Αγαπητοί συνάδελφοι θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την «Ιατρική Συνεργασία».
Προερχόμαστε από διαφορετικά μα συνάμα αλληλένδετα πεδία άσκησης του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υγείας
όπως απορρέει και από το όνομα του συνδυασμού μας.
Είμαστε όλοι για πρώτη φορά υποψήφιοι στον ΙΣΚ για το Δ.Σ. και το Πειθαρχικό
Συμβούλιο και στον ΠΙΣ, με μεγάλη διάθεση να συμβάλλουμε μέσω αυτού του
σημαντικού θεσμικού οργάνου στις ανάγκες και προτεραιότητες όλων μας.
Τονίζουμε ότι είμαστε ουσιαστικά πολιτικά και κομματικά ανεξάρτητοι, εννοώντας
με αυτό ότι δεν υπάρχει καμία κρυφή πολιτική ατζέντα ούτε υποκινούμαστε από
κάποια παράταξη καθότι πιστεύουμε ότι ο επαγγελματικός μας κλάδος έχει
αποτελέσει στο παρελθόν και μέχρι σήμερα πεδίο κομματικής επιρροής και επίδειξης
ισχύος με ανέφικτες υποσχέσεις αφήνοντας τους γιατρούς έρμαιο στις αποφάσεις
της εκάστοτε κυβέρνησης και πολιτικής ιδεολογίας.
Για εμάς μοναδικός μας φάρος είναι το ιατρικό ιδεώδες.
Στόχος μας είναι η διαφύλαξη της επαγγελματικής μας ακεραιότητας, η προώθηση
της ανάπτυξης του καθένα μας στο πεδίο δράσης του, με σεβασμό σε αυτό,
επενδύοντας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω ανάληψης προγραμμάτων,
διεπιστημονικών συνεργασιών και μαθημάτων.
Η Κέρκυρα διαθέτει ένα επιστημονικό δυναμικό ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που
θέλουμε να αναδείξουμε μέσω του συλλόγου μας και του ΠΙΣ, ενώ φιλοξενεί και
εκπαιδεύει πολλούς νέους συναδέλφους ειδικευόμενους και αγροτικούς με τις δικές
τους ξεχωριστές ανάγκες.
Μέλημά μας είναι η ανάδειξη των δημοσίων και ιδιωτικών δομών οι οποίες θα
χρησιμοποιούν το υπάρχον ικανό και άξιο ιατρικό προσωπικό ώστε να πληρούνται
οι ιατρικές προτεραιότητες των πολιτών που για την ώρα αναγκάζονται να
εξυπηρετηθούν σε μεγάλο βαθμό φεύγοντας από το νησί μας και από τους
θεράποντες ιατρούς τους.
Ως γνωστόν ιδιαίτερα οι επεμβατικές ειδικότητες έχουν περιορισμένο πεδίο δράσης
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη
διατήρηση και ανάπτυξη των κλινικών τους δεξιοτήτων εντός του νησιού με έναν
από τους στόχους μας να συμβάλλουμε ώστε συνάδελφοι να μη φεύγουν από την
Κέρκυρα για να μπορέσουν να ασκήσουν πλήρως την ειδικότητα τους.
Ιδιαίτερα αγωνιούμε και θα επαγρυπνήσουμε για την υγιή ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αφού προς το παρόν πορεύεται σε ένα θολό τοπίο
με κενά και παραλήψεις που ταλαιπωρούν τους αφανείς ήρωες της, οι οποίοι

προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε αντίξοες και αμφιλεγόμενες συνθήκες εργασίας
αλλά μάλλον είναι ξεχασμένοι, απαξιωμένοι και απομονωμένοι από βασικά
εργασιακά και επιστημονικά τους δικαιώματα.
Θα θέλαμε να μας τιμήσετε με την ψήφο σας για μια νέα αμερόληπτη προσέγγιση
στα ως τώρα δεδομένα του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανταλλαγή απόψεων και
ευχόμαστε, με πυξίδα τη δεοντολογία μας, από αυτές τις εκλογές νικητές να είναι η
συνεργασία και η ιατρική ενότητα.
Με εκτίμηση οι συμμετέχοντες στην «Ιατρική Συνεργασία» :
Αργίτης Πέτρος
Γαρνέλης Δημήτριος
Κοτινάς Γεώργιος
Κιπενή Δήμητρα
Μηλιός Γεώργιος
Παναγιωτίδου Σοφία
Πολιτάκης Πέτρος

Ψυχίατρος, Γ.Ν.Κ.
Δ.Σ. - Π.Ι.Σ.
Ψυχίατρος, Γ.Ν.Κ.
Δ.Σ.
Γυναικολόγος, Γ.Ν.Κ.
Δ.Σ.
Γενική Ιατρός, Κ.Υ.Κέρκυρας
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Γενικός Ιατρός, ιδιώτης
Δ.Σ. - Π.Ι.Σ.
Γενικός Ιατρός, Π.Ι. Γιαννάδων
Δ.Σ.
Γενικός Ιατρός, Π.Ι. Καστελλάνων Δ.Σ.

