ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Το χρονικό: Στις 7/1 διαδόθηκε η αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και της
Διοίκησης να σταματήσει η λειτουργία των Παιδιατρικών Κλινικών και να ανασταλούν οι
εφημερίες του Νοσοκομείου. Εδόθη οδηγία στο νοσηλευτικό προσωπικό τις προηγούμενες
ημέρες να εκπαιδευτεί στον εμβολιασμό, αποσπώντας τους από τις παιδιατρικές κλινικές.
Παράλληλα, το Νοσοκομείο «προσθαφαιρείται» στο πρόγραμμα εφημεριών των
νοσοκομείων Αττικής στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου από τη Δευτέρα 10/1/22,
χωρίς επίσημη ενημέρωση των εργαζομένων για την αλλαγή αυτή. Καθημερινά το
προσωπικό του Νοσοκομείου βρισκόμαστε στην ευφάνταστη θέση να εφημερεύουμε σ’
ένα Νοσοκομείο που ’’φαίνεται κλειστό’’ και εξυπηρετούμε όσους δεν γνωρίζουν ότι δεν
εφημερεύει, ενώ το Υπουργείο Υγείας με παλινωδίες και φημολογίες προσπαθεί να
θολώσει τα νερά.
Πραγματοποιούνται καθημερινές Συνελεύσεις των Εργαζομένων και σήμερα 13/01 έχει
κηρυχθεί 24ωρη απεργία σαν κλιμάκωση στην επιμονή του Υπουργείου Υγείας να
ανασταλεί η 24ωρη εφημέρευση του Νοσοκομείου και να μετατραπεί σε mega
εμβολιαστικό κέντρο.
Ο ρόλος του Νοσοκομείου: Κατά τη συνέλευση αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος του
Νοσοκομείου, που παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη στον παιδιατρικό πληθυσμό όχι μόνο
της Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής, αλλά και της Λαυρεωτικής, της Νησιωτικής
Ελλάδας κ.ά. Eνδεικτικά, από τις 1/9/21 έχουν εξυπηρετηθεί στα εξωτερικά ιατρεία της
Παιδιατρικής 11.055 non-covid ασθενείς και 733 με covid-19, ενώ έχουν νοσηλευθεί 1.042
παιδιά (μόνο στην Παιδιατρική Κλινική).
Η προσπάθεια υποβάθμισης του Νοσοκομείου: Συστηματικά γίνεται προσπάθεια
υποβάθμισης του Νοσοκομείου με απόσπαση νοσηλευτικού προσωπικού, αναστολή
εργασίας των μη εμβολιασμένων συναδέλφων, περιορισμός των κλινών με σύμπτυξη
κλινικών, μείωση των διενεργούμενων χειρουργείων, ένδεια υλικοτεχνικής υποδομής (πολύ
συχνά εγκληματικής), απουσία συστήματος θέρμανσης στους θαλάμους νοσηλείας και
στους υπόλοιπους χώρους κ.α.
Η κορύφωση αυτής της μεθοδικής προσπάθειας επιχειρείται με την κατάργηση της
24ωρης λειτουργίας ενός από τα τέσσερα Δημόσια Παιδιατρικά Νοσοκομεία της χώρας, με
πρόσχημα την πράγματι μεγάλη ανάγκη εμβολιασμού του παιδιατρικού πληθυσμού,
γεννώντας ερωτήματα για τις σκοπιμότητες του Υπ.Υγείας.
Στηρίζουμε ήδη και θα στηρίζουμε τον άμεσο και καθολικό εμβολιασμό παιδιών και
ενηλίκων. Ωστόσο επιβάλλεται να γίνει με σοβαρό σχεδιασμό, σε δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, με ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και με
χρηστή διαχείριση αυτού.

Απαιτούμε :

1. Την επαναφορά του Νοσοκομείου στο πρόγραμμα των εφημεριών, όπως ίσχυε έως
τις 7/1/2022, ήτοι: 24ωρη εφημερία (8.00-8.00 επομένης κάθε Δευτέρα, Πέμπτη
κάθε δεύτερη Κυριακή και από τις 8.00-14.30 Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή).

2. Στήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος με άμεση πρόσληψη υγειονομικού
προσωπικού σε όλες τις Δομές Υγείας.

Διεκδικούμε
-

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για επαρκή
στελέχωση του νοσοκομείου.
Εξοπλισμό του νοσοκομείου με απαραίτητα υλικοτεχνικά εργαλεία για τη
λειτουργία του.
Επαναλειτουργία όλων των νοσοκομείων που έκλεισαν.
Επαρκή στελέχωση όλων των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με
μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων .
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