Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Λειβαδιάς
(2017)
Αγαπητές/ Αγαπητοί συνάδελφοι
Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς αποφάσισε τη
σύγκλιση της σημερινής εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, η οποία έχει ως
θεσμοθετημένα θέματα τα παρακάτω:


Τον οικονομικό απολογισμό των τελευταίων 3 ετών.



Τον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2017.



Την ενημέρωσή σας για τα πεπραγμένα του συμβουλίου μας την

τελευταία τετραετία.


Την εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τη σημερινή γενική μας συνέλευση σκιάζει, και πάλι, η μεγάλη κρίση,

κοινωνική και οικονομική, που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την κοινωνία και
το λαό της.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, όπως και ολόκληρος ο ιατρικός κόσμος,
αντιμετωπίσαμε μια πληθώρα σημαντικών θεμάτων

και πολύ κρίσιμων

ζητημάτων, τα οποία δημιούργησε η βίαιη δημοσιονομική αναπροσαρμογή,
με τις μεγάλες περικοπές στον τομέα της υγείας (κάτω από το 6% του
ΑΕΠ), ως αποτέλεσμα, και αυτή, των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Οι τεράστιες περικοπές που συνεχώς επιβάλλονται έχουν αποδυναμώσει
την ιατρική λειτουργία και έχουν οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, στην
εγκατάλειψη και στην αδυναμία περίθαλψης πολλών πολιτών.

Οι μισθοί των ιατρών, τα οικονομικά των νοσοκομείων και των δημοσίων
δομών έχουν μειωθεί σε εξευτελιστικά επίπεδα. Οι μεγάλες ελλείψεις σε
έμψυχο και άψυχο υλικό, η υπονόμευση εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, οι καθυστερήσεις πληρωμών σε παρόχους υγείας, οι
απλήρωτες εφημερίες, συνθέτουν ένα σκηνικό ντροπής και αγανάκτησης, με
διαρκώς αυξανόμενη ταλαιπωρία για ιατρούς και πολίτες.
Η μείωση των παροχών υγείας, η εξευτελιστική αμοιβή τους, η
επιβάρυνση των ασφαλισμένων με την αυξανόμενη συμμετοχή και ο
περιορισμός των παροχών υγείας των ασφαλισμένων, συνοδεύουν τον
θνησιγενή αυτό οργανισμό, ο οποίος απέχει κατά πολύ από ένα οργανωμένο
σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Όσον αφορά τη λειτουργία του ΠΕΔΥ, η λάθος πολιτική της
προηγούμενης ηγεσίας αλλά και της κυβέρνησης συνολικά, οδήγησε σε
αποδυνάμωση των μονάδων υγείας, στη βίαιη αποπομπή 2.500 ιατρών, σε
στέρηση των πολιτών των ιατρών που χρόνια είχαν συνηθίσει και σε
απαξίωση του ρόλου και της λειτουργίας αυτών που παρέμειναν.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

...................................................................................................................

Οι παραπάνω διαμορφωμένες συνθήκες επιτάσσουν την ενότητα, τη
συναδελφικότητα και την κοινή δράση, θεωρώντας το πρόβλημα του ενός
πρόβλημα όλων.

Ο Σύλλογός μας, ως θεσμοθετημένος από την πολιτεία φορέας,
προσπάθησε να υπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα του
κλάδου μας, συμμετέχοντας σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, με απεργιακές
κινητοποιήσεις και ενημερώσεις στα ΜΜΕ.
Δραστηριότητες
Φτάνοντας στο τέλος και αυτής τριετίας, θα ήθελα να αναφερθώ, εν
συντομία, σε όσα πραγματοποιήσαμε συλλογικά όλα τα ενεργά μέλη του
Ιατρικού Συλλόγου Λιβαδειάς. Μία περίοδος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς
οργανώθηκαν αρκετές εκδηλώσεις, ομιλίες και πρωτοβουλίες προς όφελος
όλων των συμπολιτών μας, υπηρετώντας ταυτόχρονα με σεβασμό το ιατρικό
λειτούργημά μας.
Πρώτα απ΄ όλα, θα ήθελα να αναφερθώ στην δημιουργία και λειτουργία
του κοινωνικού

ιατρείου, το οποίο έγινε, σε συνεργασία με το δήμο

Λιβαδειάς, ύστερα από απόφαση γενικής συνέλευσης.

Μία σημαντική

προσπάθεια για συμπολίτες μας, οι οποίοι χρειάζονται άμεσα ιατρική
βοήθεια, παρέχοντάς τους πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το
κοινωνικό Ιατρείο λειτουργεί, μέχρι σήμερα, δύο (2) φορές τον μήνα, στον
χώρο του ΚΑΠΗ Λειβαδιάς, και θα ήθελα βέβαια, να απευθύνω ένα θερμό
ευχαριστώ στους εθελοντές συναδέλφους, οι οποίοι προσφέρουν την
σημαντική βοήθειά τους.
Συνεχίζουμε όμως να στηρίζουμε την προσπάθεια της Αρωγής της Ιεράς
Μητρόπολης, παραπέμποντας ανασφάλιστους- άνεργους πολίτες σε ιδιώτες
γιατρούς κατόπιν δικής μας παρέμβασης.
Επίσης, μέσα σε αυτήν την τριετία, πραγματοποιήθηκε η μετακόμιση των
γραφείων μας σε νέες εγκαταστάσεις, στο Εργατικό Κέντρο Λειβαδιάς,

λόγω βέβαια των δυσμενών οικονομικών δεδομένων μας, και σε αυτό το
σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε θερμά για τη φιλοξενία αυτή.
Παράλληλα, οργανώσαμε μία σειρά εκδηλώσεων όπως:


Τη διημερίδα στο συνεδριακό κέντρο Λειβαδιάς με θέμα τον καρκίνο

του πεπτικού συστήματος με τίτλο «Από τη σύγχρονη τεχνολογία στην
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία» (Πρωτοβουλία του καθηγητού κ. Ιωάννη
Μπράμη).


Το πολυθεματικό συνέδριο Αράχωβας, το οποίο οργανώθηκε δύο

συναπτά έτη με μεγάλη ανταπόκριση.


Την

ημερίδα για τη φυματίωση σε συνεργασία με την

πνευμονολογική εταιρεία και ομιλήτρια την κ. Σταματία Τσικρικά.


Θέλοντας

να

προάγουμε

το

πνεύμα

του

εθελοντισμού,

πραγματοποιήσαμε ημερίδα στον Ορχομενό τον περασμένο Ιούλιο για
εθελοντική προσφορά μυελού των οστών, όπου υπήρξε αξιοσημείωτη
συμμετοχή

εθελοντών πολιτών.

Επίσης,

καλύψαμε εθελοντικά τις

κατασκηνώσεις του δήμου μας με την σημαντική βοήθεια του συναδέλφου
κ. Κερασίδη.


Σε συνεργασία με την αντικαρκινική εταιρεία τον περασμένο Μάιο,

διοργανώσαμε ομιλίες για την άνοια, την οστεοπόρωση και την κατάθλιψη
με θέμα «Οι ανακαλύψεις της ιατρικής επιστήμης χαρίζουν υγεία, ομορφιά
και χαρά στη ζωή μας» με ομιλητές, τον κ. Άγγελο Ασίμη και τους

καθηγητές κκ. Συρίγο και Μελισσά,

ενώ έγινε και η βράβευση της

Προέδρου του Συλλόγου μας, σαν ένδειξη ιδιαίτερης εκτίμησης και
αναγνώρισης, της αντικαρκινικής εταιρείας προς τον Σύλλογο μας, για την
πολυετή και πολυδιάστατη συνεργασία μας.


Οργανώσαμε συνέδριο με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

για ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου τον περασμένο Ιανουάριο
ενώ παρακολουθώντας και την επικαιρότητα, συμμετείχαμε και στο πλαίσιο
υποστήριξης των προσφύγων (Πρόσφυγας δεν γίνεσαι από επιλογή) στο
συνεδριακό κέντρο Λιβαδειάς.
Ο Σύλλογος με μία σειρά δραστηριοτήτων προσπάθησε να συμβάλλει στην
ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και την ένταξή τους στα
σχολεία του δήμου μας. Παράλληλα, μεριμνήσαμε για τον ιατρικό
παιδιατρικό έλεγχο όσον αφορά τον εμβολιασμό τους στο Γενικό
Νοσοκομείο Λειβαδιάς.


Σε

συνεργασία

πραγματοποιήσαμε

στις

με

το

Εμπορικό

16/12/2015

Επιμελητήριο

ομιλία

με

θέμα

Λιβαδειάς,
:

Ιατρική

αποεπαγγελματοποίηση ή δυναμικό μοντέλο συνετών προσδοκιών στην
Ιατρική με εισηγητή τον κ. Γκατζιά.


Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ο σύλλογος μας διοργάνωσε πρόγραμμα

ΚΑΡΠΑ στην κεντρική πλατεία της πόλης, το οποίο έτυχε μεγάλης
ανταπόκρισης από τον κόσμο. Ομιλητές ήταν η Πρόεδρος κα Τρομπούκη, ο
αντιπρόεδρος κ. Κρίκος, ο κ. Ν. Γατής και η κ. Τσιροπούλα.

Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ:


Στο θέμα των παιδιάτρων. Υπήρξε δυναμική παρέμβαση του

συλλόγου μας για το θέμα της απόσπασης των παιδιάτρων από το Γενικό
Νοσοκομείο Λειβαδιάς

στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με επιστολές

διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς, αλλά και με αναφοράκαταγγελία προς τον κύριο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λιβαδειάς.


Στην προσπάθεια κάλυψης

επειγόντων περιστατικών στο Γενικό

Νοσοκομείο Λιβαδειάς, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Στο θέμα
ενεπλάκη κατόπιν δικής μας επιθυμίας και ο νομικός σύμβουλος του
Πανελληνίου για την παροχή της απαραίτητης γνωμοδότησης..


Στο 17ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο ΚΕΕΛΠΝΟ για λοιμώξεις με

θέμα αντιμικροβιακή θεραπεία στην πρωτοβάθμια θεραπεία (Γιαμαρέλου
και Κανελλακοπούλου) Οκτώβριος 2015 στο Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς


Επίσης, διοργανώσαμε μία ξεχωριστή εκδήλωση για τις ευεργετικές

ιδιότητες της μουσικής στην ομαλή λειτουργία της καρδιάς με ομιλητή τον
καρδιολόγο κ. Δρίτσα


Υπήρξε ομαδική ασφαλιστική κάλυψη μετά από εξέταση προσφορών,

το ΔΣ δε, επέλεξε την AXA ασφαλιστική, για την κάλυψη των μελών του
με ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας. Η συμμετοχη στην ασφάλιση αποτελεί
ελεύθερη επιλογή των μελών μας.


Τέλος, διοργανώσααμε σεμινάριο σε συνεργασία το ΚΕΚ ΣΠΟΥΔΗ,

ωστε να υπάρχει η κατάλληλη κατάρτιση των συνεργατών των ιατρών στα
ιατρεία της πόλης μας.
Όσον αφορά τις δραστηριότητές μας για τη λειτουργία των νοσοκομείων
Λειβαδιάς και Θήβας, ήταν αδύνατο να μείνουμε απαθείς στην κατάσταση
που επικρατούσε και επικρατεί στα δύο παραπάνω νοσοκομεία .

Οι θέσεις μας είναι:


Να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία



Καμία νοσοκομειακή κλίνη να μην καταργηθεί



Καμία νοσηλευτική μονάδα να μην υπολειτουργήσει



Όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό τους, αλλά και θα

πρέπει να στελεχωθούν με πλήρωση των θέσεων σε μόνιμους υπαλλήλους,
νοσηλευτικού- τεχνικού και διοικητικού προσωπικού


Όχι στην ανεργία και την μετανάστευση των νέων άξιων και ικανών

επιστημόνων


Όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας
Θα πρέπει να συγκροτηθεί κοινωνικό μέτωπο για την καταπολέμηση της

παραοικονομίας στο χώρο της υγείας, της σπατάλης, της συναλλαγής κ της
εκμετάλλευσης των αρρώστων.
Σε συνεργασία με το δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ΓΣΕΕ, την
ΑΔΕΔΥ, ενωθήκαμε με κοινές δράσεις για μία περίθαλψη που δεν θα
εξαθλιώνει αλλά θα σέβεται και θα στηρίζει κάθε πολίτη. Πρότασή μας ήταν
να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό υγείας, και επειδή δεν
αρκεί μία μόνο συνάντηση μαζί του, αποφασίσαμε να κάνουμε συνεχείς
παρεμβάσεις για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία τόσο των
νοσοκομείων μας όσο και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νομού μας
Διευθετήσαμε τα νομικά ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
θητείας μας πάντοτε δια μέσου νομικής βοήθειας, είτε του νομικού
συμβούλου του ΠΙΣ, είτε απευθυνόμενοι σε νομικό σύμβουλο στη Λειβαδιά.

ΘΕΣΕΙΣ
Οι θέσεις μας σταθερές:
1.

Συλλογική σύμβαση με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς

Συλλόγους.
2.

Ανοιχτές συμβάσεις με όλους τους ιατρούς, με κατά πράξη και

περίπτωση αμοιβή, χωρίς περιορισμούς.
3.

Κάλυψη των πραγματικώναναγκών σε επισκέψεις ασφαλισμένων.

Μέχρι σήμερα καλύπτονται μέχρι 11.000.000 επισκέψεις.Οι πραγματικές
ανάγκες υπολογίζονται στις 30.000.000 επισκέψεις λόγω αποδυνάμωσης
των δομών του ΠΕΔΥ.
4.

Αύξηση της ιατρικής επίσκεψης από το εξευτελιστικό ποσό των 10

ευρώ στα 20 ευρώ,
Έτσι και σήμερα απαιτούμε:


Τη δημιουργία, επιτέλους, Υγειονομικού Χάρτη της χώρας



Την καθιέρωση ενός ενιαίου εξωνοσοκομειακού συστήματος ΠΦΥ,

το οποίο θα εξυπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες και που θα αξιοποιεί το
σύνολο του εξωνοσοκομειακού δυναμικού και των ιατροτεχνολογικών
υποδομών.


Τη θεσμοθέτηση Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τον

Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους, με ελεύθερη ένταξη όλων των
επιθυμούντων, με κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή, κάλυψη των αναγκών
των ασφαλισμένων σε επισκέψεις και διατήρηση του δικαιώματος στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση των πιστοποιημένων ιατρών.



Τη διασφάλιση της νοσοκομειακής υποδομής σε κάθε Νομό, με

πλήρη εξοπλισμό, στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό και εφαρμογή
αξιόπιστων και ασφαλών προτύπων και προγραμμάτων ασφαλούς
εφημέρευσης.


Την παρέμβαση- συμμετοχή μας σε ζητήματα που αφορούν:

-

τον Τομέα Υγειονομικών του ΕΦΚΑ και τις ανεξόφλητες οφειλές των

Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ,
-

την άγρια φορολόγηση, η οποία εμποδίζει κάθε παραγωγική

διαδικασία,
-

τον ιατρικό πληθωρισμό,

-

την ανεργία με αποτέλεσμα την μετανάστευση,

-

τη δυσφήμιση – συκοφάντηση του ιατρικού σώματος και,

τη διαρκή επιμόρφωση – εκπαίδευση των ιατρών.
Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω πως ο Ιατρικός Σύλλογος Λιβαδειάς,
όπως όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, θεσμοθετήθηκε από την πολιτεία
να αναλάβει την χορήγηση αδειών σε ιδιωτικά ιατρεία. Μέχρι τώρα ο
σύλλογός μας έχει ελέγξει και έχει αδειοδοτήσει δεκάδες ιδιωτικά ιατρεία.
Ως πρόεδρος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποψινή
παρουσία σας αλλά και για τη συνεχή υποστήριξή σας στο έργο που εσείς
μας αναθέσατε. Μία καλή συνεργασία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας
και να φανούμε αντάξιοι των όποιων προσδοκιών. Θεωρώ πως, παρά τις
όποιες διαφωνίες μας και τις δυσκολίες που συναντήσαμε, αξιοποιήσαμε
όλοι μας το μέγιστο των δυνατοτήτων μας και επιχειρήσαμε αλλαγές προς
όφελος τόσο των συναδέλφων ιατρών όσο και των πολιτών.

Σας ευχαριστώ πολύ!

