ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Διακήρυξη
Συνάδελφοι
Βρισκόμαστε και πάλι, μπροστά στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων.
Αποτιμώντας, τις πολιτικές που ασκήθηκαν, στον χώρο της Υγείας, θα διακρίνει
κανείς μάλλον εύκολα, την λεπτή γραμμή που τις διαπερνά και τις διέπει, ακόμη και
πριν τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Είναι η εύνοια στα μεγάλα
επιχειρηματικά συμφέροντα του χώρου της Υγείας , ώστε να καταστούν επικυρίαρχα,
αφ’ενός «καταπίνοντας» και υπαλληλοποιόντας με μισθούς πείνας, τον Ιδιώτη Γιατρό
και αφ’ετέρου διαλύοντας (με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίηση) το Δημόσιο
σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης.
Είναι αλήθεια πως οι πολιτικές αυτές ασκήθηκαν με άλλοτε άλλη ένταση, όπως και
ότι συνάντησαν άλλοτε άλλη αντίσταση από τον Ιατρικό κόσμο, η οποία οδήγησε
μερικές φορές ακόμα και στην ανάσχεση τους. Η γενικότερη τάση όμως παραμένει
και θα παραμένει (αν δεν κάνουμε κάτι «εμείς» γι’ αυτό) γιατί είναι αποτέλεσμα
περισσότερο μάχης συμφερόντων και πολύ λιγότερο της όποιας Κυβερνητικής
αλλαγής.
Από την άλλη πλευρά τα συνδικαλιστικά όργανα του Ιατρικού κόσμου, τόσο
Πανελλαδικά (ο ΠΙΣ) όσο και τοπικά (ΙΣΑ) δεν δείχνουν πρόθυμα να αντιληφθούν
την ένταση και τον χαρακτήρα της επίθεσης που υφίσταται ο Γιατρός σήμερα και να
καθοδηγήσουν μεθοδευμένα την αντίδραση του, με τρόπο αποτελεσματικό και
τελεσφόρο. Συγκαλύπτοντας την φύση των πολιτικών που ασκήθηκαν αρκετά χρόνια
ως τώρα, τόσο ενάντια στο Δημόσιο σύστημα Υγείας (απαξίωση του ΕΣΥ,
κατάργηση των Πολυιατρείων ΙΚΑ) όσο και ενάντια στον ανεξάρτητο «μικρό»
Ιδιώτη (η σύμβαση των 10 ευρώ, η δήθεν «απελευθέρωση» ιατρικού επαγγέλματος
που επέφερε την πλανωδιακή ιατρική, προς όφελος κυρίως των «πολυιατρείων» των
μεγάλων Ομίλων κλπ) αποδυνάμωσαν τις αγωνιστικές διαθέσεις και αδρανοποίησαν
τους γιατρούς, καθιστώντας ηθελημένα ή αθέλητα δυσχερέστερη την μελλοντική
τους θέση.
Η επίφαση «ενότητας» (το «ενιαίο» ψηφοδέλτιο) με την οποία εκφράσθηκε η
συνδικαλιστική εκπροσώπηση του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας την τελευταία
τετραετία όχι μόνο δεν πέτυχε ως εγχείρημα, αλλά θεωρούμε ότι συνεισέφερε στην
περαιτέρω απομαζικοποίηση του, στην εξατομίκευση, αλλά και στον
αποπροσανατολισμό των συναδέλφων. Στον ΠΙΣ (όπου βεβαίως υφίστανται
παρατάξεις) η στρεβλή εκπροσώπηση (που εξ ορισμού συνεπάγεται το πλειοψηφικό
σύστημα κάθε ενιαίου ψηφοδελτίου) είχε σαν αποτέλεσμα, την πρόσδεση του
Συλλόγου μας σε ανεδαφικές και ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις (πχ
ασφαλιστικό). Με την έννοια αυτή προωθήθηκε την τελευταία τετραετία, ηθελημένα
ή αθέλητα, η έκπτωση του κατ εξοχήν συνδικαλιστικού οργάνου μας, σε εκπρόσωπο
μερίδας μόνο (κατά βάση «παλαιών» Ιδιωτών) του Ιατρικού κόσμου της Αργολίδας.
Η αυτόνομη παρουσία μας στις εκλογές έχει τον χαρακτήρα εξ αρχής τοποθέτησης
συγκεκριμένου διεκδικητικού πλαισίου, το οποίο και σας καλούμε να στηρίξετε με
την συμμετοχή και την ψήφο σας.
Διεκδικούμε , ανεξάρτητα και πέρα από κομματικές δεσμεύσεις (χωρίς να σημαίνει
ότι υποκριτικά αρνούμαστε την πολιτική σημασία των επιλογών μας ή ότι
αποκλείουμε ανθρώπους που συμμετέχουν σε κόμματα) και δεν διατηρούμε

ψευδαισθήσεις περί μελλοντικών κυβερνητικών αλλαγών που δήθεν «θα τα φτιάξουν
όλα» πριν και χωρίς εμάς για μας!
Συνάδελφοι
Πιστεύουμε ότι την επόμενη τετραετία ο Ιατρικός κόσμος οφείλει να διεκδικήσει:
1. Αύξηση της Δημόσιας χρηματοδότησης της Υγείας στην κατεύθυνση της
προσέγγισης του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλη μείωση της συμμετοχής των
πολιτών στα φάρμακα και τις διαγνωστικές εξετάσεις, ώστε να περιοριστούν οι
Ιδιωτικές δαπάνες Υγείας που στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψηλές.
2. Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πλήρως στελεχωμένη, με γιατρούς
ειδικοτήτων, κατάλληλα εξοπλισμένη, επαρκώς χρηματοδοτημένη και με λυμένο το
στεγαστικό της πρόβλημα, ειδικά στα ΚΥ αστικού τύπου , στην Αργολίδα. Στήριξη
και ενδυνάμωση (πχ με ακτινολογικό & υπερηχογραφικό τμήμα) του Εργαστηριακού
της Τομέα. Απαιτούμε την απόσυρση από πλευράς Υπουργείου της διάταξης για
απόλυση στο τέλος του 2018, των γιατρών που διατηρούν με δικαστικές αποφάσεις
τα ιατρεία τους. Ειδικότερα την στιγμή που στο ΚΥ Άργους η τυχόν εφαρμογή αυτής
της διάταξης συνεπάγεται τον «ξαφνικό θάνατο» της Μονάδας. Ζητάμε επίσης να
αποσυρθούν εγκύκλιοι που υποχρεώνουν γιατρούς της ΠΦΥ να μετατραπούν χωρίς
την συγκατάθεση τους σε Οικογενειακούς γιατρούς ή που γενικότερα τους
επιφορτίζουν με καθήκοντα πέραν της ειδικότητας τους.
3. Ολοκλήρωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού χωρίς προσθήκη φραγής
στην πρόσβαση των πολιτών σε ιατρικές ειδικότητες (κατάργηση του Gate keeping).
Διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των γιατρών που
επιλέγουν να υπηρετήσουν τον θεσμό..
4. Συλλογικές συμβάσεις μέσω ΠΙΣ των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων
Ειδικοτήτων που το επιθυμούν, με παράλληλη θεσμοθέτηση της δυνατότητας
μελλοντικής ένταξης νέων συναδέλφων.
5. Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαστηριακούς γιατρούς. Πλαφόν εργαστηριακών
εξετάσεων (αφορά την ρήξη του μονοπωλιακού καθεστώτος των μεγάλων
εργαστηρίων της Αθήνας) απαραίτητου για λόγους και επιστημονικούς. Κατάργηση
του rebate και του claw back.
6. Νοσοκομεία αναβαθμισμένα επιστημονικά , εξοπλισμένα τεχνολογικά,
στελεχωμένα με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό , με μέτρα προσέλκυσης
Ειδικευομένων οικονομικά και επιστημονικά, με εξορθολογισμό του πλαισίου
λειτουργίας τους και του Οργανισμού ειδικά του Νοσοκομείου Αργολίδας.
Απαραίτητη η δημιουργία και στελέχωση ΤΕΠ στο νομό και η επαναλειτουργία
Παιδιατρικής κλινικής. Αποκατάσταση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου των
γιατρών του ΕΣΥ στα πλαίσια που συμφωνήθηκαν στην κλαδική σύμβαση και
σύμφωνα με την απόφαση τουΣτΕ.
7. Προσλήψεις μονίμων γιατρών στα Νοσοκομεία και τα ΚΥ. Να σταματήσει η
εργασιακή ομηρεία των επικουρικών γιατρών. Ειδική μνεία για την αξιοποίηση των
νέων συναδέλφων.
8. Δια βίου Ιατρική εκπαίδευση ως υποχρέωση της Πολιτείας.
Όσοι υπογράφουμε παρακάτω, συμφωνώντας σ αυτές τις γενικές αρχές ,
συμμετέχουμε και σας καλούμε να μας στηρίξετε, στις εκλογές του Ιατρικού
Συλλόγου Αργολίδας της 14ης Οκτωβρίου 2018 με το σχήμα :

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Υποψήφιοι για Δ.Σ.
Ζουλούμη Μαρία
Κωστάκης Προκόπης
Μακρής Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Ιφιγένεια
Υποψήφιος για Ε.Ε.
Τζανοδασκαλάκης Ιωάννης
Υποψήφιος για Πειθαρχικό Συμβούλιο (Πρόεδρος)
Μπούρης Βασίλειος
Υποψήφιοι για Π.Ι.Σ.
Κωστάκης Προκόπης
Μπούρης Βασίλειος
Παπαδημητρίου Ιφιγένεια

