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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στενάζει κάτω από το βάρος του τέταρτου κύματος της
Πανδημίας.
Τα ήδη υποστελεχωμένα νοσηλευτήρια μετατρέπονται σταδιακά σε νοσοκομεία μιας
νόσου προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση κρίσιμων υπηρεσιών λόγω
κορονοιού και χρήσιμων παροχών υγείας για τη γενική νοσηρότητα. Στα ήδη υπάρχοντα
οργανικά κενά προστέθηκαν και οι αναστολές εργασίας που σε συνδυασμό με την καραντίνα
εργαζομένων λόγω θετικών κρουσμάτων των ιδίων ή του στενού τους περιβάλλοντος και τις
έκτακτες αναρρωτικές δημιουργούν μια κατάσταση υγειονομικού κραχ.
Πολύ νωρίς, κατά την επίσκεψη της κυρίας Γκάγκα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στις
10/9/21 είχαμε προειδοποιήσει γι΄αυτό που σήμερα βιώνουμε. Παρά το γεγονός ότι
θεωρούμε τον εμβολιασμό απαραίτητη πρακτική για την προστασία των εργαζόμενων, των
οικείων τους και των ασθενών, είχαμε επισημάνει ότι εμβολιαστική κάλυψη που θα υπερβεί
το 90% ανά Φορέα μπορεί να διευκολύνει επιστροφή, με τακτικά tests και σε συγκεκριμένες
διαθέσιμες θέσεις και χώρους, των υγειονομικών που παραμένουν για σοβαρό λόγο
ανεμβολίαστοι. Πρακτική που και το ίδιο το ΥΥΚΑ έχει νομοθετήσει για όσους εξαιρούνται
της υποχρεωτικότητας από τις αρμόδιες Επιτροπές. Επιπροσθέτως, είχαμε επισημάνει ότι
ούτε όλες οι ειδικότητες έχουν τον ίδιο βαθμό έκθεσης, ούτε όλοι σχετίζονται με την
εξυπηρέτηση ασθενών με φυσική παρουσία σε όλα τα πόστα, ούτε θα πρέπει να λησμονούμε
και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που νομοθετήσατε και εφαρμόσαμε κατά τη
διάρκεια της Πανδημίας για την προστασία όλων.
Σήμερα, κάτω από το συντριπτικό αποτύπωμα της Πανδημίας που έχει αποδιοργανώσει
και το δικό μας νοσοκομείο, επανερχόμαστε για άλλη μια φορά, απαιτώντας πλέον την
επιστροφή των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή άμεσα και σας καλούμε να
αναλογιστείτε και το μέγεθος της ευθύνης που σας αναλογεί για τις πράξεις ή παραλείψεις
σας και σε αυτήν την δοκιμασία.
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