
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πάντα µπροστά στις µεγάλες ιστορικές αλλαγές!

Ο τοµέας υγείας της χώρας µας, τόσο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ), όσο και το µεγαλύτερο τµήµα του µη επιχειρηµατικού ιδιωτικού τοµέα, µετά 
από µακροχρόνιες ανορθολογικές πολιτικές υποχρηµατοδότησης και υποστελέχωσης των ουσιαστικών του πτυχών και αλόγιστης σπατάλης υπέρ 

των κερδοσκοπικών συµφερόντων, βιώνει τη βαθύτερη και σοβαρότερη κρίση στα 40 χρόνια λειτουργίας του.

Ο ∆ηµόσιος και ο Ιδιωτικός τοµέας πρώτη φορά συγχέονται µεταξύ τους χωρίς σαφή όρια, µε αποτέλεσµα την αµφίδροµη υποτίµηση της συµβολής 
και της αξίας τους. Οι µεν ιατροί εξαναγκάζονται να δουλεύουν ως ‘υπάλληλοι΄, χωρίς την παραµικρή αναγνώριση της προσφοράς τους 

ή εξασφάλιση των βασικών όρων αξιοπρέπειας,  οι δε πολίτες βρίσκονται περισσότερο αβέβαιοι και καχύποπτοι απέναντι τους, 
µε ευθύνη της πολιτείας.

Έχει υποβαθµιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον Έλληνα πολίτη και ταυτόχρονα παρουσιάζονται ακραία φαινόµενα 
δυσλειτουργίας των κλινικών στα νοσοκοµεία,  µε οδυνηρές επιπτώσεις σε επιστηµονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Στους 16 Νόµους της Μακεδονίας και στα 26 νοσοκοµεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ, περισσότερες από τις µισές κλινικές αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα βασικής λειτουργίας, έχοντας ελάχιστους γιατρούς στο δυναµικό τους.

Πολλές χειρουργικές κλινικές αναγκάστηκαν να περιορίσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την δραστηριότητα τους 
και κάποιες ανέστειλαν πλήρως την λειτουργία τους.

Από τις 298 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων στα νοσοκοµεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ µόνο οι 129 είναι καλυµµένες (ποσοστό  43,3% !!!).
Το «Ιπποκράτειο» νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης, το µεγαλύτερο της χώρας, µαζί µε τον Ευαγγελισµό, 

βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση της χειρουργικής του δραστηριότητας.
Μειώθηκαν κατά 20.000 οι χειρουργικές επεµβάσεις, κατ’ έτος, µόνο στα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης.

Το θέµα είναι πολιτικό και η κυβέρνηση φέρει σοβαρό µερίδιο ευθύνης για την πρωτοφανή εικόνα των νοσοκοµείων µας. Επέλεξαν να 
υποβαθµίσουν το Ε.Σ.Υ. παίρνοντας αποφάσεις χωρίς την συµβουλή όσων το ζουν καθηµερινά, αλλά ούτε και ειδικών επιστηµόνων και φορέων. 

Προσχηµατική δικαιολογία η πανδηµία COVID-19, σε αντίθεση µε άλλα κράτη που υποστήριξαν πλήρως τα Εθνικά Συστήµατα Υγείας. Κατά την 
πανδηµία, η κυβέρνηση είχε την δυνατότητα να προβεί σε γενναίες παρεµβάσεις µε προσλήψεις σε ιατρικό και άλλο προσωπικό, ενίσχυση των 

υποδοµών, αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και συγκρότηση, επιτέλους, ως πρώτα βήµατα, υγειονοµικού χάρτη και 
αποτελεσµατικής πρωτοβάθµιας φροντίδας µε την χρήση και του Ταµείου Ανάκαµψης και του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Επέλεξαν το συγκεντρωτικό µοντέλο διαχείρισης της κρίσης και έτσι βρέθηκαν σε µεγάλη απόσταση από ό,τι πραγµατικά συνέβαινε 
και από τις πιεστικές ανάγκες του συστήµατος.

Οι αποφάσεις – παρεµβάσεις που ελήφθησαν για δήθεν στήριξη του Ε.Σ.Υ και των νοσοκοµείων, µε την επίταξη κλινικών στα όρια του 
κωµικοτραγικού (ιδέ Σαραφιανός), µε την επιστράτευση ιδιωτών ιατρών χωρίς κριτήρια και την "αξιοποίηση" άλλων µε το λεγόµενο µπλοκάκι, µε 
την µετακίνηση ιατρών χωρίς τεκµηρίωση και πολλά ακόµη αποδείχθηκαν επιπόλαιες και αναποτελεσµατικές. Περιοριζόταν στην απλή διαχείριση 
των ζητηµάτων, µε  ιδιωτικοποίηση περαιτέρω του τοµέα της Υγείας. Πλήρης η έλλειψη θεσµικού διαλόγου µε τους επίσηµους φορείς της Ιατρικής 

Κοινότητας και του Υγειονοµικού κλάδου. Αποφάσισαν µονοµερώς µε στόχο το ‘σύµπτωµα’, αδιαφορώντας – αγνοώντας το µακροπρόθεσµο 
αποτέλεσµα και φυσικά απέτυχαν, σε ό,τι αφορά λειτουργούς και χρήστες, αλλά πέτυχαν απολύτως στην εξυπηρέτηση των µεγάλων 

επιχειρηµατικών συµφερόντων.

Ιδιαίτερα οι  νέοι ιατροί και οι ειδικευόµενοι, αγνοούνται από κάθε θεσµικό όργανο και αντιπροσώπευση, ενώ επωµίστηκαν µεγάλο βάρος του 
προβλήµατος, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν κάπου ή να αναζητήσουν βοήθεια.

Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 
όλους τους ιατρούς, όλων των βαθμίδων, ειδικοτήτων και χώρων που ασκούν την ιατρική, 

÷Üñç óôçí  åíóõíáßóèçóç,  ôïí õøçëü åðáããåëµáôéóµü êáé ôçí áõôáðÜñíçóç ôùí ïðïßùí õðÜñ÷åé áêüµç ôï Å.Ó.Õ. êáé 
åîõðçñåôåßôáé ôï áãáèü ôçò Õãåßáò

.
Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ 

τους ιατρούς του Ιδιωτικού τομέα και το μεγάλο έργο που προσφέρουν, πέραν των άλλων και για την συνολική αντιμετώπιση 
της πανδημίας, üôáí ç êõâÝñíçóç Þôáí êáé åßíáé áðïýóá. Åßµáóôå ðáñüíôåò êáé äßðëá óå êÜèå óõíÜäåëöï ðïõ õðüêåéôáé óå 

åêâéáóµïýò êáé áõôáñ÷éêÝò ðñáêôéêÝò.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Συγκεκριμένα:
Ïîý êáé äéá÷ñïíéêü ðñüâëçµá : ¸ËËÅÉØÇ ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÙÍ

Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
Αυτόματη πρόσληψη σε κενές οργανικές θέσεις στο Ε.Σ.Υ. και σε θέση Επιμελητού Β’ των γιατρών που τελειώνουν την ειδικότητα αναισθησιολογίας, επεκτείνοντας 
τις θετικές προβλέψεις του άρθρου 26 του Νόμου 2519, με την διασφάλιση της διαφάνειας.

Κίνητρο παραγωγικότητας και αναγνώρισης της προσφοράς του αναισθησιολογικού τμήματος, με επιπλέον ουσιαστικά αμοιβή, για κάθε χειρουργική επέμβαση, 
ώστε να απαλειφθούν οι μεγάλες διαφορές με τις απολαβές του ιδιωτικού τομέα.

Αναγνώριση της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας ως ΑΓΟΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ και πρόβλεψη για επικαιροποιημένα οικονομικά, επιστημονικά και διοικητικά 
κίνητρα όπως αυτά θεσμοθετούνται στο Προεδρικό ∆ιάταγμα 131/1987.

Στόχος:
Ç ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÔÏÕ Å.Ó.Õ ÊÁÉ ÅÕÑÕÔÅÑÁ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÕÃÅÉÁÓ, ÌÅ ÏËÏÊËÇÑÙÌÅÍÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ  ÊÁÉ  ÔÇÍ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÇ ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ, ÁËËÁ ÊÁÉ ÌÅ 
ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÇ ÁÎÉÏËÏÃÇÓÇ ÌÏÍÁÄÙÍ ÊÁÉ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÊÁÉ ÊÁÈÉÅÑÙÓÇ ÊÉÍÇÔÑÙÍ

Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:

∆ιαμόρφωση υγειονομικού χάρτη σε κάθε περιφέρεια με στόχο την αυτάρκεια και αυτονομία σε ιατρικό και άλλο προσωπικό, υποδομές, εξειδικεύσεις, ειδικά 
τμήματα και μονάδες εντατικής θεραπείας. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται η καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού, δωρεάν και έγκαιρα, με ποιοτικές και 
σύγχρονες υπηρεσίες.

Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για πλήρωση όλων των οργανικών θέσεων,  αρχής γενομένης από τις κλινικές που κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας.

Αναμόρφωση του ιατρικού μισθολογίου με αναγνώριση του έργου και αύξηση των απολαβών, τακτικών και εφημεριακών. Είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα, οι αμοιβές 
των ιατρών να κινούνται στο 1/3 των αμοιβών στην Ρουμανία ...

Ανάπτυξη Π.Φ.Υ. με Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, 24ωρης λειτουργίας/εφημερίας σε κάθε καλλικρατικό δήμο. Λειτουργική διασύνδεση με δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια νοσοκομεία, με την χρήση και της τηλεϊατρικής και άμεση διακομιδή ή αναπομπή του ασθενούς, στην ανώτερη βαθμίδα, όταν χρειάζεται.
ÁíÜëçøç áðü ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç ôçò ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò Ð.Ö.Õ. µå ðüñïõò  êáé áñµïäéüôçôåò. ÏéêïãåíåéáêÞ éáôñéêÞ µå èÝóðéóç ïµÜäáò õãåßáò êáé 
ïñãáíùµÝíï äßêôõï ãýñù áðü ôá Ê.Õ. Áóôéêïý Ôýðïõ. ÓôåëÝ÷ùóç µå ãéáôñïýò åéäéêïôÞôùí üëùí ôùí ÐÖÕ êáé åðáíáðñüóëçøç üëùí ôùí áðïëõµÝíùí ôï 2014. Åëåýèåñç 
åðéëïãÞ ãéáôñïý, áðü ôïõò ðïëßôåò, µå Ýíôáîç óôï óýóôçµá ôïõ "ðñïóùðéêïý ãéáôñïý" êáé ôùí éäéùôþí óõíáäÝëöùí ðïõ ôï åðéèõµïýí.

Υιοθέτηση κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους ειδικευόμενους ιατρούς ανά την επικράτεια. Äçµéïõñãßá ôïõ èåóµïý ôïõ õðåýèõíïõ åêðáßäåõóçò óå êÜèå 
êÝíôñï åêðáßäåõóçò. Äçµéïõñãßá íÝùí äõíáôïôÞôùí åêðáßäåõóçò ôùí åéäéêåõïµÝíùí µå ôçí äçµéïõñãßá äéêôýïõ íïóïêïµåßùí, µå ðõñÞíá ôï íïóïêïµåßï åêðáßäåõóçò, 
üðïõ ï åéäéêåõüµåíïò èá µðïñåß íá µåôáêéíåßôáé ãéá óõãêåêñéµÝíï ÷ñïíéêü äéÜóôçµá óôéò Üëëåò äïµÝò ôïõ äéêôýïõ (äåõôåñïâÜèµéá íïóïêïµåßá, Ð.Ö.Õ) õðïóôçñßæïíôáò 
ôéò äïµÝò áõôÝò êáé ï ßäéïò íá Ý÷åé µåãáëýôåñï öÜóµá åêðáßäåõóçò. ÄéáóöÜëéóç ôçò ðïéüôçôáò åêðáßäåõóçò µå ôáêôéêÞ áîéïëüãçóç ôùí µïíÜäùí ðáñï÷Þò 
åêðáßäåõóçò êáé åíßó÷õóç áõôþí ðïõ Ý÷ïõí áíÜãêç.

Ανάλογες ρυθμίσεις και για την διαρκή εκπαίδευση των ειδικών ιατρών, µåôÜ áðü ðñïôÜóåéò ôùí åðéóôçµïíéêþí åôáéñåéþí êáé óýµöùíá µå ôéò âÝëôéóôåò äéåèíåßò 
ðñáêôéêÝò.

∆ιασφάλιση και ενίσχυση τον νοσοκομείων εκπαίδευσης με κέντρα προσομοίωσης εκπαίδευσης (simulation), üðïõ ïé åéäéêåõüµåíïé éáôñïß èá Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
ðñáêôéêÞò åîÜóêçóçò ðñéí ôçí åðáöÞ µå ôïí áóèåíÞ êáé ïé åéäéêïß éáôñïß èá åêðáéäåýïíôáé óå íÝåò ôå÷íéêÝò êáé ôå÷íïëïãßåò. ÄéáóöÜëéóç ôçò áóöÜëåéáò êáé øõ÷éêÞò 
õãåßáò ôùí éáôñþí, µå õðçñåóßåò øõ÷ïëïãéêÞò õðïóôÞñéîçò êáé íïµéêÞò åíçµÝñùóçò êáé óõíäñïµÞò.

Ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την εύρυθμη και ανεμπόδιστη λειτουργία της κλινικής Μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, µå ðáñÜëëçëç 
åíßó÷õóç ôïõ èåóµïý ôçò äùñåÜò ôùí ïñãÜíùí.

Ðñïûðüèåóç üµùò, ãéá ôçí áíáãÝííçóç ôïõ Å.Ó.Õ êáé ôïõ åõñýôåñïõ ôïµÝá õãåßáò, åßíáé ç ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÇ ÁÍÁÔÑÏÐÇ ôùí éäåïëçðôéêþí êáé áíá÷ñïíéóôéêþí  
ðïëéôéêþí ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ çèåëçµÝíá õðïâáèµßæïõí ôï áãáèü ôçò õãåßáò êáé ôï Ýñãï ðïõ ôåëåßôáé ôüóï óôá äçµüóéá íïóïêïµåßá êáé êÝíôñá õãåßáò, üóï êáé åêôüò 
áðü ôïõò éäéþôåò éáôñïýò.

Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» έχει ως προτεραιότητα τον ασθενή και τον πολίτη και την πλήρη αξιοπρέπεια του Ιατρού.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ðùò ç ðëÞñçò êáé õøçëïý åðéðÝäïõ êÜëõøç ôùí õãåéïíïµéêþí áíáãêþí áðïôåëåß áíáðüóðáóôï óôïé÷åßï µéáò óýã÷ñïíçò êáé áíèñþðéíçò êïéíùíßáò  êáé  
óôï÷åýïõµå íá ôçí áðïëáµâÜíåé êÜèå ðïëßôçò áõôÞò ôçò ÷þñáò.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ, åðïµÝíùò, µéá áíïé÷ôÞ - äçµïêñáôéêÞ êïéíùíßá, ðïõ åßíáé äéêáéüôåñç êáé áðïôåëåóµáôéêüôåñç áðü êÜèå áõôáñ÷éêÞ - êëåéóôÞ êïéíùíßá.

Êé áõôü ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ µå ôç óõµµåôï÷Þ, ôï äéÜëïãï, ôçí áîéïðéóôßá, ôçí äéáöÜíåéá, ôç ëïãïäïóßá êáé ôïí óåâáóµü ôùí áôïµéêþí êáé óõëëïãéêþí äéêáéùµÜôùí.

Ïé Éáôñéêïß Óýëëïãïé ïöåßëïõí íá äéáäñáµáôßæïõí êáèïñéóôéêü ñüëï óôá ôåêôáéíüµåíá êáé, Üñá, íá åßíáé óôï ðëåõñü ôùí ãéáôñþí êáé ôçò êïéíùíßáò êáé ü÷é ðïëéôéêü 
õðïóôÞñéãµá ôïõ õðïõñãïý, íá ëáµâÜíïõí ðñùôïâïõëßåò åíçµÝñùóçò êáé äñÜóçò óå æçôÞµáôá äçµüóéáò õãåßáò êáé ðñüëçøçò, éäéáßôåñá óå ü,ôé áöïñÜ ôç íÝá ãåíéÜ 
êáé åõáßóèçôåò ïµÜäåò êáé ðñïâëÞµáôá êáé íá õðåñáóðßæïíôáé ôçí áîéïðñÝðåéá üëùí, éáôñþí êáé áóèåíþí.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πάντα µπροστά στις µεγάλες ιστορικές αλλαγές!

Η «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ συγκεκριμένες, ουσιαστικές προτάσεις 

ãéá ôá ïîõµÝíá ëåéôïõñãéêÜ ðñïâëÞµáôá,  èÝôïíôáò ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí åíßó÷õóç ôïõ Å.Ó.Õ êáé ôçí õðåñÜóðéóç 
ôçò Üóêçóçò ôçò ÉáôñéêÞò êáé ôùí ëåéôïõñãþí ôçò, ïðïõäÞðïôå êáé áí äñáóôçñéïðïéïýíôáé.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


