ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Α
Κατά τη γενική συνέλευση των Ιατρών του Νοσοκομείου που έγινε στις 10-6-2010,
έγινε συζήτηση πάνω στις γενικές αρχές του νομοσχεδίου που πρόκειται να καταθέσει το Υπουργείο και αποφασίστηκαν τα εξής:
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Το νομοσχέδιο απορρίπτεται ως βάση συζήτησης για το εφημεριακό και
την ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων για τους παρακάτω λόγους.
• Η ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου όπως προτείνεται καταργεί
το Δημόσιο χαρακτήρα του, έχοντας ως σκοπό να εισάγει εμμέσως
και να κατοχυρώσει νομικά αφενός τη λειτουργία ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων χωρίς καν να προϋπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί
ελέγχου των εσόδων (μηχανογραφικό διπλογραφικό σύστημα) και
αφ ετέρου την υποχρεωτική υπερεργασία των γιατρών.
• Χωρίς προηγούμενη οικονομική μελέτη και χωρίς εκτίμηση κόστουςοφέλους του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του κάθε Νοσοκομείου,
αλλά και τις δυνατότητες του ιατρικού δυναμικού, εικάζεται ότι θα
δημιουργηθούν έσοδα ώστε να αποπληρωθούν οι επιπλέον εφημερίες που απαιτούνται. Στο δικό μας Νοσοκομείο, από πρόχειρη εκτίμηση, ελάχιστα έσοδα μπορεί να προκύψουν από αυτό και όχι πάντως στο ύψος του ανοίγματος των εφημεριών που υπάρχει σήμερα
με δεδομένη και την ύπαρξη των Κ.Υ. Ν. Μακρής και Σπάτων.
• Όσον αφορά το ποσό αμοιβής των εφημεριών αυτό αποτελεί ξεκάθαρα «καλυμμένο» επίδομα εφημέρευσης το οποίο δίδεται ανεξαρτήτως και με βάση τη γνωστή νοοτροπία περί ανορθολογισμού, χωρίς
να στηρίζεται σε επιστημονικά και ασφαλή κριτήρια για τις ανάγκες
του κάθε Τμήματος. Είναι φανερό ότι σε υποστελεχομένα τμήματα το
ιατρικό προσωπικό θα εκτελεί εφημερίες που δεν θα πληρώνονται
και σε επαρκώς στελεχωμένα σε πλασματικές εφημερίες που δεν θα
εκτελούνται. Εξ άλλου δεν είναι σαφές σε περίπτωση μη εκτέλεσης
των εφημεριών πως θα μετακυλίονται κονδύλια από το ένα τμήμα
στο άλλο.
• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εισαγωγή βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή, γιατί αυτό επαναφέρει το προ της Συλλογικής Σύμβασης καθεστώς. Αν αυτό τελικά εισαχθεί, θα πρέπει αυτός να εκλέγεται είτε μεταξύ των διευθυντών του τμήματος ή με προκήρυξη μεταξύ Διευθυντών ΕΣΥ μόνο. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν κάποιοι που δεν εφημερεύουν να λαμβάνουν πλασματικές
εφημερίες.
Συμπαραστεκόμαστε ήδη από την πρώτη μέρα στην επίσχεση εργασίας του
Σωματείου εργαζομένων και θα συνεχίσουμε έως ότου αυτή δικαιωθεί.
Καλούμε την Διοικήτρια του Νοσοκομείου να διαψεύσει εγγράφως τα όσα
ισχυρίσθηκε ότι συμβαίνουν στο Νοσοκομείο, πριν καν αναλάβει καθήκοντα,
σε έντυπη συνέντευξη της διότι δεν μας αρκούν οι προφορικές διαβεβαιώσεις ότι τα λεγόμενα της παραποιήθηκαν και δεν αφορούσαν τους Γιατρούς
του Νοσοκομείου.
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Καταγγέλλουμε το Υπουργείο για την έλλειψη υλικών που αρχίζει και παρατηρείται σε όλα τα Νοσοκομεία αλλά και στο δικό μας με αποτέλεσμα, ότι
για άγνωστο χρονικό ορίζοντα θα γίνονται τακτικά χειρουργεία μόνο κατά
σειρά επικινδυνότητας.
Καλούμε το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ βάσει της τελευταίας απόφασης του να προχωρήσει μετά το τελικό σχέδιο νόμου σε δημοψηφισματικές εκλογές με ευθύνη των τοπικών επιτροπών σε όλα τα Νοσοκομεία ευθύνης της, για την αποδοχή η μη από το Σώμα του προτεινομένου Σχεδίου Νόμου.
Καλούμε την Υπουργό Υγείας να σεβαστεί, όπως δηλώνει, την Συλλογική
Σύμβαση και να φροντίσει για την άμεση υλοποίηση της χωρίς να εισαγάγει
‘’καινά δαιμόνια’’.
Η Γ.Σ. επιφυλάσσεται για τις τελικές αποφάσεις της μόλις γνωστοποιηθεί το
νομοσχέδιο στην τελική του μορφή.
Η πενταμελής επιτροπή της ΕΙΝΑΠ

