ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 12 – ΣΕΡΡΕΣ – Τ.Κ. 62122
Τηλ: 23210 22202 - Fax: 23210 22910
e-mail: iatr-ser@otenet.gr

Σέρρες, Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Α.Π: 390

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Φθάνοντας στο τέλος της θητείας μας θα πραγματοποιήσουμε μια μικρή αναδρομή για
να εντοπίσουμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, τι παραλείψαμε να κάνουμε, ώστε αφ’
ενός να έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου τη δυνατότητα να κρίνουν σωστά το απερχόμενο
Συμβούλιο και αφ’ ετέρου το επόμενο να διαθέτει μια «βάση πάνω στην οποία θα μπορεί να
πατήσει» και τελικά να αναδειχθεί καλύτερο.
Παρακάτω θα παρατεθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της θητείας μας, με σειρά που
δεν είναι απαραίτητα σπουδαιότητας:
Η μακρύτερη διάρκειά της σε σχέση με τα όλα τα προηγούμενα Συμβούλια.
Παρατάθηκε δύο φορές κατά έξι μήνες, γεγονός το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα δικής
μας επιλογής, ούτε γνωστό εκ’ των προτέρων και προκάλεσε κάποια κόπωση στα μέλη
του Δ.Σ.
Η συρροή πειθαρχικών υποθέσεων κατά μελών του Συλλόγου. Υπήρξε πληθώρα ποινών
που επιβλήθηκαν από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ και άλλες αρχές, λόγω πραγματικών ή
φανταστικών παραβάσεων σχετικών με τη συνταγογράφηση, τα επιθέματα κλπ. Όλες
αυτές κοινοποιούταν στο Σύλλογο και το Δ.Σ. έπρεπε να αποφασίσει αν θα ασκήσει
επιπλέον και πειθαρχική δίωξη κατά των συναδέλφων. Σ’ αυτές προστέθηκαν
καταγγελίες από ασθενείς, διαπληκτισμοί μεταξύ μελών, διάφορες παραβάσεις νόμων,
δεοντολογίας κλπ ώστε να προκύψει ήταν ένας μεγάλος και δυσάρεστος φόρτος
εργασίας για το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι περισσότερες υποθέσεις
διεκπεραιώθηκαν χωρίς να φθάσουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ακούσαμε κριτική
άλλοτε για υπερβολική επιείκεια και άλλοτε για υπερβολική αυστηρότητα. Ίσως η
πραγματικότητα ήταν κάπου στη μέση.
Για πρώτη φορά, σύμφωνα με το νέο Νόμο, διεξήχθη στο Σύλλογο και με εντολή
του Δ.Σ. ένορκη διοικητική εξέταση προς διερεύνηση καταγγελίας ασθενούς (για
ιατρικό σφάλμα) την οποία διεκπεραίωσε υποδειγματικά ο κ. Καραχάλιος.
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Τα επόμενα Συμβούλια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα βρεθούν σε ακόμη πιο
δύσκολη θέση στον τομέα αυτό και να είναι έτοιμα να εργασθούν με δικαιοσύνη, αλλά
και μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Ο πρόεδρος, δύο πρώην πρόεδροι του Δ.Σ. και ο κ. Γεωργιτζίκης βρέθηκαν
κατηγορούμενοι στο Εφετείο για κακούργημα και προβλεπόμενη ποινή έως και ισόβια,
για την υπόθεση της ΔΕΥΑΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει και ένας
εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου. Αν και τελικά αθωώθηκαν, το αποτέλεσμα ήταν
σημαντική δαπάνη για τα δικαστικά και νομικά έξοδα και αντίστοιχη οικονομική και
ψυχολογική επιβάρυνση για τον καθένα. Υπήρξε η σκέψη της παραίτησης από το ΔΣ της
ΔΕΥΑΣ, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκε, διότι ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου είναι
κατά κάποιο τρόπο ο εγγυητής για την ποιότητα του νερού που πίνουμε καθώς η
εταιρεία δεν διαθέτει ούτε Χημικό, ούτε Βιολόγο, ούτε εργαστήριο (!) και ο έλεγχος
γίνεται από εξωτερικούς συνεργάτες.
Κατατέθηκε επίσης μήνυση κατά του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα
(από συνάδελφο του οποίου η εγγραφή στο Σύλλογό δεν έγινε δεκτή για νόμιμο λόγο),
η οποία ευτυχώς μπήκε από τον Εισαγγελέα στο αρχείο, διότι προφανώς ήταν αβάσιμη
και παράλογη.
Επί πλέον, υπήρξε και μία τουλάχιστον περίπτωση σωματικής επίθεσης κατά δύο
κυριών συναδέλφων που εφημέρευαν σε ΚΥ. Προφανώς συμβαίνουν πολύ
περισσότερα περιστατικά λεκτικών επιθέσεων και προσβολών. Όσο τέτοιες
συμπεριφορές μένουν ατιμώρητες και προβάλλονται – έστω και αρνητικά – από τα
ΜΜΕ, οι δράστες τους θα βρίσκουν περισσότερους μιμητές…
Αύξηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο Σύλλογο και τις οποίες προηγουμένως
είχαν κρατικές υπηρεσίες. Π.χ. Άδειες λειτουργίας εργαστηρίων - ιατρείων. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με τα πολλαπλά ιατρεία που μπορεί να διατηρεί κάθε Ιατρός σε
περιφέρειες πολλών Ιατρικών Συλλόγων, οδηγεί σε μεγάλη επιβάρυνση της
γραμματείας όπως και των συναδέλφων που απαρτίζουν τις αντίστοιχες επιτροπές.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες του σώματος στην κα Πανηγυροπούλου και τους
κυρίους Χατζίκα, Αλεξιάδη, Βελιώτη, Γεωργιτζίκη και Γιαννισλή για τον πολύτιμο χρόνο
που διαθέτουν και την ταλαιπωρία που υφίστανται χωρίς κανένα προσωπικό όφελος.
Στο προσεχές διάστημα αναμένεται η μεταφορά και άλλων αρμοδιοτήτων στους
Ιατρικούς Συλλόγους.
Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, βρεθήκαμε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε
βοήθεια για το έργο της κας Λαμπριανίδου από άλλα ικανά πρόσωπα. Ευτυχώς,
μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα απασχόλησης για πρακτική άσκηση
φοιτητών ΤΕΙ και σπουδαστών ΕΠΑΛ.
Ανανεώθηκε και εμπλουτίσθηκε ο εξοπλισμός πληροφορικής των γραφείων. Είχαμε
αρχίσει να δημιουργούμε μια καινούργια βάση δεδομένων των μελών μας, όμως η
προσπάθεια διακόπηκε, επειδή ο ΠΙΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εγκαταστήσει μια
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γενική – πανελλήνια βάση, στην οποία θα έχουμε πρόσβαση δικτυακά. Αυτή όμως,
τρεισήμισι σχεδόν χρόνια μετά (και με άγνωστο κόστος) δεν λειτουργεί ακόμη
ικανοποιητικά.
Έγιναν επίσης διάφορες προσθήκες και βελτιώσεις στο χώρο, την επίπλωση και
τον εξοπλισμό των γραφείων.
Η εξωστρέφεια του Συλλόγου. Άρχισε από το προηγούμενο Δ.Σ. με τη συνδρομή μας
στο Κοινωνικό Ιατρείο της Μητρόπολης, η οποία και συνεχίζεται με επιτυχία.
Ακολούθησε πληθώρα ενημερωτικών εκδηλώσεων για το κοινό που διοργάνωσε ο
Σύλλογος και η συμμετοχή μας σε ανάλογες δραστηριότητες άλλων φορέων. Είναι
γνωστός επίσης ο ρόλος που διαδραματίσαμε για την προστασία της Δημόσιας Υγείας
και την υγειονομική φροντίδα των προσφύγων το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά την
μεταφορά τους στην πόλη μας. Για πρώτη φορά ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε θετικά και
έντονα αισθητή την παρουσία του στην κοινωνία των Σερρών.
Στον τομέα της ενημέρωσης πολύτιμη ήταν η συνδρομή του κ. Αλεξιάδη, ενώ
στο Κοινωνικό Ιατρείο των κυριών Μποστάνη και Παπαγεωργίου και του κ. Τυχάλα.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι συμμετείχαν ή βοήθησαν στην περίθαλψη των ασθενών του
Κοινωνικού Ιατρείου, των προσφύγων και σε διάφορες ενημερωτικές ενέργειες.
Όλα αυτά σημαίνουν περισσότερες δαπάνες για το Σύλλογο, αλλά τα ίδια έσοδα,
μειωμένα μάλιστα μετά την ελάττωση της ετήσιας συνδρομής από 100 σε 70 €. Η
μεταφορά αρμοδιοτήτων προς το Σύλλογο δεν συνοδεύτηκε από μεταφορά πόρων, η
οικονομική κατάστασή του επιδεινώνεται και το χρηματικό απόθεμα μειώνεται.
Η προσπάθεια εφαρμογής ενός μοντέλου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το
οποίο αν και διέπεται από λογικές αρχές, ακολουθεί πρότυπα που σε άλλες χώρες
δείχνουν ήδη τις αδυναμίες και την ηλικία τους και δεν λαμβάνει υπ’ όψη τις ισχύουσες
συνθήκες στην Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή ακολούθησε την πρακτική διάλυση του
προϋπάρχοντος συστήματος τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται παρά τις αντίθετες
απόψεις και προειδοποιήσεις του συνόλου του Ιατρικού κόσμου της Ελλάδος και ήδη
φαίνεται ότι αποτυγχάνει τριπλά: Στην επάνδρωση με γιατρούς των ΤΟΜΥ, στην
εξεύρεση Οικογενειακών γιατρών και στην προσέλευση των ασφαλισμένων για
εγγραφή στο σύστημα.
Σε λίγο καιρό θα έχουμε με πανηγυρισμούς εγκαίνια μιας ΤΟΜΥ με το πολύ 4-5
γιατρούς τριών ειδικοτήτων, στον ίδιο χώρο που κάποτε – παρ’ όλες τις αδυναμίες και
τα προβλήματα – διέθετε πενήντα γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ο κάθε ασθενής
χρειαζόταν να περιμένει μόνο από τη στιγμή που άφηνε το βιβλιάριό του στο κουτί,
μέχρι τη στιγμή που θα ερχόταν η σειρά του για να εξετασθεί από κάποιον έμπειρο
ειδικό γιατρό.
Προβλήματα που προκλήθηκαν κυρίως από υποστελέχωση των κρατικών οργανισμών
της περιοχής μας (Νοσοκομείου, ΚΥ, πρώην ΠΕΔΥ): Αδυναμία κατάρτισης
προγραμμάτων εφημερίας, μετακινήσεις, στέρηση αδειών και ρεπό, προβλήματα
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υγείας, διαμάχες μεταξύ συναδέλφων. Γι αυτά δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά πέρα από λεκτικές παρεμβάσεις και διαμεσολαβήσεις - λόγω αναρμοδιότητας. Ίσως αν
είχαμε περισσότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση από τους ενδιαφερομένους, θα
μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερα.
Η αυξανόμενη πληθώρα ελευθέρων επαγγελματιών (τόσο μελών του Συλλόγου μας
όσο και επισκεπτών) στις Σέρρες αλλά και στις άλλες πόλεις και κωμοπόλεις του Νομού
οδηγεί σε ένταση και παρεκκλίσεις του «ανταγωνισμού». Αρχίζουν να εμφανίζονται
αντιδεοντολογικές πρακτικές σχετικές με επιγραφές, διαφημίσεις, δημοσιεύσεις στον
τοπικό τύπο, τίτλους κλπ. Επανειλημμένα καλέσαμε τα μέλη μας να συμμορφωθούν με
το νόμο και τη δεοντολογία, αλλά η επίδραση των παρακλήσεων μας ήταν μικρή.
Προφανώς χρειάζονται δραστικότερα μέτρα, διότι η κατάσταση θα
επιδεινώνεται με συνέπειες τη γελοιοποίηση και τον υποβιβασμό της αξιοπρέπειας και
του κύρους του Ιατρικού λειτουργήματος αλλά και κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.
Η στάση του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών να συνταχθεί για όλα τα γενικότερου
ενδιαφέροντος θέματα με τις αποφάσεις των οργάνων και ιδίως της Γενικής
Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, των μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων (εφ’
όσον κινούνται στο ίδιο πλαίσιο) και άλλων συλλογικών φορέων. Αποφύγαμε την
έκδοση καταιγισμού ψηφισμάτων και διαμαρτυριών για κάθε ζήτημα και προτιμήσαμε
αντίθετα να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις (α) τις σχετικές ενέργειες του ΠΙΣ με
τις οποίες συμφωνούμε και (β) τα μέλη του Συλλόγου μας και την τοπική κοινωνία.
Προσπαθήσαμε επίσης να αποφύγουμε στενά κομματικές, παραταξιακές και
συντεχνιακές αντιπαραθέσεις και να παραμείνουμε σε συνδικαλιστικά και
συναδελφικά πλαίσια, με ενότητα και σύμπνοια διότι τα ενδιαφέροντα και τα
συμφέροντά μας είναι κοινά. Οι περισσότερες αποφάσεις του Δ.Σ. ήταν ομόφωνες.
Υπήρξε πρόβλημα μειωμένης συμμετοχής ορισμένων μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις.
Αυτό κατά δήλωσή τους, οφειλόταν σε εφημερίες, οικογενειακές υποχρεώσεις και
άλλες αιτίες που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο, ώστε οι απουσίες θεωρήθηκαν
δικαιολογημένες. Προκλήθηκαν όμως πραγματικές δυσλειτουργίες και μερικές φορές
μη επίτευξη απαρτίας. Η κυριότερη συνέπεια βεβαίως ήταν, ότι στερηθήκαμε την
γνώμη έμπειρων και ευφυών εκλεγμένων συναδέλφων σε κρίσιμες συνεδριάσεις και
για σοβαρά ζητήματα.
Η εκκαθάριση του μητρώου του Συλλόγου από μέλη που ήταν άγνωστα, είχαν φύγει
πριν από χρόνια στο εξωτερικό ή όφειλαν συνδρομές πολλών ετών. Δόθηκε η
δυνατότητα διακανονισμού παλαιών οφειλών σε δόσεις και χωρίς προσαυξήσεις. Με
τον τρόπο αυτό το μητρώο μας αντικατοπτρίζει πλέον τα πραγματικά μέλη του
Συλλόγου και δίνεται η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής σε όλους.
Μετά από αυτή τη συνολική παρουσίαση, θα ακολουθήσουν λεπτομερέστερες
αναφορές για τη δραστηριότητα του Δ.Σ. ταξινομημένες σε κατηγορίες:
1. Κατ’ εξοχήν συνδικαλιστική δραστηριότητα
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2. Συνεδριάσεις Δ.Σ. και συμμετοχή
3. Λειτουργία του Συλλόγου
4. Αρμοδιότητες του Συλλόγου
5. Πειθαρχικά περιστατικά
6. Ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία
7. Κοινωνικό έργο
8. Ενημέρωση κοινού
9. Κοινωνικές εκδηλώσεις
10. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
Σε κάθε κατηγορία θα αναφέρονται και οι συνάδελφοι που συμμετείχαν και δεν
αναφέρθηκαν προηγουμένως (ελπίζω να μη παραλειφθεί κανένας και αν παραληφθεί θα είναι
από λάθος μου χωρίς πρόθεση)
Πλησιάζοντας στη λήξη της θητείας μας, οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά και εκ
μέρους όλων των μελών του Συλλόγου τους Συμβούλους του Διοικητικού και του Πειθαρχικού
Συμβουλίου, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τους εκπροσώπους μας στον ΠΙΣ. Επίσης
όλους όσους συμμετείχαν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου, στις
συνελεύσεις και εκείνους που προσέφεραν τις παρατηρήσεις και την κριτική τους.
Υπενθυμίζω την ανάγκη τακτοποίησης των
παρακολούθησης των ανακοινώσεων του Συλλόγου.

οικονομικών

εκκρεμοτήτων

και

Παρακαλώ όλους να συμμετέχουν με ηρεμία και διάθεση προσφοράς στις διαδικασίες
που θα ακολουθήσουν μέχρι τη συγκρότηση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Δρ Άγγελος Βάκαλος
Ωτορινολαρυγγολόγος
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