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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή
«Μόνο χειροκρότημα και μπόλικη υποκρισία προσφέρει η κυβέρνηση στους γιατρούς
του ΕΣΥ»
Την αντιμετώπιση του ζητήματος της αστικής ευθύνης για ιατρικά σφάλματα, με
αφορμή τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά και συνολικά, όπως είχε δεσμευθεί δημόσια ο
Υπουργός Υγείας τον Δεκέμβριο του 2019, ζήτησε ο Ανδρέας Πουλάς κατά τη συζήτηση στη
Βουλή σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει.
Ο κ. Πουλάς αφού περιέγραψε τη ζοφερή πραγματικότητα που καλούνται να
αντιμετωπίσουν καθημερινά οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας τόνισε ότι
αναπόφευκτα, η κατάσταση αυτή έφερε στο προσκήνιο το χρόνιο αίτημα των γιατρών για
την εκ βάθρων επανεξέταση του νομικού καθεστώτος της αστικής ευθύνης τους. Το ζήτημα
είχε έρθει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά το 2018, με τη δημοσίευση της εγκυκλίου του
τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Γ. Χουλιαράκη.
Ο βουλευτής του Ν. Αργολίδας υπογράμμισε ότι είναι προφανές ότι η απειλή
καταλογισμού ιατρικών αποζημιώσεων εις βάρος γιατρών του ΕΣΥ οδηγεί σε οικονομική
εξόντωση τους, την ώρα που εισπράττουν πενιχρό μισθό, σε σχέση με τις αντίστοιχες
αμοιβές στο εξωτερικό και αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στην ιδιωτική
ασφάλισή τους για αστική ευθύνη, καθώς και ότι η πιθανότητα ιατρικού σφάλματος
συνιστά συνευθύνη της διοίκησης εκάστου νοσοκομείου, αλλά και της Πολιτείας καθώς οι
νοσοκομειακοί γιατροί είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε εξαντλητικές εργασιακές
συνθήκες, με αυξημένο αριθμό ωρών εφημερίας λόγω πανδημίας και στα όρια της φυσικής
και ψυχικής τους εξάντλησης. Αντί λοιπόν, της έμπρακτης (ηθικής και οικονομικής)
αναγνώρισης για την εργασία τους σε επισφαλείς και σκληρές συνθήκες, κινδυνεύουν ανά
πάσα στιγμή με αστικά δικαστήρια και ποινικές διώξεις.
Τέλος, κλείνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής του Ν. Αργολίδας τόνισε ότι η
υφιστάμενη κατάσταση συνιστά αδικία, αλλά και ομολογία της πολιτείας ότι αδυνατεί να
εφαρμόσει ένα μηχανισμό που θα προστατεύσει τους γιατρούς που κρατούν τη δημόσια
υγεία όρθια.
Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:
https://youtu.be/c4JaDYvyTic

