυτής της άποψης.
H ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ήρθε για να μείνει. Δεν είμαστε
προϊόν μιας προεκλογικής συνεργασίας για προσωπική προβολήας ανατρέξετε στον καθένα από εμάς ατομικά-όπως δεν είμαστε και
μόνοι μας. Υπάρχει μαζί μας μια πλειάδα συναδέλφων οι οποίοι
συμμερίζονται τις ανησυχίες και τις απόψεις μας. Η Παράταξή μας
λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις δεν καθορίζονται από τον
“επικεφαλής” αλλά ούτε και από κομματικές επιλογές. Πρόθεσή
μας είναι να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο διαχρονικά μέσα
από Συνελεύσεις της Παράταξης έτσι ώστε να προκύπτει το
καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι γιατροί -όπως και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία- επλήγησαν
από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, την λιτότητα, την ένδεια
πόρων και την αυστηρή δημοσιονομική επιτροπεία. Κυρίως όμως
οι νέοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατροί σήκωσαν το
μεγαλύτερο βάρος. Σε αυτά τα χρόνια της κρίσης άνθησαν οι

μεγάλοι Ιατρικοί 'Ομιλοι και οι αλυσίδες των Διαγνωστικών
Κέντρων σε βάρος των δεκάδων χιλιάδων ελεύθερων
επαγγελματιών γιατρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τους,
στοχεύοντας στην υπαλληλοποίηση και στον οικονομικό τους
μαρασμό.
Εμείς στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις λογικές και στις αιτίες που
τις δημιούργησαν. Θέλουμε τον συνάδελφο να στέκεται με
οικονομική, επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια και στο
πλάι της κοινωνίας.Επιζητούμε μια ανάπτυξη ανθρωποκεντρική
και κοινωνικά ισορροπημένη.
Με αυτή την αντίληψη θεωρούμε ότι οι βασικοί στόχοι πρέπει να
είναι οι εξής :
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
-Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την Υγεία ώστε να
προσεγγίσει με ταχείς ρυθμούς τους Ευρωπαικούς μέσους όρους.
-Μείωση της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα και στις
διαγνωστικές εξετάσεις.
-Επέκταση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων
συνταγογράφησης.
-Καμμιά ανοχή στην διαφθορά.
-Αντιμετώπιση της μαζικής φυγής των νέων γιατρών στο
εξωτερικό μέσω κατάλληλων ενεργειών και κυρίως με την αύξηση
της χρηματοδότησης για την υγεία.
-Δυναμική εκπροσώπηση των γιατρών στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων, στη δικαιοσύνη και στον τύπο.
-Θεσμοθέτηση Προδικαστικού Συμβουλίου για αστικές ή ποινικές
προσφυγές σε βάρος γιατρών του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
-Ταχεία απόδοση συντάξεων απο το ΤΣΑΥ.
-Ενδυνάμωση του θεσμού του Οικογενειακού Γιατρού.
-Σωστά προγράμματα εκπαίδευσης, έλεγχος και αξιολόγηση
επάρκειας των Εκπαιδευτικών Κέντρων για την εκπαίδευση και
ειδίκευση των γιατρών.
-Η δια βίου εκπαίδευση των γιατρών να αποτελέσει υποχρέωση της

Πολιτείας και να απεξαρτηθεί απο τον εναγκαλιασμό των
φαρμακευτικών εταιρειών.
-Έμφαση στον κοινωνικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα του ΙΣΜ
(ενεργή συμμετοχή σε δράσεις με κοινωνικό και ανθρωπιστικό
πρόσημο).
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
-Προκήρυξη 6.000 νέων θέσεων μόνιμων γιατρών για τη πλήρη
σταθεροποίηση και αναβάθμιση του ΕΣΥ με στοχευμένες
προσλήψεις.
-Βελτίωση της Μεταρρύθμισης στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ) με πλήρως στελεχωμένες δομές.
-Οι συμβάσεις των γιατρών που προσλήφθηκαν στις ΤΟΜΥ να
συνεχιστούν και να υπάρξει εξομοίωση με το εργασιακό και
μισθολογικό καθεστώς του ΕΣΥ.
-Να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς η προκήρυξη των θέσεων
για τους ειδικευμένους γιατρούς για τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ).
-Να εφαρμοστεί η νέα νομοθετική ρύθμιση για τη συμμετοχή όσων
γιατρών της ΠΦΥ επιθυμούν να ενταχτούν στις λειτουργίες των
Νοσοκομείων.
-Αποκατάσταση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ.
-Να μην απολυθούν οι επικουρικοί γιατροί των οποίων η σύμβαση
λήγει στις 31/12/18 και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής των επικουρικών γιατρών στο
ΕΣΥ με συγκεκριμένα κριτήρια.
-Κάλυψη Αστικής Ευθύνης για όσους γιατρούς εργάζονται στον
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
-Να συνταχθεί ο Υγειονομικός Χάρτης ώστε να καθορίζονται
ορθολογικά οι προσλήψεις των γιατρών.
-Αυτόνομη οργάνωση του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Καλαμάτας με
γιατρούς αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτό.
Γ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑΤΡΟ

-Συλλογικές συμβάσεις μέσω του ΠΙΣ με όλους τους
αυτοαπασχολούμενους γιατρούς ειδικοτήτων που το επιθυμούν.
-Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαστηριακούς γιατρούς με
πλαφόν στην εκτέλεση των εξετάσεων και κατάργηση του rebate
και του clawback. Ανατιμολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων
με αξιοπρεπείς αμοιβές.
-Άμεση αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ώστε να
ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις του προς τους
ελεύθερους επαγγελματίες.
-Άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς
τους γιατρούς.
-Αύξηση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ή από άλλους πόρους
για νέους γιατρούς και Συνεταιριστικές προσπάθειες.
-Συνεργασία αυτοαπασχολούμενων γιατρών με τη ΠΦΥ
αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελλο του ασθενούς και την
κάρτα υγείας.
-Συλλογικές συμβάσεις και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για
τους γιατρούς που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας.
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