
 

 

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αιφνιδιαστικά και με συνοπτικές διαδικασίες, κατά την προσφιλή της τακτική, επιδιώκει η κυβέρνηση 

να προωθήσει αντιδραστικές αλλαγές στις Ιατρικές Ειδικότητες. Αποκαλυπτικό παράδειγμα οι 

προτάσεις της ομάδας εργασίας για την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας, οι οποίες όπως ρητά 

αναφέρεται «θα γίνουν δεκτές και θα υλοποιηθούν με υπουργικές αποφάσεις χωρίς καμία 

τροποποίηση». Στο κείμενο της ομάδας εργασίας αποδεικνύεται ο αντιδραστικός και επικίνδυνος 

χαρακτήρας των σχεδιαζόμενων αλλαγών. 

1. Αντί ο καθορισμός του αριθμού των ειδικευόμενων και των ειδικών γιατρών να γίνεται με 

γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λαού κρίνεται αυθαίρετα ότι ο αριθμός των ενδοκρινολόγων 

στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος. Και προτείνονται δύο λύσεις: Η μείωση του αριθμού ειδικευομένων 

μέσω της συγχώνευσης κλινικών και η θέσπιση εξετάσεων πριν την έναρξη της ειδικότητας!!! Δηλαδή 

αντί η ειδικότητα να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής εκπαίδευσης, υψώνονται φραγμοί με 

στόχο τη δημιουργία γιατρών πολλών ταχυτήτων. Και φυσικά, οι λαϊκές ανάγκες μπαίνουν στη γωνία, 

αφού θα επιδεινωθούν οι ήδη πολύμηνες αναμονές. 

 2.Αντί να αναπτυχθούν πλήρως οι δημόσιες μονάδες Υγείας που χορηγούν ειδικότητα με την 

αναγκαία στελέχωση και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών κέντρων προτείνει αφενός κλείσιμο τμημάτων που θεωρούνται ανεπαρκή και 

αφετέρου δημιουργία κλινικών δύο ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «ο αριθμός των 

ενδοκρινολογικών κλινικών στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλος», όποτε προτείνεται η λύση της 

συγχώνευσης τμημάτων και της αποδυνάμωσης όσων δεν θεωρούνται άξια να δίνουν πλήρη 

εκπαίδευση.  

3. Αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, μέσω της 

υποχρεωτικής εφαρμογής της κινητικότητας (rotation) και με πρόσχημα την εκπαίδευση, τα κενά θα 

καλύπτονται από περιπλανώμενους ειδικευόμενους, ειδικά σε κλινικές που θα έχουν αποδυναμωθεί 

γιατί θα έχουν κριθεί β κατηγορίας. 

4. Αντί για προσπάθεια ουσιαστικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων, προβλέπεται ένα ατέρμονο 

κυνήγι δεξιοτήτων, με τον πέλεκυ της διαρκούς αξιολόγησης. Καθιερώνεται το “logbook” , στο οποίο 

«θα καταγράφεται η απόδοση του ειδικευόμενου σε περιοδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις», τα 

μόρια από συμμετοχή σε συνέδρια (πολλά από τα οποία είναι απρόσιτα σε ειδικευόμενους λόγω του 

κόστους) αλλά και «η ετήσια έκθεση του διευθυντή κάθε εκπαιδευτικού κέντρου». Όσοι ειδικευόμενοι, 

δεν συμπληρώσουν τα απαραίτητα μόρια, θα αποκλείονται από τη διαδικασία των εξετάσεων για 

απόκτηση του τίτλου ειδικότητας. Δηλαδή, καμία ουσιαστική εκπαίδευση, ειδικευόμενοι που συνεχώς 



θα υποβάλλονται σε διαδικασίες εξετάσεων αλλά και κρίση από τον εκάστοτε διευθυντή, με ότι μπορεί 

να συνεπάγεται αυτό για όποιον ειδικευόμενο αντιδρά και «σηκώνει κεφάλι». 

5. Με το πρόσχημα της δήθεν αξιοκρατίας και της σωστής εκπαίδευσης, προβλέπονται ακόμη και 

τζάμπα ειδικευόμενοι!!! Πρόκειται για εκείνους που δεν θα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα 

απαραίτητα μόρια για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις, για τους οποίους προτείνεται «η 

δυνατότητα παράτασης έως και δύο ετών προκειμένου να ολοκληρωθεί η ειδίκευση». 

6. Και όλα τα παραπάνω συμπληρώνονται από την επιβολή κλίματος τρομοκρατίας, αφού ο διευθυντής 

της κλινικής θα μπορεί να αποκλείσει και ένα έτος τον ειδικευόμενο από τις εξετάσεις ειδικότητας ή να 

εισηγηθεί τη διακοπή της ειδίκευσης. 

Ειδικευόμενοι, φτηνοί γιατροί, για το δημόσιο νοσοκομείο-επιχείρηση. Αυτή είναι η ουσία των 

επικείμενων αλλαγών. Στόχος τους  η προσαρμογή του συστήματος ιατρικής εκπαίδευσης και 

μετεκπαίδευσης στις συνθήκες εμπορευματοποίησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, συνολικά της 

ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της Υγείας. Η δημιουργία, από τη μία, μιας 

μεγάλης μάζας φτηνού ευέλικτου επιστημονικού δυναμικού με περιορισμένες δυνατότητες για 

επιστημονική εξέλιξη και κουτσουρεμένα μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα και από την άλλη μια 

επιστημονικής ελίτ υψηλή ειδίκευση. Η βαθύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης των γιατρών από το 

Πανεπιστήμιο μέχρι την ειδικότητα, σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία, με τα επιχειρηματικά 

συμφέροντα (φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π.). 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, έχει τεράστιες ευθύνες γιατί για άλλη μια φορά προωθεί αντιδραστικές 

αλλαγές πίσω από την πλάτη των γιατρών και των συνδικαλιστικών τους οργάνων, και μάλιστα  με 

υπουργικές αποφάσεις. Κι όλα αυτά παρ’ ότι πριν μερικούς μήνες διαβεβαίωνε ότι προς το παρόν δεν 

θα προχωρήσουν οι προτάσεις του ΚΕΣΥ. Σαν τον κλέφτη για άλλη μία φορά προσπαθεί να αιφνιδιάσει, 

για να συσκοτιστεί ο χαρακτήρας των αλλαγών.  

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει στην εφαρμογή αυτό των 

προτάσεων- έκτρωμα. Θα μας βρει απέναντι. 

Μας θέλουν φθηνό ευέλικτο επιστημονικό δυναμικό. Απαιτούμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση - 
ειδίκευση για δουλειά με δικαιώματα. 

Αγωνιζόμαστε για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, να ανοίξει ο δρόμος για να είναι η Υγεία 
κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 

Για υψηλού επιπέδου αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο το λαό. 

 

 

 

 

 


