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ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ασφαλώς και τίποτα δεν πρέπει να αφήνει η ΠΟΕΔΗΝ
στην τύχη του σήμερα, που η αριστεροδεξιά νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ, όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει για την καρέκλα της εξουσίας.
Εφαρμόζει τα Μνημόνια, υποφέρει ο λαός και όμως δείχνει ευτυχισμένη. Εξυπηρετεί με το παραπάνω τα συμφέροντα από τα οποία επιλέχθηκε να κυβερνήσει. Ως εκ τούτω
αισθάνεται ευτυχής. Όλοι γλείφουν γύρω από την εξουσία.
Ποιος νοιάζεται για τον λαό και τους εργαζόμενους.
Τα Κοινωνικά δικαιώματα ισοπεδώνονται, η Δημόσια
Υγεία διαλύεται, οι μισθοί και οι συντάξεις θυσιάζονται στο
βωμό των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.
Ως εκ τούτω κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος.
Πόσο μάλλον για ζητήματα που περιλαμβάνονται στις γκρίζες ζώνες του μισθολογίου (ν. 4354/2015).
Πέραν του παγώματος των μισθολογικών ωριμάνσεων,
των μειώσεων μισθών μέσω Αξιολόγησης, της αιωρούμενης περικοπής του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών
(την αποτρέψαμε έως τώρα), την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών (με συντάξεις πείνας), την αύξηση των φόρων
(έμμεσων και άμεσων), στις γκρίζες ζώνες βρίσκεται και το
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Βρίσκεται και ας μην μπορεί να το διανοηθεί ανθρώπινος
νους. Ποιο το επίδομα 150€ του Νοσηλευτικού προσωπικού
που συμπληρώνει το μηνιαίο μισθό ύψους 900€ κατά μέσο
όρο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όμως είναι για την ψευτοαριστερή Κυβέρνηση Σύριζα – ΑΝΕΛ.
Σαφώς περιγράφει ο Νόμος 4354/2015, ότι εντός του
έτους 2017 θα ευθυγραμμιστεί το εν’ λόγω επίδομα με τις
βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Δηλαδή Πάπαλα!!!
Στις άλλες χώρες της Ευρώπης δεν υπάρχει τέτοιο επίδομα. Αντιθέτως υπάρχουν υψηλοί μισθοί (άνω των 2000
ευρώ το μήνα) και μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας!!!
Εκτός και εάν εννοούν την Βουλγαρία!!!! Με βάση τα
ισχύοντα στη Βουλγαρία θα καταργηθεί το επίδομα. Με
βάση όμως τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, θα πρέπει να αυξηθεί 10 φορές.
Ταυτόχρονα στη χώρα μας υπάρχει η εξής πατέντα. Οι
Νοσηλευτές του Ιδιωτικού τομέα, των Νοσοκομείων που
διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ, είναι ενταγμένοι στα
βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εν’ αντιθέσει με τους
Νοσηλευτές των Νοσοκομείων που έχουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο.
Υπάρχει κίνδυνος περικοπής του επιδόματος; Ασφαλώς

και υπάρχει. Η εκτίμησή μας είναι ότι με τους αγώνες της
ΠΟΕΔΗΝ δεν θα τολμήσουν. Φαίνεται ότι θα καταφέρει τελικά η ΠΟΕΔΗΝ να εντάξει τους Νοσηλευτές και άλλους
επαγγελματίες υγείας στα ΒΑΕ.
Όμως ο κίνδυνος υφίσταται για περικοπή του επιδόματος
όπως επίσης και κίνδυνος για άλλες μισθολογικές απώλειες στα πλαίσια της συρρίκνωσης της μισθολογικής δαπάνης
του Δημοσίου.
Θέλει αγώνα και εγρήγορση.
Όλοι μαζί ΠΟΕΔΗΝ – Νοσηλευτές θα τα καταφέρουν.
Εκδόθηκε σχετική αφίσα από την ΠΟΕΔΗΝ για αιτία πολέμου σε περίπτωση που τολμήσει η Κυβέρνηση να περικόψει
το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Γράφει Μ.Γ.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ Ν.Υ. ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΠΟ
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ΑΘΗΝΑ 13/12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2530
ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

Συνάδελφοι,
Μετά την παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ με το υπ’ αρίθμ.
2319/2-11-2016 προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας
σχετικά με την χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους Διευθυντές – Τομεάρχες της Νο-

σηλευτικής Υπηρεσίας και στους Νοσηλευτές που κάνουν
ειδικότητα, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε απόφαση για την
συνέχιση χορήγησης του Επιδόματος.
Η παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ προκλήθηκε από απαντητικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς το
Υπουργείο Υγείας ότι οι εν λόγω συνάδελφοι δεν δικαιούνται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Σας κοινοποιούμε την αλληλογραφία.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 25/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2463
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ
ΚΟΙΝ. : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Με το Ν. 4368/2015 άρθρο 51 δίνεται τη δυνατότητα επέκτασης της επιπρόσθετης ειδικής ετήσιας άδειας
μετ’ αποδοχών σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών
τμημάτων ή ειδικών Μονάδων των φορέων παροχής
Υπηρεσιών Υγείας ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 2071/1992 άρθρο 105 (Α’ 123) και της ΚΥΑ
2003075/204/00252 (Β’ 33/201/1998), έπειτα από Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας.

Σας υποβάλαμε το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4186/20-3-2015
Υπόμνημα στο οποίο συγκεκριμενοποιούμε την πρότασή
μας για τα τμήματα και τις Μονάδες που πρέπει να επεκταθεί.
Ρυθμίστηκε η χορήγηση στο σύνολο των εργαζόμενων
των
Ειδικών Τμημάτων και των Μονάδων που ήδη χορηγείται, που ήταν ένα από τα αιτήματά μας.
Σε συνάντηση που κάναμε δείξατε θετική πρόθεση στην
επέκταση της επιπρόσθετης ειδικής ετήσιας άδειας.
Πέρασαν 10 μήνες από την ψήφιση του Νόμου χωρίς
να υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία. Η περαιτέρω κωλυσιεργία είναι αιτία κινητοποιήσεων για την ΠΟΕΔΗΝ.
Σας κοινοποιούμε την πρότασή μας.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ 06/12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2511
ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
Με την υπαγωγή των Δημοσίων Υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ
(1/1/2017), το άρθρο 15 του Ν. 4387/2016 ορίζει ότι το ποσό
της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, καθορίζεται με την καταβολή από τους υπαλλήλους της εισφοράς
ασφαλισμένου και εργοδότη.
Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία εξαγορά από 6,67% στον συντάξιμο μισθό (ΒΜ 31/10/2011 + 140,80) που είναι σήμερα,
διαμορφώνεται από 1/1/2017 σε 20% στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές που υπολογίζεται το αναλογικό μέρος της
σύνταξης. Το κόστος εξαγοράς τριπλασιάζεται.
Αυτό προκύπτει από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4387/2016
το οποίο ορίζει ότι το ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης
στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, ορίζεται σε 20%
επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών και κατανέμεται
κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε
βάρος του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Δεν έχουμε απάντηση από τον Υπουργό Ερ-
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γασίας στο υπόμνημά μας στο οποίο μεταξύ άλλων ζητήσαμε οι υπάλληλοι για την αναγνώριση πλασματικών ετών
ασφάλισης να επιβαρύνονται μόνο με το 6,67% (εισφορά
ασφαλισμένου) επί των συντάξιμων αποδοχών.
Ως εκ τούτω οι υπάλληλοι για να κατοχυρώσουν
το σημερινό κόστος εξαγοράς, θα πρέπει να υποβάλλουν
έως τέλους του χρόνου αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών
ετών ασφάλισης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Με τα σημερινά δεδομένα οι αιτήσεις αναγνώρισης
πλασματικών ετών εξετάζονται κατά την συνταξιοδότηση.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εξετασθούν κατά τη διάρκεια του υπηρεσιακού βίου, δίνεται το δικαίωμα στους
υπαλλήλους με την κοινοποίηση της πράξης από το Γ.Λ.Κ.
να αποδεχθούν ή όχι την αναγνώριση.
Στο Συνταξιοδοτικό Οδηγό της ΠΟΕΔΗΝ (ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα
εξαγοράς πλασματικών ετών, το σύνολο των ετών που πρέπει να εξαγορασθούν και εάν συμφέρει ή όχι σε κάθε περίπτωση.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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παρατυπιεσ στη συγκροτηση υ.σ.

ΑΘΗΝΑ 28/6/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1856
ΠΡΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κο. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ
2. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κο. ΧΡ.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Κύριοι Υπουργοί,
Με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 συγκροτούνται από τη
Διεύθυνση Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Υγείας, με
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, τα Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσοκομείων.
Στις αποφάσεις συγκρότησης διαπιστώνονται πλήθος
παρατυπιών στους διορισμούς των τριών μη αιρετών μελών
καθ’ ότι δεν ακολουθούνται οι προβλέψεις του σχετικού Νόμου. Η διάταξη ορίζει ότι «επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι
που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων

Προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και υπηρετούν στην έδρα
του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που
εδρεύουν το Νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
υπάλληλοι της οικείας Υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες
προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ
που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των
υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν
επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που
υπηρετούν εκτός της έδρας του Νομού αυτού που πληρούν
τις προϋποθέσεις».
Είναι σαφές λοιπόν ότι ως τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου από τον κατάλογο των υπό διορισμό μελών
ορίζονται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει το περισσότερο
χρόνο ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης. Επίσης ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται όσοι διαθέτουν τον λιγότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων, εκ των έξι αρχαιοτέρων.
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ συγκροτούνται
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς να ισχύει η εν λόγω πρόβλεψη του Νόμου στον διορισμό των τακτικών μελών καθ’
ότι το Υπουργείο Υγείας παράτυπα θεωρεί ότι από τους έξι
αρχαιότερους Προϊσταμένους Διεύθυνσης η επιλογή των
τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι αρμοδιότητα
του Υπουργού Υγείας. Κάτι που είναι προδήλως παράνομο.
Οι αποφάσεις των συγκροτηθέντων παράνομα Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι ακυρώσιμες και θα αμφισβητηθούν
στα Δικαστήρια, ως αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων
με παράνομη σύνθεση.
Οφείλετε να διορθώσετε άμεσα τις Αποφάσεις των παράνομων συγκροτηθέντων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσετε σε τροποποίηση
του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα να ορίζονται μέλη Υπηρεσιακών Συμβουλίων οι
αρχαιότεροι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είτε υπηρετούν
στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είτε όχι, όπως
συμβαίνει για την Αττική. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αυτό
επιτρέπεται μόνο εάν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων Διευθυντών στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκλείονται μεγάλα Νοσοκομεία
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία στα πλαίσια
των ασκούμενων Μνημονιακών πολιτικών (περιορισμός
Υπηρεσιακών οργάνων) συγκροτούν Κοινά Υπηρεσιακά
Συμβούλια με άλλα μεγάλα Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία
εμφανίζουν δυσλειτουργίες στη λήψη αποφάσεων, με σημαντικές εκκρεμότητες και καθυστερήσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΕΚΑΒ

4
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ 1/11/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2351

•
Η κυβερνητική αφασία στο ΕΚΑΒ κοστίζει ζωές
•
Μεγάλες καθυστερήσεις στις διακομιδές των απομακρυσμένων περιοχών. Όταν φθάνουν στα Νοσοκομεία είναι
αργά. Διαπιστώνεται ο θάνατός τους!!!
•
Νέα περιστατικά που κινδύνεψε η ζωή τους από την
ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ
•
Μηνυτήρια Αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΕΚΑΒ, με συγκε-

κριμένα περιστατικά που έχασαν τη ζωή τους ή κινδύνεψε η ζωή
τους από τη διαχειριστική ανεπάρκεια της Διοίκησης και της κυβέρνησης που προκαλεί τη διάλυση του ΕΚΑΒ
•
Μεγαλοπρεπή εγκαίνια Τομέα ΕΚΑΒ στο Νομό Χανίων.
Εκλογική περιφέρεια του κου Πολάκη, από τον ίδιο τον Πολάκη.
Χωρίς να υπάρχει κανένας Διασώστης. Για τα ψηφαλάκια ρε γαμώτο. Οι διακομιδές συνεχίζουν να γίνονται από το ΕΚΑΒ Χανίων ή Ρεθύμνου με 1 ώρα καθυστέρηση. Πεθαίνουν οι Ασθενείς,
αλλά ποιος νοιάζεται!!!
•
Εγκαίνια Τομέα ΕΚΑΒ στον Τύρναβο Λάρισας. Χωρίς
κανένα Ασθενοφόρο και με ένα Διασώστη

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 61 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 28/11/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2480

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• Συνθήκες πολέμου επικρατούν στα ΤΕΠ
• Διαλογή περιστατικών στα ΤΕΠ από Διοικητικούς Υπαλλήλους αντί Ιατρών.
Καθυστερήσεις στην παράδοση των ασθενών από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Καθυστερήσεις στις εξετάσεις των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται με συνοδούς. Μεγάλος κίνδυνος για τους Ασθενείς
• Διασωληνομένοι Ασθενείς σε φορεία και θαλάμους λόγω
έλλειψης ΜΕΘ.
• Πολυήμερο παρκάρισμα στην Αναζωογόνηση των ΤΕΠ
λόγω έλλειψης ΜΕΘ διασωληνωμένων Ασθενών με σοβαρά

προβλήματα υγείας (πολυτραυματίες κ.α.).
• Άκρως επείγοντα περιστατικά παραμένουν σε ράντζα πολλές ημέρες, έως ότου βρεθεί χειρουργικό τραπέζι να χειρουργηθούν
• Χαλασμένα Ιατρικά Μηχανήματα. Δείχνουν λάθος αποτελέσματα που οδηγούν σε λάθος ιατρική αντιμετώπιση
• Μεγάλες ελλείψεις ειδικευμένων Ιατρών και Νοσηλευτικού προσωπικού. Νοσοκομεία χωρίς Καρδιολόγο. ΤΕΠ Νοσοκομείων δεν είναι σε θέση να κάνουν την αιματολογική
εξέταση τροπονίνη για διάγνωση του εμφράγματος. Διακομιδές σε άλλα Νοσοκομεία. Πεθαίνουν οι Ασθενείς στο δρόμο
• Κάλυψη με ειδικευόμενους και Αγροτικούς Ιατρούς
• Χαλασμένα φορεία και καρότσια. Στα χέρια και στην πλάτη
κουβαλάνε οι συνοδοί τους Ασθενείς.
• Συνοδοί σε ρόλο Τραυματιοφορέα, Νοσηλευτή, Ιατρού
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΦΕΥΓΟΥΝ Η ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ;
ΑΘΗΝΑ 20/12/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2555
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• Απλήρωτες οι καθαρίστριες του Νοσοκομείου Άρτας πέντε
μήνες.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Άρτας τις απειλεί με απόλυση
επειδή διεκδικούν τα δεδουλευμένα.
Είναι το ίδιο πρόσωπο που κτυπούσε παλαμάκια στα μπουζούκια
όταν χόρευε η κα Γεροβασίλη (τέτοια αξιοκρατία στις Διοικήσεις
των Νοσοκομείων).
Η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή ΔΕΚΑ (10) ΝΟΜΟΥΣ για την

εκδίωξη των εργολάβων από τα Νοσοκομεία και όμως στην πλειονότητα των Νοσοκομείων συνεχίζουν να είναι εκεί.
Όχι μόνο παραμένουν, αλλά οι διορισμένες από την κυβέρνηση
Διοικήσεις των Νοσοκομείων, προχωρούν σε ανανέωση συμβάσεων για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (καθαριότητα, εστίαση,
φύλαξη) με τους εργολάβους για ένα έτος (π.χ. ΑΧΕΠΑ) ή παρατείνουν παράνομα τις συμβάσεις με τους υπάρχοντες εργολάβους (στα περισσότερα).
Σε διάστημα 40 ημερών ψήφισαν δύο Νόμους στη Βουλή
4429/21.10.2016 και 4430/2.12.2016 που θεσμοθετούν την παράταση των συμβάσεων έργου στην καθαριότητα και τις συμβάσεις
εργασίας στη καθαριότητα, την εστίαση και την φύλαξη των Νοσοκομείων.
Παρά ταύτα δεν ξεκαθαρίστηκε η στόχευση της κυβέρνησης.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 65 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 22/12/2016
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2569
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ που οι περιοχές ευθύνης
είναι κλασικοί τουριστικοί προορισμοί τις εορτές των Χριστουγέννων.
• ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ
• ΔΕΝ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Δύσβατες – ορεινές περιοχές χωρίς ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

• Κλειστά Κέντρα Υγείας σε δύσβατες περιοχές
ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κ.Υ. Φραγκίστα
Πέθανε γυναίκα με καρδιοπάθεια, επειδή ήταν κλειστό το Κέντρο Υγείας.
Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όχι μόνο
στα χειμερινά θέρετρα αλλά και στα χωριά τους, δεν θα πρέπει να
αισθάνονται ασφαλείς εκεί που θα πάνε από πλευράς υγειονομικής
κάλυψης. Δεν φταίνε βέβαια οι λιγοστοί Νοσηλευτές που εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, οι οποίοι πλέκουν
όπως ισχυρίζεται ο ανεκδιήγητος Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κος Πολάκης, αλλά οι καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές που
ασκούνται στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΑΙΤΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 5/12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2505

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεν έχουν τσίπα επάνω τους οι Υπουργοί Υγείας.
• Αναίτια πειθαρχική δίωξη Νοσηλεύτριας Αναισθησιολογικού στο Γ.Ν. Βενιζέλειο Κρήτης για το θάνατος ανήλικης
28/12/2016 από επεισόδιο βροχόσπασμου μετά από ωτορινολαρυγγική επέμβαση, για να βγάλουν λάδι τη συγγενή Αναισθησιολόγο του Αν. Υπουργού Υγείας. Ψάχνουν εξιλαστήρια θύματα
Δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό. Θα στείλουν φυλακή Νοσηλεύτρια χωρίς να φταίει.
• Προκαλούν ντροπή οι δηλώσεις του Αν. Υπουργού Υγείας
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για τους Νοσηλευτές ότι πλέκουν στη βάρδια τους
• Αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου κατά της
Διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου πριν δύο μήνες για τις
επικίνδυνες συνθήκες Νοσηλείας του Νοσοκομείου
Βρίζουν την ΠΟΕΔΗΝ. Βάζουν τις διορισμένες Διοικήσεις να αμφισβητούν τις έρευνες της ΠΟΕΔΗΝ, που αποδεικνύει με στοιχεία
και καταγραφές τραγικών περιστατικών την διάλυση των Δημόσιων Νοσοκομείων. Προστατεύουν το μισθό τους. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε καθημερινά.
Υποβάλαμε αναφορά πριν δύο μήνες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ζακύνθου κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ζακύνθου για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι Ασθενείς από
τις συνθήκες Νοσηλείας.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΘΗΝΑ 10/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2464Β
ΠΡΟΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κα. Θ. ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΙΝ. 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κο. ΚΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. ΚΚΠΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Κυρία Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε Υπόμνημα ατόμων Επικουρικού Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, που διαμαρτύρονται για την απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και παράνομη πρακτική του Προέδρου του Δ.Σ., να μην προβεί στην δεσμευτική διάταξη του

Ν. 4430/2016, άρθρο 60 που ρητά αναφέρει ότι παρατείνονται οι συμβάσεις του υπηρετούντος στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Επικουρικού Προσωπικού μέχρι 30/9/2017.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΚΠΠ
Στερεάς Ελλάδας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην παράταση των συμβάσεων όλου του Επικουρικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα και για την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους περιθαλπόμενους του
Κέντρου.
Καταγγέλλουμε την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.
του
ΚΚΠΠ και καλούμε την πολιτική ηγεσία να προβεί
στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση παράταση των
συμβάσεων του Επικουρικού προσωπικού σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Θα στηρίξουμε κάθε κίνηση των εργαζομένων προς
αυτή την κατεύθυνση.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2015
Ν. 4445/ 236 Α’ /19-12-2016
Συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν τους Δημοσίους
Υπαλλήλους
Άρθρο 74 παρ. 11 διατάξεις εξαίρεσης υγειονομικών για
την κινητικότητα παρ. 12 καταβολή των νυκτερινών εξαι-

ρεσίμων και υπερωριών του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ από 1/1/2013 έως 31/12/2015
από ίδια έσοδα των φορέων.
Η χορήγηση των δεδουλευμένων ήταν αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ όχι όμως με ιδία έσοδα των φορέων, αλλά με επιχορήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΘΗΝΑ 25/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.2471
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο μνημονικός κατήφορος των υπουργών υγείας δεν
έχει τέλος. Τα Δημόσια Νοσοκομεία απαξιώνονται εξαιτίας
της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στον κόσμο της. Μετά
το κλείσιμο των χειρουργείων του Γεν. Νοσοκομείου Λαμίας που συντάραξε τον νομό Φθιώτιδας πριν δυο εβδομάδες, σειρά έχει το Νοσοκομείο Άμφισσας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας (Διαύγεια αρ 6Υ50469Η2Γ-ΨΘΛ)
εντέλλονται δυο αναισθησιολόγοι του Νοσοκομείου Άμφισσας να μετακινούνται στο νοσοκομείο της Λαμίας.
Το νοσοκομείο της Άμφισσας καλύπτει ολόκληρο τον
νομό της Φωκίδας και είναι το μοναδικό νοσοκομείο του
Νομού. Υπολειτουργεί εδώ και ενάμιση χρόνο λόγω αναστολής λειτουργίας της παθολογικής κλινικής. Κάποιες
ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει ούτε καρδιολόγος. Το
υπάρχον αποδεκατισμένο προσωπικό του Νοσοκομείου,
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί
στις δύσκολες συνθήκες εργασίας. Οι κάτοικοι του Νομού
αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη επειδή είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε Νοσοκομεία
άλλων νομών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
υγείας. Οι διακομιδές είναι στην ημερήσια διάταξη από
το Νοσοκομείο λόγω ελλείψεων ειδικευμένων Ιατρών
και Νοσηλευτικού προσωπικού. Κινδυνεύουν Ασθενείς

που αντιμετωπίζουν έκτακτα σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω των καθυστερήσεων στις διακομιδές. Όσο για
την ταλαιπωρία ασθενών και συγγενών είναι δεδομένη. Να
σημειωθεί ότι το ίδιο ισχύει και για τις φυλακές υψίστης
ασφαλείας που υπάρχουν στη περιοχή του Μαλανδρίνου,
όπου για την μετακίνηση των κρατουμένων σε Νοσοκομεία των όμορων Νομών, ακόμη και για την πιο απλή
παθολογική διάγνωση, απαιτείται μεγάλος αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων με μεγάλο κόστος και κίνδυνο της
ασφαλής κράτησής τους.
Οι αντιδράσεις από φορείς και κατοίκους του Νομού
είναι πολύ έντονες για την αναλγησία της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου και των Υπουργών Υγείας που είναι παροιμιώδης. Η υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο Νομό,
όπως και των άλλων κοινωνικών αγαθών θα επιφέρει την
ερημοποίηση της περιοχής. Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι
σε όποια περιοχή δεν υπάρχει μέριμνα από την πολιτεία,
για την ύπαρξη υψηλής ποιότητας κοινωνικών αγαθών
(όπως υγεία και παιδεία), επέρχεται ερημοποίηση.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα επιτρέψει την διάλυση των Νοσοκομείων της Λαμίας και της Άμφισσας.
ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
Η ΠΟΕΔΗΝ θα βρίσκεται με κλιμάκιο (επικεφαλής ο
Πρόεδρος) στη Συγκέντρωση των κατοίκων και των φορέων της πόλης την Κυριακή 27/11/2016 και ώρα 11:00π.μ.
στην Πλατεία Ησαΐα στην Άμφισσα.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΛΕΚΟΥΝ ‘Η ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Γεωργιάδης – Πολάκης, η άλλη όψη του ίδιου Νομίσματος. Είναι μεγάλη ντροπή για τον τόπο να έχουν
διατελέσει Υπουργοί Υγείας, ο κος Γεωργιάδης και ο
κος Πολάκης (χρόνια Μνημονίων βλέπετε ποιος θα
έκανε καλύτερα τη δουλειά!!).
Στο Υπουργείο Υγείας που είναι ο πυρήνας του Κοινωνικού Κράτους, να έχουν διατελέσει Υπουργοί δύο
αλλοπρόσαλλοι πολιτικοί που δεν κάνουν ούτε για
τσοπάνηδες. Αν και αδικούμε τους τσοπάνηδες!!!
Και οι δύο εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό των Πρωθυπουργών που τους επέλεξαν. Λειτουργούν ως
απορροφητήρες των κοινωνικών κραδασμών, με τις
αρλούμπες που λένε ο ένας από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και ο άλλος από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κρύβουν ότι έχουν βάλει αρκετά το χεράκι
τους στη διάλυση της Δημόσιας Υγείας.
Είναι δύο εκ των Μνημονιακότερων Υπουργών των
Κυβερνήσεων της κρίσης. Κάνουν ότι τους πει ο ηγέτης. Εφαρμόζουν κατά γράμμα τα Μνημόνια και το
παίζουν τσαμπουκάδες. Πέφτουν και στη φωτιά για
τον ηγέτη. Δεν το κάνουν από δουλοπρέπεια. Αλλά
από μεγαλομανία. Γνωρίζουν ότι αν ξεκόψουν από το
μαντρί θα τους φάει ο Λύκος. Χωρίς κόμμα δεν κάνουν
ούτε για απλά μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Είναι για κλωτσιές.
Ο Γεωργιάδης έκλεινε Νοσοκομεία, απέλυε ή έβγαζε σε διαθεσιμότητα υγειονομικούς βάζοντας στοιχήματα από την τηλεόραση. Συνεχώς απαξίωνε το έργο
των Νοσηλευτών, των μικρών και μέσων Νοσοκομείων και έλεγε συνέχεια ότι κάθονται.
Τούτος εδώ ο σημερινός, Πολάκης κατ’ όνομα, έχει
χάσει την μπάλα. Είναι ανισόρροπος. Σκίζει τα Μνημόνια από το facebook, και στην πραγματικότητα τα
εφαρμόζει κατά γράμμα ως Αν. Υπουργός Υγείας.
Είναι ο πιο πρόθυμος Υπουργός των Μνημονιακών
Κυβερνήσεων των τελευταίων έξι ετών. Πεθαίνουν
ασθενείς αβοήθητοι και ζητάει και τα ρέστα. Προσλαμβάνουν προσωπικό στα λόγια ενώ στην πραγματικότητα μειώνεται κατά 7.695. Λένε ότι αυξάνουν την
Κρατική Χρηματοδότηση, όταν τα νούμερα είναι αμείλικτα.
Η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων μειώθηκε το
έτος 2016, 350 εκ. ευρώ σε σχέση με το έτος 2015.
Εφέτος η χρηματοδότηση είναι ίδια με πέρυσι. Αυξάνεται η δημόσια δαπάνη υγείας λέει ο Πολάκης, Ξάνθος, Χουλιαράκης και την ίδια στιγμή κατρακύλησε
στο 4,9% του ΑΕΠ.
Το 2ο Μνημόνιο προέβλεπε 6% του ΑΕΠ Δημόσια
Δαπάνη Υγείας. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό
των Δημοσίων δαπανών για τη Δημόσια Υγεία είναι
7,5% του ΑΕΠ τους (και τι ΑΕΠ!!!).
Πως λοιπόν πορεύεται πολιτικά η Κυβέρνηση. Έχει
βάλει μπροστά τον ανεκδιήγητο κο Πολάκη, να τοποθετείται επί παντός επιστητού. Παίρνει θέση ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν το διάστημα. Είναι
πολιτικός, αστροναύτης, γιατρός, Δήμαρχος με διπλά
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βιβλία, Ηρακλείδης του στέμματος (Τσίπρα).
Στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, οι Ξάνθος - Πολάκης
έπιασαν το νήμα της διάλυσης εκεί που το
άφησε ο Γεωργιάδης. Διέλυσαν τα Κέντρα Υγείας που
δεν έχουν υλικά και προσωπικό. Αναγκάζονται μέχρι
και χαρτί υγείας να ζητιανεύουν (έρανο μεταξύ τους ή
στους κατοίκους).
Η Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
πληρώνεται από τις τσέπες των ασφαλισμένων, καθ’
ότι τα βιβλιάρια υγείας αράχνιασαν στα ντουλάπια των
σπιτιών.
Πως αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση που επιβάλουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές; Εδώ ταιριάζουν
Γεωργιάδης – Πολάκης, σαν δύο σταγόνες νερό και ας
τσακώνονται!!!
Με καταργήσεις – Συρρικνώσεις Μονάδων Υγείας
μικρών και μεσαίων Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας
και Υγειονομικές Μονάδες των πρώην ΕΟΠΥΥ. Και φυσικά με μετακινήσεις προσωπικού από συγχωνευμένες ή καταργημένες Μονάδες. Εξ’ού και οι δηλώσεις
Πολάκη για το πλέξιμο των Νοσηλευτών.
Ποιοι; Οι Νοσηλευτές!!!
Που κατά γενική ομολογία κρατάνε όρθιο το σύστημα
στα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Σταθείτε έξω από ένα Νοσοκομείο να ρωτήσετε ασθενείς
και συνοδούς. Ψέλνουν τον εξάψαλμο για τις ελλείψεις υλικών, φαρμάκων, την υποβάθμιση της ποιότητας Νοσηλείας, μιλάνε όμως με διθυράμβους για
το λιγοστό Νοσηλευτικό Προσωπικό. Ντροπή σας κε
Πολάκη!!!
Ευτυχώς όμως δεν περιμένουν οι Νοσηλευτές την
αναγνώριση του έργου τους, από έναν αλλοπρόσαλλο
νύν Υπουργό Υγείας και από έναν άλλο πρώην Υπουργό ιστορικό της λογοδιάρροιας.
Τα εύσημα οι Νοσηλευτές τα παίρνουν από τους
Ασθενείς. Επί τω έργω. Οι λιγοστοί Νοσηλευτές, σώζουν ζωές. Γνωρίζουν οι αποκλεισμένοι, οι ξεχασμένοι, οι αποκομμένοι κάτοικοι των δυσπρόσιτων περιοχών το ρόλο των Νοσηλευτών στα Κέντρα Υγείας.
Τρίζουν τα κόκαλα των δημιουργών του ΕΣΥ με αυτούς τους δύο Υπουργούς Υγείας που μπλέξαμε.
Διέλυσαν τα Νοσοκομεία, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συκοφάντησαν ή συκοφαντούν όσο
κανείς άλλος τους Νοσηλευτές.
Αλήθεια από τους Συριζοαρματαίους Συνδικαλιστές
Νοσηλευτές της ΠΟΕΔΗΝ είδατε καμιά αντίδραση;
Τέτοιοι και χειρότεροι είναι σαν τον κο Πολάκη. Θα
τους ξεβράσει όλους μαζί η Ιστορία.
Δεν θα ξεχάσουμε!!!
Όλα εδώ πληρώνονται.
Γράφει Μ.Γ.
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ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΑΘΗΝΑ 16/12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2551
ΠΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Υπ’ όψιν ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κο. ΑΛΕΚΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

Κύριε Υπουργέ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μας υποδεχθήκατε στο Μέγαρο
Μαξίμου την Τετάρτη 14/12/2016, κατά την απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ. Λόγω απουσίας του Πρωθυπουργού της Χώρας, δεσμευτήκατε ότι η συνάντηση που ζητάμε
θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που ακολουθεί.
Αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσή σας, καθ’
ότι τα προβλήματα της Δημόσιας περίθαλψης οξύνονται και
κάθε ημέρα όλο και περισσότερο κινδυνεύουν ζωές ασθενών.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι επιδείξατε κατανόηση
στο αίτημά μας.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

τειχοσ στο υπουργειο υγειασ
Παραξενεύτηκαν κάποιοι (ευτυχώς λίγοι), για το τείχος που
κτίστηκε την Τετάρτη 14/12/2016 στην πύλη του Υπουργείου
Υγείας. Γιατί όμως παραξενεύτηκαν;
Μήπως ο Σύριζα έσκισε τα Μνημόνια αν όχι με ένα νόμο σε
ένα άρθρο, σε περισσότερους νόμους και έστω με περισσότερα άρθρα και δεν το πήραμε χαμπάρι;
Μήπως ο Σύριζα παρέα με τον Τελετάρχη Καμένο έσκισαν
τα Μνημόνια με το παράλληλο πρόγραμμα ισοδύναμων μέτρων και δεν το αντιληφθήκαμε;
Βρήκαν χρήματα για την Δημόσια Υγεία από την φοροδιαφυγή και την φοροκλοπή ή έριξαν λευκή πετσέτα στα επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα;
Που είναι οι περίφημες λίστες φοροκλοπής και φοροδιαφυγής; Τι απέγιναν;
Μήπως ο Σύριζα εξαργυρώνει γραμμάτια της Πολιτικής
επιρροής που απέκτησε από τη στήριξη των συμφερόντων;
Είναι φανερό ότι πάνω απ’ όλα και όλους είναι η καρέκλα
της εξουσίας. Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί η ΠΟΕΔΗΝ πολεμάει τον Σύριζα; Ποια είναι η εναλλακτική λύση; Ο Μητσοτάκης;
Απαντάει η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ. Το 2010 έως 2012
που αγωνιζόμασταν να καταργηθούν τα Μνημόνια (μαζί
τους και όσοι Συριζαίοι σήμερα αναρωτιούνται), ποια ήταν
η εναλλακτική λύση;
Ο Σαμαράς των Ζαπείων ή ο Βενιζέλος της Αξιολόγησης των
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Δημοσίων Υπαλλήλων; Το 2012 έως 2014 που αγωνίζονταν
ο λαός στους δρόμους, ενάντια των Μνημονίων ποια ήταν η
εναλλακτική λύση;
Ο Τσίπρας του 3ου Μνημονίου, του κόφτη και του 4ου Μνημονίου που βρίσκεται προ των πυλών;
Οι εργαζόμενοι, η ΠΟΕΔΗΝ, αγωνίζονται για την ανατροπή
των Μνημονίων ανεξάρτητα ποιος τα εφαρμόζει. Δεν νοιάζεται η ΠΟΕΔΗΝ ποιος κυβερνάει, αλλά πως Κυβερνάει.
Είναι λοιπόν σήμερα πασιφανές ότι οι Κυβερνητικές απο-

φάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Το μόνο που έμεινε
στο Υπουργείο Υγείας, είναι η αυταρέσκεια, ο κυνισμός, ο
κανιβαλισμός του Αν. Υπουργού Υγείας. Πολάκης και Γεωργιάδης τσακώνονται για το ποιος διέλυσε περισσότερο το
ΕΣΥ. Ποιος οδήγησε περισσότερους ασθενείς στο θάνατο.
Τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα ο Τσίπρας τα συγκεντρώνει από την συρρίκνωση της Δημόσιας Δαπάνης Υγείας
(4,9% του ΑΕΠ). Τα στελέχη του Σύριζα ήταν στο δρόμο μαζί
με την ΠΟΕΔΗΝ ενάντια στο 2ο Μνημόνιο που προέβλεπε
Δημόσια Δαπάνη Υγείας 6% του ΑΕΠ.
Στην Ευρώπη που έχουν συντηρητικές Κυβερνήσεις και όχι
την περήφανη αριστερά του κου Τσίπρα, οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας ξεπερνάνε το 7,5% του ΑΕΠ τους. (ΑΕΠ που
καλπάζει).
Τι να τα κάνουμε λοιπόν τα Υπουργεία, αφού παραχώρησαν την διακυβέρνηση της Χώρας στους δανειστές; Πετσόκοψαν τις συντάξεις Κύριες και Επικουρικές. Έκοψαν το
ΕΚΑΣ και το παίζουν επαναστάτες με ένα εφάπαξ ψευτοεπίδομα των 300 ευρώ στους εξαθλιωμένους συνταξιούχους.
Πήραν Κοινωνικά δικαιώματα και συντάξεις. Δίνουν προνοϊκά επιδόματα και το παίζουν μάγκες και επαναστάτες.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δεν έκτισε μόνο τώρα Κυβερνητικά ή Δημόσια Κτίρια για να δείξει την αντίθεσή του στις
ασκούμενες Μνημονιακές πολιτικές. Απλώς τώρα τσούζει
τους Συριζαίους που έπαθαν αμνησία.
Με τους Σαμαροβενιζέλους έκτισε την πύλη του ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ. Τότε ήταν για το Σύριζα όλα καλά καμωμένα. Γιατί δεν αναρωτήθηκαν τότε; Γιατί τότε κτίζανε με τον Ξάνθο,
τον Μαντά και άλλα στελέχη του Σύριζα.
Συνελήφθη τότε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και οδηγήθηκε
στο κρατητήριο. Μαζί του για συμπαράσταση όλος ο πολιτικός Σύριζα και τα συνδικαλιστικά στελέχη του Σύριζα.
Ντροπή για όσα δηλώνουν σήμερα.
Παρεμπιπτόντως κε Ξάνξε. Το πρώτο Νοσοκομείο που έκανε τις συμβάσεις έργου και αγωνίστηκε περισσότερο από
όλους να διώξει τους εργολάβους, ήταν το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ.
Είναι το Νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση ως
παράδειγμα σε όλη τη χώρα, στο δικαστικό αγώνα κατά των
εργολάβων.
Ποιες καθαρίστριες αγωνίστηκαν μαζί με στελέχη του
Σύριζα (αντιπολίτευση τότε), να φύγουν οι εργολάβοι; Δεν
ήταν το Σωματείο Εργαζομένων του Δρομοκαϊτειου, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ μαζί με τις καθαρίστριες του συνεργείου τότε; Ποιος έθεσε κατ’ επανάληψη θέμα στη Κυβέρνηση
για εκδίωξη των εργολάβων; Ποιος φέρνει τώρα από την
πίσω πόρτα ξανά τους εργολάβους; Μήπως η Κυβέρνηση
και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων με το σαθρό Νομοθετικό πλαίσιο που έφτιαξε η Κυβέρνηση; Πάντως όχι το ΔΡΟ-
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ΜΟΚΑΪΤΕΙΟ. Έφυγαν όλοι οι εργολάβοι. Τέλος.
Πόσες φορές η ΠΟΕΔΗΝ δεν επισήμανε τον κίνδυνος να
παραμένουν να παραμείνουν οι εργολάβοι; Ο ένας μετά
τον άλλον οι Διοικητές των Νοσοκομείων αποφασίζουν την
ανάθεση των υπηρεσιών στήριξης στους εργολάβους. Ξανά
και ξανά.
Ποιος διορίζει τους Διοικητές των Νοσοκομείων κε Ξάνθε;
Τι συμφέροντα και ποιόν εξυπηρετούν; Μήπως τελικά είναι
σικέ το παιχνίδι; Ότι δήθεν προσπαθείτε να διώξετε τα συνεργεία και τελικά χωρίς υποτίθεται να φταίτε, επιστρέφουν
από την πίσω πόρτα;
Γράφει Μ.Γ.

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ Κου ΠΟΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ 3.1.2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2584
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πολιτικό μίασμα ο κος Πολάκης
Ο κος Πολάκης με νέα ανορθόγραφη, ασύντακτη, παραληρηματική ανάρτηση στο facebook κατά του Προέδρου της
ΠΟΕΔΗΝ, επιβεβαιώνει ότι αποτελεί το πολιτικό μίασμα της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
Δεν φταίει βέβαια ο ίδιος, που είναι Υπουργός Υγείας. Ο
Πρωθυπουργός τον επέλεξε να του κάνει τη βρώμικη δουλειά.
Η αγωνιστική στάση της ΠΟΕΔΗΝ είναι ίδια καθ’ όλη τη
διάρκεια των Μνημονιακών ετών. Μόνο που με τους Σαμαροβενιζελικούς άρεσε στον κο Πολάκη, τον κο Ξανθό και την
κυβέρνησή τους. Τώρα δεν αρέσει. Θυμίζουμε ότι το έτος
2013 επί Υπουργίας Γεωργιάδη, κτίσαμε το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
με την συμμετοχή πολλών στελεχών (τώρα κυβερνητικών)
του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα συληφθήκαμε και οδηγηθήκαμε στο κρατητήριο. Χρειάστηκε η παρέμβαση Συνδικαλιστικών Στελεχών
της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕΔΗΝ να μας βγάλουν από το κρατητήριο. Τότε λοιπόν ξαναδώσαμε συνέντευξη στη GUARDIAN
για τη διάλυση της Δημόσιας Υγείας και ειδικά της Ψυχικής
Υγείας. Μάλιστα συνδυάσαμε την οικονομική κρίση με την
αύξηση των Ψυχικών Παθήσεων. Επισημάναμε ότι πεθαίνουν, κινδυνεύουν Ασθενείς. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ επικροτούσε τη
στάση μας. Δεν ήμασταν προδότες της πατρίδας. Εξάλλου
πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (τώρα πρωτοκλασάτοι Υπουργοί),
ο Πρωθυπουργός δίνανε συνεντεύξεις στα Διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης, μιλώντας ότι η Δημόσια Υγεία κατεδαφίζεται
και κινδυνεύουν οι ζωές Ασθενών. Τότε εκείνοι συκοφαντούσαν τη χώρα;
Η συνέντευξη στη GUARDIAN αναδεικνύει την διάλυση
του Δημόσιου Τομέα Υγείας των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Γιατί η κυβέρνηση δεν το χρησιμοποιεί το δημοσίευμα ως
ευκαιρία εν όψει των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές
να εξαιρεθεί η Υγεία από τα Μνημόνια;
Είναι σαφές από την αντίδρασή τους ότι η κυβέρνηση
επιδιώκει να επιτυγχάνει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα από τη συνεχή μείωση των Δημόσιων Δαπανών Υγείας. Οι
ζωές των Ασθενών που χάνονται θεωρούνται για την κυβέρνηση παράπλευρες απώλειες για την διατήρηση της καρέκλας της εξουσίας.
Λευκή πετσέτα έριξε η κυβέρνηση στη φοροδιαφυγή και την
φοροκλοπή.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι ΚΕΕΛΠΝΟ να ανεβάζει και να κατεβάζει Προέδρους ο ανεκδιήγητος κος Πολάκης.
150 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές από τους χειρισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ του κου Πολάκη. Πέρυσι πέθαναν
Ασθενείς από τη γρίπη. Διασωληνωμένοι Ασθενείς είναι
στους θαλάμους ή σε ράντζα λόγω έλλειψης ΜΕΘ. Η ηγεσία
της ΠΟΕΔΗΝ εκλέγεται ευτυχώς από τους εργαζόμενους.
Ο κος Πολάκης μπέρδεψε την εξουσία, το Κράτος με τους
θεσμούς της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τη μάσα που μας
έκοψε ο κος Πολάκης είμαστε ακριβώς απέναντι από το
Υπουργείο Υγείας (εκεί είναι τα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ) να
δώσει στοιχεία και να μας συλλάβει ο Εισαγγελέας.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ
4.000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 3.100
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ 15/12/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2550

• Θα προσληφθούν τελικά οι 4.000 Ωφελούμενοι Άνεργοι για
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στα Νοσοκομεία ή είναι άλλη
μία απατεωνιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ;
• Στον αέρα βρίσκονται 450 υπάλληλοι των Νοσοκομείων
Επικουρικό προσωπικό
Το μόνιμο προσωπικό των Δημοσίων Νοσοκομείων την περίοδο
των Μνημονίων μειώθηκε 25.000. Μόνο επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μειώθηκε κατά 7.500.
Επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προσλήφθηκαν 700 μόνιμοι
υπάλληλοι από την προκήρυξη των 950 θέσεων, που είχαν εγκριθεί από την προπροηγούμενη κυβέρνηση.
Οι μνημονιακές δεσμεύσεις προβλέπουν ότι για κάθε πέντε
αποχωρήσεις από το Δημόσιο, προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος.
Έπρεπε λοιπόν ήδη να έχουν προσληφθεί 5.000 μόνιμοι υπάλληλοι στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Άνθρακας ο θησαυρός περί προσλήψεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Στον αέρα βρίσκονται 450 υπηρετούντες υπάλληλοι στα
Δημόσια Νοσοκομεία (κυρίως Νοσηλευτικό προσωπικό) που είναι από παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως 30/9/2017

(επικουρικό προσωπικό), καθ’ ότι οι Επίτροποι του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δεν υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμής, θεωρώντας
μη σύννομες τις παρατάσεις των συμβάσεων άνω των 24 μηνών,
με βάση το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 164/2004. Τα εντάλματα πληρωμής παραπέμπονται αθεώρητα στα Τμήματα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Διεκδικούμε την μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου
χρόνου με Νομοθετική ρύθμιση. Είναι άλλωστε η μόνη λύση στο
πρόβλημα.
Η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Υγείας ουκ ολίγες φορές, ανακοίνωσαν την πρόσληψη πολυάριθμου
προσωπικού στα Νοσοκομεία.
ΨΕΜΑΤΑ.
Το ταμείο είναι μείον (-7.695).
Τα κυβερνητικά στελέχη επιδεικνύουν την προκήρυξη 4.000 Ωφελούμενων εργαζόμενων στο ΕΣΥ, αποκρύπτοντας όμως για άλλη
μία αφορά την πραγματικότητα.
Είναι οι περίφημες προλήψεις από τα χρήματα των τηλεοπτικών
αδειών!!!
Η εν λόγω προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη Ωφελούμενων μακροχρόνιων ανέργων με Κοινοτικά Κονδύλια, οι οποίοι
σύμφωνα με την προκήρυξη δεν θα καλύπτουν το σύνολο των
βαρδιών, καθ’ ότι θα εργάζονται κατ’ ανώτατο όριο 4 νύκτες και
δύο αργίες το μήνα.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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Πολύ συριζοτσαμπουκάδες είναι οι Διοικούντες του ΕΚΑΒ.
Δεν τους ενδιαφέρει η διάλυση του ΕΚΑΒ, η διαχειριστική ανεπάρκειά του που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, αλλά η
εγκαθίδρυση του κομματικού κράτους του Σύριζα- ΑΝΕΛ.
Κυνηγάνε ανελέητα όποιον δεν προσκυνάει τη νέα συριζοκατάσταση. Μετατάξεις πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε
Διοικητικές θέσεις, αμέτρητες και συνεχόμενες, τη στιγμή
που το ΕΚΑΒ δεν είναι σε θέση να καλύψει τις βάρδιες με
Διασώστες. Πάνω από τις ανθρώπινες ζωές το ρουσφέτι.
Πεθαίνουν οι ασθενείς, έκτακτα περιστατικά, αβοήθητοι
στην άσφαλτο και ο Πολάκης με τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ στον
κόσμο τους. Να κάνουν όσα ρουσφέτια μπορούν περισσότερα για να τους χρωστάνε.
Κυνηγάνε τη Διοίκηση του Σωματείου για το τίποτα, προκειμένου να ανασχέσουν την αγωνιστικότητά του. Εγκαλούν,
απειλούν το Σωματείο για τα Ασθενοφόρα που συμμετέχουν
στις κινητοποιήσεις, που είναι το μέσο Διάσωσης Ασθενών
και πρέπει να είναι μαζί με τον Απεργό-Διασώστη σε περίπτωση έκτακτης κλήσης για διακομιδή. Προσπαθούν να
τους φοβίσουν με άσφαιρα πυρά. Μάταια. Εγκαινιάζουν
σταθμούς του ΕΚΑΒ φαντάσματα. Προσλαμβάνουν προσωπικό αόρατο. Δείχνουν αλαζονεία και κυνισμό στον πόνο
των ασθενών και συγγενών που η ζωή τους κρέμεται σε μια
κλωστή.
Το χαβά τους. Ο Σύριζα να είναι καλά. Σιγά μην νοιάζονται
για τους Ασθενείς που ψάχνουν απεγνωσμένα Ασθενοφόρα
και αναγκάζονται να διακομίζονται με Ι.Χ.
Σιγά μην νοιάζονται για τους συγγενείς που το παίζουν Διασώστες και Ιατροί. Δεν σκέφτονται καθόλου την αγωνία και
τον τρόμο κατά την διακομιδή. Τρέμει το φυλλοκάρδι των
συγγενών μη συμβεί το μοιραίο. Και όμως έχουν το θράσος
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ (κατά παραγγελία
του ανεκδιήγητου Πολάκη) να εγκαλούν την ΠΟΕΔΗΝ. Βρίσκονται λένε σε διατεταγμένη Υπηρεσία. Δεν ξεκαθάρισαν
ποια και για ποιον. Κοιτάξτε ποιοι μιλάνε και δεν ντρέπονται!!!
Αυτοί που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Γαία πυρή μηχθήτω!!
Φταίει η ΠΟΕΔΗΝ και όχι αυτοί που παίζουν με τις ζωές
Ασθενών. Δεν ξέρουν να μοιράσουν δύο γαϊδουριών άχυρα.

Να κάνουν ανακατανομή Ασθενοφόρων, από μία περιοχή
που κάθονται στα παρκινγκ του ΕΚΑΒ ή Κέντρων Υγείας,
προς περιοχές που ένα Ασθενοφόρο παραπάνω, κυριολεκτικά θα έσωζε ζωές (π.χ. Δυτική Ελλάδα).
Δικαιολογημένη η μηνυτήρια αναφορά της ΠΟΕΔΗΝ σε
βάρος του ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΕΚΑΒ. Για
τις ζωές των ασθενών που κινδυνεύουν κατ’ εξακολούθηση,
εξαιτίας της διαχειριστικής ανεπάρκειας του ΕΚΑΒ. Ημέρα
με την ημέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη.
Ασφαλώς ευθύνονται για την κατάσταση του ΕΚΑΒ και οι
Υπουργοί Υγείας. Όμως εάν είχαν συμπεριληφθεί στην
μηνυτήριο αναφορά, θα γλύτωναν τις ποινικές ευθύνες
οι Διοικούντες του ΕΚΑΒ, λόγω βουλευτικής ασυλίας των
Υπουργών. Γι’ αυτό η μήνυση στράφηκε μόνο κατά του Διοικητικού διδύμου του ΕΚΑΒ.
Που βρίσκεται η μηνυτήρια αναφορά; Έχει ταχύτερη εξέλιξη απ’ ότι η μήνυση που υπέβαλε η ΠΟΕΔΗΝ κατά των
Υπουργών Υγείας, που βαλτώνει στη Βουλή λόγω μη άρσης
της Βουλευτικής ασυλίας των Υπουργών Υγείας.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, την διαβίβασε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος την ανέθεσε σε ανακριτή
να διερευνήσει σοβαρά ποινικά αδικήματα, καλώντας τον
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ σε ανωμοτί καταθέσεις
(εν’ δυνάμει κατηγορούμενοι).
Για ανωμοτί καταθέσεις καλούνται, επειδή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι τελέστηκαν τα ποινικά αδικήματα που διερευνώνται. Τα αδικήματα που διερευνώνται είναι:
• H έκθεση σε κίνδυνο κατ’ εξακολούθηση (της υγείας
των Ασθενών).
• Η παράβαση καθήκοντος.
Σοβαρότατα αδικήματα που η ΠΟΕΔΗΝ τα επιβεβαιώνει με
την κατάθεση συγκεκριμένων και πολλών αποδεικτικών
στοιχείων.
Θα καθίσουν στο σκαμνί!!! Η ΠΟΕΔΗΝ διαμήνυσε προς τη
Διοίκηση του ΕΚΑΒ. Ότι όσα χρόνια και εάν περάσουν να
εκδικασθεί η υπόθεση ακόμη και εάν είναι παρελθόν από το
ΕΚΑΒ, η ΠΟΕΔΗΝ θα επιμείνει στη καταδίκη τους. Θα δούμε λοιπόν τότε ποιος θα κουνάει το δάχτυλο στους Ασθενείς,
στους Διασώστες του ΕΚΑΒ, στην ΠΟΕΔΗΝ!!!!
Γράφει Μ.Γ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΣ Ή ‘’ΟΞΕΙΑ ΜΕΘΗ’’…..ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ?
Η ‘’πάλη των τάξεων’’ δεν είχε προβλέψει την σημερινή κατάσταση ! Ο…. προνομιούχος παππούς με το χιλιάρικο εναντίον του
‘’ποπολάρου’’ με το εφτακοσάρι που θα πάρει το πουρμπουάρ του
Τσίπρα… Η επόμενη ταξική σύγκρουση θα δοθεί ανάμεσα στους
εργαζόμενους των 400 ευρώ με εκείνους των 100 ευρώ… Στο δε
ανώτατο όριο της ανάπτυξης… με 3,5% πλεόνασμα η βασική διάκριση θα είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν δελτίο, διαρκείας,
συσσιτίων και στους άλλους που θα στέκονται στη σειρά για τη
διανομή τροφίμων ή φαρμάκων και όλοι μαζί θα πεθαίνουν στους
δρόμους χωρίς υγειονομική περίθαλψη !
Φουσκώσαμε, όμως, από ‘’Εθνική υπερηφάνεια’’ ακούγοντας τον
Πρωθυπουργό να δηλώνει ‘’δεν θα εγκαταλείψω το λαό στους
yesmen της λιτότητας’’ και ήρθε η ανώμαλη προσγείωση μετά την
συνάντηση του με την Μέρκελ που η ‘’13η σύνταξη’’ έγινε ‘’μικρό
εφ’απαξ επίδομα’’ και ‘’το δικαίωμα της αναδιανομής της υπεραπόδοσης των εσόδων’’ λέγεται πια ‘’παρεξήγηση με τους θεσμούς’’
!! Οι κρετίνοι ! Οι ορντινάντσες του Σόιμπλε που υπογράφουν πια
και τα τραπεζομάντηλα ! Που πουλάνε πια όχι μόνο τα ασημικά
αλλά και τον χαλκό από τα ηλεκτρικά καλώδια, όπως οι γύφτοι,
άλλωστε και σε απλή ληστεία για να ξεφύγουν πετάνε στο δρόμο
τα ψίχουλα…
Τι δεν έχουν ακούσει τα αυτιά μας !
Τι δεν είδαν τα ματάκια μας !
‘’Η θάλασσα δεν έχει σύνορα’’…
‘’Δεν έγινε και τίποτα να δώσουμε και μερικά νησιά’’….
‘’Οι νοσηλευτές είναι πολλοί, στη δουλειά πλέκουν’’….
Είναι γνωστό ότι οι πιο ανήθικοι είναι οι επαγγελματίες ηθικολόγοι, οι πιο διεστραμμένοι οι υποστηριχτές της ηθικής τάξης, οι πιο
βαθιά διεφθαρμένοι όσοι υπερβάλουν με το ηθικό τους πλεονέκτημα…
Κοινός τους τόπος η τυφλότητα, ο φανατισμός, η συστηματική
ψευδολογία, η τρέλα, η ψυχοπάθεια που γεννά η ‘’μοναδική αλήθεια’’ !

Η σκοπιμότητα, η καταστρατήγηση κάθε ατομικού δικαιώματος, οι
συνεχείς θεσμικές προκλήσεις μπροστά στην απόλυτη ανωτερότητα του δόγματος του καθεστώτος αντικατοπτρίζονται στο πρόσωπο,(κυρίως στη στοματική κοιλότητα) του υπουργού Πολάκη!
Τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα στενάζουν, οι εργαζόμενοι καταρρέουν, οι ασθενείς ανεβαίνουν Γολγοθά και αυτός ή ‘’γαβγίζει’’
ή εμπαίζει με δήθεν προσλήψεις, δήθεν χρηματοδότηση, δήθεν
ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, ή καθυβρίζει εκπροσώπους των εργαζομένων ή κυνικά με απουσία ‘’τσίπας’’ δηλώνει ότι ‘’οι νοσηλευτές πλέκουν’’… Προπορεύονται βέβαια οι
με το αζημίωτο εντεταλμένοι του, αλλά και εκλεκτοί ‘’συνάδελφοι
μας’’ που από τα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο σχολιάζουν, επινοούν
περιστατικά με αποκλειστικό σκοπό τη στοχοποίηση, την σπίλωση
και εντέλει τη φίμωση όσων, ελαχίστων, αντιδρούν, όσων τολμούν
να εκφράζουν αντίθετη, στο καθεστώς άποψη, όσων περιγράφουν
την πραγματικότητα, όσων καταγγέλουν τα αίσχη των διοικούντων
! Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία για την κατασυκοφάντηση
όσων δεν στρατολογήθηκαν στα σύγχρονα τάγματα των Γενιτσάρων…
‘’Οι επί χρήμασι παραδουλεύτρες της Κυβέρνησης’’ που σφυρίζουν αδιάφορα για τον ασθενή που κάνει ‘’το γύρο του θανάτου’’
για να βρει περίθαλψη !
Δεν θα πρέπει όμως, Τσίπρας , Πολάκης και λοιποί στρατολογημένοι ή μη εγκάθετοι να λησμονούν :’’ ΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ ΣΤΟ ΣΕΞ….ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΤΑ…
...ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΚΕΣ ΜΕ...ΡΕΓΟΥΛΑ !
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΕΔΗΝ

Διαψεύδουν τον Πολάκη τα επίσημα στοιχεία
του Μητρώου Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο
Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης στην τοποθέτηση του κατά την συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό
ανέφερε ότι η κυβέρνηση σε ένα χρόνο κατάφερε να καλύψει τα
μισά κενά που δημιουργήθηκαν στην υγεία από το 2010.
Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ο Π. Πολάκης, «το σύστημα έπασχε
από προσωπικό. Από το 2010 αποχώρησαν 4.600 – 4.700 γιατροί και
λοιπό προσωπικό και 2.300 γιατροί από την πρωτοβάθμια που τους
έδιωξε σε μία εβδομάδα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Συνολικά 7.000
στελέχη. Από πέρυσι 1η Οκτωβρίου έως σήμερα με τον πόλεμο
των δανειστών, με την οικονομική στενότητα, με όλο το σύστημα
απέναντί μας ανάλαβαν υπηρεσία 1.383 επικουρικοί γιατροί, 220
μόνιμοι γιατροί από παλαιές προκηρύξεις, 800 άτομα από την πρώτη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού που έγινε τον Οκτώβρη από
το 2009. 300 άτομα στις ΜΕΘ, 250 από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το
1998, 126 στο ΕΚΑΒ κ.α. Αυτό αθροίζει 3.551 άτομα. Να ζητήσουμε
ένα μεγάλο συγγνώμη που μέσα σε ένα χρόνο καλύψαμε το μισό
κενό που εσείς δημιουργήσατε από το 2010».
Όμως τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων από το
Ελληνικό Δημόσιο που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα apografi.
gov.gr διαψεύδουν πλήρως τους ισχυρισμούς Πολάκη για το υποτιθέμενο επίτευγμα κάλυψης των μισών κενών που δημιουργήθηκαν στην υγεία στα χρόνια του μνημονίου, από το 2010 και μετά.
Πρώτ΄απ όλα τα κενά που δημιουργήθηκαν δεν είναι 7.000 όπως
ανέφερε ο Π. Πολάκης αλλά πολύ περισσότερα. Ο υπουργός Υγείας Ανδρ. Ξανθός μιλώντας πρόσφατα στο Ν. Χατζηνικολάου στο
ραδιόφωνο μίλησε για τουλάχιστον 25.000 κενά. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Μητρώου μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας μειώθηκαν από
το Δεκέμβρη του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 κατά 15141,
δηλαδή τους διπλάσιους από όσους λέει ο κ. Πολάκης. Πριν από
το Δεκέμβρη του 2012 το Μητρώο δεν διαθέτει αναλυτικά στοιχεία
είναι όμως δεδομένο ότι ο αριθμός της μείωσης του προσωπικού
ήταν αντίστοιχος και για τα έτη 2010-2012 αφού δεν γινόταν προ-
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σλήψεις αλλά μόνο συνταξιοδοτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 7.000 κενών που ανέφερε ο
Π. Πολάκης ότι δημιουργήθηκαν στην υγεία από το 2010 και μετά
είναι ανακριβής και ψευδής και αυτό αποδεικνύεται τόοο από τα
στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου όσο και από τις παλαιότερες δηλώσεις των ίδιων των κυβερνητικών παραγόντων.
Στη συνέχεια ο αν. υπουργός υγείας αναφέρθηκε στις προλήψεις
που ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει από τον Οκτώβριο του 2015 και
μετά στο υπουργείο υγείας , έβγαλε το άθροισμα 3500 και αφαιρώντας από τα 7000 κενά διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι καλύφθηκαν τα μισά κενά που δημιουργήθηκαν από το 2010.Βεβαιως ο Π.
Πολάκης απέφυγε στις μαθηματικές του πράξεις να συμπεριλάβει
και τις συνταξιοδοτήσεις μόνιμων και τις απολύσεις συμβασιούχων υπαλλήλων που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με
το Μητρώο Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο από το
Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 συνταξιοδοτήθηκαν και αποχώρησαν 1702 μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας. Για τις Απολύσεις συμβασιούχων που έληξαν αυτό το
διάστημα οι συμβάσεις δεν υπάρχουν στοιχεία, όμως, εκτός από
το επικουρικό προσωπικό που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους,
υπάρχουν και αρκετοί άλλοι υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου ή συμβάσεις έργου (πχ ΚΕΕΛΠΝΟ) που απολύθηκαν λόγω
λήξης της σύμβασης.
Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαπιστωθεί κατά πόσο καλύφθηκαν
τα κενά στο χρονικό διάστημα που αναφέρει ο κ. Πολάκης είναι
να συγκριθεί ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στο Υπουρ-
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γείο Υγείας με κάθε μορφή εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2015 με
τον αντίστοιχο αριθμό το Σεπτέμβριο του 2016, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

πόμενοι στο ΕΣΥ.
Οι συνεχείς ψευδείς αναφορές του Π. Πολάκη για τα θέματα των
προσλήψεων αποτελούν προκληση για εμάς τους εργαζόμενους
που συνεχίζουμε να δουλεύουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες,
με συνεχώς μειούμενες αποδοχές, αλλά δίνοντας το ν καλύτερο
εαυτό μας για τους ασθενείς.
Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι προσλήψεις που αφήνει
η τρόϊκα να γίνονται στην υγεία δεν είναι σε καμιά περίπτωση
επαρκείς για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί τα
προηγούμενα χρόνια στο χώρο της υγείας. Φαίνεται επίσης ότι η
κατεύθυνση είναι να γίνονται ελάχιστες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να προωθούνται πλέον οι ελαστικές μορφές εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι από το Γενάρη του 2015 μέχρι το Σεπτέμ-

βρη του 2016 ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου
Υγείας έχει μειωθεί κατά 2026 υπάλληλους.
Όπως βλέπουμε, ο αριθμός των μόνιμων υπάλληλων του υπουργείου Υγείας όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε κατά 326
υπαλλήλους, κάτι που διαψεύδει πανηγυρικά όλους τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς (ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού)
για μεγάλο αριθμό μόνιμων προσλήψεων στην υγεία.
Από το Σεπτέμβρη του 2015 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί μόνο ο
αριθμός του έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου, τόσο του Υπουργείου Υγείας και των
ΝΠΔΔ που εποπτεύει (κατά 1072 υπαλλήλους) όσο και των ΝΠΙΔ
του Υπουργείου Υγείας (κατά 101 υπαλλήλους). Οι αυξήσεις αυτές
οφείλονται κυρίως στις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού (
κάποιοι από τους οποίους έχουν ήδη αρχίσει να απολύονται λόγω
λήξης των συμβάσεων) .
Ο συνολικός αριθμός της αύξησης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας με κάθε μορφή εργασίας από το Σεπτέμβρη του 2015
μέχρι το Σεπτέμβρη του 2016 ΕΊΝΑΙ μόλις 853 υπάλληλοι, αριθμός
που κατά πολύ απέχει από τις 3500 που ισχυρίστηκε ο κ. Πολάκης. Αν συγκρίνουμε αυτό τον αριθμό των 853 με τις 25000 κενά
που ανέφερε ο κ. Ξανθός ή με τις 15000 που διαπιστωμένα έχουν
μειωθεί μόνο από το Δεκέμβρη του 2012 και μετά, βλέπουμε ότι
όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί τα μισά κενά όπως ισχυρίζεται ο Π.
Πολάκης, αλλά ούτε καν το 5% των κενών!
Αυτό άλλωστε είναι κάτι που το βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και στο σύστημα υγείας, αλλά και οι περιθαλ-

Δηλαδή και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζεται η μείωση
του μόνιμου προσωπικού των Νοσοκομείων, με κάπως πιο βραδύ
ρυθμό.
Δεν είναι τυχαίο επίσης που έχουν εξαγγελθεί οι προσλήψεις 4000
συμβασιούχων για ένα έτος και όχι μόνιμων, παρά το ότι το δημοσιονομικό κόστος για το επόμενο έτος θα ήταν το ίδιο.
Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση και υπουργοί Ξανθός και Πολάκης
εφαρμόζουν κατά γράμμα τις εντολές της τρόϊκας και τις επιταγές
των μνημονίων σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μόνιμων
δημοσίων υπαλλήλων και την καθιέρωση ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Παράλληλα ,τα κενά που καλύπτονται στην υγεία έστω και με τους
συμβασιούχους είναι ελάχιστα σε σχέση με τα κενά που έχουν
δημιουργηθεί και σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των Νοσοκομείων σε προσωπικό.
Ως ΜΕΤΑ υγειονομικών έχουμε τονίσει και τονίζουμε ότι όσο
εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές στο χώρο της υγείας, δεν
υπάρχουν περιθώρια για ανάταξη του συστήματος και για επαρκή
αριθμό προσλήψεων. Μοναδική λύση για τη σωτηρία του δημόσιου
συστήματος υγείας αποτελεί η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και των κυβερνήσεων που τις εφαρμόζουν.
Γιώργος Μανουσάκης, νοσηλευτής
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ
εκλεγμένος με το ΜΕΤΑ υγειονομικών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Με τους τουρίστες ΕΦΥΓΑΝ και οι ιατροί
ΑΘΗΝΑ 15/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2423
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Παθολογική κλινική λειτουργεί με ένα Παθολόγο και 2 Γενικούς ιατρούς του Κέντρου Υγείας που καταργήθηκε
• Δεν διαθέτει αξονικό και αιμοδοσία
• Δεν πραγματοποιούνται τοκετοί λόγω έλλειψης παιδιάτρων
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και χειρουργείων
• Δεν πραγματοποιούνται χειρουργεία
• Απλήρωτες εφημερίες και εξαιρέσιμα
• Παράνομα Επιδόματα
• Αεροδιακομιδές για ψήλου πήδημα
Στη Σαντορίνη εξακολουθεί να κινδυνεύει η ζωή των κατοίκων
από την έλλειψη Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης.
Τελικά το Νοσοκομείο Σαντορίνης είναι Δημόσιο ή ΔΕΚΟ;

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 22/11/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2447
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΞΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΑΙΝΟΥΝ ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΝΤΕΣ
• Μεγάλες ελλείψεις Νοσηλευτών και Βοηθών Θαλάμου
• Δεν γίνεται επαρκής απολύμανση ούτε στις ΜΕΘ
• Κρεβάτια και στρώματα χαλασμένα
• Δεν υπάρχουν χώροι απομόνωσης Ασθενών με ιογενή νοσήματα
• Τουαλέτες βρώμικες χωρίς χαρτί υγείας
• Έλλειψη υγειονομικού υλικού – δεν υπάρχει αντισηπτικό,

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τα Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα στα Νοσοκομεία, είναι απερίγραπτα. Έπαθαν Μνημονιακή αμνησία και τώρα βολεύονται με τα
ξεροκόμματα της εξουσίας.
Προσπαθούν να αυξήσουν τη συνδικαλιστική επιρροή τους με τα
ρουσφετάκια. Όποιος είναι πρόθυμος να συνεργασθεί, του τάζουν
λαγούς με πετραχήλια. Ξέχασαν την αντιμνημονιακή ρητορική και
δράση. Τώρα κρίνουν θετικά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον
Σύριζα. Μας φτύνουν από παντού και αυτοί λένε ότι βρέχει. Συνεργάζονται και με το διάβολο!!!
Συνεργάζονται με υπαλλήλους που η δικαιοσύνη διερευνά έκνομες πράξεις τους. Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Στον Υπουργό
Πολάκη πιστεύουν. Σε ποιον να μοιάσουν!!!
Αντικατάσταση ενός Προϊσταμένου έκαναν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις και ξεσήκωναν τον κόσμο. Κάθε ημέρα ερχόταν στη
ΠΟΕΔΗΝ και ζητούσαν να χαλάσει ο κόσμος. Η ΠΟΕΔΗΝ φυσικά
παρενέβαινε στις παρανομίες, τότε και τώρα. Μόνο που τώρα πίσω
από το κύμα διώξεων υπηρεσιακών στελεχών, κρύβονται οι αρματοσυριζαίοι, τοπικοί και κεντρικοί θεομπαίχτες. Κατακρεουργούν
στελέχη με προσόντα για να κάνουν προϊσταμένους τους αρεστούς.
Τι και αν ο Νόμος 4369/2015 που ψήφισαν οι Σύριζα-Ανελ το απαγορεύει. Όλα επιτρέπονται από την αριστεροδεξιά Κυβέρνηση.
Αντί να σκίσει τα μνημόνια, σκίζει τα Υπηρεσιακά Στελέχη. Κάτι να
σκίσουνε. Ότι να ναι.
Η ΠΟΕΔΗΝ αντέδρασε, καθ’ ότι ο εν’ λόγω Νόμος, σαφέστατα χωρίς περιθώρια παρερμηνείας, ορίζει ότι οι Υφιστάμενοι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά
τους, έως την συγκρότηση των οργάνων κρίσης και την επιλογή
νέων Προϊσταμένων.
Οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων που ασκούν σήμερα καθήκοντα, είναι με ανάθεση ή παράταση, καθ’ ότι για τους περισσότερους έληξε η θητεία τους. Με βάση την Υφιστάμενη Νομοθεσία

όμως δεν θίγονται τα δικαιώματά τους και συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντα, έως την επιλογή νέων.
Για τους Συριζοανέλ οι Νόμοι είναι κουρελόχαρτο. Καθυστερούν τη
συγκρότηση των οργάνων κρίσης, μόνο και μόνο για να προκάμουν
να καθαρίσουν τα μη αρεστά Υπηρεσιακά Στελέχη.
ΩΧΡΙΑ η Ν.Δ. μπροστά τους. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Υπηρεσιακούς φακέλους, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Πουλάνε μόνο
τσαμπουκά. Προς πάσα κατεύθυνση.
Η ΠΟΕΔΗΝ απέστειλε, επιστολή στους Υπουργούς Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης να δώσουν τέλος στην παρανομία. Μάταια.
Οι Διοικητές γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την απάντηση
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία αναφέρει
ότι οι αντικαταστάσεις Προϊσταμένων επιτρέπονται μόνο για λόγους
Δημοσίου συμφέροντος. Μόνο δηλαδή εάν κλέβουν ή παρανομούν
ή ασκούν με τέτοιο τρόπο τα καθήκοντά τους που κινδυνεύει το
Δημόσιο συμφέρον.
Πιστεύει κανείς σήμερα ότι οι αντικαταστάσεις γίνονται για λόγους
Δημοσίου συμφέροντος; Αρλούμπες των Διοικήσεων. Τα Υπηρεσιακά Στελέχη ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων επί σειρά ετών,
με άριστα αποτελέσματα. Κρίμα για τα Συνδικαλιστικά Στελέχη του
Σύριζα που ξέχασαν γρήγορα. Ταλαιπωρούνται αδίκως τα στελέχη
που καθαιρούνται. Πάνε στα δικαστήρια. Ξοδεύονται για να βρουν
το δίκιο τους. Να πετύχουν το αυτονόητο. Την αποκατάσταση.
Πλάκα έχει μετά τις εκλογές, να ξυπνήσουν από τον Κυβερνητικό λήθαργο τα στελέχη των Συριζοαρματαίων (χάνουν το νόημα οι
λέξεις) και να ζητάνε επιμόνως από την ΠΟΕΔΗΝ να στηρίξει τα
στελέχη που παρανόμως σήμερα ορίζονται Προϊστάμενοι.
Ο ρεβανσισμός, ο κομματικός και Κυβερνητικός Συνδικαλισμός,
αφήνει ανοικτές πληγές.
Για γιατρό που θα επουλώσει τις πληγές, να απευθυνθούν στον Πολάκη και όχι την ΠΟΕΔΗΝ.

Ο Πολάκης πάνω από όλα ξάδελφος

Είπαμε οι Συριζοκαπεταναίοι να στηρίξουν το σόι τους, τους πιστούς συριζαίους και τους προσκυνημένους. Όχι όμως να στήνουν στον τοίχο εξιλαστήρια θύματα για να έχουν και την πίτα
ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Να εμφανίζονται ότι τιμωρούν
το Ιατρικό λάθος, που στοιχίζει ανθρώπινη ζωή και μάλιστα ενός
παιδιού, στέλνοντας στη σέντρα λάθος άνθρωπο, τη Νοσηλεύτρια
που το μόνο έγκλημά της ήταν ότι βρέθηκε τη λάθος στιγμή, με τη
λάθος αναισθησιολόγο, στο Αναισθησιολογικό τμήμα κατά το χειρουργείο της άτυχης μικρής Μελίνας.
Στην πραγματικότητα, μεθοδεύουν την αθώωση της ξαδέρφης του
κου Πολάκη που ήταν υπεύθυνη αναισθησιολόγος στο χειρουργείο της άτυχης μικρής, η οποία τελικά κατέληξε από βρογχόσπασμο κατά την διαδικασία αφύπνισης και μάλιστα σε χειρουργείο
ρουτίνας (κρεατάκια).
Μεθόδευσαν και έριξαν την ευθύνη στη Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού, η οποία εγκαλείται πειθαρχικά ότι χορήγησε φάρμακα
κατά την επιπλοκή, χωρίς εντολή ιατρού.
Η πειθαρχική δίωξη εκτός των υπηρεσιακών επιπτώσεων, θα οδηγήσει τη Νοσηλεύτρια στο σκαμνί της δικαιοσύνης με σοβαρές
κατηγορίες για το θάνατο της μικρής άτυχης Μελίνας.
Το κύκλωμα Σύριζα όμως λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο (ΠΟΕΔΗΝ). Προσπαθούν με νύχια και δόντια να σώσουν την ξαδέρφη
του Πολάκη, η οποία διώκεται πειθαρχικά και για άλλες υποθέσεις.
Μεθόδευσαν το πόρισμα της ΕΔΕ, η οποία διενεργήθηκε από αναι-

σθησιολόγο, φίλη της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ, επίσης αναισθησιολόγο διορισμένη από τον κο Ξανθό και κο Πολάκη, λόγω πιστής
διαχρονικής αφοσίωσης.
Από μαρτυρία και μόνο της ξαδέρφης του εκλεκτού, εγκαλούν τη
Νοσηλεύτρια ότι χορήγησε φάρμακα κατά την επιπλοκή της άτυχης Μελίνας. Από πουθενά αλλού δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από
καμία μαρτυρία.
Δηλαδή εάν πει ο Πολάκης ότι η Ακρόπολη είναι ιδιοκτησία του θα
πρέπει και να είναι!!! Αν είναι δυνατόν.
Κανείς Ιατρός παριστάμενος στην χειρουργική επέμβαση δεν είπε
κάτι τέτοιο. Η Νοσηλεύτρια πως ήταν δυνατόν να χορηγήσει φάρμακα σε ένα κοριτσάκι που κινδύνευε, όταν στο χειρουργείο ήταν
παρόντες ιατροί. Η λογοδοσία δεν αναφέρει φυσικά ότι χορηγήθηκαν φάρμακα.
Πού βόσκαγε κατά την επιπλοκή η αναισθησιολόγος; Γιατί μετά το
τραγικό συμβάν απομακρύνθηκε από τα χειρουργεία, εν’ αντιθέσει
με τη Νοσηλεύτρια (έμπειρη και άξια) που παρέμεινε στη θέση
της;
Αν η Διοίκηση τη θεωρούσε τη Νοσηλεύτρια επικίνδυνη δεν θα
την είχε απομακρύνει; Γιατί λοιπόν την βγάζουν στη σέντρα; Σατανικό σχέδιο να τα φορτώσουν όλα στη Νοσηλεύτρια.
Δυστυχώς γι αυτούς τώρα πια έχασαν το παιχνίδι. Η ΠΟΕΔΗΝ βγήκε μπροστά και τους χάλασε τα σχέδια.
Παρά ταύτα είναι ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ- ΚΕΡΟΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΙ .

Νοσηλευτικές ειδικότητες που δίδονται από Συνδικαλιστές του Σύριζα

Ντροπή! Τέτοιος ξεπεσμός. Διορίσθηκαν πρωτοκλασάτα Συνδικαλιστικά Στελέχη του Σύριζα συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της ΠΟΕΔΗΝ από τον Υπουργό Υγείας, ως εξεταστές στη
χορήγηση των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Αυτό δεν συνέβη ποτέ
στην ιστορία του Συνδικαλιστικού Υγειονομικού Κινήματος.
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και άλλοι Συνδικαλιστές του Σύριζα, διορίστηκαν από τον Υπουργό Υγείας σε θέσεις αξιολογητών
των Νοσηλευτών για την απόκτηση ειδικότητας.
Δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν.
‘Η ψοφάνε για κάθε είδους εξουσία, (φαίνεται από τον Κυβερνητικό Συνδικαλισμό που ασκούν).
‘Η οι Υπουργοί Υγείας επιδιώκουν να τους εκθέτουν όχι μόνο να
είναι, αλλά και να φαίνονται Συριζοαίματοι.
Το πιθανότερο για τα πρόσωπα αυτά είναι ότι συντρέχουν και οι
δύο εκδοχές. Άλλωστε τι καλύτερο μπορεί να περιμένει κανείς
από τους εν’ λόγω Συνδικαλιστές, που παραμονή Απεργίας της
ΠΟΕΔΗΝ, έτρωγαν με τον Πολάκη και ανέβαζαν φωτογραφίες στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
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Τέτοιος απροκάλυπτος Κυβερνητικός Συνδικαλισμός ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν (Επιστημονικοί και Νοσηλευτικοί φορείς
να υποβάλουν προτάσεις για τη συγκρότηση των επιτροπών χορήγησης των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων.
Κανείς συνδικαλιστής της ΠΟΕΔΗΝ δεν διορίσθηκε σε θέση με
υπογραφή Υπουργού (κυβερνητική θέση). Το έπραξαν Συνδικαλιστές του Σύριζα και μάλιστα ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Και τι; Θα αξιολογήσει (εξετάσει) τους Νοσηλευτές. Αύριο δηλαδή που θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των Δημόσιων Υπαλλήλων
(ν.4354/2015), όχι μόνο θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση οι συνδικαλιστές του Σύριζα, αλλά θα κρατάνε και βούρδουλα σε όποιον
αντιστέκεται. Θα τους δούμε Αξιολογητές!!! Θα σφυρίζουν αδιάφορα στην Απεργία – Αποχή της ΠΟΕΔΗΝ.
Σφαγιάζουν υπηρεσιακά στελέχη, αξιολογούν Νοσηλευτές, στηρίζουν νεοφιλελεύθερες Μνημονιακές Πολιτικές επειδή είναι και
προσκυνάνε τις πολιτικές του Σύριζα.
Στείλτε τους εκεί που τους αξίζει. Να κάνουν παρέα στον Πολάκη.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΕΔΗΝ είναι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΑΚΗ
Οι Συνδικαλιστές του Σύριζα της ΠΟΕΔΗΝ είναι η αποθέωση του
Κυβερνητικού Συνδικαλισμού.
Μέχρι να γίνουν Κυβέρνηση οι Τσιπροκαμμένοι και οι συν αυτώ
όλα επιτρεπόταν. Ακόμη και τα αυγά, οι ντομάτες κατά συνδικαλιστικών στελεχών που λοιδορούνται ως Κυβερνητικοί. Τα γιουχαΐσματα εναντίον παντός που θεωρούνταν στέλεχος ή ψηφοφόρος
Μνημονιακών Κομμάτων ήταν στην ημερήσια διάταξη. Δικαιολογούνταν ή μάλλον επιβάλλονταν η συνδικαλιστική δράση με
αιφνιδιασμούς (χωρίς αποφάσεις των οργάνων), στα Υπουργεία.
Επιτρεπόταν οι αποκλεισμοί κυβερνητικών κτιρίων, οι προπηλακισμοί, ακόμη και μπουνιές και κλωτσιές κατά των Αστυνομικών
αλλά και συνδικαλιστών που τους κόλλησαν την ταμπέλα Μνημονιακού.
Τώρα που κυβερνάει ο Σύριζα, αν και γίνονται πολύ λιγότερες
ακτιβιστικές ενέργειες, χωρίς προπηλακισμούς στα Νεομνημονιακά Συριζέϊκα στελέχη, θεωρούνται λαϊκίστικες ενέργειες. Τώρα
οι Συριζαίοι Συνδικαλιστές ανακάλυψαν τον υπεύθυνο Συνδικαλισμό του διαλόγου με υποστολή φυσικά της σημαίας του αγώνα.
Είναι Πολιτικός σχεδιασμός. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι Συριζαίοι, μεγάλα- μικρά στελέχη που γλείφουν την εξουσία. Θέλουν
εξαθλιωμένο – παραδομένο Λαό, χωρίς προσδοκίες, συσπειρωμένο στον ηγέτη, που να ικανοποιείται με τα φραγκοδίφραγκα της
ελεημοσύνης.
Μοιράζουν συσσίτια σε εξαθλιωμένους πολίτες και αυτό το λένε
κοινωνική πολιτική. Τα συνδικαλιστικά στελέχη του Σύριζα, ξαφνικά με την Κυβέρνηση Σύριζα- Ανέλ, απέκτησαν υπευθυνότητα.
Με τις προηγούμενες Κυβερνήσεις τα κάνανε κεραμιδαριό. Τώρα
βολεύονται με τα ξεροκόμματα της εξουσίας παρέα με τα Μνημόνια.
Σχεδιάζουν με σημαία τον Κυβερνητικό Συνδικαλισμό, να αλλοιώσουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα της ΠΟΕΔΗΝ. Να την κάνουν παραμάγαζο του Σύριζα. Όπως την ΟΛΜΕ. Μια ιστορική αγωνιστική
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ που έδωσε σημαντικούς αντιμνημονιακούς αγώνες
για την εκπαίδευση. Τώρα είναι Κυβερνητικό μαγαζί του Σύριζα.
Με την συνέργεια των Υπουργών Υγείας και των Διοικητών των
Νοσοκομείων σφαγιάζουν ικανά υπηρεσιακά στελέχη, τα αντικαθιστούν με αρεστούς και πρόθυμους να ανατρέψουν τους αγωνιστικούς και αντιμνημονιακούς συσχετισμούς των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων μελών της ΠΟΕΔΗΝ.

Η ΠΟΕΔΗΝ όμως, δεν θα γίνει παραμάγαζο του Σύριζα. Οι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές και οι Υπουργοί Υγείας, λένε ότι η ΠΟΕΔΗΝ
ακολουθείται από 25 συνδικαλιστές. Μάλλον πάσχουν από πολιτικοσυνδικαλιστική μυωπία. Στα τρία Καραβάνια Υγείας (Θεσσαλονίκη- Αθήνα- Πάτρα), πόσοι εργαζόμενοι και πολίτες συμμετείχαν;
Ότι και να κάνουν η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα γίνει ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ Συριζαϊκό παραμάγαζο. Ουρά της εξουσίας.
Μας ξεβράκωσαν και ζητάνε να πανηγυρίζουμε με τα φύλλα συκιάς που μας ντύνουν. Πριν γίνουν Κυβέρνηση ήταν μαζί με τα
στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ στους δρόμους. Με μία διαφορά στη στόχευση.
Τα στελέχη της Πλειοψηφούσας Παράταξης της ΠΟΕΔΗΝ, διεκδικούσαν επί Σαμαροβενιζέλων, την ανατροπή των Μνημονίων και
συνεχίζουν να την διεκδικούν. Τον πολιτικό φορέα από τον οποίο
προέρχονταν, τον διέλυσαν. Δεν δίστασαν να γιουχαΐζουν πρώην
Υπουργούς Μνημονιακούς που διέλυαν την κοινωνία.
Ετούτοι εδώ οι Συριζαίοι είναι άνω ποταμών. Άκρα του τάφου σιωπή.
Σαν ξαφνικά να καταργήθηκαν τα Μνημόνια με την Κυβέρνηση
Σύριζα – Ανέλ και δεν το πήραμε χαμπάρι. Στηρίζουν Σύριζα αναφανδόν. Τους αρκεί το ξεροκόμματο της εξουσίας. Θεωρούν ότι
θα επιβιώσουν συνδικαλιστικά, μέσω του Κυβερνητικού Συνδικαλισμού.
Ξαφνικά ανακάλυψαν μή μαζικότητα στις κινητοποιήσεις. Μιλάει
μέχρι και ο Βαρνάβας, που η ΟΕΝΓΕ στην προσύριζα Μνημονιακή
περίοδο, δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω χωρίς να το σχολιάσει.
Έκανε αγώνες μόνο για τα κανάλια στους οποίους συμμετείχαν
καμιά δεκαριά ακόλουθοί του. Κρυβόταν στις Κινητοποιήσεις της
ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ οργάνωνε κινητοποιήσεις και τα κανάλια έδειχναν τον
Βαρνάβα και την ΟΕΝΓΕ. Δηλώσεις επί δηλώσεων χωρίς διαδηλωτές.
Παρεμπιπτόντως για την ιστορία οι 10 που ακολουθούσαν τον κο
Βαρνάβα στις κινητοποιήσεις, σήμερα είναι Βουλευτές ή Υπουργοί
του Σύριζα.
Τι έχουν να πουν γι’ αυτά οι Υπουργοί Υγείας; Γιατί τότε δεν τους
ενοχλούσαν οι 25 ή οι 10 εργαζόμενοι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις;
Ντροπή, τέτοια αλαζονεία.

4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
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Για να φορέσει γραβάτα ο κος Τσίπρας και μάλιστα δεμένη στραβά, πρέπει να υποστούν όλοι οι Έλληνες το 4ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Από
την διαγραφή μεγάλου μέρους ή όλου του χρέους που ήταν το πολιτικό αφήγημα της Κυβέρνησης του Σύριζα και των ψεκασμένων,
κατά την αντιπολιτευτική περιδίνησή τους, καταλήξαμε στην διευθέτηση μέρους του χρέους που θα γίνει αντιληπτό στην κοινωνία,
μετά το έτος 2060. Μέχρι τότε «γαία πυρή μιχθήτω».
Καμία άλλη Κυβέρνηση στον τόπο δεν ήταν τόσο πρόθυμη, όσο
η Κυβέρνηση Σύριζα – Ανέλ. Ξεπουλάνε τη Δημόσια περιουσία,
παραχωρώντας την για 100 χρόνια. Κατά τα άλλα διευθέτησε το
χρέος μετά το έτος 2060. Να την χαιρόμαστε τέτοια Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση του κο Τσίπρα και του ψεκασμένου Καμμένοθ, έδωσαν τα χέρια, (συμφώνησαν) με τους δανειστές (ΤΡΟΪΚΑ), για τα
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Θα προέλθουν από το ψωμί και την υγειά του λαού.
Για την καρέκλα της εξουσίας, ο κος Τσίπρας, ο κος Πολάκης, ο
κος Ξάνθος, (που ως μέλος της ομάδας των 53 αρχηγός ο Τσακαλώτος, το πρωί υπογράφουν και ψηφίζουν τα Μνημόνια και το
βράδυ βγάζουν ανακοινώσεις ότι διαφωνούν για ξεκάρφωμα). Είναι ικανοί να πουλήσουν τα πάντα. Δεν κωλώνουν. Που θα ξαναβρούν καρέκλα. Την κόλλησαν πάνω τους και πορεύονται. Πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο. Επικαιροποίησαν το 3ο Μνημόνιο
για να κλίσει η πρώτη αξιολόγηση 9 Ιουνίου 2016 με δέσμευση
για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για τα επόμενα χρόνια, αρχής
γενομένης από το έτος 2018 (τουλάχιστον έως το 2025). Τώρα το
παίζουν κινέζοι!!!
Με την Κυβέρνηση της ψευτοαριστεράς που ξεζουμίζει τους πολίτες και προστατεύει επιχειρηματίες και συμφέροντα, ο λαός την
έχει άσχημα. Μόνο οι ταμπέλες των Μονάδων Υγείας θα θυμίζουν
τα επόμενα χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσοι πολίτες έχουν
χρήματα θα αγοράζουν την υγεία τους, οι υπόλοιποι ουαί και αλίμονο τους.
Για ακόμη μια φορά, βρίσκονται στο στόχαστρο οι μισθοί και οι

συντάξεις. Ο κόφτης καραδοκεί από το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Προ των
πυλών βρίσκονται νέα δυσμενή μέτρα (4ο Μνημόνιο). Μας βάζουν
τρικλοποδιές μια ζωή. Νέα μείωση του αφορολόγητου, μεγάλη
αύξηση στους έμμεσους φόρους, μειώσεις μισθών με την ενεργοποίηση των γκρίζων ζωνών του μισθολογίου και αύξηση του
ποσού εισφορών για Κύριες και Επικουρικές συντάξεις.
Η δαπάνη για τις συντάξεις είναι στη χώρα μας, λένε οι δανειστές,
11,5% του ΑΕΠ και πρέπει να πέσει στο 2,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή να
εξανεμισθεί η Κρατική Χρηματοδότηση και το ασφαλιστικό σύστημα να μετατραπεί σε αυτοχρηματοδοτούμενο.
Να μην υπάρχει εγγύηση για τίποτα. Δεν θα παίρνουν καν πίσω
τα χρήματα που βάλαμε για εισφορές. Ούτε λόγος για αναδιανομή
και ανάκτηση των Μνημονιακών απωλειών των συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων.
Η Κυβέρνηση της ψευτοαριστεράς δεν αναγνωρίζει την ευθύνη
όλων των Κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης στην Κρατική ληστεία των ταμείων, Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης. Αυτά ήταν
προεκλογικά ψέματα.
Τι να περιμένει κανείς από μία Κυβέρνηση που μαζεύει χρήματα
στα Κρατικά Ταμία από το υστέρημα, τη φτώχεια του λαού και όχι
από την ανάπτυξη, τη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή. Που επιτυγχάνει τους Μνημονιακούς στόχους με μείωση των Κοινωνικών
δαπανών, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.
Μια Κυβέρνηση που δημιουργεί περιβάλλον στο οποίο κερδίζουν
οι επιχειρηματίες και χάνουν οι εργαζόμενοι. Μια Κυβέρνηση που
ενισχύει τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας. Που παρακολουθεί
την ανεργία να καλπάζει. Που επιθυμεί να μετατρέψει τη χώρα σε
ζώνη οικονομικού ενδιαφέροντος. Να προσελκύσει επιχειρήσεις
που θα προσφέρουν εργασία σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.
Τι άλλο να περιμένεις από τους Υπουργούς Υγείας που πανηγυρίζουν για τα επιτεύγματά τους. Που χορεύουν στις στάχτες του ΕΣΥ.
Στα αποκαΐδια του ΕΣΥ.
Ντροπή τι άλλο να πεις!!!!
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ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΓΡΙΠΗ
ΑΘΗΝΑ 11/1/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2601
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΓΡΙΠΗ
10.01.2017
• 70 Ασθενείς διασωληνομένοι στους θαλάμους ή στα
ράντζα είναι στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Ίδια εικόνα κάθε
ημέρα
• Νοσοκομείο Ζακύνθου: 1 ½ μήνα κλειστά τα χειρουργεία.
Γιατί;
Η γρίπη δυστυχώς ήρθε και θερίζει.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνει στην έκθεσή του ότι η χώρα μας
εισήλθε σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης,
με επικρατών υπότυπο να φαίνεται ότι είναι ο ιός Α (Η3Ν2), εν
αντιθέσει με πέρυσι που ήταν ο Α (Η1Ν1)
Στα Δημόσια Νοσοκομεία εισάγονται καθημερινά δεκάδες
Ασθενείς με κρούσματα γρίπης. Οι Πνευμονολογικές και Παθολογικές κλινικές των Δημοσίων Νοσοκομείων γέμισαν με
ασθενείς που πάσχουν από λοιμώξεις του Αναπνευστικού.
Οι διάδρομοι των κλινικών είναι γεμάτοι με Ασθενείς σε
ράντζα και επειδή τα ράντζα δεν επαρκούν, οι Ασθενείς νοσηλεύονται στη διασπορά σε άλλες κλινικές.
Μάλιστα κάποιοι Διοικητές ανακάλυψαν και αναπτύσσουν
Τμήματα Λοιμωδών Νόσων (αν είναι δυνατόν) και εκεί εισάγουν Ασθενείς με γρίπη (Πανεπιστημιακό Λάρισας).
Η χώρα μας για άλλη μια χρονιά δεν είναι Υγειονομικά οχυρωμένη στη γρίπη, όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι Υπουργοί
Υγείας.
Συνεχίζουν να λένε θλιβερά ψέματα, μεταφέροντας μια
εικονική πραγματικότητα για τη κατάσταση των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Τα Νοσοκομεία είναι υπό διάλυση, χωρίς να διαθέτουν
υγειονομικό υλικό, αναλώσιμο υλικό, φάρμακα, οξυγόνο
(υπεραπαραίτητο για τις λοιμώξεις αναπνευστικού). Οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων στέρεψαν από τον Νοέμβριο
του 2016 και παραμένουν κλειστοί αν και άλλαξε ο χρόνος.
Καθυστερεί η έγκρισή τους προκειμένου να περιορίζονται οι
δαπάνες σε βάρος βέβαια της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης εργαστηριακών και
διαγνωστικών εξετάσεων λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων και
βλαβών των Ιατρικών Μηχανημάτων.
Καλούνται οι συγγενείς να φέρουν τα φάρμακα των Ασθενών τους από το σπίτι.
Τα Νοσοκομεία αποδεκατίστηκαν από Ειδικευμένους Ιατρούς και Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Σε πολλά Περιφερειακά Νοσοκομεία (π.χ. Άρτα), στις
Πνευμονολογικές κλινικές στις οποίες νοσηλεύονται δεκάδες
ασθενείς με λοιμώξεις αναπνευστικού (με ράντζα και διασπορά
Ασθενών) είναι μια Ιατρός Πνευμονολόγος, οι οποία εξετάζει
τους Ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ (πολύωρη αναμονή)
και τους Ασθενείς της κλινικής που είναι ασφυκτικά γεμάτη.
Που είναι οι προσλήψεις που λένε οι Υπουργοί Υγείας, καθότι
1 Νοσηλεύτρια στη βάρδια προσπαθεί να προσφέρει Νοσηλευτική Φροντίδα σε 40 Ασθενείς.
ΜΕΘ
Δυστυχώς όπως και πέρυσι χάνονται Ασθενείς από τη γρίπη
εξαιτίας της έλλειψης κλινών ΜΕΘ. 150 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι κλειστές
γιατί πέρυσι ο κος Πολάκης ακύρωσε τις 500 προσλήψεις Νοσηλευτικού και Ιατρικού Προσωπικού που προορίζονταν για
την κάλυψη των ΜΕΘ μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, επειδή η επιλογή του
προσωπικού δεν ήταν ελεγχόμενη από τον ίδιο. Εξαιτίας της
ακύρωσης του διαγωνισμού χάθηκαν και χάνονται δεκάδες
ζωές Ασθενών.
Χτες 10-1-2017 στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ, την οποία διαχειρίζεται το ΕΚΑΒ, βρίσκονταν70 Ασθενείς. Παραμένουν διασωληνομένοι στους θαλάμους ή τα ράντζα. Η λίστα αναμονής
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καθημερινά ανανεώνεται στο ΕΚΑΒ. Πολλοί Ασθενείς που
είχαν δηλωθεί την προηγούμενη ημέρα για ΜΕΘ, την επομένη
δεν δηλώνονται παρότι δεν εξυπηρετήθηκαν. Αυτό σημαίνει
ότι δυστυχώς έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Άλλοι παραμένουν
στις λίστες αναμονής για ΜΕΘ πάνω από πέντε ημέρες.
Κάθε ημέρα ίδια τραγική εικόνα.
Αναγκάζονται δυστυχώς με κριτήριο την ηλικία, την πάθηση να αποφασίζουν ποιος θα εισαχθεί στη ΜΕΘ. Δηλαδή ποιος
θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.
Σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις αναβάλλονται η μία
μετά την άλλη, επειδή δεν είναι εξασφαλισμένη κλίνη ΜΕΘ
μετά το χειρουργείο. Ειδικά τώρα που είναι σε έξαρση η γρίπη.
Οι Ιατροί και το Νοσηλευτικό Προσωπικό περιγράφουν με
τραγικά λόγια την κατάσταση και την εργασιακή εξουθένωση.
Και όμως ο Πολάκης πανηγυρίζει για τη κατάσταση των Νοσοκομείων.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Τώρα που ξεχάστηκε ο θάνατος της άτυχης γυναίκας από
επέμβαση ρουτίνας στο Νοσοκομείο της Ζακύνθου, τι γίνεται
με τα χειρουργεία του Νοσοκομείου;
Βγήκαν τα πορίσματα; Ο θάνατος προήλθε από λοίμωξη ή
βλάβη των χειρουργείων;
Αν ήταν βλάβη των χειρουργείων, 1 ½ μήνα τώρα γιατί
παραμένουν κλειστά;
Όποιος αρρωστήσει βαριά στη Ζάκυνθο κινδυνεύει άμεσα η
υγεία του. Τα έκτακτα χειρουργεία μεταφέρονται με Ασθενοφόρο στα Νοσοκομεία της Πάτρας.
Αν βρεθεί βέβαια Ασθενοφόρο, καθότι η περιφέρεια του
ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας που καλύπτει τη Ζάκυνθο, έχει μετατρέψει το πάρκιν της σε νεκροταφείο χαλασμένων Ασθενοφόρων.
Στη Ζάκυνθο διατίθεται μόνο ένα Ασθενοφόρο σε 24ωρη
βάση, που είναι αδύνατον να
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
καλύψει το νησί. Εάν το μοναΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
δικό Ασθενοφόρο μεταφέρει
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
έκτακτο περιστατικό στη Πάτρα,
απαγορεύεται να αρρωστήσει Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
άλλος πολίτης στη Ζάκυνθο.
Οι έγκυες γυναίκες που πρό- Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
κειται να γεννήσουν με καισαριFax: 210.52.34.589
κή τομή, μεταβαίνουν πριν την
ώρα τους σε άλλες πόλεις προ- εκδότης
κειμένου να γεννήσουν σε Νο- ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
σοκομεία ή ιδιωτικά μαιευτήρια. (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
Τα Τακτικά Χειρουργεία ανα- συντάσεται από
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
βάλλονται επ’ αόριστο.
Κατά τα άλλα οι Υπουργοί Υγείας γραμματεία - πληροφορίες
είναι ευτυχισμένοι.
210.52.24.604
Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο
(διάλυση των Δημόσιων Νοσο- email
κομείων) και εμείς (Υπουργοί poedhn@otenet.gr
Υγείας) κρυφό καμάρι!!!
ηλεκτρονική σελίδα
Αλήθεια εάν είχαν προσλη- www.poedhn.gr
φθεί οι 500 εργαζόμενοι των
ΜΕΘ (Ιατρικό και Νοσηλευτικό σελιδοποίηση
Προσωπικό) μέσω του ΚΕΕΛ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΝΟ, πόσοι Ασθενείς θα είχαν
εκτύπωση
σωθεί πέρυσι και εφέτος;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Όμως ο κος Πολάκης και η
κυβέρνηση πάνω από τις ζωές
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
των Ασθενών, βάζουν τα πολιτιΠΟΕΔΗΝ
κά παιχνίδια, τα ρουσφέτια και
τις προσλήψεις μετακλητών
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
υπαλλήλων.
Πρωτ. Σωματείων των ΝοσοκοΗ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

μείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
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Επιστολή Προέδρου
προς όλους τους Συναδέλφους
μέλη της

ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΤΗΝ ΕΚΛΕΓΕΤΕ ΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Είναι το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας, πριν ξεκινήσουν οι εκλογές στα Πρωτοβάθμια Σωματεία για την
ανάδειξη συνέδρων που θα εκλέξουν την νέα Διοίκηση
στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ το έτος 2018 (από 12 Φλεβάρη
2017).
Ανεξάρτητα των πολιτικών προτιμήσεων, όλοι αναγνωρίζουνε την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουμε για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και Νοσηλείας.
Εν μέσω δυσμενών πολιτικών συνθηκών στεκόμαστε
όρθιοι. Βρισκόμαστε στη πρώτη γραμμή του αγώνα για
ανατροπή των Νεοφιλελεύθερων Μνημονιακών πολιτικών. Όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους
πολίτες. Και στη τελευταία γωνιά της χώρας, την πιο απομακρυσμένη αντιλαμβάνεστε την προσπάθειά μας. Γνωρίζετε ότι κρατήσαμε όρθια την αξιοπρέπειά μας. Δεν
επιτρέψαμε σε κανέναν πολιτικό, σε καμία Κυβέρνηση ή
αντιπολίτευση να μας χρησιμοποιήσουν για τις κομματικές επιδιώξεις τους.
Με στοιχεία αναδεικνύουμε τη διάλυση της Δημόσιας
Υγείας, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση των
Δημόσιων Νοσοκομείων. Καταφέραμε να προβάλουμε
το σημαντικό έργο που προσφέρουμε για να κρατήσουμε
όρθιο το σύστημα, τις εξοντωτικές συνθήκες, ασφαλώς
τα λιγοστά χρήματα που αμειβόμαστε.
Όλοι πια γνωρίζουν το έργο μας και την συστηματική
αναλγησία του Κράτους σε βάρος των υγειονομικών. Οι
αγώνες μας είναι δυναμικοί και διαρκείς. Αρέσουμε μόνο
στην εκάστοτε μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση.
Ποτέ στην Κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δίνουμε την ψυχή μας καθημερινά να στηρίξουμε τα Δημόσια
Νοσοκομεία.
Με επίκεντρο και αναφορά την ΠΟΕΔΗΝ, τα στοιχεία της,
τους αγώνες της, διεξάγεται ο Δημόσιος Διάλογος για

τη Δημόσια περίθαλψη. Μόνο λίγοι που εθελοτυφλούν
δεν το παραδέχονται. Μας φοβούνται. Μας υπολογίζουν.
Ασχολούνται μαζί μας. Μας βλέπουν στον ύπνο τους.
Χάρη της δικής μας προσπάθειας τρέχουν κάποια ζητήματα για τη Δημόσια Υγεία και τους εργαζόμενους. Ότι
ζητήματα ρυθμίζονται εργασιακά- θεσμικά έχουν σφραγίδα δική μας πρότασης, δικής μας προσπάθειας. Στην
Υγεία και την Πρόνοια. Αποκαλύπτουμε τα σχέδιά τους
για διάλυση και ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας.
Τους τα χαλάμε. Είμαστε ενοχλητικοί.
Πολλοί με ρωτάτε. Στους χώρους δουλειάς, στο δρόμο. Δεν φοβάσαι; Δεν ανησυχείς με όλα αυτά που κάνεις; Όταν δεν σε κρατάνε στο χέρι, δεν φοβάσαι τίποτα
και κανέναν. Ούτε τον κο Πολάκη, φυσικά. Χτίσαμε το
Υπουργείο Υγείας όπως χτίσαμε το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ το
έτος 2013, μοιράζοντας συσσίτια έξω από το Νοσοκομείο,
προβλέποντας τη φτώχεια και τη δυστυχία που φέρνουν
τα Μνημόνια. Θυμηθείτε, μοιράσαμε την φασολάδα!!!
Τότε χτίζαμε, μοιράζαμε φασολάδα μαζί με τον Πολάκη,
Ξανθό, Μαντά που ήταν αντιπολίτευση και τσίριζε ο Γεωργιάδης (Υπουργός Υγείας). Τώρα μας βρίζουν οι κυβερνητικοί Συριζαίοι.
Αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπούμε σωστά τους εργαζόμενους που μας εμπιστεύονται. Σηκώσαμε ψηλά τη σημαία
του Υγειονομικού κινήματος. Είμαστε στο επίκεντρο. Κανένας άλλος, καμία άλλη Ομοσπονδία δεν πολέμησε τα
ΜΝΗΜΟΝΙΑ όσο εμείς.
Και αυτό γιατί δεν μας κρατάνε στο χέρι. Θα νιώθουν την
ανάσα μας κάθε ημέρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Όμως για να
συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα, χρειαζόμαστε τη δική σας
στήριξη στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων συνέδρων της ΠΟΕΔΗΝ.
Οι Συριζαίοι θέλουν μια ελεγχόμενη Ομοσπονδία, παραμάγαζο του Σύριζα. Επιδιώκουν τη διάλυσή της. Ο πβόθρος κος Πολάκης με εγκάθετους Συριζαίους επιδιώκουν την αλλαγή των Συνδικαλιστικών συσχετισμών στην
ΠΟΕΔΗΝ. Διόρισαν ήδη το νέο Πρόεδρο στην ΠΟΕΔΗΝ
λες και είναι μαγαζί τους.
Στηρίξτε τους συνδυασμούς μας στα Πρωτοβάθμια Σωματεία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του νέου Συνεδρίου, ανεξάρτητα τι όνομα φέρουν. Στηρίξτε υποψηφίους σε ενιαία ψηφοδέλτια, σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια
που θα στηρίξουν στο νέο Συνέδριο με την ψήφο τους την
προσπάθειά μας.
Μην εμπιστευτείτε κομματικούς και Κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Η επιλογή σας κρίνει το μέλλον της ΠΟΕΔΗΝ.
Εμείς κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας. Είμαστε κάθε
ημέρα στο δρόμο. Τους εμποδίζουμε. Τους ενοχλούμε. Το
μόνο που θέλουμε από εσάς είναι τη συμμετοχή σας και
την ψήφο σας.
Θα την τιμήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας
Γιαννάκος Μιχάλης
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ
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