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Κοινοποίηση
Γιατρούς μέλη μας

Κύριοι,
τα τελευταία χρόνια η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας έχει δεχτεί μια
πρωτοφανή επίθεση από τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Συνέπεια αυτής είναι η
πλήρης υποβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας με απαγόρευση χρήσης από
ανασφάλιστους και η πλήρης αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων και των
συνθηκών εργασίας των υπηρετούντων την υγεία.
Η απασχόληση 8000 ιατρών στις δομές του πρώην ΙΚΑ προ μνημονίου μετά από
απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις έχει κατέβει στις 2500 πανελλαδικά. Δεκάδες
κτιριακές δομές έχουν κλείσει και τα λίγα κρατικά εργαστήρια που απέμειναν έχουν
υποβαθμιστεί και υπολειτουργούν χωρίς αντιδραστήρια και χωρίς προσωπικό.
Ο Νόμος 4238/2014 ως οδοστρωτήρας ήρθε με το προσωπείο της
ψευτομεταρρύθμισης να σαρώσει τα πάντα. Απέλυσε 3000 γιατρούς και έκλεισε
δεκάδες δημόσιες δομές αφήνοντας έρμαιο το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας στα
μεγάλα και κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα. Η πρόσβαση των ασθενών μειώθηκε
δραματικά αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκε και η συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις.
Ο Σύλλογος μας ο μεγαλύτερος πανελλαδικά, το τελευταίο δεκαπεντάμηνο σήκωσε
το βάρος των κινητοποιήσεων ενάντια στις απολύσεις, αλλά προέβαλε και
προτάσεις με στόχο να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω το σύστημα. Δυστυχώς η
απερχόμενη κυβέρνηση αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πολιτικής της, πιστή
στην υποχρέωση απέναντι στην τρόικα για απολύσεις, προχώρησε σε ότι πιο
βάρβαρο έχει δει η Ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα.

Η εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου δόγματος και στην Υγεία αφήνει λίγα περιθώρια
για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται χρόνος και πολιτική διάθεση για
να αρχίσει να διαφαίνεται η ελπίδα.
Σήμερα υπηρετούν 2500 γιατροί στο ΠΕΔΥ από τους οποίους οι 1000 με
προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχουν ολόκληροι νομοί που έχουν μόνο δύο
γιατρούς από είκοσι και τριάντα που είχαν προ του Νόμου 4238. Η προκήρυξη 900
θέσεων επικουρικών γιατρών για το ΠΕΔΥ απέτυχε αφού μόνο 160 γιατροί
πανελλαδικά έδειξαν ενδιαφέρον.
Την επόμενη ημέρα των εκλογών πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση να λειτουργήσουν
οι μονάδες στοιχειωδώς. Η θέση του Συλλόγου μας είναι η άμεση επαναπρόσληψη
των 3000 απολυμένων γιατρών σε προσωποπαγή θέση.
Αμέσως να αρχίσει διάλογος με τους φορείς των εργαζομένων και τα συλλογικά
όργανα των εργαζομένων στην ΠΦΥ και των γιατρών για την οικοδόμηση ενός
συστήματος αντάξιο των κατοίκων της χώρας μας. Η τραυματισμένη Υγεία δεν
μπορεί να περιμένει άλλο. Η εργασιακή σχέση των γιατρών θα διέπεται από πλήρη
σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και από μεταβατικό στάδιο. Ο σχεδιασμός του
Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας και η οικοδόμηση του απαιτούν διάλογο,
συλλογικότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.
Ζητάμε συνάντηση μαζί σας, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος ουσιαστικός.
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