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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η κυβέρνηση της ΝΔ εντελώς αιφνιδιαστικά και ενώ η πανδημία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη αλλάζει το σύστημα των
εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας .
Πιο συγκεκριμένα με κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών υγείας και οικονομικών μπαίνει σε
εφαρμογή το άρθρο 166 του νόμου 4600/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προβλέπει την καθιέρωση
πανελλαδικών εξετάσεων ,τη μείωση του αριθμού των εξεταστικών κέντρων και τη διενέργεια εξετάσεων μόνο στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την καθιέρωση βαθμού στον τίτλο της ειδικότητας .Μάλιστα για το βαθμό δε θα
λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στα γραπτά αλλά μόνο η προφορική εξέταση. Τον βαθμό αυτό (καλώς, λίαν καλώς ή
άριστα) θα τον απονέμει μία τριμελής επιτροπή της οποίας πρόεδρος θα είναι ένας πανεπιστημιακός καθηγητής (
ΕΚΠΑ ή ΑΠΘ) από την αντίστοιχη ειδικότητα. Ο βαθμός θα είναι ισόβιος , θα συνοδεύει τον γιατρό σε όλη του την ζωή.
Σε καμία σχεδόν χώρα του κόσμου δεν υπάρχει βαθμός στον τίτλο ιατρικής ειδικότητας γιατί αυτονόητα οι εξετάσεις
ειδικότητας είναι κρατική δοκιμασία επάρκειας.
Η αλλαγή στο σύστημα των εξετάσεων θα ενισχύσει τον υδροκεφαλισμό του συστήματος υγείας .Ένας μικρός αριθμός
κλινικών μεγάλων νοσοκομείων (κυρίως πανεπιστημιακές) θα έχουν πολλούς ειδικευόμενους ,με μακροχρόνιες λίστες
αναμονής για την έναρξη ειδικότητας ενώ η πλειοψηφία των κλινικών του ΕΣΥ δε θα έχουν ειδικευόμενους ούτε για
δείγμα, με αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση τους.
Συνένοχοι σε αυτήν την αθλιότητα που είναι διαχρονική στόχευση όλων των κυβερνήσεων, είναι τόσο η ελίτ των
πανεπιστημιακών καθηγητών όσο και η ηγεσία του ΠΙΣ. Είναι οι ίδιοι που ενεργούν ως «λαγοί» στα σχέδια τους για
βάθεμα της εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας που πάντα συνοδεύονται με επίθεση στα δικαιώματα των νέων
γιατρών. Στόχος τους η κατηγοριοποίηση του ιατρικού δυναμικού, η διαμόρφωση γιατρών πολλών ταχυτήτων ,πλήρως
υποταγμένων στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου Δημόσιου συστήματος Υγείας – Πρόνοιας,σε συνθήκες
ενίσχυσης συνολικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας, το χτύπημα και η υποβάθμιση συνολικά
προς τα κάτω των εργασιακών και επιστημονικών δικαιωμάτων τους.
Δε θέλουν άριστους γιατρούς . Θέλουν αρεστούς γιατρούς, πρόθυμους να θέσουν την επιστήμη τους στην υπηρεσία
τους για να υλοποιήσουν τα αντιδραστικά τους σχέδια σε βάρος της κοινωνίας ,σε βάρος των αναγκών του λαού μας για
υψηλού επιπέδου ,σύγχρονες απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
Συναδέλφισσες ,συνάδελφοι
Είναι αδίστακτοι. Παίζουν με την αγωνία των νέων συναδέλφων σε μία περίοδο που :

Δεν γίνονται μαθήματα και η έτσι και αλλιώς υποβαθμισμένη εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών πρακτικά
εξανεμίστηκε.
Αναβλήθηκαν χειρουργεία και τακτικά ιατρεία, εξαιτίας της μετατροπής του συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου
, με άμεσο αντίκτυπο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών
Οι ειδικευόμενοι γιατροί ανεξαρτήτως της ειδικότητας τους ,αποκόπηκαν βίαια από το επιστημονικό τους αντικείμενο
και εξαναγκάστηκαν εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε ειδικευμένους γιατρούς ,να μετακινηθούν από τα τμήματα
της ειδικότητας τους στις κλινικές Covid για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ,δουλεύοντας με εξοντωτικούς ρυθμούς.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που οι ειδικευόμενοι διαλυμένοι σωματικά ,πνευματικά και ψυχικά ,προσπαθούν να
προετοιμαστούν για τις εξετάσεις ,η κυβέρνηση αλλάζει αιφνιδιαστικά το σύστημα των εξετάσεων ,χωρίς καν να έχει
ανακοινώσει εξεταστέα ύλη ,και ακυρώνει την εξεταστική του Αυγούστου ,επιτείνοντας την αγωνία των συναδέλφων.
Έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση να δείξει την ευγνωμοσύνη της στους νέους συναδέλφους.
Απορρίπτουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, δεν ανεχόμαστε καμία κατηγοριοποίηση στον τίτλο ειδικότητας.
 Όχι στον βαθμό στον τίτλο ειδικότητας.
 Όχι στη μείωση του αριθμού των εξεταστικών κέντρων.
 Κάλυψη των εξόδων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για ειδικότητα και σε περίπτωση αποτυχίας την πρώτη
φορά. Κατάργηση της τιμωρητικής διάταξης που προβλέπει αποζημίωση μόνο την πρώτη φορά. Κατάργηση των
σχετικών αντιδραστικών διατάξεων του Ν. 4600/2019 του ΣΥΡΙΖΑ.
 Καθορισμός ενιαίας εξεταστικής ύλης
 Όχι στην ακύρωση της εξεταστικής του Αυγούστου, ας γίνει με την ως τώρα διαδικασία

Όλοι/ες την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 16:00 στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.
Διακινούμε πλατιά το κείμενο των υπογραφών το οποίο θα επιδοθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

