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 Την Τετάρτη 24/03/2010 πραγματοποιήθηκε η μαζικότερη Γενική συνέλευση των Ιατρών 
του  Νοσοκομείου  μας  της  τελευταίας  10ετίας.Μετά  από  συζήτηση  για  την  απαράδεκτη  και 
θλιβερή  στάση  του  Υπουργείου  Υγείας,  των  αρμοδίων  φορέων  και  της  Κυβέρνησης  στις 
κινητοποιήσεις των Νοσοκομειακών Γιατρών και τα αιτήματά τους, αποφασίστηκε :

 

  Όλοι οι Ιατροί , ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι , οι οποίοι συμμετέχουν στην επίσχεση●  
εργασίας ,δε θα συμμετέχουν σε καμία διαδικασία λειτουργίας του Νοσοκομείου 
(εφημεριακό και μη έργο) από το Σάββατο 27/03/2010.

 Αποστολή δελτίου τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. Ενημέρωση της διοίκησης του Νοσοκομείου●  
και των αρμοδίων φορέων . 

 Σύσταση ανοιχτής επιτροπής αγώνα για το συντονισμό των κινητοποιήσεών μας.●
 Συμμετοχή του Νοσοκομείου μας στο συντονιστικό Γενικών συνελεύσεων Νοσοκομείων●  

Αθήνας-Πειραιά.

●  Οι Νοσοκομειακοί Ιατροί δεν θα εφημερεύουν εν ονόματι του φιλότιμου και του 
εθελοντισμού τους.

 Απόσυρση του φορολογικού και του μισθολογικού σχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο●  
πρόγραμμα σταθερότητας. Πλήρης εφαρμογή του νόμου της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας που καταπατήθηκε αυθαίρετα από αυτή και την προηγούμενη κυβέρνηση. 

 

  Συναδέλφισσες/φοι  εργαζόμενοι  του  Νοσοκομείου  μας  ,  αγαπητοί  γονείς,  σας 
ενημερώνουμε  ότι,  οι  γιατροί  του  νοσοκομείου  βρίσκονται  σε  επίσχεση  εργασίας  από  τις 
16/03/2010.Αντιδρούμε στην εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων που οδήγησαν το ΕΣΥ στην 
πλήρη κατάρρευση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό 
,ιατρικό και παραϊατρικό, που εξαναγκάζεται σε υπερεργασία κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες, 
με ελλείψεις σε υποδομές και υλικοτεχνική υποστήριξη. Είναι σαφές ότι για αυτή τη κατάσταση , 
που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών και μειώνει την ποιότητα παροχής υγείας στο πιο  
ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού , ευθύνονται αποκλειστικά όλες οι κυβερνήσεις. Σαν να μην 
έφταναν  όλα  αυτά  οι  Γιατροί  που  δουλεύουν  σε  αυτές  τις  συνθήκες  είναι  απλήρωτοι  τις 
δεδουλευμένες  εφημερίες  τους  από  τον  ΔΕΚΕΜΒΡΗ.  Ταυτόχρονα  με  την  ανακοίνωση  του 
προγράμματος  σταθερότητας  η  κυβέρνηση  προχωράει  σε  περικοπές  στο  προσωπικό,  τους 
μισθούς και τη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων .Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφαλή 
αντιμετώπιση και περίθαλψη των παιδιών σας ,γιατί θα μειωθεί ο αριθμός των γιατρών .  Οι 
μαζικές  και  δυναμικές  κινητοποιήσεις  μας  είναι  ο  μόνος  δρόμος  για  να  σωθεί  το  δημόσιο 
Νοσοκομείο.

  Καλούμε τους συναδέλφους εργαζόμενους του νοσοκομείου να συντονιστούν μαζί μας και 
να προχωρήσουμε μαζί για τα κοινά μας αιτήματα.

Αγαπητοί γονείς ζητάμε την κατανόηση σας από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν 
από τις κινητοποιήσεις μας και την συμπαράστασή σας στο δίκαιο αγώνα των Νοσοκομειακών 
Γιατρών.   


