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Πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου συνάντηση των τριών Συλλόγων με τον Υπουργό
Υγείας κ. Κουρουμπλή.

Στη δίωρη συνάντηση εκθέσαμε στον Υπουργό την πραγματική κατάσταση στην ΠΦΥ, μετά την καταστροφή
της Δημόσιας Υγείας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η ερήμωση του Συστήματος Υγείας, με τον
αποκλεισμό πρόσβασης των «ανασφάλιστων» με το κλείσιμο δομών με τις μαζικές απολύσεις γιατρών πρέπει
να σταματήσει άμεσα. Ένα Σύστημα Υγείας, που έχει αμφισβητηθεί από την κοινωνία και τους λειτουργούς της
δεν μπορεί να προχωρήσει. Ένα Σύστημα στο οποίο οι μισοί γιατροί εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις είναι
εξαρχής αποτυχημένο.
Χρειαζόμαστε άμεσα ένα νέο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας αποτελεσματικό για την κοινωνία και σύγχρονο με
αξιοποίηση των ιατρικών ειδικοτήτων, που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή παρουσία του γιατρού στο σύστημα.
Ο σχεδιασμός του συστήματος να γίνει άμεσα και η υλοποίηση του σταδιακά με γνώμονα το συμφέρον της
κοινωνίας και την ένταξη του προσωπικού με διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Ειδικότερα πριν την όποια αλλαγή του πλαισίου και του σχεδιασμού, πρέπει :
-Να καλύπτεται όλος ο πληθυσμός χωρίς διακρίσεις.
- Άμεσα να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια του ΠΕΔΥ που σκόπιμα υπολειτουργούν. Στην
ενίσχυση των εργαστηριακών δομών πρέπει και ο ρόλος του κλινικού γιατρού να είναι καθοριστικός,
προτρέποντας τον ασφαλισμένο να επισκέπτεται τα εργαστήρια των Δημόσιων δομών.
-Να γίνει αλλαγή του τρόπου κλεισίματος των τηλεφωνικών ραντεβού, ώστε να μη χρεώνεται ο ασθενής.
Αναφορικά με τα εργασιακά θέματα των μελών μας ζητήσαμε:
-Την κατοχύρωση και στο μελλοντικό σύστημα των συναδέλφων που εξαρχής επέλεξαν και για όσους
επιλέξουν στο νέο σύστημα την σχέση εργασίας ΠΑΑ με μισθολογική εξομοίωση ΕΣΥ και την αλλαγή των
κριτηρίων αξιολόγησης.
-Τη δυνατότητα άμεσης επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων συναδέλφων σε προσωποπαγείς
θέσεις, πριν τον όποιο σχεδιασμό του νέου συστήματος. Είναι ανάγκη το Δημόσιο σύστημα να ανασάνει,
ειδικότερα ενόψει και της κάλυψης όλου του πληθυσμού της χώρας.
-Την πολιτική λύση για τους συναδέλφους που εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις.
-Τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των γιατρών. Για τον σχεδιασμό πάντοτε πρέπει να έχουν λόγο και οι
εργαζόμενοι. Η μεταβατικότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της επιτυχίας ενός σχεδίου. Άλλωστε αυτό
ίσχυσε και για την εφαρμογή του νόμου του ΕΣΥ.

Έγινε αναφορά και για τους συναδέλφους που επέλεξαν να εργάζονται ιδιωτικά με σύμβαση ΕΟΠΥΥ.
Επισημάναμε τις ψεύτικες υποσχέσεις που έλαβαν στο παρελθόν περί προνομιακών συμβάσεων και περί
κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών στο ΤΣΑΥ. Οι γιατροί επίσης, που εργάστηκαν στον ΕΟΠΥΥ με
ετήσιες συμβάσεις έργου αποτελούν μια κατηγορία που πρέπει να μελετηθεί.
Επισημάναμε επίσης την δυσλειτουργία των ΔΥΠΕ, που έγινε πιο αισθητή μετά τις πρόσφατες εθνικές
εκλογές. Πρέπει άμεσα να επιλυθούν πολλά τρέχοντα προβλήματα, που εκκρεμούν και που έχουν σχέση με τη
λειτουργία των μονάδων.
Αναφορά έγινε για το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Τέθηκε το θέμα του σχεδιασμού, της ισότιμης
συμμετοχής των γιατρών στις επιτροπές για την αποφυγή δυσλειτουργίας στις μονάδες και η ανάγκη
αναθεώρησης του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας.
Ο Υπουργός κατανόησε πλήρως το πλαίσιο που έθεσαν οι τρεις Σύλλογοι. Θα γίνει νέα συνάντηση με το
σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης.
Έχουμε κληθεί επίσημα να συμμετέχουμε στο κλιμάκιο που θα σχεδιάσει το νέο Σύστημα
Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Συνάδελφοι, οι Σύλλογοι μας θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την επίλυση των προβλημάτων
της ΠΦΥ και των ιδιαίτερων εργασιακών μας θεμάτων.
Ζητάμε την ετοιμότητα όλων και την διαρκή συμμετοχή σας.
Τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν κερδίζεται αν δεν το διεκδικήσουμε ενωμένοι.
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