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Υγεία
Η χ ώ 
της Θράκης

Ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας. Ίσως αν η κυ-
βέρνηση τους άκουγε να μην ταλαιπωρούνταν οι πολίτες

Αίσθηση στην κοινή γνώ-
μη προκαλεί η ανακοί-
νωση των Ιατρκών Συλ-
λόγων της Περιφέρειας 
ΑΜΘ οι οποίοι λένε το 
αυτονόητο και είναι βέ-
βαιο ότι η ανακοίνωση 
δεν έχει να κάνει μόνο 
με την παράλογη επι-
στράτευση των ιδιωτών 
γιατρών αλλά με την 
γενικότερη και έγκαιρη 
αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων της Δημόσιας 
Υγείας.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΑΔΙΚΑ ΤΑΛΑΙ-
ΠΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι 
Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, θεσμικοί

θεματοφύλακες της Δημόσιας 
Υγείας, από την αρχή της πανδη-
μίας καταθέταμε συνεχώς προ-
τάσεις για τη σωστή και έγκαι-
ρη διαχείριση της Covid-19.

Μετά την προαναγγελθείσα και 
από χθες υλοποιούμενη πλέον 
επιστράτευση ελευθεροεπαγγελ-
ματιών ιατρών, ερήμην των Ια-
τρικών Συλλόγων, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τονίσουμε τα εξής:

Η πίεση στο ΕΣΥ εξαιτίας της 
πανδημίας εδώ και δύο χρόνια 
είναι δεδομένη και η ανάγκη 

στήριξης του προσωπι-
κού του ΕΣΥ απολύτως 
αναγκαία. Η λήψη όμως 
βίαιων και αποσπασμα-
τικών μέτρων που κατά 
το παρελθόν δεν έχουν 
επιφέρει τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα πρέπει 
άμεσα να επανεξεταστεί.

Η επιστράτευση εν και-
ρώ ειρήνης, αποτελεί το 
έσχατο μέσο για μία πολι-
τεία, το οποίο μπορεί και 
πρέπει να αποφεύγεται. 
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δη-
λώσαμε και δηλώνουμε 
κάθετα αντίθετοι σε αυτό, 
το οποίο δεν θα χρειαζό-
ταν αν είχαν εισακουστεί 
οι προτάσεις μας όλο αυτό 
το διάστημα. Επιπλέον, οι 
γιατροί που επιστρατεύο-
νται, απομακρύνονται από 
την Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας, που αποτελεί 
τείχος προστασίας για τα 
νοσοκομεία και η οποία 
έτσι αποδυναμώνεται.

Ζητούμε λοιπόν, εκ νέου, 
την ύστατη πλέον ώρα, 
άμεσα την υλοποίηση 
των παρακάτω μέτρων:

1) Να κληθούν όλοι οι 
συνάδελφοι που βρί-
σκονται σε αναμονή για 
έναρξη ειδικότητας Πα-
θολογίας, Πνευμονολογί-
ας, Γενικής Ιατρικής και

Αναισθησιολογίας, να 
υπογράψουν σύμβαση 
εθελοντικής εργασίας στο 
ΕΣΥ για όσο χρόνο οι ανά-
γκες της πανδημίας το 
απαιτήσουν, με συνυπο-
λογισμό του χρονικού δι-
αστήματος αυτού ως χρό-
νου λήψης ειδικότητας.

2) Να εκδοθούν άμε-

σα όλα τα ΦΕΚ διορισμών κρί-
σεων γιατρών ΕΣΥ που έχουν 
ολοκληρωθεί. Παράλληλα, ολο-
κλήρωση όλων των εν εξελίξει 
κρίσεων για θέσεις στο ΕΣΥ, τά-
χιστα και σε διάστημα που δεν 
θα υπερβαίνει τον ένα μήνα.

3) Άμεση υλοποίηση της πρό-
σφατης νομοθετικής ρύθμισης 
περί πρόσκαιρης ανακατανο-
μής προσωπικού εντός του ΕΣΥ.

4) Άμεση υπογραφή νέων συμβάσε-
ων των γιατρών που απασχολούνταν

εθελοντικά στο ΕΣΥ και 
των οποίων η σύμβαση δι-
ακόπηκε την 31/12/2021.

5) Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε 
ιδιώτες γιατρούς να απασχοληθούν

εθελοντικά στα εμβολιαστικά κέ-
ντρα, προκειμένου οι εκεί απασχο-
λούμενοι γιατροί του ΕΣΥ να επα-
νέλθουν στα καθήκοντά τους στα 
νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

6) Προκήρυξη όλων των κενών 
οργανικών θέσεων ιατρών στα Νο-
σοκομεία και στα Κέντρα Υγείας 
όλης της χώρας, με άμεση προ-
τεραιότητα σε ακριτικές, απο-
μακρυσμένες, δυσπρόσιτες και 
νησιωτικές περιοχές, πάγιο και 
διαχρονικό αίτημα της Ιατρικής 
Κοινότητας. Αναμόρφωση του θε-
σμικού πλαισίου των διαδικασιών 
προκήρυξης, κρίσεων και πρό-
σληψης, ώστε να ολοκληρώνε-
ται η τοποθέτηση των γιατρών σε 
σύντομο διάστημα, το οποίο δεν 
θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

7) Προγραμματισμός των προσλή-
ψεων στο ΕΣΥ σε βάθος διετίας, 
ώστε να έχει ολοκληρωθεί η πρό-
σληψη πριν την αποχώρηση των συ-
ναδέλφων λόγω συνταξιοδότησης.

8) Παροχή κινήτρων για τη στε-
λέχωση του ΕΣΥ, ώστε να μην 
βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις 

μόνιμου προσωπικού. Πρέπει οπωσ-
δήποτε να αντιμετωπισθούν οι βασικές 
αιτίες που ωθούν τους περισσότερους 
νέους συναδέλφους να εγκαταλείπουν 
τη χώρα και να αναζητούν εργασία 
στο εξωτερικό, ακόμα και σε γειτονι-
κές χώρες, όπου οι συνθήκες εργα-
σίας είναι πολύ καλύτερες. Αναγκαία 
συνθήκη η αναπροσαρμογή μισθο-
λογίου των Ιατρών του ΕΣΥ, που θα 
είναι ανάλογο με αυτό των υπολοί-
πων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9) Παροχή ιδιαίτερων κινήτρων για άγο-
νες ειδικότητες, ώστε να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της έλλειψης και ειδικευ-
ομένων ιατρών, οι οποίοι επιπλέον της 
εκπαίδευσής τους, παρέχουν σημαντι-
κότατες υπηρεσίες στο σύστημα υγείας.

10) Σταθερή, ουσιαστική και διαχρο-
νική συνεργασία με τους Ιατρικούς

Συλλόγους και τον ΠΙΣ, η οποία εί-
ναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στην επί-
λυση πολλών προβλημάτων και την 
αποτροπή αποφάσεων και καταστά-
σεων οι οποίες θίγουν καίρια την επι-
στημονική υπόσταση των Ιατρών και 
την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 
και σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λούν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑ-
ΚΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος 
Ι.Σ. Δράμας

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Πρόε-
δρος Ι.Σ. Έβρου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ– Πρόεδρος 
Ι.Σ. Καβάλας

ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόε-
δρος Ι.Σ. Ξάνθης

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 
Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης


