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                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  πρωτοφανής  Υγειονομική  Κρίση  ήταν  μια  ευκαιρία  να  αναθεωρηθούν
άστοχες πολιτικές, οι οποίες, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, συρρίκνωσαν
σε  επίπεδα απαράδεκτα  τη  Δημόσια  Υγεία.  Οι  δαπάνες  επί  του  ΑΕΠ δεν
αυξήθηκαν. Πολιτικές με εμμονή στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) είναι το όραμα που δεν έχει σβήσει, ακόμα και σήμερα που ασθενείς
διασωληνωμένοι  πεθαίνουν εκτός  ΜΕΘ. Ακόμα και  σήμερα που οι  δείκτες
θνησιμότητας των νοσούντων, είναι από τους χειρότερους στην Ευρώπη.
Η  Ομοσπονδία  έχει  καταθέσει  επανειλημμένα  προτάσεις  με  στόχο  την
αναβάθμιση του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ), δεδομένου ότι αυτή πρέπει να αποτελεί την πρώτη αμυντική
διάταξη στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα ΚΥ στενάζουν κάτω από την
πίεση πολλών υποχρεώσεων. Υπάρχουν πολλά ΚΥ που είναι  ταυτόχρονα:
κέντρα  Covid-19,  εμβολιαστικά  κέντρα,  μονάδες  24ωρης  λειτουργίας  και
μονάδες  θεραπείας  και  πρόληψης.  Ζητήσαμε  προσλήψεις  μόνιμου
προσωπικού.  Η  επισφαλής  και  προσωρινή  σχέση  εργασίας  επικουρικών
ιατρών δεν λύνει το πρόβλημα της στελέχωσης. 

Η  άρνηση  πρόσληψης  μόνιμου  ιατρικού  προσωπικού  στα  νοσοκομεία
οδήγησε  στη  επιστράτευση  ιατρών από τον  ιδιωτικό  τομέα.  Στατιστικά  και
δεδομένα επίσημα δεν έχουν ανακοινωθεί, γιατί εκεί θα φανεί περίτρανα το
χάος και η αναποτελεσματικότητα του συστήματος. Σε προηγούμενο δελτίο
τύπου θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα για τους θανάτους και  απαντήσεις
δεν λάβαμε. Η ανάγκη θεραπείας αποκατάστασης  μετά τη νόσηση Covid-19
θεωρείται  δεδομένη. Πολλά  είναι  τα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
Υφίσταται ή εναπόκειται σε αυτοσχεδιασμούς πρόχειρους του κράτους; Βάσει
ποιων πρωτοκόλλων γίνεται η νοσηλεία κατ΄οίκον; Πολλά είναι τα ερωτήματα
που δεν πρόκειται  να απαντηθούν,  όσο δεν υπάρχει  πολιτική βούληση να
επιλυθούν στοιχειωδώς. 

http://www.poseyppedy.gr/


Στο  επίπεδο  των  εμβολιασμών,  το  προσωπικό  των  ΚΥ  έδωσε  και  δίνει
καθημερινά τη μάχη ώστε να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Τονίσαμε την
ανάγκη  να  είναι  πλήρως  εξοπλισμένες  οι  μονάδες  υγείας,  ώστε  να
προλάβουμε δυσάρεστα γεγονότα. Η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας
Κυριακές  και  αργίες,  θα μας  βρει  σύμφωνους μόνο   σε  όσα Κ.Υ υπάρχει
επαρκές  προσωπικό  σε  γιατρούς  και  υγειονομικούς.  Στα  μικρά  Κ.Υ  της
περιφέρειας όπου οι γιατροί δεν επαρκούν ήδη για τα Σάββατα δεν υπάρχει
δυνατότητα  απασχόλησης  Κυριακές  και  αργίες  διότι  το  προσωπικό  θα
εξαντληθεί με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Εδώ εκπτώσεις δεν κάνουμε και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο  την υγεία ούτε
των  ασθενών,  ούτε  του  προσωπικού.  Τα  εργασιακά  δικαιώματα  είναι
κατοχυρωμένα με Νόμους και με το Σύνταγμα. Η εργασία είναι 5ήμερη και
πέραν τούτου αυτή αποζημιώνεται ως εφημερία. Επίσης είναι  αναγκαίο για
την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να
μην μετατραπούν τα Κέντρα Υγείας αποκλειστικά σε μονάδες μιας νόσου και
εμβολιαστικές μονάδες. 

Επίκαιρο παραμένει και το αίτημα μας για κάλυψη αστικής ευθύνης και για την
ένταξη  του ιατρών που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας στα ΒΑΕ.

Η Ομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Υγείας να συναισθανθεί την αγωνία των 
υπηρετούντων ιατρών , να ενισχύσει το ΕΣΥ με προσωπικό και να μην 
επιμείνει στην οριζόντια εφαρμογή των Κυριακών και αργιών σε όλη την 
Επικράτεια.
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