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Μετά την άνευ προηγουμένου περικοπή των εφημερευόντων γιατρών 
των Κέντρων Υγείας του νομού Πιερίας (Αιγινίου και Λιτοχώρου) από τη 
διοίκηση του Νοσοκομείου Κατερίνης, κάποιοι συνάδελφοι από το ΚΥΓ 
Αιγινίου βρεθήκαμε σε συνέλευση των γιατρών του Γ. Ν. Κατερίνης, για να 
ενημερωθούμε για τις τεκταινόμενες διεκδικήσεις του κλάδου το τελευταίο 
διάστημα. Για την ιστορία, παρά την προσχηματική αιτιολόγηση της 
παραπάνω περικοπής ως οικονομικά αναγκαίας γρήγορα έγινε φανερή η 
αντεκδικητική της φύση (μέτρο αντιποίνων στην εναντίωση των γιατρών στην 
επιστημονικά απαράδεκτη και επικίνδυνη για τους ασθενείς λειτουργία του 
ΤΕΠ Κατερίνης).

Όταν μετά τις ενημερώσεις και επίκαιρες συζητήσεις, μια συνάδελφος 
θέλησε να ενημερώσει το σώμα της συνέλευσης για την απόφαση της 
διοίκησης που επιδεινώνει δραματικά το επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση 
των επειγόντων περιστατικών, τους όρους εφημέρευσής μας καθώς επίσης 
περικόπτει το ιατρικό εισόδημα (το οποίο καλώς ή κακώς και μέχρι 
ανθηρότερων συνδικαλιστικά ημερών συμπληρώνεται από τις 
κακοπληρωμένες εφημερίες) διαπιστώσαμε εμβρόντητοι ότι οι επιλογές της 
διοίκησης βρήκαν αρωγούς κάποιους από τους παρευρισκόμενους 
γιατρούς…

Πρώτος και καλύτερος ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας κος 
Τσούνος, ο οποίος μας επιτέθηκε με το πιο αντισυναδερφικό ύφος 
κατακεραυνώνοντας ως άλλος Δίας την επιστημονική μας κατάρτιση (αφού δε 
θεωρήσαμε εαυτούς ικανούς να μεταμορφωθούμε σε ΤΕΠάρχες-ισσες εν μία 
νυκτί, σύμφωνα με τις επιταγές του διοικητή) και απειλώντας ταυτόχρονα ότι 
θα μας ανταμείψει με πολλά μηδενικά στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. 
Ανερυθρίαστα δήλωσε ότι «εμείς είμαστε διαχειριστές» (των εφημεριακών 
κονδυλίων) μιλώντας προφανώς για τον εαυτό του σε πληθυντικό 
μεγαλοπρεπείας (μιας και οι άμεσα θιγόμενοι δεν ερωτηθήκαμε καν) 
ομολογώντας έτσι την άμεση εμπλοκή του στην περικοπή των εφημεριών. 
Έτσι επικυρώθηκε το διαζύγιό του με τους εργαζόμενους που διεκδικούν και η 
σύμπραξή του με τους διαχειριστές- διοικητές που περικόπτουν. 
Βασιλικότερος του βασιλέως, όπως άλλωστε είχε δώσει δείγμα γραφής το 
τελευταίο διάστημα( κόβοντας αναιτίως εκπαιδευτικές άδειες συναδέρφων στα 
ΚΥΓ), ούτε λίγο ούτε πολύ μας δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι γιατροί στην 
πρωτοβάθμια είμαστε της κατώτατης υποστάθμης, χωρίς τα ίδια δικαιώματα 
με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, χωρίς ευθύνες ή εργασιακό φόρτο και σε 
ένα crescendo  αυταρχισμού αποφάνθηκε ότι αν ήταν διοικητής θα έκλεινε …
τα κέντρα υγείας. Ίσως ο υπουργός υγείας θα έπρεπε να είχε συμβουλευτεί 
τον κο Τσούνο προτού συντάξει το προσχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια για 
να ξεμπερδεύει μια και καλή μ’ αυτό το βάσανο…



Αλλά δυστυχώς οι επίδοξοι διαχειριστές ήταν περισσότεροι του ενός…
Μετά το πρώτο σοκ αντικρύσαμε μαινόμενο διευθυντή τμήματος ο οποίος μας 
παρότρυνε να κουνήσουμε τα κεφάλια μας ή να κουνηθούμε απ’τη θέση μας 
που θέλουμε οι αναιδείς να εξισωθούμε με τους νοσοκομειακούς 
συναδέρφους μας (λες κι  η διατήρηση της εφημερίας σε ασφαλή πλαίσια 
πρέπει να είναι προνόμιο μόνο των νοσοκομειακών)….  Όταν επισημάναμε 
τον κίνδυνο να μείνει μόνη της η παιδίατρος στο ΚΥΓ  λόγω συνοδείας 
περιστατικού σε διακομιδή από το συνεφημερεύοντα γενικό γιατρό ή 
παθολόγο, καθώς σύμφωνα με τα νέα μέτρα ο αριθμός των εφημερευόντων 
γιατρών δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο, εισπράξαμε αφελείς τουλάχιστον 
δηλώσεις του τύπου «η παιδίατρος είναι πάνω απ ’όλα γιατρός και μπορεί να 
διεκπεραιώνει κάθε περιστατικό, ακόμα και καρδιολογικό. Εξάλλου μπορεί να 
συμβουλεύεται τους γιατρούς του νοσοκομείου από το τηλέφωνο ».    

Δυστυχώς, η παρουσία του συνδικαλιστή εκπροσώπου στην ΕΝΙΚΕΜ 
και προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου κου Βαρσαματζή δεν μπόρεσε 
να αποτρέψει την ολομέτωπη επίθεση του κου Τσούνου και των αρωγών του. 
Παρά τις μέχρι τότε προφορικές δηλώσεις συμπαράστασης, παρέμεινε 
σιωπηλός και αμέτοχος στις εναντίον μας προκλήσεις.

Όσο για μας, όσο και να κουνήσουμε τα κεφάλια μας και να 
κουνηθούμε απ’ τις θέσεις μας εξακολουθούμε πεισματικά να πιστεύουμε σε 
κάποια αυτονόητα. Καλούμε όσους και όσες θεωρούν αυτονόητη τη 
συναδερφική αλληλεγγύη, τη διεκδίκηση καλύτερων εργασιακών συνθηκών 
για όλους μας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
να αποστασιοποιηθούν από τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές. Όσοι και όσες 
θεωρούν ότι οι τραγικές πράγματι ελλείψεις του νοσοκομείου δεν μπορούν να 
αποτελούν άλλοθι για τις περικοπές στην πρωτοβάθμια, ότι οι εργαζόμενοι σε 
όλες τις δομές της δημόσιας περίθαλψης οφείλουν από κοινού να παλέψουν 
για περαιτέρω αναβάθμιση να καταδικάσουν παρόμοιες συμπεριφορές. 
Καλούμε τέλος το επιστημονικό συμβούλιο και τους συνδικαλιστικούς 
εκπροσώπους να λάβουν ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα ενάντια στις 
διασπαστικές τακτικές.
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