 Θάνατος ασθενούς λόγω διακοπής προγράμματος
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

82.55 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

16

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

► ► ΠΟΕΔΗΝ - «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Θάνατος ασθενούς
λόγω διακοπής
προγράμματος
ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ίου προγράμματος διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων στο Νοσο
κομείο «Αττικόν» που είχε ως αποτέλεσμα το θά
νατο ασθενούς που βρισκόταν σε λίστα αναμονής
καταγγέλλει π ΠΟΕΔΗΝ, ζητώντας παράλληλα
εξηγήσεις από τπν ηγεσία του υπουργείου Υγείας
και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την εξέλιξη
του προγράμματος. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία,
ένας από τους λόγους διακοπής του προγράμμα
τος είναι π οικονομική δυσπραγία του νοσοκομεί
ου. «Σταμάτησαν τπ διακαθετηριακή εμφύτευση
βαλβίδων στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική με 1 θετή εμπειρία, αφού αρνείται η δι
ευθύντρια Αναισθησιολογίας κυρία Κωστοπαναγιώτου να χορηγήσει αναισθησία στους ασθενείς
για την εμφύτευση, που έως την αρχή του έτους
2018 χορηγούσε κανονικά χωρίς ενστάσεις. Αυτό
το κάνουν για να κρύψουν ότι το ΑΤΤΙΚΟ καταρ
ρέει οικονομικά και να κρύψουν τις ευθύνες για
το θάνατο ενός ασθενούς που ήταν στη λίστα
αναμονής», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «θέτουν σε κίνδυνο ζωές»
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

516.16 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

15

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

13695

«θέτουν σε κίνδυνο ζωές»
Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει άμεση
λύση στο θέμα της διακοπής
εμφύτευσης αορτικών
βαλβίδων στο νοσοκομείο
Αττικόν Ερωτήματα για
τον θάνατο ασθενούς
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ
ναπάντητα παραμένουν τα ερωτήμα
τα σχετικά με τον θάνατο ενός ασθε
νούς της Β’ πανεπιστημιακής καρδιο
λογικής κλινικής του νοσοκομείου «Αττικόν»,
ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο έχασε τη ζωή
του περιμένοντας επί πέντε και πλέον μήνες
στη λίστα αναμονής για εμφύτευση διαδερμικής αορτικής βαλβίδας.
Το «μαύρο κεφάλαιο» στην ιστορία της συ
γκεκριμένης κλινικής - που ξεκίνησε τα διαθιου Ηλιοδρομίτη προς το νοσοκομείο και το
καθετηριακή εμφύτευση βαλβίδων το 2008
υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας τον κίνδυ
- ανοίγει εκ νέου η Πανελλήνια Ομοσπονδία
νο για τη ζωή των ασθενών που είναι στη λί
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟ
στα αναμονής.
ΕΔΗΝ), ζητώντας σε ανακοίνωσή της «πειστι
Εν τω μεταξύ και όπως επισημαίνει σε ανα
κές απαντήσεις από το υπουργείο Υγείας και
κοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ «μετά τον θάνατο του
τη διοίκηση του νοσοκομείου για την αναίτια
ασθενούς που βρίσκονταν στη λίστα αναμο
διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου που θέ
νής ο διευθυντής της Κλινικής απέστειλε ανα
τει σε κίνδυνο ζωές ασθενών».
φορά με όλες τις πρωτοκολλημένες επιστολές
προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με
ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ. Ειδικότερα και όπως
είχαν αναδείξει «ΤΑ ΝΕΑ» σε δημοσίευμά τους
θέμα: Διακοπή προγράμματος διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων - θάνα
τον περασμένο Ιούλιο, το πρόγραμμα άρχισε
τος ασθενούς από τη λίστα αναμονής».
να βιώνει σοβαρές αρρυθμίες το φθινόπωρο
του 2017, με τη διευθύντρια της Ιατρικής Υπη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Για την ιστορία, το 2016 το
ρεσίας του νοσοκομείου Αττικόν και διευθύ
ντρια της Αναισθησιολογικής Κλινικής, καΚεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚεΣΥ) έθεσε
θηγήτρια Γιωργία Γερολουκά - Κωστοπανασε εφαρμογή την αξιολόγηση των κλινικών
που εκτελούν τις εμφυτεύσεις βαλβίδων - τό
γιώτου να εκφράζει αντιρρήσεις σχετικά με
τη λειτουργία του.
σο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού το
Σημειώνεται ότι εκείνη την περίοδο τουλά
μέα - ώστε να λάβουν την απαραίτητη πι
χιστον άλλοι 12 ασθενείς βρίσκονταν σε λί
στοποίηση λειτουργίας. Ωστόσο, και έως
στα αναμονής, με τους γιατρούς της κλινικής
ότου να λάβουν το «πράσινο φως» τα προ
να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για
γράμματα δεν σταμάτησαν ούτε στο Ιτπτοτην παύση του προγράμματος. Εκτοτε, μαί
κράτειο αλλά ούτε και στο Ωνάσειο Καρδι
νεται μία «μάχη εγγράφων, αποφάσεων και
οχειρουργικό Κέντρο.
διαμαρτυριών χωρίς όμως να έχει βρεθεί λύ
«Εξάλλου έως τον Μάρτιο 2018 που δεν εί
ση. Ανάμεσά τους και οι αλλεπάλληλες επι
χε έγκριση λειτουργίας η Β’ Πανεπιστημια
στολές του καθηγητή Καρδιολογίας Ευστά
κή Καρδιολογική Κλινική εμφύτευε βαλβίδες

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

και η κ. Κωστοπαναγιώτου χορηγούσε αναι
σθησία στους ασθενείς», αναφέρει η ΠΟΕ
ΔΗΝ. Η υπόθεση αυτή περιπλέκεται ακόμη
περισσότερο, εάν συνυπολογίσει κανείς ότι
σε έγγραφο με αποστολέα τον πρόεδρο του
ΚεΣΥ και παραλήπτη τη διοίκηση του νοση
λευτικού ιδρύματος με ημερομηνία 21 Μαΐου 2018, σημειώνεται «ότι το αίτημα της Β’
Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
σας σχετικά με την καταλληλότητα εμφύ
τευσης αορτικών βαλβίδων εγκρίθηκε από
την Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης
την καθ’ ύλην αρμόδιας επιτροπής του ΚεΣΥ.
«Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη δεν πή
ρε την υπογραφή του υπουργού», παρατη
ρεί η ΠΟΕΔΗΝ, καταλογίζοντας στην ηγε
σία της οδού Αριοτοτέλους «σκοπιμότητες».
Και συνεχίζει: «Η διακοπή του προγράμμα
τος στο Αττικό νοσοκομείο έγινε με αστήρι
κτες δικαιολογίες επειδή δεν υπάρχουν χρή
ματα αγοράς των βαλβίδων και για να δικαι
ολογήσουν τον θάνατο ασθενούς με το επι
χείρημα ότι δεν έχει έγκριση λειτουργίας».
Υπογραμμίζεται ότι το κόστος κάθε βαλβί
δας ανέρχεται περί τα 20.000 ευρώ ενώ η
επιλογή ασθενών γίνεται με αυστηρά κρι
τήρια από μέλη ειδικής επιτροπής του ΚεΣΥ.
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 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

961.49 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

14

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

2300

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κινητοποίηση στις 8 Μάη
για μόνιμη και σταθερή δουλειά
Ο «Ριζοσπάστης» συζητά με εργαζόμενους από τον «Ευαγγελισμό» και το «Ελενα Βενιζέλου»
ίσω από το αφήγημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περί «ανάταξης του δημόσιου συστήμα
τος Υγείας», το οποίο επανέρχεται προκλητι
κά μπροστά στις επικείμενες εκλογικές ανα
μετρήσεις, κρύβονται τα τεράστια προβλήματα που
διαρκώς μεγεθύνει η συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής
πολιτικής στην Υγεία.
Μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς και τους
ασθενείς, την... «ανάταξη» αυτή βιώνουν στο πετσί
τους οι χιλιάδες εργαζόμενοι με ελαστικές σχέ
σεις απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία (οι
οποίοι έχουν φτάσει στο 20 - 25% του συνόλου των
εργαζομένων!). Χιλιάδες εργαζόμενοι που απειλούνται
με απόλυση τους επόμενους μήνες, έχοντας ήδη βιώσει για χρόνια την ομηρία και την ανασφάλεια από
την εφαρμογή της στρατηγικής του κεφαλαίου και
της ΕΕ για παραπέρα χτύπημα της μόνιμης και στα
θερής εργασίας, τη μετατροπή των δημόσιων νοσο
κομείων σε αμιγείς επιχειρήσεις, την ολοένα και με
γαλύτερη απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους
του από το «κόστος» της δημόσιας Υγείας. Η ολιγόμηνη προ
εκλογική παράταση που έδωσε πριν από λίγες μέρες η κυβέρ
νηση στους επικουρικούς μη γιατρούς δεν δίνει βέβαια λύση
στο πρόβλημά τους, ούτε στις τεράστιες ανάγκες των νοσο
κομείων: Επιχειρεί να καλλιεργήσει και πάλι κλίμα αναμονής,
διατηρώντας την ομηρία...
Με φόντο τις επικείμενες απολύσεις και τις συνολικότερες
εξελίξεις στο χώρο της Υγείας, συνεχίζοντας τα επιτυχημέ
να βήματα συντονισμού της δράσης τους, Σωματεία Εργα

γκάλυψη των πραγματικών αιτιών αλλά και των υπαιτί
ων των προβλημάτων στην Υγεία».

Π

ζομένων και Επιτροπές Αγώνα στα δημόσια νοσοκομεία
και στις μονάδες Πρόνοιας πραγματοποίησαν στις 18/4 νέα
πλατιά σύσκεψη.
Οι προτάσεις που καταλήχθηκαν στη σύσκεψη και ήδη τί
θενται στα σωματεία για τη λήψη σχετικών αποφάσεων είναι
η μαζική συμμετοχή στην απεργία της Πρωτομαγιάς, ό
πως και η οργάνωση κινητοποίησης την Τετάρτη 8/5 έ
ξω από το υπουργείο Υγείας, στις 4 μ.μ. (προσυγκέντρωση
στις 3.30 μ.μ. στην Πολυκλινική Αθηνών - Ομόνοια), με αιχμή
τα προβλήματα και την κατάσταση ομηρίας των εργαζομένων
με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Σωματείων Ερ
γαζομένων σε ΚΑΤ, «Λαϊκό», «Ελπίς», «Αττικόν», «Θριάσιο»,
ΨΝΑ «Δαφνί», Παίδων Πεντέλης, Κέντρο Προστασίας Παιδιού
«Μητέρα», Νίκαιας, «Μεταξά», «Ανδ. Συγγρός» και απάτην ΕΙΝΑΠ. Επίσης, συμμετείχαν Επιτροπές Αγώνα και μέλη Διοι
κητικών Συμβουλίων από τα νοσοκομεία «Αλεξάνδρα», «Ε
ρυθρός Σταυρός», «Αγιος Σάββας», Οφθαλμιατρείο Αθηνών,
«Αρεταίειο», «Αιγινήτειο», Παίδων «Αγία Σοφία», «Ελενα Βενιζέλου», «Αγία Ολγα», Ογκολογικό Κηφισιάς, καθώς και από
τον ΟΚΑΝΑ, οι σωματειακές επιτροπές των ειδικευόμενων για
τρών και των εργαζομένων με «ελαστικές» εργασιακές σχέσεις
του Σωματείου Εργαζομένων «Ευαγγελισμού», καθώς και πολ
λοί επικουρικοί, συμβασιούχοι και εργολαβικοί εργαζόμενοι.

Οι εργολάβοι και η τρομοκρατία
«ζουν και βασιλεύουν»...
Μπροστά στην κινητοποίηση της 8ης Μάη, ο «Ριζοσπάστης» συ
ζήτησε με τον Μ. Γ., εργολαβικό εργαζόμενο στον «Ευαγγε
λισμό», και τον Στέφανο Αρχοντάκη, επικουρικό γιατρό, μέ
λος της Επιτροπής Αγώνα Επικουρικών και ΟΑΕΔ στο νοσο
κομείο «Ελενα Βενιζέλου».
Οπως μας εξηγούν, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις για εκ
δίωξη των εργολάβων από τα δημόσια νοσοκομεία, οι περισσότε
ροι παραμένουν και θησαυρίζουν.
«Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία, οι οποίοι καλύ
πτουν πάγιες ανάγκες των νοσοκομείων, είναι και τα εύκολα θύ
ματα της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Οι συμβάσεις που αναγκα
ζόμαστε να υπογράψουμε με τις εταιρείες έχουν μεγάλη... ποικι
λία στις μορφές. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: Τετράωρη, εξά
ωρη ή πλήρη απασχόληση, εξευτελιστικούς μισθούς με διαβαθμί
σεις, τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, συχνές μετακινήσεις α
πό χώρο σε χώρο, ανάλογα με τα "έργα" που έχει αναλάβει κάθε
εργολάβος», λέει ο Μ. Γ.
Και συνεχίζει: Τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
και οι εργολαβικοί είναι η υπερεντατικοποίηση της εργασίας λόγω
έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού. Απλήρωτες υπερωρίες και
διπλοβάρδιες. Καθυστέρηση των δεδουλευμένων σε μόνιμη βά
ση. Ανάληψη καθηκόντων με ελλιπή εκπαίδευση και σε λιγότερο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προετοιμασία της κινητοποίησης
και εστίες αντίστασης
Παράλληλα με την προετοιμασία της κινητοποίησης
στις 8 Μάη, δίνονται μάχες και μέσα στα νοσοκομεία, α
πέναντι στις απολύσεις που ήδη «τρέχουν».
Σ' αυτό το πλαίσιο, χτες και προχτές πραγματοποιή
θηκαν διαδοχικές κινητοποιήσεις στο Νοσοκομείο

«Ελενα Βενιζέλου» ενάντια στις επικείμενες απο
λύσεις των 50 από τους 70 εργολαβικούς εργαζό
μενους. Οι κινητοποιήσεις έγιναν με πρωτοβουλία της

χρόνο από όσο πρέπει, με κίνδυνο τόσο για τους εργαζόμενους ό
σο και για την ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου και τους ασθε
νείς. Ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα την πρόκλη
ση αρκετών εργατικών «ατυχημάτων». Μη ένταξη των εργολαβι
κών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, παρότι δουλεύουν
σε χώρο υψηλής επικινδυνότητας, εξαιτίαςτων πεπαλαιωμένων ε
γκαταστάσεων αλλά και των νοσημάτων και των λοιμώξεων με τις
οποίες έρχονται σε επαφή. Απουσία γιατρού εργασίας και τεχνι
κού ασφαλείας, παρότι τυπικά οι εταιρείες είναι καλυμμένες. Συ
νεχείς μετακινήσεις προσωπικού, είτε επειδή το επιτάσσουν οι α
νάγκες των εργολάβων, είτε επειδή αναπτύσσουν συνδικαλιστική
δράση και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους.
«Οποιος συνδικαλίζεται ενάντια σε όλα τα παραπάνω που βιώνει
καθημερινά, όποιος απεργεί, όποιος οργανώνει τους συναδέλφους
του για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους, με
τακινείται. Αν κάποιος εργαζόμενος αρνηθεί τη μετακίνηση, απει
λείται με απόλυση», συμπληρώνει ο Μ. Γ.

«Σιγοντάρει» στην ομηρία ο παλιός
και νέος εργοδοτικός συνδικαλισμός
Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει ο Στ. Αρχοντάκης, «η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ και οι παρατάξεις της στα νοσοκομεία (ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ) έβαλαν πλάτη στην επέκταση των ελαστικών σχέσεων, α
φού τις αποδέχτηκαν πλήρως, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησαν να
βάλουν εμπόδια στους κοινούς αγώνες με τους μόνιμους εργαζό
μενους, αρνούμενοι την εγγραφή των συμβασιούχων στα σωμα
τεία. Η παράταξη - κλακαδόρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΜΑ,
κοροΐδεψε τους εργολαβικούς ότι είναι εξασφαλισμένη η πρόσλη
ψή τους στις προκηρύξεις για συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, ό
ταν ακόμα και το υπουργείο Υγείας ομολογούσε ότι πολλοί θα χά
σουν τη δουλειά τους!».
Ετσι λοιπόν, και στο Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου», συμπλη
ρώνει, «οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ επανειλημμένα αρνήθηκαν να εγγράφουν τους επικουρικούς. Κάτω από την πίεση
των συναδέλφων κερδήθηκε η εγγραφή μας στο σωματείο. Παρ'
όλα αυτά, οι ίδιες δυνάμεις επιμένουν αρνητικά στην εγγραφή των
εργολαβικών, των εργαζομένων του ΟΑΕΔ και των εργαζομένων
με ατομικές συμβάσεις».
«Σε αυτές τις συνθήκες», υπογραμμίζει, «πριν από δύο χρόνια
συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα Επικουρικών και ΟΑΕΔ, προκειμένου να διεκδικηθεί το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία,
να διεκδικηθούν λύσεις στα προβλήματα για τα οποία η πλειοψη
φώ του σωματείου ουδέποτε ασχολήθηκε, όπως απλήρωτες εφη
μερίες, μη έγκαιρη πληρωμή, άδειες που δεν δίνονταν. Τα δύο αυ
τά χρόνια αποκτήσαμε κύρος ανάμεσα στους συναδέλφους, έχου
με καθημερινή επαφή μαζί τους και παλεύουμε για τα δικαιώματά
μας, όχι σε αντίθεση με το σωματείο, αλλά ακριβώς για να ξεπεραστούν τα προβλήματα».
«Παλιός και νέος εργοδοτικός συνδικαλισμός γνωρίζουν καλά
τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και ΕΕ για επέκταση των ελαστι
κών σχέσεων», συνεχίζει. «Πουλούν εκδούλευση στους συμβασιούχους, δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες. Φέρουν τεράστια ευ
θύνη για τη διαλυτική κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος,
ρίχνοντας τουφεκιές στον αέρα με προκηρύξεις απεργιών και κι
νητοποιήσεων χωρίς κανένα μέτρο προετοιμασίας μέσα στους χώ
ρους δουλειάς, χωρίς ενημέρωση και συζήτηση με τους εργαζόμε
νους. Την ίδια στιγμή, με το περιεχόμενό τους βοηθούν στη συ

Επιτροπής Αγώνα και του Σωματείου Καθαριστριών Αθή
νας, ενώ συμμετείχαν μέλη ΔΣ των Σωματείων Εργαζο
μένων από διάφορα νοσοκομεία («Αρεταίειο», «Ευαγγε
λισμός», «Αγιος Σάββας» κ.ά.), ενισχύοντας τη φωνή των
εργολαβικών που πετιούνται στο δρόμο, καθώς δεν περι
λαμβάνονται στους πίνακες των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
«Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν κερδίσει μετά από όλα αυτά τα χρό
νια το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία, αφού μό
νιμες είναι οι ανάγκες του νοσοκομείου για σίτιση των ασθενών
και καθαριότητα των χώρων. Πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις!», υπογραμμίζει ο Στ. Αρχοντάκης.
Και προσθέτει: «Αντί γι' αυτό, προχωρά και στο "Ελενα Βενιζέ
λου" ένα καινούργιο καθεστώς εξαθλίωσης μέσω των ατομικών
συμβάσεων εργασίας, που δημιουργούν καινούργιες στρατιές συμ
βασιούχων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, υπό καθεστώς ομηρίας
και ημερομηνία λήξης, αφού η μέγιστη διάρκεια μιας σύμβασης εί
ναι τα δύο χρόνια. Ετσι και στο "Ελενα Βενιζέλου" ακόμα και αυ
τοί που θα παραμείνουν ή οι καινούργιοι εργαζόμενοι θα υπογρά
ψουν σύμβαση 8 μηνών, και στη συνέχεια θα πεταχτούν και αυ
τοί στην ανεργία ή θα αγωνιούν για μια μικρή παράταση κάποιων
ακόμα μηνών, μέχρι να απολυθούν».

Αναγκαία η αλλαγή του συσχετισμού
δυνάμεων στα σωματεία
«Κάθε μάχη αφορά το μέλλον των εργαζομένων και του συνδι
καλιστικού κινήματος. Η ζωή έχει δείξει ότι όταν οι ίδιοι οι εργαζό
μενοι απαιτήσουν τα δικαιώματα τους και την εκπροσώπησή τους
στα σωματεία, έχουν τη δύναμη να επιβάλουν το δίκιο τους. Στη
μάχη που δίνουμε καθημερινά για την προετοιμασία της κινητο
ποίησης, στόχος είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της μόνιμης
και σταθερής δουλειάς, απέναντι στην εξαθλίωση των υγειονομι
κών και τους κινδύνους για το λαό τους οποίους επιφέρει η "ευέ
λικτη" απασχόληση», τονίζει ο Στ. Αρχοντάκης.
Και μόνο στο άκουσμα του Σωματείου Εργαζομένων «Ευαγγε
λισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Μ. Γ., «η αντίδραση των ερ
γολάβων είναι λυσσαλέα. Γιατί ξέρουν πως η οργανωμένη πάλη
φέρνει νίκες και αποτελέσματα που θίγουν τα συμφέροντά τους.
Από τη μεριά μας οι εργολαβικοί στον "Ευαγγελισμό" γνωρίζουμε
καλά τι σημαίνει να έχεις τη στήριξη ενός αγωνιστικού σωματεί
ου και δεν ξεχνάμε την αντιδραστική στάση όλων των παρατάξε
ων - πλην των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ οι οποίες προσπάθησαν ακόμα και με ένδικα μέσα να μας κρατή
σουν εκτός Σωματείου. Ιδιο είναι το διακύβευμα και για τους συ
ναδέλφους μας στα υπόλοιπα νοσοκομεία, παρόλο που πολλά εί
ναι δυστυχώς ακόμη τα σωματεία νοσοκομείων που δεν εγγρά
φουν τους συναδέλφους μας, κάτω από το φόβο όχι μόνο αλλα
γής των συσχετισμών προς όφελος των ταξικών δυνάμεων, αλλά
και γιατί θέλουν να βάζουν φραγμούς στη διαδικασία ανασύντα
ξης του εργατικού κινήματος».
Ηδη στον «Ευαγγελισμό» έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια
να εγγραφούν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στο Σωματείο και να έ
χουν φωνή, να σταματήσουν τις μετακινήσεις προσωπικού, να ε
πισπεύσουν τις πληρωμές των δεδουλευμένων, να ακυρωθούν α
πολύσεις, να μπει φρένο στην τρομοκρατία.
«Το Σωματείο μάς στήριξε στους δίκαιους αγώνες μας με πολύ
μορφες κινητοποιήσεις στο Νοσοκομείο, στη Βουλή και σε υπουρ
γεία, στους εργολάβους. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία
για τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από το
εργασιακό καθεστώς όπου βρίσκονται. Δεν μπαίνουμε στο δίλημ
μα για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης με σα
κατεμένα εργασιακά δικαιώματα, με εργολάβο το κράτος ή με ερ
γολάβο ιδιώτη. Για όλους αυτούς τους λόγους οι εργαζόμενοι πρέ
πει να εγγραφούν μαζικό στα σωματεία τους και να αλλάξουν τους
συσχετισμούς προς όφελος τους», τονίζει ο Μ. Γ.
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 Βολιώτες μην αρρωστήσετε! Με Ι.Χ. μεταφέρονται οι
ασθενείς!
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

189.96 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

10

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

BoAihttss μην αρρωστήσετε! Με Ι.Χ. μεταφέρονται οι ασθενεί$!
Στα χέρια και με ιδιωτικό αυτοκίνητο μεταφέρθηκε από τον
πατέρα του στο νοσοκομείο, ένα παιδάκι που τραυματί
στηκε σοβαρά στο κεφάλι. Σε ολόκληρο τον Νομό Μα
γνήσιας παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε πλη
ρώματα ασθενοφόρων, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.
Τις μεγάλες ελλείψεις σε πληρώματα ασθενοφό
ρων στον Νομό Μαγνησίας, καταγγέλλει η Ομο
σπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκο
μεία - ΠΟΕΔΗΝ. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, το Κέ
ντρο Υγείας Ζαγοράς δεν είχε διαθέσιμο ασθενοφόρο,
με αποτέλεσμα οι γονείς ενός τραυματισμένου σοβαρά
στο κεφάλι παιδιού, που έπεσε από το ποδήλατό του, να
αναγκαστούν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο με δικό τους
ιδιωτικό μέσο.
Πολλές βάρδιες ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας του Νομού Μα
γνησίας μένουν ακάλυπτες από πληρώματα, λέει η ΠΟΕΔΗΝ. Τα 3

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ασθενοφόρα ανά βάρδια του ΕΚΑΒ Βόλου, που καλούνται
να εξυπηρετήσουν όλα τα περιστατικά, δεν επαρκούν
για να καλύψουν τις ανάγκες των ορεινών δυσπρόσι
των περιοχών και οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
«Πριν από λίγες ημέρες στο Κέντρο Υγείας Ζαγο
ράς, 2 ώρες δρόμο από τον Βόλο δεν υπήρχε δια
θέσιμο ασθενοφόρο. Έπεσε το παιδάκι από το πο
δήλατο και χτύπησε στο κεφάλι του σοβαρά. Σε
συνεννόηση μεταφέρθηκε από τους γονείς του με
αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο του Βόλου. Χωρίς
ασθενοφόρο και χωρίς συνοδεία γιατρού. Το παιδί νο
σηλεύεται τώρα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»,
αφού κρίθηκε σοβαρή η κατάστασή του και διεκομίσθη από
το Νοσοκομείο του Βόλου. Το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς διαθέτει 4
Πληρώματα Ασθενοφόρων, όμως αρρώστησε ο ένας εργαζόμενος και
έμειναν ακάλυπτες βάρδιες».
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 «Δώστε άμεσα λύση για τα παιδιά»
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

262.63 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

14860

«Δώστε άμεσα λύση για τα παιδιά»
Κραυγή αγωνίας για την κατάστα
ση που έχει διαμορφωθεί στα
παιδιατρικά νοσοκομεία με την
πολύμηνη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας εκφράζουν για
τροί και εργαζόμενοι στο νοσο
κομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Λί
γες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις
του υπουργείου Υγείας για τη δη
μίου ργία δύο ξενώνων που θα
φιλοξενήσουν τα παιδιά αυτά,
το προσωπικό του νοσοκομείου,
το οποίο έφτασε να φιλοξενεί πε
ρισσότερα από 40 εγκαταλελειμμένα παιδιά, εμφανίζεται επιφυ
λακτικό και ζητεί την ανάληψη
δεσμευτικών δράσεων για την
οριστική παύση του φαινομένου.
«Η υπομονή, το φιλότιμο και η
ανοχή του προσωπικού έχουν
υπερβεί προ πολλού τα όρια του
εφικτού», τονίζουν οι εργαζόμενοι
και προσθέτουν: «Αρνούμαστε
να γίνουμε συνένοχοι στη συνε
χιζόμενη κακοποίηση και αποστέρηση των βασικών δικαιω-

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιστολή γιατρών
του «Αγία Σοφία»,
που ζητούν οριστική
παύση της φιλοξενίας
εγκαταλελειμμένων
παιδιών.
μάτων των παιδιών που βρίσκον
ται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολη». Και προειδοποιούν
τους αρμόδιους φορείς: «Είναι
θέμα χρόνου να έρθουμε αντι
μέτωποι με ανεπανόρθωτα γε
γονότα. Γεγονότα για τα οποία,
μέσω της παρούσης, σας ενημε
ρώνουμε ότι θα κληθείτε να απαν
τήσετε και να κριθείτε».
Σε επιστολη προς τους αρμό
διους φορείς (υπουργεία Υγείας
και Εργασίας, εισαγγελείς ανηλί
κων) που υπογράφουν 107 γιατροί,
νοσηλευτές και λοιποί εργαζόμε
νοι στο νοσοκομείο και η οποία

δημοσιοποιήθηκε χθες, το προ
σωπικό περιγράφει τη δύσκολη
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
στο νοσοκομείο. Οπως αναφέρεται, «τα παιδιά αυτά παραμένουν
στο νοσοκομείο για διαστήματα
που αγγίζουν συχνά το εξάμηνο,
ενώ διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον
ότι θα έχουμε ακόμα μακρύτερες
παραμονές-ρεκόρ με την πρόφαση
ιατρικού προληπτικού ελέγχου
διάρκειας λίγων ημερών. Η μέχρι
πρότινος προφορική απάντηση
πάντα η ίδια: δεν υπάρχουν επαρ
κείς δομές για τη φιλοξενία τους».
Και συνεχίζουν: «Κατά την πα
ραμονή τους στο νοσοκομείο, τα
παιδιά είναι ασυνόδευτα, με εξαί
ρεση όσα καλύπτονται για κάποιες
ώρες ημερησίως από την παρου
σία εθελοντών. Στο μεταξύ, τα
παιδιά απέχουν από εκπαιδευτικές
δραστηριότητες - σχολείο, δεν
έχουν κανέναν οικείο, δεν έχουν
συγκεκριμένους φροντιστές, δεν
έχουν οργανωμένη δραστηριό
τητα και οι μέρες τους κυλούν

χωρίς περιεχόμενο». (...) «Εχουμε
αυξανόμενης συχνότητας περι
στατικά έκθεσης των παιδιών σε
κίνδυνο, φαινόμενα βίας μεταξύ
τους, συχνά, δε, βάλλουν και κατά
του προσωπικού του νοσοκομείου,
ενώ πρόσφατα είχαμε περιστατικά
κακοποίησης νοσηλευόμενου παι
διού από ασυνόδευτα παιδιά. Η
ανάδειξη συμπεριφορών περιθω
ριοποίησης, σχηματισμού συμ
μορίας, παραβατικότητας και επι
θετικότητας δεν είναι τίποτα πε
ρισσότερο από το καθρέφτισμα
αυτού που η κοινωνία και οι δομές
πρόνοιας προσφέρουν στα παιδιά
αυτά, κι εκείνα απρόθυμα μας
επιστρέφουν».
«Κρούουμε για ύστατη φορά
τον κώδωνα του κινδύνου. Υστα
τη, γιατί η φωνή μας θα είναι εφε
ξής συνετής, μέχρι συγκεκριμένης
λύσης του ζητήματος», τονίζουν
οι εργαζόμενοι, που δηλώνουν
αποφασισμένοι να προχωρήσουν
σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
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 Για κακούργημα διώκεται ο παιδίατρος της Θήβας
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Επιφάνεια:

90.23 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

2870

1

Για κακούργημα
διώκεται
ο παιδίατρος
της Θήβας
Για κακούργημα διώκεται ο
παιδίατρος στη Θήβα καθώς
του ασκήθηκαν ποινικές διώ
ξεις για αποπλάνηση και α
σέλγεια ανηλίκου και για αθέ
μιτη φωτογράφιση. Την ώρα
που ο 64χρονος Διευθυντής
Παιδιατρικής του Νοσοκομεί
ου Θηβών οδηγείται στον Ει
σαγγελέα προκειμένου να απολογηθείγια τα όσα ανατριχιαστικά περί έγραψε στους
αστυνομικούς ένα 8χρονο κο
ριτσάκι, μία νέα καταγγελία
ήρθε να προστεθεί στην δικο
γραφία γύρω από τη δράση
του. Σύμφωνα με το lamiareport.gr μία κοπέλα 27 χρονών
παρουσιάστηκε σε αστυνομι
κό τμήμα περιοχής της Αττι
κής όπου διαμένει και κατήγ
γειλε ότι και η ίδια είχε πέσει
θύμα των αρρωστημένων ο
ρέξεων του συγκεκριμένου
γιατρού στο Νοσοκομείο της
Θήβας, όταν ήταν 13 ετών.
Συγκεκριμένα η καταγγελία
της κάνει λόγο για ασελγείς
πράξεις που έλαβαν χώρα το
2005. Το καινούριο αυτό στοι
χείο, κάνει πολύ πιθανό το εν
δεχόμενο η δράση του παι
διάτρου, σε βάρος ανήλικων
παιδιών που έφταναν στο
Νοσοκομείο, να ήταν εξακο
λουθητική και δεν αποκλείε
ται τις επόμενες ώρες να α
νοίξουν κι άλλα στόματα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 «Ας προστατευτούμε όλοι μαζί. Τα εμβόλια σώζουν
ζωές»
Πηγή:

ΑΥΓΗ

Επιφάνεια:

855.43 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

3>> Με το κοινό σύνθημα «ας προ
στατευτούμε όλοι μαζί. Τα εμβόλια
σώζουν ζωές» πραγματοποιείται
φέτος σε όλα τα κράτη - μέλη η Ευ
ρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών
από τις 24 έως τις 30 Απριλίου.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Πα
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
που έχει ως στόχο την ενημέρωση
της παγκόσμιας κοινότητας σχετι
κά με τη σπουδαιότητα και τα οφέ
λη των εμβολίων ως ζωτικής σημα
σίας για την πρόληψη των ασθενει
ών και την προστασία της ζωής των
ανθρώπων όλων των ηλικιών ως α
τομικό δικαίωμα και ευθύνη.
Η δράση αυτή θεσμοθετήθηκε το
2012 σε όλες τις χώρες ώστε κάθε
τελευταία εβδομάδα του Απριλίου
να είναι αφιερωμένη στους εμβο
λιασμούς. Στη διάρκεια αυτής της
εβδομάδας πραγματοποιούνται εκ
δηλώσεις, ημερίδες και παρεμβά
σεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, τα κράτη - μέ
λη τιμούν τους ανθρώπους, τους ε
πιστήμονες, τους επαγγελματίες Υ
γείας, τους γονείς και όλους όσοι
συμβάλλουν στην ενίσχυση της α
τομικής και συλλογικής ανοσίας, α
ποδίδοντας τους τον τίτλο πραγμα
τικοί «Ήρωες των εμβολίων»
(Vaccine Heroes).
Σύμφωνα μάλιστα με τον Παγκό
σμιο Οργανισμό Υγείας, με τους εμ
βολιασμούς προλαμβάνονται περί
που 2-3 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι μέ
χρι και σήμερα ένα στα πέντε παιδιά
παγκοσμίως δεν έχει εμβολιαστεί με
τα συνιστώμενα εμβόλια.

Οι εμβολιασμοί
μαε αφορούν όλοι»
«Είναι σημαντικό να γίνει κατα
νοητό ότι τα εμβόλια αφορούν όλες
τις ηλικίες, παιδιά, εφήβους και ε
νήλικες, ιδιαίτερα εκείνους που α
νήκουν σε ομάδες αυξημένου κιν
δύνου. Η βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης, που αποτελεί κύριο
στόχο, έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο
την άμεση προστασία του ατόμου,
αλλά και την προστασία της κοινό
τητας» τονίζει στο μήνυμά του για
την εβδομάδα ανοσοποίησης ο γ.γ.
Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.
Αναφερόμενος στην αποτελεσμα
τικότατα των εμβολιασμών στη χώ
ρα μας, σημειώνει ότι η Ελλάδα «δέ
χθηκε τη μαζική εισροή προσφύγων
και κατάφερε να αποτρέψει επιδη
μίες, παρά τις δύσκολες συνθήκες
διαβίωσης, με την εφαρμογή προ
σαρμοσμένου στις ανάγκες προ
γράμματος εμβολιασμού (110.000
δόσεις εμβολίων για περισσότερα α
πό δέκα λοιμώδη νοσήματα). Το γε
γονός αυτό από μόνο του αποτελεί α
πόδειξη της αποτελεσματικότητας
και αναγκαιότητας των εμβολια
σμών. Επίσης, με συντονισμένες

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.:

21

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

950

1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«Ας προστατευτούμε όλοι μαζί.
Τα εμβόλια σώζουν ζωές»
προσπάθειες αυξήθηκε το ποσοστό
εμβολιασμού για την εποχική γρί
πη (2018-2019), ειδικά στις ομάδες
αυξημένου κινδύνου. Όμως, όπως
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
και στην Ελλάδα εκδηλώθηκε επι
δημία ιλαράς, η οποία αντιμετωπί
στηκε με επιτυχία με όπλο τους εμ
βολιασμούς».
Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμμα
τεία του υπουργείου Υγείας και ο Ε
θνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγεί
ας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα
του ΠΟΥ για την αύξηση του αντιγριπικού εμβολιασμού του προσω
πικού υπηρεσιών Υγείας, εκπόνη
σαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την Προώθηση του Αντιγριπικού
Εμβολιασμού του Προσωπικού Υ
πηρεσιών Υγείας.

θρηνούμε θύματα αδίκα»
Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο πρόε
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσ
σαλονίκης (ΙΣΟ) Νικόλαος Νίτσας
είχε επισημάνει τους κινδύνους

Παγκόσμια
εβδομάδα
εμβολιασμών
24-30 Απριλίου 2019

που προκύπτουν από απόψεις και
πρακτικές που δεν έχουν επιστη
μονική βάση. «Το αντιεμβολιαστικό
κίνημα επηρεάζει τον κόσμο, είναι έ
να από τα fake news που κυκλοφο
ρούν. Εδώ όμως θρηνούμε και θύ
ματα» ανέφερε παρουσιάζοντας τα ε
πίσημα στατιστικά στοιχεία που α
φορούν τη χώρα μας. «Σύμφωνα με
το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων), είχαμε μέ
χρι πρόσφατα περίπου 141 θανά
τους από τη γρίπη φέτος, εκ των ο
ποίων το 79% αντιστοιχεί σε άτομα
υψηλού κινδύνου και ανεμβολίαστα. Αυτό, όπως καταλαβαίνει κά
ποιος, είναι κάτι πάρα πολύ σημα
ντικό, ένα στοιχείο που δείχνει το

λιγότερο αμέλεια. Την ίδια ώρα, νο
σηλεύτηκαν περίπου 380 συνάν
θρωποί μας σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ), με ό,τι αυτό μπο
ρεί να σημαίνει για τους ίδιους, τις
οικογένειές τους και φυσικά για την
επιβάρυνση του Εθνικού Συστήμα
τος Υγείας, ακριβώς επειδή η μεγα
λύτερη πλειονότητα αυτών ήταν ανεμβολίαστη. Και αυτό για (να μην
κάνουν) ένα εμβόλιο όπως της γρί
πης, το οποίο είναι, όπως και τα άλ
λα που έχουμε, καθημερινό και α
σφαλέστατο» υπογραμμίζει ο Ν. Νί
τσας.
«Η εφεύρεση των εμβολίων ήταν
από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις
του ανθρωπίνου γένους τους τελευ
ταίους αιώνες» διεμήνυσε σε όλους
τους τόνους ο'Ελληνας γιατρός. «Εί
χαμε πραγματικά ξεχάσει νοσήματα
όπως η ιλαρά, ο κοκκύτης, η διφθε
ρίτιδα και η φυματίωση και αρχί
ζουμε να τα θυμόμαστε εξαιτίας, δυ
στυχώς, διαφόρων που (...) δεν εμ
βολιάζουν τα παιδιά τους και τους ε
αυτούς τους» τονίζει.

Ανάχωμα στοι» μύθοι»
η σωστή ενημέρωση
Υπογραμμίζοντας την ανάγκη συ
νεχούς επιτήρησης για «κενά»
στους εμβολιασμούς, ο ο γ.γ. Δημό
σιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος
σημειώνει ότι η σωστή πληροφό
ρηση μπορεί να αποτελέσει ανάχω
μα «στη διστακτικότητα, κυρίως
των νεαρών γονέων, που επηρεάζο
νται από μύθους και εσφαλμένες α
ντιλήψεις σχετικά με τα εμβόλια και
αμφισβητούν την προσφορά τους.
Η άγνοια, οι αστήρικτες επιστημο
νικές απόψεις και οι αντικοινωνι
κές συμπεριφορές δεν μπορεί να α
ποτελούν κριτήρια κατά των εμβο
λιασμών. Η προώθηση των εμβο
λιασμών απαιτεί παγκόσμια συστράτευση». Πρόσθεσε δε ότι «η Πο
λιτεία θα συνεχίσει, σε συνεργασία
με τον ΠΟΥ αλλά και τους επιστη
μονικούς και κοινωνικούς φορείς,
να δίνει τη μάχη για σωστή πληρο
φόρηση και την αύξηση της εμβολιαστικής συνείδησης».
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 ΙΣΑ: «Ο κ. Πολάκης αγνοεί τους νόμους που
ψηφίζει»
Πηγή:

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιφάνεια:

89.9 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

0

ΙΣΑ: «Ο κ. Πολάκης αγνοεί τους νόμους
που ψηφίζει»
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του Ια
τρικού Συλλόγου Αθηνών για το σχό
λιο του αναπληρωτή Υπουργού Υγεί
ας. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης πρέπει να γνωρίζει
τους νόμους που ο ίδιος ψηφίζει,
απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
(ΙΣΑ) σχετικά με την πειθαρχική του
δίωξη από τον ΙΣΑ και την αναφορά
του ότι ανήκει στον Ιατρικό Σύλλογο
Χανίων. «Θα έπρεπε ως υπουργός
Υγείας να γνωρίζει ότι σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 321 παρ. 1
του ν. 4512/2018, που ψηφίστηκε επί
Υπουργίας του, ορίζεται ότι: «.......

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο
έλαβε χώρα σε διαφορετικό σύλλογο
από τον σύλλογο εγγραφής, αρμόδιο
για την παραπομπή στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο, καθώς και για την εκδίκα
ση και την επιβολή ποινής ή την
απαλλαγή, είναι το διοικητικό συμ
βούλιο του Ιατρικού Συλλόγου που
τελέστηκε το παράπτωμα», αναφέρει
σε ανακοίνωση του ο ΙΣΑ. Προσθέτει
ότι ο κ. Πολάκης είναι «ήδη έκθετος
στη συντριπτική πλειοψηφία της κοι
νής γνώμης, για τα όσα μειωτικά ανέ
φερε σε βάρος του Στέλιου Κιμπουρόπουλου...».
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 Στα χαρτιά η δωρεάν Υγεία
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

302.21 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

6090

Ιτα χαρτιά η δωρεάν Υγεία

8 gtous 10 πληρώνουν από την τσέπη ious

Οι ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τη
συμμετοχή στα φάρμακα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δωρεάν Υγεία αλλά... μόνο στα χαρτιά έχουμε
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας
της Alco για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).
Οκτώ στους δέκα Έλληνες πλήρωσαν από την
τσέπη τους τον γιατρό το τελευταίο εξάμηνο, με
το 20% εξ αυτών να δηλώνει ότι έχουν δαπανή
σει πάνω από 70 ευρώ τον μήνα.
Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο πολί
τες δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες
υγείας, ενώ ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγ
ματα για τα άτομα άνω των 65 ετών, αφού στην
πλειονότητά τους δυσκολεύονται να πληρώ
σουν ακόμη και τη συμμετοχή στα φάρμακά
τους.

Την ίδια ώρα, το 70% του πληθυσμού παραμέ
νει χωρίς οικογενειακό γιατρό, ενώ 4 στους 10
Έλληνες, που επισκέφτηκαν κάποια μονάδα της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλώνουν ότι
έμειναν δυσαρεστημένοι.
«Η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας, που αναδεικνύεται και από την έρευνα,
είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων και επικίν
δυνων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η εικόνα,
που αποκαλύπτεται, αποδεικνύει τις ευθύνες του
υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει οδηγήσει σε
απόγνωση τους ασθενείς που δεν μπορούν να
καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους», ανέ
φερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ «Ανήλικος φιλοξενούμενος
με εισαγγελική εντολή κακοποίησε νοσηλευόμενο
παιδί»
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Επιφάνεια:

292.24 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

3

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

6090

1

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
«Ανήλικος φιλοξενούμενος με εισαγγελική εντολή κακοποίησε νοσηλευόμενο παιδί»
Παιδιά εκτεθειμένα συνεχώς σε κίνδυνο,
«πρωταγωνιστές» σε περιστατικά βίας μετα
ξύ τους ή με άλλα παιδιά, με ασθενείς, με το
προσωπικό... Αυτή είναι η κατάσταση στα
Νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας την οποία
περιγράφουν οι εργαζόμενοι με ένταση που
ολοένα δυναμώνει τα τελευταία χρόνια, σε
ό,τι αφορά τη φιλοξενία των παιδιών που
έχουν παραπεμφθεί με εισαγγελική εντολή.
Με επιστολή που υπογράφουν οι εργαζόμε
νοι και την οποία απευθύνουν προς τη διοί
κηση και τις νομικές και κοινωνικές υπηρεσί
ες των Νοσοκομείων Παίδων, τους εισαγγε
λείς ανηλίκων και τα αρμόδια υπουργεία,
ζητούν επίσημες και συγκεκριμένες απαντή
σεις ως προς την ανάληψη συγκεκριμένων
και δεσμευτικών δράσεων για την αντιμετώ
πιση των δεκάδων παιδιών που βρίσκονται
«φιλοξενούμενα» κι «εγκλωβισμένα» στα
«Παίδων».

Τέσσερα ερωτήματα χωρίς απα
ντήσεις
«Σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, τη φρο

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ντίδα και προστασία ανηλίκων, κρίνουμε
εντελώς απαράδεκτη την προχειρότητα και
την κατ’ επίφαση αντιμετώπισή του, μέσω
της κακής διαχείρισης και χρήσης δομών
που υπηρετούν άλλη αποστολή, όπως τα
νοσοκομεία. Τα γεγονότα συγκλίνουν στην
ανάγκη για τον σχηματισμό δομών φιλοξε
νίας για το παρόν και για βελτίωση της κοι
νωνικής πολιτικής προς άμβλυνση του φαι
νομένου του επισφαλούς ανηλίκου στο
μέλλον», αναφέρουν. Ωστόσο, δηλώνουν
επιφυλακτικοί τόσο ως προς τους χρόνους
εφαρμογής του σχεδιασμού των τριών

υπουργείων που ανακοινώθηκαν την περα
σμένη εβδομάδα κατόπιν κινητοποιήσεων,
σύμφωνα με τους οποίους θα δημιουργηθούν δύο ξενώνες με προγράμματα και
συνέργειες-εξπρές μέχρι τον Ιούνιο.
«Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι στη
συνεχιζόμενη κακοποίηση και αποστέρηση
των βασικών δικαιωμάτων των παιδιών που
βρίσκονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική
εντολή», «φωνάζουν» οι εργαζόμενοι και
απαιτούν από τους αρμόδιους να λάβουν
συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες απα
ντήσεις στα εξής:
■ Τι προβλέπεται σε περίπτωση τραυματι
σμού ή υλικής ζημιάς εργαζόμενου στο
νοσοκομείο;
■ Βάσει ποιας νομοθεσίας παραμένουν τα
παιδιά σε ομηρία στα Νοσοκομεία Παίδων;
■ Για όσο διάστημα παραμένουν, ποιος
έχει ευθύνη για την υγεία τους;
■ Με σχεδίασμά και συγκεκριμένες δρά
σεις θα επιτευχθεί η οριστική αντιμετώπιση
του φαινομένου;
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 «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Πληρώθηκαν οι
εργολαβικοί μετά τις παρεμβάσεις του Σωματείου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

129.05 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

15

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

25-04-2019

Κυκλοφορία:

2300

1

«ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πληρώθηκαν οι εργολαβικοί
μετά τις παρεμβάσεις του Σωματείου
Απλήρωτοι για τον μήνα Μάρτη παρέμεναν μέχρι και χτες οι εργολαβι
κοί εργαζόμενοι στη σίτιση στο «θριάσιο» Νοσοκομείο, λόγω της συστη
ματικής καθυστέρησης στις πληρωμές από την εργολαβική εταιρεία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΕΠΕ».
Μετά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου προς τους αρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις του νο
σοκομείου και της 2ης ΥΠΕ, όπως και τις παρεμβάσεις στο ΣΕΠΕ, η εργο
λαβική εταιρεία αναγκάστηκε να δώσει τα δεδουλευμένα χτες το μεσημέρι.
«Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων υπη
ρεσιών των νοσοκομείων οδηγεί μόνο στην αύξηση των κερδών των επιχει
ρηματιών και σε παραβίαση και των στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων και
μισθούς - πείνας για τους εργολαβικούς εργαζόμενους (,..)Γ/ωρίζουμε ότι ο
ριστική λύση, και αυτό διεκδικούμε, είναι η ανάκληση της ιδιωτικοποίησης
των υπηρεσιών και η πρόσληψη όλων των εργολαβικών συναδέλφων (και ό
σων επιπλέονχρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών) με μόνιμη σχέση ερ
γασίας και πλήρη δικαιώματα», σημειώνει το Σωματείο.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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