
Νοσοκομεία: Πρόγραμμα σταθερότητας και εφημεριακό "κραχ"

Η νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) 
έδωσε τη Δευτέρα 1/3 συνέντευξη τύπου για την κατάσταση στο δημόσιο 
σύστημα υγείας. Η, πραγματικά δραματική, κατάσταση που περιγράφηκε 
δεν αφήνει περιθώρια για αναβολές και εφησυχασμούς: 

Από την έναρξη της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχουν ανατραπεί ΟΛΑ 
όσα είχε υποσχεθεί η νέα ηγεσία περί αναβάθμισης του ΕΣΥ, πάταξης 
της  διαφθοράς,  εξαίρεσης  του  χώρου  της  υγείας  από  την  αναστολή 
προσλήψεων, εγγύηση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Το  Υπουργείο  Υγείας  έχει  επιδοθεί  σε  ένα  μαραθώνιο  επικοινωνιακό 
αγώνα προκειμένου να δείξει ότι παράγεται έργο. 

Πράγματι: έχουν μείνει ακέφαλα τα ιδρύματα και οι ΔΥΠΕ γιατί 5 μήνες 
μετά τις εκλογές δεν έχουν διοριστεί τα νέα στελέχη. Έχουν προκηρυχθεί 
3000 θέσεις προσωπικού που ψάχνονται  στα άδυτα του ΑΣΕΠ για το 
πότε και αν θα εμφανιστούν στα νοσοκομεία. Έχουν μπλοκαριστεί, όχι 
μόνο οι  700 θέσεις  γιατρών που έχουν  προκηρυχθεί  και  οι  1300 που 
αναμένονται (όλοι αυτοί έπρεπε να βρίσκονται στα νοσοκομεία από τις 
30/6/09!) αλλά και οι παλαιότερες προκηρύξεις από το 2007 και 2008, με 
αποτέλεσμα  δραματικές  ελλείψεις  σε  ιατρικό  προσωπικό,  ιδίως  στα 
επαρχιακά νοσοκομεία. 

Για πρώτη φορά προσλήφθηκαν γιατροί με "μπλοκάκι" για εργασία στο 
ΕΣΥ.

Και  σαν  κερασάκι,  ο  Πρωθυπουργός,  πέρα  από τα  άλλα εισπρακτικά 
μέτρα,  αποφάσισε  να  περιορίσει  τα  κονδύλια  των  εφημεριών  των 
γιατρών  κατά  28%  σε  σχέση  με  πέρσι  -ενώ  για  να  υλοποιηθούν  τα 
προγράμματα εφημερίας έπρεπε να δοθεί αύξηση τουλάχιστον 20%- και 
περικόπτεται 1.4δις για τις λειτουργικές δαπάνες το τρέχον έτος! 

Άχνα  για  το  χορό  κανιβάλων  των  φαρμακευτικών  εταιριών  και  των 
προμηθευτών που έχουν αναλάβει το χρέος της "εκπαίδευσης" και της 
διαφθοράς των γιατρών. Για τα απογευματινά ιατρεία και τη διόγκωση 
του  κρατικοδίαιτου  ιδιωτικού  τομέα  που  βαραίνει  τις  δαπάνες  των 
νοσοκομείων  και  των  ταμείων.  Για  την  απόδοση  σε  ιδιώτες  των 
υπηρεσιών  των  νοσοκομείων  (όπως  καθαριότητα,  σεκιούριτι  κ.α.)  με 
εργασιακές  σχέσεις  τύπου  Κούνεβα  και  τις  νέες  δομές  με  ΣΔΙΤ  που 
αποδεδειγμένα κοστίζουν πολύ περισσότερο για τον κρατικό κορβανά.



Οι  νοσοκομειακοί  γιατροί,  τρία  χρόνια  τώρα  βρίσκονται  σε  συνεχείς 
κινητοποιήσεις  με  αιχμή  το  θέμα  του  χρόνου  εργασίας  και  το 
εφημεριακό. Τα εξαντλητικά ωράρια,  το γεγονός της μη αύξησης των 
μισθών τους από το 1997(!) και η χρήση της εργατικής νομοθεσίας από 
τις  δυνάμεις  της  αριστεράς  στους  γιατρούς  (ΑΡΣΙ,  ΜΕΤΩΠΟ)  περί 
ανώτατου  χρόνου  εβδομαδιαίας  εργασίας,  οδήγησαν  σε  πολύμορφους 
μαζικούς  αγώνες  τον  κλάδο.  Μόλις  πέρσι  ανάγκασαν  την  κυβέρνηση 
Καραμανλή  να  σπάσει  την  εισοδηματική  της  πολιτική  και  να  δώσει 
αυξήσεις μέχρι και 18%, να μειωθεί η εργάσιμη μέρα, περιορίστηκε η 
φορολογία των εφημεριών, και νομοθετήθηκαν 2000 προσλήψεις για το 
'09  και  2500  για  το  '10  προκειμένου  να  πάψει  η  εξαντλητική  και 
επικίνδυνη υπερεργασία των νοσοκομειακών γιατρών.

Στο 6ο τακτικό συνέδριο  της  ΟΕΝΓΕ πριν  ένα μήνα,  αναδείχτηκε  το 
πρώτο  Γενικό  Συμβούλιο  που  μετά  από  20  χρόνια  αποτίναξε  από  τη 
Διοίκηση την απόλυτη πλειοψηφία της  ξεπουλημένης  ηγεσίας  ΠΑΣΚ-
ΔΗΚΝΙ, μόνιμης "συνεργάτιδας" όλων των Υπουργών Υγείας. Το αν δεν 
έχει συγκροτηθεί ακόμη Προεδρείο, οφείλεται στην απαράδεκτη στάση 
του  ΚΚΕ  που  είναι  ο  ρυθμιστικός  παράγοντας  και  αρνείται  τη 
συγκρότηση αγωνιστικού αριστερού Προεδρείου να ηγηθεί σ' αυτές τις 
δύσκολες ώρες.

Μ' όλα αυτά, συνελεύσεις νοσοκομείων και Ενώσεων, έχουν λάβει και 
λαμβάνουν συνεχώς αποφάσεις για εφαρμογή προγραμμάτων εφημερίας 
με τον κάθε γιατρό να εφημερεύει έως 4 εφημερίες για το μήνα Μάρτιο, 
όσο  ορίζει  η  εργατική  νομοθεσία.  Αυτό  σημαίνει  πως  από  τα  μέσα 
περίπου του μήνα θα βγαίνουν από το πρόγραμμα εφημερίας τμήματα ή 
νοσοκομεία ολόκληρα. Κι εκεί θα δούμε τη στάση της Κυβέρνησης.

Τέλος, η ΟΕΝΓΕ κάλεσε κοινή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ΟΛΜΕ, 
της ΕΜΔΥΔΑΣ, της ΠΑΣΟΝΟΠ, της ΠΟΕ-ΟΤΑ και συνδικαλιστών από 
τη  ΔΟΕ  και  την  ΠΟΕΔΗΝ  που  αποφάσισε  συντονισμό  των 
κινητοποιήσεων  των  κοινωνικών  "τομέων"  του  Δημοσίου  (κάτι  που 
γίνεται  πρώτη  φορά  μετά  από  πολλά  χρόνια),  με  απαρχή  την 
κινητοποίηση  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  στις  10  Μάρτη  και  την 
απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16.

Οι κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, ενδέχεται να είναι το πρώτο crash 
test του Συμφώνου Σταθερότητας στην ελληνική κοινωνία. 

Θα εργαστούμε σκληρά για αυτό.

Τάσος Γιακουμής, μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ


