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ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

1) Παρά τις ως τώρα μεγαλόστομες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας στα μέσα ενημέρωσης,
στα περισσότερα νοσοκομεία ΔΕΝ έχουν καταβληθεί τα χρεωστούμενα δεδουλευμένα, ενώ μερίδα
γιατρών παραμένουν απλήρωτοι από τον Δεκέμβρη του 2009(π.χ. Αττικό, Λαϊκό). Όπου μάλιστα
καταβληθήκαν δεδουλευμένα παρατηρηθήκαν περικοπές( Ευαγγελισμός, ΨΝΑ) που έφτασαν στο
18% Θεωρούμε την τακτική του Υπουργείου ως συνειδητή παραπλάνηση και διασπορά ψευδών
ειδήσεων.
Όλη αυτή η κατάσταση μας αναγκάζει στο να συνεχίσουμε την επίσχεση εργασίας, που
εφαρμόζουμε εδώ και 3 βδομάδες, πλέον ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ. Ενδεικτικά σήμερα στο
νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός θα αποσυρθούν από την γενική εφημερία που ξεκινά στις 14:30 οι
γιατροί που βρίσκονται σε επίσχεση σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης.
Εφιστούμε την προσοχή των ασθενών πως ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας δεν θα
εφημερεύει με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες
αν η κυβέρνηση επιμείνει στον εμπαιγμό και άλλα νοσοκομεία, όπως το Λαϊκό και το Παίδων Αγία
Σοφία.
2) Ταυτόχρονα επιχειρείται το τελευταίο διάστημα συντονισμένη προσπάθεια περικοπής των
προγραμμάτων εφημεριών. Θεωρούμε πως το σύστημα υγείας ήδη λειτουργεί χωρίς το απαραίτητο
προσωπικό και οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού ανά μέρα θα οδηγήσει σε μη ασφαλείς
συνθήκες για την παροχή υγείας. Οι ώρες αναμονής θα αυξηθούν, θα παρέχονται χειρότερης
ποιότητας υπηρεσίες και ανθρώπινες ζωές θα κινδυνεύσουν. Εμείς, οι νοσοκομειακοί ιατροί που
πρώτο μας μέλημα είναι οι ζωές και οι ανάγκες των ασθενών μας δεν δεχόμαστε καμία περικοπή σε
εφημερεύον προσωπικό
3) Η κυβέρνηση συνειδητά και ξεκάθαρα παρανομεί από την στιγμή που δεν εφαρμόζει την
ψηφισμένη σε νόμο Συλλογική Σύμβαση των νοσοκομειακών ιατρών μην προχωρώντας στις
απαραίτητες προσλήψεις για την λειτουργία του ΕΣΥ ,αθετώντας τη δέσμευση για μέγιστο αριθμό
εφημεριών ανά γιατρό τις 7 ανά μήνα και καταργώντας διατάξεις της με το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο.
4) Δηλώνουμε ότι οι κινητοποιούμενοι γιατροί είμαστε αυταπόδεικτα αυτοί που ζούμε από το μισθό
μας και ερχόμαστε καθημερινά σε σύγκρουση με τη διαφθορά, τις μίζες και το φακελάκι. Δηλώνουμε
απρόθυμοι να σκύψουμε το κεφάλι.

Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά
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