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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" - Η Γενική εφημερία της Τετάρτης 24/3 δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί
Οι γιατροί του νοσοκομείου "Αττικόν", μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης
πραγματοποιούν επίσχεση εργασίας από την Παρασκευή 19/32010, με αιτήματα την πληρωμή
των δεδουλευμένων εφημεριών των μηνών Δεκεμβρίου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου. Στα πλαίσια
αυτά στη Γενική Εφημερία της Τετάρτης 24/3/2010 δε θα υπάρχουν εφημερεύοντες γιατροί στα
τμήματα
ακτινολογικό,
αναισθησιολογικό,
παθολογικό,
καρδιολογικό,
χειρουργικό,
πνευμονολογικό,
νευρολογικό,
νεφρολογικό,
παιδιατρικό,
δερματολογικό,
ΩΡΛ,
γναθοχειρουργικό. Αυτό σημαίνει ότι η Γενική Εφημερία της Τετάρτης 24/3/2010 δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί. Οι ασθενείς καλούνται να απευθύνονται στα υπόλοιπα εφημερεύοντα
νοσοκομεία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλούνται να ενημερώσουν τους πολίτες ότι η Γενική
Εφημερία της Τετάρτης 24/3/2010 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ήδη έχουν ανασταλεί σχεδόν
όλες οι τακτικές λειτουργίες τους νοσοκομείου.
Δηλώνουμε απερίφραστα πως την αποκλειστική ευθύνη για την λυπηρή κατάσταση φέρει
αποκλειστικά η Κυβέρνηση και το Υπ Υγείας που εμμένουν να αφήνουν απλήρωτους τους
γιατρούς, να περικόπτουν δεδουλευμένα και να μην προχωρούν στις αναγκαίες προσλήψεις στο
ΕΣΥ. Συγκεκριμένα το Υπ Υγείας δια του Γενικού Γραμματέα κ. Πολύζου θέλοντας να δοκιμάσει ως
ποιο σημείο μπορεί να θίξει την αξιοπρέπεια των νοσοκομειακών γιατρών δηλώνει
· Η πληρωμή δεδουλευμένων έως και το Δεκέμβρη του 2009 δρομολογείται τις προσεχείς ημέρες
και τα δεδουλευμένα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 έως το Πάσχα. Δεν υπήρξε δέσμευση
για μη περικοπή δεδουλευμένων.
· Από την Τετάρτη οι νέοι Διοικητές των Νοσοκομείων θα φροντίσουν για τα προγράμματα
εφημέρευσης μηνός Απριλίου. Δέσμευση για μη περικοπή εφημεριών δεν δόθηκε.
· Για τα υπόλοιπα σημεία της κλαδικής σύμβασης ισχυρίστηκε ότι οι προσλήψεις θα αρχίσουν να
δρομολογούνται εντός των ημερών, ένας ισχυρισμός που έχει χάσει την αξιοπιστία του για έχει
κατ΄ επανάληψιν αθετηθεί.
· Ειπώθηκε επίσης ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΥ&ΚΑ θα παρέμβει προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.
Οικονομικών για τα μισθολογικά και φορολογικά θέματα των γιατρών, χωρίς καμιά συγκεκριμένη
δέσμευση.
Οι παραπάνω δηλώσεις σημαίνουν:
· Περικοπές στις δεδουλευμένες εφημερίες των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου,
Μαρτίου, όπως έχει ξανασυμβεί στο νοσοκομείο μας για εφημερίες πολλών μηνών του 2009.
· 1 στις 3 εφημερίες να μην πληρώνεται από εδώ και στο εξής, εκτός αν πραγματοποιηθούν
τέτοιες περικοπές στον αριθμό των γιατρών, ή των ειδικοτήτων ανά εφημερία που θα
καταστίσουν επισφαλή τα προγράμματα εφημεριών.
· Η αμοιβή της εφημερίας (υποχρεωτική υπερωριακή εργασία) να μειωθεί στα 4 ευρώ/ώρα για
τους ειδικευόμενους γιατρούς.
· Περικοπές στις αποδοχές για το τρέχον έτος που κυμαίνονται από 2500 έως 8500 ευρώ το χρόνο
ανάλογα με τη βαθμίδα
· Πάγωμα των προσλήψεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να μπορεί το σύστημα υγείας να
δουλεύει με ασφάλεια, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της συλλογικής
σύμβασης το Μάρτη του 2009.

· Τη μονομερή παραβίαση της συλλογικής σύμβασης που υπογράφθηκε πριν από ένα έτος,
προκειμένου οι γιατροί να εφημερεύουν παραπάνω από τα όρια που θέτει η ΕΕ για τις ώρες
εργασίας.
Η Γενική συνέλευση των γιατρών του νοσοκομείου Αττικόν συμμετέχει μαζί με άλλες συνελεύσεις
στο Συντονιστικά Γενικών Συνελεύσεων Νοσοκομείων Αθήνας -Πειραιά, προκειμένου να
συντονίζονται οι αγωνιζόμενοι γιατροί καθώς ήδη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις τα
Νοσοκομεία Νίκαιας, Κρατικό Αθηνών, Ευαγγελισμό, Ερυθρό, Λαϊκό, ΚΑΤ, Σισμανόγλειο, Θριάσιο,
Σωτηρία, Ιπποκράτειο, Τζάνειο, Μεταξά, Βούλα, Πατησίων, Α΄ΙΚΑ, ΨΝΑ,ΝΙΜΙΤΣ, Παίδων Πεντέλης,
Αγ. Όλγα, Αμαλία Φλέμιγκ.
Τονίζουμε ότι τα κυβερνητικά μέτρα θίγουν πρώτα και κύρια τους ασθενείς και τους χιλιάδες
γιατρούς που ζουν από το μισθό τους και όχι αυτούς που παραοικονομούν ασύστολα εκβιάζοντας
τους ασθενείς. Οι τελευταίοι ουδόλως θίγονται από τα κυβερνητικά μέτρα, γι αυτό και κατά
τεκμήριο αντιτίθενται στις κινητοποιήσεις σε αγαστή συνεργασία με τον κυβερνητικό μηχανισμό.
Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και της ΕΕ είναι ασυμβίβαστο με τη δημόσια
περίθαλψη και πρέπει να ανατραπεί.
Σύμφωνα άλλωστε με το συντονιστικό, επειδή οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν υπευθυνότητα σε
αντίθεση με τις ανεύθυνες ενέργειες της κυβέρνησης, θα εξασφαλίσουν, εφόσον οι επισχέσεις
εργασίας κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες, ένα Νοσοκομείο ασφαλείας κάθε μέρα στο
Λεκανοπέδιο εκ περιτροπής για τα άκρως επείγοντα περιστατικά με εθελοντική παρουσία των
απλήρωτων γιατρών.
Η Γενική Συνέλευση των γιατρών του νοσοκομείου "Αττικόν".

