ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΕΕΣ 30/03/2010
Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν στο νοσοκομείο «προτεινόμενα» προγράμματα
εφημεριών από τη διοίκηση προς τους διευθυντές των τμημάτων. Από την πρώτη
κιόλας ανάγνωσή τους, φαίνεται η απόλυτη και σε βαθμό επικινδυνότητας, άγνοια
των συγγραφέων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν έναν ειδικευόμενο σε
κάθε εσωτερική εφημερία, ειδικούς μόνο σε ετοιμότητα και μείωση του
συνολικού προσωπικού που βρίσκεται στις γενικές εφημερίες. Εάν εφαρμοστούν,
θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια :
•

Στην

υποβάθμιση

των

παρεχόμενων

υπηρεσιών

υγείας,

αφού

θεσμοθετείται η έλλειψη των ειδικών ιατρών πέραν του πρωινού ωραρίου.
Αυτό που προτείνεται δηλαδή, είναι ένα νοσοκομείο με μαθητευόμενους
(ειδικευόμενους) μάγους στου κασίδη (βλέπε ασθενή) το κεφάλι.
•

Στην αύξηση του ήδη παρατεταμένου χρόνου αναμονής στα
επείγοντα, τα οποία ήδη λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας (;).

•

Στην αύξηση τελικά της θνητότητας των ασθενών που νοσηλεύονται
και που έρχονται στα εξωτερικά ιατρεία.

Η λογική που διέπει τις αλλαγές συνοψίζεται στα εξής : περικοπές πάνω από τις
ανθρώπινες ζωές, διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και

περαιτέρω

υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και των αμοιβών των εργαζομένων, με απώτερο
σκοπό τη φυγή –όποιων μπορούνε- προς τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα χειρότερα, το
γεγονός πως αυτά τα προγράμματα μπαίνουν σε μια εκχυδαϊσμένη διαδικασία
«παζαρέματος», υποβαθμίζει περισσότερο το μέτρο της ανθρώπινης ζωής που αυτοί
θέτουν.
Λυπόμαστε για όλους αυτούς –διοίκηση και ορισμένους διευθυντές- που βλέπουν
τα διοικητικά τους καθήκοντα στο νοσοκομείο όπως αυτά του μπακάλη στο
μπακάλικο (ή σε οποιαδήποτε κερδοφόρα επιχείρηση). Θα θέλαμε με τουλάχιστον το
ίδιο θράσος να κάλυπταν το έλλειμμα από αυτούς που τόσο καιρό θησαυρίζουν στις
πλάτες των ασφαλιστικών ταμείων, με τις υπερτιμολογήσεις υλικών και φαρμάκων
και με αμαρτωλές συμπράξεις όπως αυτή του ΝΕΕΣ και του Ερρίκος Ντυνάν . Αυτοί

όμως – και μέσα στα νοσοκομεία- είναι οι μόνοι που δεν θίγονται, σε αντίθεση με τη
μεγάλη πλειοψηφία που ζει από το μισθό της και που πλήττεται βάναυσα από τις
περικοπές.
Μετά από τις μαζικές επισχέσεις εργασίας που πήραν μεγάλες διαστάσεις σε
όλη την Ελλάδα, η κ. Ξενογιαννακοπούλου δεσμεύτηκε πως θα πληρώσει όλα τα
δεδουλευμένα Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου (και όχι ένα μέρος τους όπως
διατεινόταν στην αρχή) και μένει τώρα να διαπιστώσουμε αν αυτή η δέσμευση θα
γίνει πράξη. Η υποχώρηση αυτή, μαζί με την εξαίρεση της περικοπής του 10% των
εφημεριών, αποτελούν μια ξεκάθαρη πρώτη ΝΙΚΗ του μεγάλου κινήματος των
υγειονομικών, αλλά και συνολικά ενός κινήματος στην μετά-την-κρίση εποχή.
Με τη νίκη όμως αυτή δε θα καταφέρουν να μας κλείσουν το στόμα για τις
περικοπές των επόμενων μηνών, με πρώτες αυτές του Απριλίου. Αρνούμαστε κάθε
παζάρεμα και συνεχίζουμε με κάθε μέσο τον αγώνα για τη μη περικοπή ΟΥΤΕ ΜΙΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ για το μήνα Απρίλιο. Για το αμέσως επόμενο διάστημα είμαστε
κάθετοι:
Καμιά υποχώρηση χωρίς την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων.
Καμιά υποχώρηση από τα ασφαλή προγράμματα των εφημεριών, που
αποτελούν ζήτημα δημόσιας υγείας και στοιχειώδους αξιοπρέπειας στις
συνθήκες εργασίας.
ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ :
•

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ
ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/03/2010, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

•

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ (ΠΡΩΙΝΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ) ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/4/2010,
ΕΦΟΣΟΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΞΥΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΧΕΣΗ.
•

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/04/2010 ΣΤΙΣ 12:00

