Ανοικτή επιστολή
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όλοι ζήσαμε και ζούμε την αποφασιστικότητα και την εμμονή της κυβέρνησης να
περάσει και πρακτικά, με κάθε μέσο και κόστος το απαράδεκτο πολυνομοσχέδιο για την
Υγεία, που φέρνει τις εργασιακές σχέσεις των ιατρών στον μεσαίωνα, υποβαθμίζοντας τον
ρολό τους και την κοινωνική τους προσφορά, καταρρακώνοντας το επιστημονικό τους κύρος
και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.
Το ουσιαστικό και εξιλαστήριο θύμα αυτού του άθλιου πολυνομοσχεδίου είναι ο
απλός Έλληνας πολίτης, που βλέπει έκπληκτος καθημερινά να χάνει εκτός από το εισόδημα
του, το πολυτιμότερο αγαθό που του έχει απομείνει και δεν είναι άλλο από την ίδια του την
Υγεία, αφο ύ αυτή δια νό μο υ πλέο ν, περνά στα χέρια των λίγων και ισχυρών και το πιο
ανησυχητικό, σε αυτούς που δεν έχουν σχέση, ούτε τυπική, με το αντικείμενό της.
Τα πρώτα αδιαμφισβήτητα θύματα αυτού του επαίσχυντου πολυνομοσχεδίου είμαστε
εμείς οι απολυμένοι συμβασιούχοι έργου που μετά από εννέα και πλέον μήνες δεχόμαστε τον
εμπαιγμό και την κοροϊδία της Διοίκησης του ΙΚΑ που κάθε μήνα μας «διορίζει» στις θέσεις
μας, μόνο μέσω τηλεοπτικών παραθύρων, χαϊδεύοντας τα αυτιά των δύσμοιρων
ασφαλισμένων που ταλαιπωρούνται στις ουρές και στις αναμονές των ραντεβού του
ιδρύματος, για μήνες ολόκληρους, εμπαίζοντας με τον χειρότερο τρόπο τον ίδιο, τον απλό
φορολογούμενο, ασφαλισμένο πολίτη, που ακόμα ελπίζει και τους πιστεύει.
Και το θέατρο του παραλόγου δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζεται με την προκήρυξη
, προ τριμήνου παρακαλώ και σταδιακά, κουτσουρεμένων θέσεων σε όλη την Ελλάδα, που
δεν έχουν καμία σχέση σε αριθμό θέσεων και ειδικοτήτων με τις παλιές, που σιγά – σιγά,
παρόλο το χάος της αναμονής στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, αποδίδουν καρπούς, με κύριο
χαρακτηριστικό την εμφάνιση νέων ιατρών και τις μετακινήσεις κάποιων ελαχίστων παλαιών
υπηρετούντων.
Τα κριτήρια της προκήρυξης που οι ίδιοι έβαλαν, τηρήθηκαν; Το πράγμα μιλάει από
μόνο του και βγάζει μάτι για την αξιοκρατία για την οποία είναι υπέρμαχοι!
Που είναι κύριοι οι 1500 θέσεις που οι ίδιοι περάσατε στο ΦΕΚ από τον Μάιο του
2009

και ζητήσατε από όλους συναίνεση; Γιατί οι περίπου 900-1000 ιατροί που

υπηρετούσαν είναι ακόμα απολυμένοι; Γιατί μας κάνετε να νοιώθουμε σαν πολίτες και
επιστήμονες δεύτερης κατηγορίας, συμπεριφέροντας μας σαν να είμαστε από άλλη χώρα και
από άλλον πλανήτη;
Είμαστε νέοι γιατροί που υπηρετήσαμε το ΙΚΑ για χρόνια, σεβόμενοι πάντα τον
απλό ασφαλισμένο, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο έργο θετικό και ουσιαστικό, με
τους κανόνες και την αξία που διέπουν κυρίως τους άγραφους νόμους της ιατρικής, που δεν
είναι τίποτα περισσότερο από την προαγωγή και προάσπιση της υγείας, με μόνο γνώμονα το
συμφέρον του απλού Έλληνα πολίτη, που όταν είναι ασθενής πρέπει να τυγχάνει την
καλύτερη φροντίδα.
Και η πολιτεία μας φέρεται σαν «αναλώσιμο» υλικό, που δεν έχει κανένα δικαίωμα,
πετώντας μας στον κάδο «ανακύκλωσης», σαν κάτι το ασήμαντο και άψυχο, για να φερθεί
έτσι πάλι στους επόμενους και η ιστορία επαναλαμβάνετε ξανά και ξανά!
Συνάδελφοι, θα επιτρέψουμε αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά να διαιωνίζεται,
αφήνο ντας ό λο υς αυτο ύς να παίζο υν το παιχνίδι το υς στις δικές μας πλάτες ; Μαζί δύο
εβδομάδες πριν, σηκώσαμε την σημαία του αγώνα και διεκδικήσαμε μία καλύτερη Υγεία
για εμάς, για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται. Και πάλι θα βρεθούμε πάλι μαζί στην
πρώτη γραμμή του αγώνα, γιατί μας ενώνει το δίκαιο των αιτημάτων μας.
I. Ζητάμε την αμέριστη έμπρακτη συμπαράσταση σας, που ξέρουμε ότι την
έχουμε εκ των πρότερων,

με συντονισμό όλων των

φορέων,

ώστε να

διαμαρτυρηθούμε για αυτόν τον διασπαστικό μηχανισμό που έχει στηθεί και
προσπαθεί να διαλύσει τον αγώνα μας.
II. Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσληψη όλων των συμβασιούχων έργου του
ΙΚΑ που υπηρετούσαν στις θέσεις τους.
III. Την πρόσληψη και νέων συναδέλφων για την κάλυψη όλων των θέσεων και
αναγκών.
IV. Την αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων μας, σε συμβάσεις αορίστου.
Αν δεν αντιδράσουμε τώρα που η πρόκληση είναι ορατή και η απαξίωση για το
λειτούργημα μας σε όλο της το μεγαλείο, πότε θα αντιδράσουμε ;

Περιμένουμε τις δικές σας κινήσεις και ενέργειες για να συναποφασίσουμε την
περαιτέρω στάση και αντίδραση μας από κο ινο ύ και να δώσο υμε την απάντηση πως
ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.
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