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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ
(Ρ.Α.Σ.Ι.)

Σ

τις 21 και 22 Οκτωβρίου ψηφίζουμε για την ανάδειξη
των νέων μελών μας στον ΙΣΘ και τον ΠΙΣ. Οι γιατροί
που συσπειρώνονται στη ΡΑΣΙ απευθύνονται:

•

- σε όλους τους μαχόμενους συναδέλφους νοσοκομειακούς,
γιατρούς της ΠΦΥ, αυτό-απασχολούμενους κλινικούς και εργαστηριακούς, μέλη ΔΕΠ
- σε κάθε συνάδελφο που μαζί μ΄ εμάς τάσσονται υπέρ ενός
Δημόσιου Συστήματος Υγείας με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, θέτοντας ως προτεραιότητα την καθολική κάλυψη υγείας και την εγγυημένη πρόσβαση όλων των πολιτών χωρίς
διακρίσεις στο ΕΣΥ.

•

•

-σε όσους υποστηρίζουν την ενίσχυση των νοσοκομείων με
ανθρώπινο δυναμικό, πόρους, καθώς και τη συνεργασία
τους με τους αυτοαπασχολούμενoυς κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς.
•

-σε όσους είναι υπέρ της αναβάθμισης της ΠΦΥ με ενισχυμένες τις νέες δομές των ΤΟΜΥ και του οικογενειακού ιατρού, οι οποίες θα αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία, θα
δώσουν δουλειά σε νέους γιατρούς και θα σταματήσουν το
brain drain.
- Σε κάθε αυτό-απασχολούμενο συνάδελφο που παρέχει με
εντιμότητα τις υπηρεσίες του, έχοντας απέναντί του τον ανταγωνισμό των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων που μέχρι τώρα
είχαν την κάλυψη της ηγεσίας του ΙΣΘ.

Ο

ι θέσεις μας έρχονται σε αντίθεση με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη που στηρίζει τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα (ιατρικοί όμιλοι, ασφαλιστικές εταιρείες) που ζητούν «απασχολήσιμο» ιατρικό προσωπικό. Μια αντίληψη
που θεωρεί σπατάλη τις δημόσιες δαπάνες υγείας και επιτίθεται στην ΠΦΥ, καλώντας τους γιατρούς να μην στελεχώσουν τις μονάδες της, ενώ ταυτόχρονα τους διαφημίζει την
εύκολη λύση της φυγής στο εξωτερικό.

•

•

•
•

•

Διαχωρίζοντας τις θέσεις μας από συντεχνιακές αντιλήψεις
που κατακερματίζουν τον ιατρικό κόσμο, από προσωπικές
σκοπιμότητες και από ένα στείρο αντιπολιτευτικό αρνητισμό, υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε:
•

•

Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας, με
μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις, στοχεύοντας στη σταδιακή μείωση των
ιδιωτικών δαπανών υγείας των πολιτών.
Βελτίωση της ώριμης μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με πλήρως στελεχωμένες δημόσιες δομές δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας, διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων των γιατρών
και του υπόλοιπου προσωπικού που προσλήφθηκαν
στις ΤΟΜΥ και εξομοίωση με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς του ΕΣΥ, με ανάληψη της ευθύνης
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

•

•
•

Επιτάχυνση της προκήρυξη θέσεων ειδικών γιατρών
για τα ΚΥ και έγκαιρη μέριμνα για τη στελέχωση των ΚΥ
με ιατρικό δυναμικό ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα λειτουργίας μετά την 31/12/2018. Εξασφάλιση
του ιατρικού δυναμικού στην ΠΦΥ και υποχρεωτική εφαρμογή της ήδη ψηφισμένης νομοθεσίας για τη συμμετοχή όσων γιατρών της ΠΦΥ επιθυμούν να ενταχθούν
στις λειτουργίες των νοσοκομείων, ειδικά των ιατρών
χειρουργικών ειδικοτήτων και ειδικοτήτων με επεμβατικό ή εργαστηριακό μέρος.
Ενδυνάμωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού,
χωρίς να τίθενται εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών
που παραπέμπονται σε γιατρούς ειδικοτήτων ή άλλες
δημόσιες δομές υγείας. Διασφάλιση των μισθολογικών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γιατρών που υπηρετούν τον θεσμό.
Συλλογικές συμβάσεις μέσω του ΠΙΣ με όλους τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς ειδικοτήτων (πέραν της
οικογενειακής ιατρικής) που το επιθυμούν.
Επέκταση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης στο μέγιστο δυνατό εύρος περιπτώσεων και παράλληλη θέσπιση επιστημονικού και αυστηρού ελέγχου προστασίας των δημόσιων
πόρων. Καμία ανοχή στη διαφθορά και δίκαιος έλεγχος
με θεσμικό τρόπο.
Δυνατότητα πιστοποίησης και συνεργασίας των αυτοαπασχολούμενων γιατρών με τις δημόσιες δομές ΠΦΥ,
αξιοποιώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και
την κάρτα υγείας.
Δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη, δηλαδή καταγραφή
των αναγκών σε δομές και προσωπικό βάσει γεωγραφικών και επιδημιολογικών δεδομένων, που θα καθορίσει
τον αριθμό προσλήψεων γιατρών και υγειονομικού
προσωπικού.
Αποκατάσταση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου των
γιατρών του ΕΣΥ στα επίπεδα που συμφωνήθηκαν με
την κλαδική σύμβαση, σύμφωνα και με την απόφαση
του ΣτΕ.
Μείωση ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων των αυτοαπασχολούμενων γιατρών
Στοχευμένες προσλήψεις μόνιμων γιατρών για κάλυψη
των αναγκών επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων,
ΚΥ και δομών ΠΦΥ
Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση οφείλει να
αποτελεί εφεξής τη μοναδική εργασιακή σχέση για το
ΕΣΥ και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας και είναι ανάγκη να διασφαλιστεί παρέχοντας αξιοπρεπείς αμοιβές
και συνθήκες εργασίας. Χωρίς βιώσιμο δημόσιο σύστημα δεν υπάρχει λειτουργικός χώρος για επαγγελματική
ύπαρξη αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων
Κάλυψη αστικής ευθύνης για όσους εργάζονται στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και θεσμοθέτηση Προδικαστικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις αστικών ή ποινικών
προσφυγών σε βάρος γιατρών του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα
Άσκηση πίεσης από τους υγειονομικούς φορείς για την
ταχεία απόδοση συντάξεων από το ΤΣΑΥ
Τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και προστασία επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων μέσα από
συλλογικές συμβάσεις για τους έμμισθους γιατρούς

•

•

•
•
•

•

•

•

•

που εργάζονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας, με
απόδοση ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών
Διασφάλιση όρων ώστε οι πανεπιστημιακοί και στρατιωτικοί γιατροί να μπορούν να ασκούν το εκπαιδευτικό και ιατρικό έργο τους με αξιοπρεπές ειδικό μισθολόγιο και σχέση ΠΑΑ
Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαστηριακούς γιατρούς, με πλαφόν στην εκτέλεση των εξετάσεων και κατάργηση του rebate και του clawback. Στηρίζουμε τη
βιωσιμότητα των μικρομεσαίων εργαστηρίων και δεν
θα επιτρέψουμε την υπαλληλοποίηση από μεγάλους
ομίλους των αξιόλογων συναδέλφων που με κόπο και
εντιμότητα έχτισαν εργαστήρια και πρόσφεραν στην
υγεία των ασφαλισμένων
Άμεση αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ με
ταυτόχρονο ηλεκτρονικό έλεγχο για όλους.
Άμεση πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου.
Αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ
ή άλλοι πόροι) για νέους επιστήμονες και συνεταιριστικές προσπάθειες
Οι νέοι γιατροί και οι ειδικευόμενοι βιώνουν τα τελευταία χρόνια την αβεβαιότητα και βλέπουν ένα σκοτεινό
μέλλον να καλύπτει τα όνειρα τους. Είναι ανάγκη να
ανοίξουν θέσεις ώστε νέοι γιατροί να στελεχώσουν μαζικά τις δημόσιες δομές τους συστήματος με μόνιμη εργασιακή σχέση
Η εκπαίδευση-ειδίκευση των γιατρών απαιτεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις από τις κλινικές με πρόγραμμα
εκπαίδευσης, έλεγχο, και αξιολόγηση επάρκειας των
εκπαιδευτικών κέντρων
Η δια βίου εκπαίδευση των γιατρών πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση της πολιτείας και να απεξαρτηθεί από
τον εναγκαλισμό των φαρμακευτικών εταιρειών
Μέτρα στήριξης μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων γιατρών (επιδοματική πολιτική)

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
Υποψηφιότητες για ΔΣ και ΠΙΣ
1. Αβραμίδης Ιάκωβος του Ευσταθίου, Παθολόγος - Νοσ. Παπανικολάου
2. Βαφειάδης Παύλος του Θεοδώρου, Παθολόγος (Ιδιωτικό
Ιατρείο)
3. Γαρύφαλλος Αλέξανδρος- Αναστάσιος του Δημητρίου, Καθηγητής Ιατρικής
ΑΠΘ, Παθολόγος - Νοσ. Ιπποκράτειο
4. Δημητριάδης Χρήστος του Στυλιανού, Παθολόγος (Ιδιωτικό
Ιατρείο)
5. Δρόσος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Καρδιοχειρουργός - Νοσ.
Παπανικολάου
6. Θεοδώρου Μαρία, Παιδίατρος Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου,
Βότση
7. Κουτσούλα Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, Γενική Ιατρός
8. Κωτούλα Αγγελική του Δημητρίου, Παιδίατρος (Ιδιωτικό Ιατρείο)
9. Μεγαλόπουλος Άγγελος του Αθανασίου, Αγγειοχειρουργός
- Νοσ. Παπανικολάου
10. Μεζίλης Νκόλαος του Ελευθερίου, Καρδιολόγος Κλ. Άγιος
Λουκάς
11. Μπαλτάς Ιωάννης του Δημητρίου, Νευροχειρουργός - Νοσ.
Παπανικολάου
12. Μπαμίχας Γεράσιμος του Ιωάννη, Νεφρολόγος - Νοσ. Παπανικολάου
13. Μπουλούκος Βασίλειος του Ιωάννη, Παθολόγος (Ιδιωτικό
Ιατρείο)
14. Μπούρου Μαρουλία του Κωνσταντίνου, Ειδικευόμενη Ψυχίατρος - Ψυχιατρείο
15. Πάϊκος Δημήτριος του Αθανασίου, Γαστρεντερολόγος - Νοσ. Γεννηματάς
16. Παπαοικονόμου Δημήτριος του Αθανασίου, Καρδιολόγος
(Ιδιωτικό Ιατρείο)
17. Πέρβος Ιωάννης του Δημητρίου, Καρδιολόγος Ψυχιατρείο
18. Σάπκοβα Λάντα του Στανισλάβ, Ρευματολόγος (ΚΥ Αστικού
Τύπου Ευόσμου)
19. Σιούλης Αθανάσιος του Σωτηρίου, Νεφρολόγος - Νοσ. ΑΧΕΠΑ
20. Σκέντος Γεώργιος του Αθανασίου, Καρδιολόγος - Κλ. Άγιος
Λουκάς
21. Στεφανίδης Χρήστος του Παύλου, Παιδοχειρουργός Νοσ.
Ιπποκράτειο
22. Φορτούνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Γενικός Χειρουργός
- Νοσ. Παπαγεωργίου

Για πειθαρχικό
Μουρατίδης Ανδρέας, Πλαστικός Χειρουργός

