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Το καλοκαίρι του 2016 ο Υπουργός Υγείας, δημιούργησε μια Ομάδα Εργασίας για να εισηγηθεί την «Αναμόρφωση
των Οργανισμών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων που φιλοξενούν Πανεπιστημιακές
κλινικές». Από τη σύνθεση κιόλας της εν λόγω ΟΕ, διεφάνη η αρνητική του προδιάθεση απέναντι στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τις Ιατρικές Σχολές και το Πανεπιστήμιο γενικότερα αφού δε συμπεριέλαβε κανέναν
εκπρόσωπο των Πανεπιστημίων ή των Ιατρικών Σχολών. Μετά τις έντονες αντιδράσεις μας και την πρόταση μας να
συμμετέχει στην ΟΕ εκπρόσωπος της ΠΟΣΔΕΠ, και εκπρόσωπος των Ιατρικών Σχολών, που θα ορίζονταν από την
σύνοδο των Πρυτάνεων, ο Υπουργός αναγκάστηκε (προφανώς «για τα μάτια του κόσμου») να αλλάξει τη σύνθεση
της. Συμπεριέλαβε σ’ αυτήν έναν εκ των προέδρων των Ιατρικών Σχολών, επιμένοντας παράλληλα στον αποκλεισμό
των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ, οι οποίοι δεν κλήθηκαν σε καμμία συνεδρίαση της εν λόγω ΟΕ για να μεταφέρουν
τις απόψεις της Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών Καθηγητών.

Την Παρασκευή 3/2/2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας

(http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-
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το σχέδιο του Υπουργείου για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, παρ’ ότι δεν έχει καν ακόμη

λήξει ο κύκλος των συνεδριάσεων της ΟΕ και ενώ εκκρεμεί και επόμενη συνεδρίαση της για τις 17/2/2017. Ο
Υπουργός Υγείας αναιρεί ακόμη και τη διαδιασία που ο ίδιος πρότεινε και με την οποία προφανώς ήθελε απλώς να
«ντύσει» με το μανδύα της δήθεν επεξεργασίας και διαβούλευσης, τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις του για
κατάργηση του ρόλου των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Αγνόησε ακόμη, όχι μόνον και την κοινή θέση όλων των
Ιατρικών Σχολών και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων της χώρας (το ψήφισμα των οποίων επισυνάπτεται στο
τέλος του παρόντος κειμένου) αλλά και την ομόφωνης θέσης της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών
Πανεπιστημίων για το θέμα όπως αυτή εκφράστηκε στην τελευταία Σύνοδο πριν λίγες μέρες και ήταν η εξής ως
εξής :

».

Αλήθεια, αντιλαμβάνεται ο Υπουργός το μέγεθος της καταστροφής στην εκπαίδευση των φοιτητών που ετοιμάζει;
Ή στο όνομα της εξυπηρέτησης συντεχνιακών συμφερόντων των συντρόφων του δεν τον απασχολεί και το βάζει σε
δεύτερη μοίρα; Αλήθεια, το Υπουργείο Παιδείας έχει αντιληφθεί την σημασία αυτών των αποφάσεων και που
αυτές οδηγούν; Συμφωνεί με την κατάργηση του ρόλου των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων ως κέντρα

εκπαίδευσης των φοιτητών μας και ως Νοσοκομεία που οι Ιατρικές Σχολές μπορούν να επιτελέσουν το λειτούργημα
τους; Οι φοιτητές μας αντιλαμβάνονται τι θα σημαίνει αυτό για την εκπαίδευση τους; Καλούμε τον Υπουργό Υγείας
να μην προχωρήσει σε μονομερείς ενέργεις και να μην υλοποιήσει σχέδια που θα υποβαθμίσουν την εκπαίδευση
των ελλήνων φοιτητών Ιατρικής και θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα λειτουργίας στις Πανεπιστημιακές
Κλινικές και Εργαστήρια, αλλά να διαβουλευθεί με τις Ιατρικές Σχολές και την ΠΟΣΔΕΠ.

Εμείς οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οφείλουμε να μην επιτρέψουμε να υλοποιηθεί αυτή η κατστροφή. Το
οφείλουμε, στο λειτούργημα μας, στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές μας και βέβαια στην ελληνική κοινωνία.

Για την ΑΣΚΕΥ
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Πλαίσιο για τους Οργανισμούς των
Πανεπιστημιακών και των «Μικτών» Νοσοκομείων
Τα Τμήματα Ιατρικής της χώρας υιοθέτησαν στις Γενικές Συνελεύσεις τους το παρακάτω ψήφισμα που
αφορά ένα πλαίσιο για τους Οργανισμούς των Πανεπιστημιακών και Μικτρών Νοσοκομείων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Από νομικής πλευράς, ένας οργανισμός Νοσοκομείου εκδίδεται με Υπουργική Απόφαση. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο για τα Πανεπιστημιακά όσο και για τα «Μικτά» (αυτά που έχουν
Πανεπιστημιακές κλινικές αλλά δεν ονομάζονται Πανεπιστημιακά, όπως είναι το Λαϊκό, το
Ιπποκράτειο κ.λ.π.), θα πρέπει να εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) την οποία εκτός από
τον Υπουργό Υγείας θα υπογράφει και ο Υπουργός Παιδείας. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουμε
ότι η ιεραρχία της νομικής ισχύος των κειμένων είναι (από το ισχυρότερο προς το λιγότερο
ισχυρό): Σύνταγμα, Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση. Συνεπώς ένας Οργανισμός
Νοσοκομείου, δε θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με ισχυρότερα του κείμενα, καθώς σε αυτή την
περίπτωση υπερισχύουν αυτά.
2. Οι Οργανισμοί των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν:
a. τις ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου που προκύπτουν από την υποχρέωση των κλινικών και
εργαστηρίων για εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών, εκπαίδευση μεταπτυχιακών
φοιτητών, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών
ΔΕΠ για τις οποίες (τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις ερευνητικές) τα μέλη ΔΕΠ είναι
ανεξάρτητα σύμφωνα με το νόμο, αλλά και κρίνονται και αξιολογούνται γι αυτές.
b. το γεγονός ότι οι Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια έχουν τοποθετηθεί και
λειτουργούν από την πολιτεία (με κοινές ΥΑ Παιδείας και Υγείας) και ο Πανεπιστημιακός
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χώρος που τους έχει διαθέσει η Πολιτεία είναι το Νοσοκομείο. Συνεπώς, οι διοικητές και τα
Διοικητικά Συβούλια των Νοσοκομείων δε θα πρέπει να λειτουργούν με αποκλειστικό
γνώμονα το κλινικό έργο, ούτε ότι οι χώροι του Νοσοκομείου εξυπηρετούν αποκλειστικά το
κλινικό έργο. Οι χώροι του Νοσοκομείου που έχουν δοθεί στις κλινικές, είναι
Πανεπιστημιακοί χώροι και οι Πανεπιστημιακές κλινικές έχουν επιπλέον καθήκον να
εκτελούν και κλινικό έργο σε σχέση με άλλες Πανεπιστημιακές μονάδες άλλων τμημάτων
και Σχολών.
c. Τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν (εκ των πραγμάτων) τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία μέσα
στον Εθνικό Χάρτη Υγείας σε σχέση για παράδειγμα με ένα Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Τα
Πανεπιστημιακά όπως ενδεχομένως και άλλα μεγάλα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (π.χ.
Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Ιπποκράτειο Θες/νίκης κ.λ.π.) θα πρέπει να παίζουν το ρόλο
των 3βάθμιων ή και 4βάθμιων Νοσοκομείων και να μην επιφορτίζονται με τον κύριο όγκο
της πρωτοβάθμιας υγείας όπως γίνεται σήμερα.
d. Τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας και τις άλλες υπάρχουσες δομές του ΕΣΥ
στην περιοχή
e. Τις ιδιαιτερότητες της κάθε Ιατρικής Σχολής και τη δομή της, έτσι ώστε η δομή του Παν/κού
Νοσοκομείου να συμβαδίζει με αυτήν
Θα πρέπει να υλοποιηθεί και να αναβαθμιστεί νομοθετικά ο ρόλος του Αναπλ. Διοικητή
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Νοσοκομείου (που δεν έχει ενεργοποιηθεί στην πράξη παρ’ ότι
ορισμένες Ιατρικές Σχολές έχουν στείλει τα ονόματα που προτείνουν σύμφωνα με το Νόμο), και ο
θεσμός να επεκταθεί και στα μικτά Νοσοκομεία.
Να θεσμοθετηθεί με ισότιμο τρόπο η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη διοίκηση τόσο των
Πανεπιστημιακών όσο και των μικτών Νοσοκομείων. Έτσι, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στους
οργανισμούς ότι τόσο στα Πανεπιστημιακά όσο και στα μικτά Νοσοκομεία θα πρέπει να υπάρχει
θεσμική εκπροσώπηση της οικείας Ιατρικής Σχολής (δηλ η ίδια να ορίζει τα μέλη), με ίσο αριθμό
τακτικών μελών με αυτά που ορίζει ο Υπουργός στα Πανεπιστημιακά και τουλάχιστον 1 μέλος στα
Μικτά.
Η πολιτεία θα πρέπει ν’ αξιοποιήσει τα Παν/κά Νοσοκομεία και να θεσμοθετήσει τη σύνδεση τους
με τα υπόλοιπα Νοσοκομεία του ΕΣΥ για την εκπαίδευση όχι μόνο των φοιτητών (προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών) αλλά και των γιατρών, τόσο των ειδικευόμενων όσο και των ειδικευμένων.
Παράλληλα, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η υποχρέωση όλων των επιστημόνων που εκτελούν
κλινικό έργο, τόσο Πανεπιστημιακών όσο και του ΕΣΥ για συμμετοχή στις εφημερίες ανάλογα με τη
βαθμίδα τους, και η αμοιβή γι αυτές να είναι ίδια για τις αντίστοιχες βαθμίδες. Αυτή τη στιγμή, οι
αμοιβές των Πανεπιστημιακών είναι περίπου 30% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αμοιβές των
συναδέλφων του ΕΣΥ, ακόμη και σύμφωνα με την αντιστοιχία των βαθμίδων που μονομερώς και
παρά τη διαφωνία μας έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας.
Θα μπορεί χωρίς κανένα εμπόδιο να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις του προέδρου τού
Επιστημονικού Συμβουλίου, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας καί των διευθυντεών Τομέων μέλη
ΔΕΠ της βαθμίδος τού Καθηγητού η Αναπληρωτού Καθηγητού στα μικτά Νοσοκομεία.
Τροποποίηση όλων των διατάξεων που θίγουν και υποβαθμίζουν την ύπαρξη και λειτουργία των
Πανεπιστημιακών στα Νοσοκομεία και ιδιαίτερα των διατάξεων που εξαιρούν όλους τους
Πανεπιστημιακούς, ακόμη και τον διευθυντή της κλινικής, από τις κρίσεις των ιατρών του ΕΣΥ
ακόμη και στην ίδια την κλινική τους.
Επειδή από ορισμένες πλευρές επιχειρείται η δημιουργία έντασης μεταξύ ιατρών του ΕΣΥ και
Πανεπιστημιακών ιατρών τονίζουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επίσημη ενέργεια ή
θέση υποβάθμισης των συναδέλφων μας του ΕΣΥ σε σχέση με τους συναδέλφους μας
Πανεπιστημιακούς από τις Σχολές μας ή τα Ιδρύματα μας. Αντίθετα, η επίσημη θέση μας είναι ότι
θεωρούμε απαραίτητη και επιδιώκουμε την ισότιμη συνεργασία με τους συναδέλφους μας του
ΕΣΥ.

