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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δικαιώθηκε η στάση της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι η πρώτοι που ύψωσαν σημαία αντίστασης με επιχειρήματα κατά της Αξιολόγησης. Από την
πρώτη στιγμή.
Θυμηθείτε τότε φιλοκυβερνητικοί Συνδικαλιστές
και άλλους που έλεγαν ότι η αξιολόγηση Σύριζα, δεν
είναι ίδια με του Μητσοτάκη και της Χριστοφιλοπούλου. Λέγανε ότι πρέπει να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι, πήγαμε κόντρα στο ρεύμα.
Η ΠΟΕΔΗΝ πρώτη κήρυξε Απεργία- Αποχή κατά
της Αξιολόγησης. Ακολούθησε η ΑΔΕΔΥ. Οι φιλοκυβερνητικοί Συνδικαλιστές έστησαν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς στα Νοσοκομεία. Δεν τα κατάφεραν. Το ποσοστό συμμετοχής πριν την κατάπτυστη
– Απεργοσπαστική Τροπολογία Γεροβασίλη, ήταν
πάνω από 98%. Ακολούθησαν οι Συριζοεκβιαστικές
τροπολογίες Γεροβασίλη. Και πάλι η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε
μάχη. Τα κατάφερε.

Το ποσοστό συμμετοχής τώρα που ολοκληρώθηκαν οι τρεις φάσεις της Αξιολόγησης, ξεπερνάει το
90%. 42.000 Υγειονομικοί αρνήθηκαν να συμμετέχουν
στην Αξιολόγηση. Συμμετείχαν στην Απεργία- Αποχή. Κερδίσαμε. Η νίκη έχει πολλούς πατέρες.
Την αλήθεια όμως γνωρίζουν οι εργαζόμενοι των
Σωματείων- Μελών. Γνωρίζουν ποιοι πίστεψαν σε
αυτόν τον αγώνα από την πρώτη στιγμή. Ποιοι έδωσαν τη μάχη. Τι τους έλεγαν οι διάφοροι. Ποιοι ήταν
μπροστά στον αγώνα και στη μάχη. Όταν ο Πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ στη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ πριν ξεκινήσει η Αξιολόγηση, πρότεινε Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση, ξίνισαν
οι επαναστάτες συνδικαλιστές.
Λίγοι την πίστεψαν. Πολλοί δεν ήθελαν αυτόν τον
αγώνα και μας το έδειχναν. Πίστεψαν ότι θα αποτύχουμε. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά.
Δεν χάνουμε εύκολα. Να μας φοβόσαστε.

Γ.Μ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΣΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ποσοστό συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή από την
Αξιολόγηση 90%
Δείτε αναλυτικά ανά Νοσοκομεία
Για να βοηθήσουμε τα στατιστικά της κας Γεροβασίλη για το τι πέτυχε με την απεργοσπαστική, κατάπτυστη ,
εκβιαστική τροπολογία για την συμμετοχή στην Αξιολόγηση των Υγειονομικών και Προνοιακών υπαλλήλων, την
ενημερώνουμε ότι 45.000 υπάλληλοι και προϊστάμενοι
Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων, αρνήθηκαν
τη συμμετοχή τους στην Αξιολόγηση ενυπόγραφα, συμμετέχοντας στην Απεργία – Αποχή που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ.
Ποσοστά συμμετοχής 90%.
Οι εργαζόμενοι στην Δημόσια Υγεία και την Πρόνοια
αρνούνται να κατηγοριοποιηθούν με την αξιολόγηση, η
οποία θα είναι εργαλείο δυσμενών υπηρεσιών και μισθολογικών μεταβολών, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν

ότι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης
1 για 40 ασθενής.
Αρνούνται να αξιολογηθούν από προϊστάμενους με
ανάθεση που βρίσκονται σε ομηρία, ευάλωτοι σε κομματικές, διοικητικές και κυβερνητικές πιέσεις.
Αρνούνται να αξιολογηθούν από τον κο. Πολάκη που καρατόμησε εντελώς παράνομα 800 προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων των Νοσοκομείων στο
σύνολο 2.100 και δηλώνει κατ’ επανάληψη ότι είναι σε
εξέλιξη οι ενέργειες της κυβέρνησης κατάληψης του
κράτους.
Είμαστε αποφασισμένοι.
Ας μην κουράζεται η κα Γεροβασίλη με νέες
τροπολογίες.
Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς των Διοικητών Νοσοκομείων, όπως στο Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ
(ανακοίνωση Σωματείου στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ)
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΌ
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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• Η Διοίκηση συνεχίζει να συκοφαντεί τους γιατρούς και
το προσωπικό του Νοσοκομείου
• Έχουν το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» που διερεύνησε την κατάσταση των χειρουργείων όταν συνέβησαν τα
τραγικά γεγονότα (κατέληξε μια τραγική γυναίκα) και δεν το
δίνουν στους φορείς και τη δημοσιότητα
• Θέλουν να απομακρυνθούν τα τρία αναισθησιολογικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο χωρίς
να ελεγχθούν
• ΨΕΜΑΤΑ για δήθεν προπηλακισμό της Διοικήτριας
Χθες το πρωί 1/11/2017 με πρωτοβουλία του Σωματείου Ερ-

γαζομένων και των επιστημονικών φορέων του Νοσοκομείου
έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, παρουσία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και μελών της
Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ και της ΟΕΝΓΕ.
Ζητήσαμε από την Διοίκηση και τους Ζακυνθινούς εκπροσώπους της κυβέρνησης που κρύβονται πίσω της να πάψουν
επιτέλους να συκοφαντούν τους Γιατρούς και το Προσωπικό
του Νοσοκομείου για πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν νοιάζονται
από ότι φαίνεται για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου, για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης
των πολιτών στις υπηρεσίες που παρέχει. Το μόνο που τους
νοιάζει είναι το ξεκαθάρισμα των πολιτικών λογαριασμών.
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Δεν έχουν το Θεό τους!!!
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το χρονικό διάστημα που ήταν κλειστά τα
χειρουργεία του Νοσοκομείου. Αντί να κοιτάξουν τον εαυτό
τους στον καθρέφτη για να δουν ποιος φταίει, ζητάνε από
τους γιατρούς και το προσωπικό τα ρέστα. Η Επιστημονική
κοινότητα του Νοσοκομείου έπραξε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών που ορίστηκαν από τον Υπουργό Υγείας.
Αλήθεια με την Μηνυτήρια Αναφορά που επεβλήθη στους
γιατρούς και το προσωπικό του Νοσοκομείου που έπρατταν
σύμφωνα με τις οδηγίες των Επιτροπών που όρισε ο Υπουργός, τι μήνυμα δίδεται στην κοινωνία της Ζακύνθου για την
ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου;
Είναι δυνατόν να αμφισβητείται η επιστημονική κατάρτιση Ιατρών Διευθυντών που επί σειρά ετών δίνουν τη ζωή
τους για να εξυπηρετήσουν τοπικές πολιτικές σκοπιμότητες; Θυμίζουμε ότι η διακοπή λειτουργίας των χειρουργείων
έγινε με πρόταση των Επιτροπών που όρισε ο Υπουργός Υγείας έως ότου διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της τραγικής
γυναίκας, μετά από εγχείρηση ρουτίνας, από μετεγχειρητικές
επιπλοκές και επίσης διερευνηθούν τα αίτια των μετεγχειρητικών επιπλοκών άλλων πέντε ασθενών.
Ζητήσαμε από τη Διοικήτρια να δοθεί το πόρισμα της
επιτροπής “Πέτρου” που όρισε ο Υπουργός Υγείας. Το πόρισμα βρίσκεται στα χέρια της Διοικήτριας πολλές ημέρες και
αρνείται να το κοινοποιήσει στα Επιστημονικά και Συνδικαλιστικά όργανα του Νοσοκομείου.
Αρνείται να το παραχωρήσει στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου παρότι συζητήθηκε ως θέμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 300 σελίδες είναι το εν λόγω
πόρισμα και η Διοικήτρια δεσμεύτηκε μόνο ότι θα το διαβάσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πως να συγκρατήσουν 300 σελίδες με μία ανάγνωση; Γιατί τέτοια μυστικότητα
για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος; Έχουν κάτι να κρύψουν; Πρέπει το πόρισμα για λόγους ασφαλείας άμεσα να
δοθεί στους Γιατρούς και το προσωπικό.
Για φανταστείτε να προτείνει το πόρισμα τη λήψη νέων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων και να
μην το γνωρίζουν οι χειρουργοί γιατροί;
Δεν πρέπει να μάθουμε από τι πέθανε η άτυχη γυναίκα;
Από τι συνέβησαν οι μετεγχειρητικές επιπλοκές; Το πόρισμα
θα πρέπει να δοθεί στην δημοσιότητα. Να γνωρίζουν οι πολίτες της Ζακύνθου τι συνέβη εκείνο το χρονικό διάστημα με
τα σόου Πολάκη και τα χειρουργεία – παρωδία που έγιναν με
περιφερόμενους γιατρούς, ασθενείς και χειρουργικά υλικά. Αλήθεια γιατί δεν το δημοσιοποιούν;
Εκείνο το διάστημα δεν δίσταζαν να ρίχνουν λάσπη στους
γιατρούς και το προσωπικό. Τώρα που έχουν το πόρισμα γιατί
δεν το κάνουν φεϊγβολάν. Μήπως δεν τους βολεύει το περιεχόμενο;
Τρία αναισθησιολογικά μηχανήματα που λειτουργούσαν
όταν συνέβησαν οι μετεγχειρητικές επιπλοκές με εντολή της Επιτροπής Πέτρου δεν χρησιμοποιούνται πια είναι
εκτός λειτουργίας μέσα στο χώρο των χειρουργείων. Η Επι-

τροπή ζήτησε να γίνει έλεγχος προσομοίωσης στα Μηχανήματα. Έλεγχος που μπορούσε να φωτίσει τους λόγους των
μετεγχειρητικών επιπλοκών και το θάνατο της γυναίκας. Δεν
εστάλησαν ποτέ για έλεγχο από τη Διοίκηση και το Υπουργείο
Υγείας. Μάλιστα αντικαταστάθηκαν από άχρηστα αναισθησιολογικά μηχανήματα που ήρθαν από το Αίγιο που συνεχώς
χαλάνε. Θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς που κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις. Μέχρι τώρα οι επισκευές τους κόστισαν
16.000 ευρώ.
Ποιο είναι τώρα το απίθανο;
Τα Αναισθησιολογικά μηχανήματα που κρίθηκαν από την
Επιτροπή «Πέτρου» ότι πρέπει έως ότου ελεγχθούν να είναι εκτός λειτουργίας και δεν ελέχθησαν ενδιαφέρθηκε να
τα αποκτήσει το Αττικό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. Δύο εμπλεκόμενα Νοσοκομεία στην υπόθεση,
καθοδηγούμενα από τον Πολάκη. Να αποκτήσουν τα τρία
αναισθησιολογικά μηχανήματα για χρήση παρ’ ότι δεν ελέχθησαν. Για χρήση ή εξαφάνιση;
Έχει ανάγκη το Αττικό Νοσοκομείο να χρησιμοποιήσει τα
εν λόγω μη ελεγχόμενα αναισθησιολογικά μηχανήματα του
Νοσοκομείου Ζακύνθου; Αφού τα αναισθησιολογικά μηχανήματα είναι ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο, γιατί δεν τίθονται σε λειτουργία στο
Νοσοκομείο Ζακύνθου που κάνει χειρουργεία με πανάρχαια.
Ζητήσαμε από την Διοικήτρια να αποκαταστήσει την
αξιοπιστία του Νοσοκομείου και το κύρος του προσωπικού
που αποδεδειγμένα διαθέτει υψηλό επιστημονικό επίπεδο
και δίνει τη ζωή του για το Νοσοκομείο. Να δώσει άμεσα το
πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» στους φορείς του Νοσοκομείου και στη δημοσιότητα.
Να μην απομακρυνθούν επ ουδενί τα τρία αναισθησιολογικά μηχανήματα, χωρίς να γίνει έλεγχος προσομοίωσης.
Δεν θα επιτρέψουμε την συγκάλυψη. Η Διοικήτρια χωρίς να
σημειωθεί καμία ένταση και φασαρία αποχώρησε για να καταθέσει όπως μας είπε στην Εισαγγελία. Δεσμεύτηκε μάλιστα
ότι θα δώσει το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν μαρτυρούν την καθεστωτική αντίληψη που διακατέχει την κυβέρνηση. Ψέματα για
δήθεν προπηλακισμούς της Διοικήτριας. Μέσω του τοπικού
τύπου εκβιασμοί, συκοφαντίες κατά των φορέων των Νοσοκομείων, του Σωματείου, των Ιατρών.
Ψέματα… ψέματα… και συκοφαντίες.
Δηλώνουμε για άλλη μία φορά στην κυβέρνηση
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ
Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την κατάρρευση της
Δημόσιας Υγείας
Παρεμπιπτόντως για όσες αρλούμπες λένε.
Στη Ζάκυνθο δεν λειτουργεί κανένα ιδιωτικό χειρουργικό κέντρο.
Το Νοσοκομείο ή τίποτα για τους ασθενείς.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΧΕΠΑ-ΕΣΠΑΣΕ Ο ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/11/2017 έσπασε ο ιμάντας του ασανσέρ
Υποχώρησε δύο ορόφους, κινδύνεψαν 2 εργαζόμενοι
και 2 συνοδοί
Πέμπτη 2/11/2017
13:30 το μεσημέρι.
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Σοβαρό ατύχημα με τα παμπάλαια ασανσέρ του Νοσοκομείου. Στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου κόπηκε
ο ιμάντας ενός ασανσέρ το οποίο υποχώρησε δύο ορόφους. Από το 0 βρέθηκε στο -2.
Μέσα βρίσκονταν δύο συνοδοί, ένας τραυματιοφορέας και μία χειρίστρια ιατρικών μηχανημάτων. Τραυματίστηκαν, σοκαρίστηκαν. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η
ζωή τους.
Τα ασανσέρ και στα δύο κτίρια του ΑΧΕΠΑ έχουν πολύ
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μεγάλο πρόβλημα. Είναι πανάρχαια. Χαλάνε συνεχώς.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην διακίνηση ασθενών.
Κλείνονται μέσα, συνοδοί, προσωπικό και ασθενείς.
Ξεμένουν τα ασανσέρ μεταξύ δύο ορόφων. Πολλές
φορές υπάρχει αδυναμία μεταφοράς ασθενών στα χειρουργεία προκειμένου να χειρουργηθούν. Μένουν οι
ασθενείς κλεισμένοι μέσα.
10 χρόνια θέτει το ζήτημα των ασανσέρ το Σωματείο.
Με τα ίδια ασανσέρ όσα βρίσκονται σε λειτουργία μεταφέρονται ασθενείς, σκουπίδια, τρόφιμα. Γι’ αυτό οι

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις θερίζουν.
Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ασανσέρ σε ένα
Νοσοκομείο 700 κλινών (πληρότητα 100%) με επισκεψιμότητα εκατοντάδων καθημερινά συνοδών, 1000
ασθενών εκτάκτων περιστατικών και φοιτητών που
προσέρχονται σε κάθε εφημερία.
Μεγάλη η ταλαιπωρία όλων.
Τι άλλο να πει κανείς για τα πλεονασματικά νοσοκομεία.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Πολάκειος Μονάδα μέτρησης προσωπικού
Νοσηλευτικό Προσωπικό 0+0+0+0+0 = – 15 άτομα
Ιατροί 0 + 0 +0 = 0 ή ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Απέκλεισαν το γραφείο
του Διοικητή. Δεν του επιτρέπουν την είσοδο στο γραφείο
του. Δεν του επιτρέπουν να εκδίδει Διοικητικές πράξεις
επ’ αόριστο!!!

Στην κυβέρνηση όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το Νοσοκομείο, αλλά παίζουν το κρυφτούλι. Καθημερινά αποδυναμώνουν το Νοσοκομείο αν και διαθέτει λιγοστό
προσωπικό. Σας κοινοποιούμε κατάσταση 15 μετακινημένων Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου προς άλλες Υγειονομικές Μονάδες!!!
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΛΑΜΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ
Νοσοκομείο Λαμίας
Η ογκολογική κλινική του Νοσοκομείου λειτουργεί
με έναν ιατρό Διευθυντή της παθολογικής Ογκολογίας.
Η κλινική εξυπηρετεί σε χημειοθεραπείες 4.000 καρκινοπαθείς του νομού Φθιώτιδας και των γύρω περιοχών.
Ο ένας και μοναδικός γιατρός Ογκολογίας του Νοσοκομείου και λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας,
γνωστοποίησε στη Διοίκηση και τους Εργαζόμενους, ότι

τέλος του χρόνου παραιτείται για να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα.
Με βάση τα περιστατικά που εξυπηρετούνται η Ογκολογική κλινική του Νοσοκομείου θα έπρεπε να καλύπτεται με τρείς Ογκολόγους ιατρούς.
Από την 1 Ιανουαρίου 2018 η Ογκολογική κλινική βάζει λουκέτο. Φως για πρόσληψη Ογκολόγων δεν υπάρχει.

Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ 3/10/2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3611
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ
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Κύριε Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε έγγραφο – ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Δράμας που εκφράζει την αγωνία του για τον άμεσο κίνδυνο απόλυσης των εργαζομένων στην καθαριότητα του Νοσοκομείου Δράμας
μετά από χρόνια εργασίας, τόσο ως εργολαβικοί εργαζόμενοι όσο και ως εργαζόμενοι με συμβάσεις εργα-

σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4430/2016.
Με το νόμο 4486/2017 οι εργαζόμενοι παραπέμπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 με κίνδυνο να
αποκλειστούν από τον διαγωνισμό που προκήρυξε το
Νοσοκομείο.
Στηρίζουμε τον αγώνα του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας και καλύπτουμε την 24ωρη
απεργία που έχει προκηρύξει το Σωματείο για την Παρασκευή 6/10/2017 για:
- να μην γίνει καμία απόλυση
- μόνιμη και σταθερή δουλειά σ’ όλους
- προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Περαστικά στη μικρή Νεφέλη. Συγχαρητήρια σε
όσους ευαισθητοποιήθηκαν.
Δυστυχώς δεν είναι μόνο η Νεφέλη.
Χιλιάδες καρκινοπαθείς αποκλείονται από εξετάσεις

για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Αποκλείονται από την ανεκδιήγητη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και από τον κατά προσέγγιση Αν. Υπουργό Υγείας.
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Αναγκάζονται οι καρκινοπαθείς και πηγαίνουν Τουρκία και Βουλγαρία ή στον Ιδιωτικό τομέα για διάγνωση
Για 10 εκατ. ευρώ πεθαίνουν χιλιάδες καρκινοπαθείς
λόγω καθυστερημένης διάγνωσης
ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ ΔΕΝ
ΒΛΑΠΤΕΙ
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ PET CT
ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ»
Η κυβέρνηση βουτηγμένη στα ψέματα παρακολουθεί
με σταυρωμένα χέρια
PET CT – SCAN
• Διαγνωστική εξέταση ζωής για τους καρκινοπαθείς
η οποία ανιχνεύει καρκίνους σε πολύ αρχικό στάδιο
• 4 Δημόσια Νοσοκομεία όλα και όλα διαθέτουν μηχανήματα PET CT για την διενέργεια της εξέτασης
• Τα Δημόσια Νοσοκομεία κάνουν 26 – 30 εξετάσεις
καθημερινά και άλλες 40 γίνονται στον ιδιωτικό τομέα
• Χιλιάδες καρκινοπαθείς αποκλείονται από την εξέταση, αφού με βάση τον αριθμό των καρκινοπαθών,
θα έπρεπε να διενεργούνται 70.000 PET CT κατ’ έτος!!!
Μοιραία τα αποτελέσματα για τη ζωή τους
• Λόγοι αποκλεισμού.
- Λίστες αναμονής στα Νοσοκομεία 1 ½ μήνας.
Έρχεται η σειρά τους, όταν είναι αργά να αντιμετωπιστεί η Νόσος.
- Απόσταση από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη
για να βρουν PET CT. Πολλά έξοδα και ταλαιπωρία.
- Εφαρμοζόμενες πολιτικές περιορισμού των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και των Νοσοκομείων. Σε χιλιάδες
καρκινοπαθείς δεν εγκρίνεται η εξέταση PET CT. Τα
εμπόδια τίθονται για να γλιτώσει λεφτά ο ΕΟΠΥΥ. Πετάνε στον καιάδα καρκινοπαθείς για 50 εκατ. ευρώ
κατ’ έτος. Ότι προσπάθησαν να κάνουν στη μικρή Νεφέλη, που ευτυχώς δεν το κατάφεραν
• Όσοι έχουν χρήματα απευθύνονται στον ιδιωτικό
τομέα. 1.500 ευρώ στοιχίζει η εξέταση. Μέσω ΕΟΠΥΥ
οι χρεώσεις φθάνουν τα 400 ευρώ. Όσοι έχουν χρήματα σώζονται. Οι υπόλοιποι πεθαίνουν
• Για την διενέργεια της εξέτασης χρειάζεται η χορήγηση στον ασθενή Ραδιοφάρμακου που η κάθε
δόση κοστίζει 750 ευρώ
Μονοπωλιακά χορηγείται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό
τομέα από μία Εταιρεία. Οι καρκινοπαθείς στα χέρια
της εν λόγω Εταιρείας
• 1,5 εκατ. ευρώ στοιχίζουν τα PET CT και 2,5 εκατ
.ευρώ η Μονάδα παραγωγής Ραδιοφαρμάκου. Με 10
εκατ. ευρώ επένδυση θα σώζονται χιλιάδες καρκινοπαθείς. Τόσο κοστολογείται η ζωή χιλιάδων καρκινοπαθών στο κράτος ΤΣΙΠΡΑ – ΠΟΛΑΚΗ
• Καρκινοπαθείς της Βορείου Ελλάδος Αν. Μακεδονίας και Θράκης κάνουν PET CT – SCAN στο Νο-
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σοκομείο της Αδριανούπολης της Τουρκίας. Κόστος
200 – 300 ευρώ.
Το Νοσοκομείο της Τουρκίας διαθέτει τρία μηχανήματα PET CT και Μονάδα παραγωγής Ραδιοφαρμάκου. Ένα Νοσοκομείο της Τουρκίας διαθέτει περισσότερες υποδομές για τους καρκινοπαθείς απ’ ότι
διαθέτει όλο το ΕΣΥ της Ελλάδας
• Καρκινοπαθείς της Βορείου Ελλάδος κάνουν την
εξέταση PET CΤ στο Νοσοκομείο Βάρνα της Βουλγαρίας με κόστος 200 – 300 ευρώ!!!
• 5.000 κατ’ έτος καρκινοπαθείς απευθύνονται για
PET CΤ στην Τουρκία, τη Βουλγαρία και άλλες γειτονικές χώρες της Ευρώπης!!!
Που είναι οι επενδύσεις κατά του καρκίνου με απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων;
Τα χρήματα του αντικαρκινικού εράνου;
• Η μη διενέργεια της εν λόγω διαγνωστικής εξέτασης αυξάνει κατά πολύ το ποσοστό θνησιμότητας
καθ’ ότι η νόσος δεν αντιμετωπίζεται θεραπευτικά
στο αρχικό της στάδιο
• Δείτε τι λέει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Αγωνία – Απόγνωση – Ταλαιπωρία
για τους καρκινοπαθείς
Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα μας 41.000
νέες περιπτώσεις καρκίνου. Ο αριθμός των ασθενών
με καρκίνο θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω γήρανσης του πληθυσμού.
Ο καρκίνος σύμφωνα με μελέτες είναι υπεύθυνος
για το 37,6% των θανάτων στα άτομα άνω των 65 ετών.
Συνέπεια αυτού θα είναι η ραγδαία αύξηση της ζήτησης για ογκολογικές υπηρεσίες, ενώ τα κακοήθη
νοσήματα θα παραμείνουν ως η κύρια αίτια θανάτου
των Ελλήνων.
Οι περικοπές στις Δημόσιες Δαπάνες υγείας, οι
οποίες βρίσκονται στο 5% του ΑΕΠ (τριτοκοσμικό
ύψος δαπανών) είναι η αιτία που βρίσκονται σε απόγνωση οι ασθενείς με καρκίνο.
Παιδιά ενός κατώτερου θεού χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους οι ίδιοι οι καρκινοπαθείς.
Η κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων αυξάνει την θνησιμότητα από καρκίνο. Έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνους μεταξύ
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Δημόσια Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε επαγγελματίες υγείας
που ασχολούνται με την διάγνωση και τη θεραπεία
του καρκίνου. Τα Νοσοκομεία αποδεκατίστηκαν από
Ογκολόγους Ιατρούς, Τεχνολόγους, Ακτινοθεραπευτές, Ακτινοφυσικούς, Νοσηλευτές κ.α.
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των Νοσοκομείων που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και την θεραπεία του καρκίνου είναι για απόσυρση της περασμέ-
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νης εικοσαετίας.
Πώς είναι δυνατόν να συντηρήσουν τον ιατροτεχνολογικό τους εξοπλισμό τα Νοσοκομεία, να επενδύσουν σε μηχανήματα που προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου όταν
οι κωδικοί των προϋπολογισμών τους είναι μηδενικοί;
Οι καρκινοπαθείς για τη διάγνωση και θεραπεία
πρέπει να ξενιτεύονται από τα σπίτια τους για να
βρουν τα κατάλληλα μηχανήματα. Φυσικά με μεγάλο
οικονομικό κόστος. Πολλές φορές αναγκάζονται να
απευθύνονται στον Ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας αδρά
από την τσέπη τους. Εάν έχουν
Όσοι δεν έχουν χρήματα δυστυχώς κλαίνε τη
μοίρα τους. Περιμένουν το μοιραίο με κακή ποιότητα
ζωής.
Ντροπή για μία κυβέρνηση που υποτίθεται είναι
αριστερή, που υποτίθεται έπρεπε να δίνει έμφαση
στην προστασία των κοινωνικών αγαθών να κάθεται
με σταυρωμένα χέρια απέναντι στους Ασθενείς με
καρκίνο, να λέει συνεχώς ψέματα. Όταν ένα κράτος
αποκλείει τους καρκινοπαθείς από νέες μεθόδους
διάγνωσης και θεραπείας, είναι ζούγκλα και όχι κράτος.
Όποιος έχει χρήματα σώζεται στο κράτος του κου
Τσίπρα και του κου Πολάκη.

Σε πρόσφατη έρευνά μας καταγράψαμε ότι 13.000
καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες
κατ’ έτος και πεθαίνουν αβοήθητοι με φρικτούς πόνους.
Έχουμε δώσει αναλυτικά στοιχεία για τις λίστες
ντροπής των ασθενών για ακτινοθεραπεία.
Η σημερνή έρευνα σχετίζεται με τη διάγνωση. Η
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου σώζει ζωές. Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Έχουν τη δυνατότητα οι Ασθενείς να διαγνώσουν έγκαιρα τον καρκίνο;
ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Την κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας την διαπιστώνει κανείς από την απόγνωση, την ταλαιπωρία
των ασθενών στη διάγνωση του καρκίνου. Η κατάρρευση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση από σώφρονες
ανθρώπους και πολιτικούς. Ούτε πιστεύουμε επιδέχεται αμφισβήτηση από τον κο Πολάκη. Τα στοιχεία
που δίνουμε στη δημοσιότητα για άλλη μια φορά είναι
αδιάσειστα.
Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στη χώρα μας για ενθαρρυντικά μηνύματα για τους ασθενείς με καρκίνο,
με αυτή την εικόνα διάλυσης που εμφανίζει η Δημόσια Υγεία.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
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Ο Πρωθυπουργός όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση είχε αποδώσει τα λάθη στο καταστροφικό πρώτο διάστημα της Κυβέρνησής
του, στις πολιτικές αυταπάτες που είχε ως Κυβέρνηση σε σχέση με
την στάση της Τρόικας, αλλά και στον τότε Υπουργό Οικονομικών
Γιάννη Βαρουφάκη. Όλοι Θυμόμαστε ότι θα χτύπαγε τους ζουρνάδες η Κυβέρνηση και θα χόρευαν οι Ευρωπαίοι και ότι θα μας
παρακαλούσαν να μας δανείσουν επειδή θα τους απειλούσαμε με
έξοδο από την Ευρωζώνη.
Αυτές τις αυταπάτες τις πληρώσαμε ακριβά ως λαός, με τα
δύο αριστερά Μνημόνια που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Δεκάδες δις ευρώ μέτρα και σκληρή λιτότητα φορτώθηκαν
στην πλάτη του Ελληνικού λαού. Όμως αυτές οι αυταπάτες υπάρχουν ακόμη και αποτελούν βασική Κυβερνητική γραμμή σε όλους
τους τομείς.
Ο κος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών τρέφει αυταπάτες
παρουσιάζοντας το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το έτος 2018, προβλέποντας ανέφικτα μεγάλη ανάπτυξη. Το Πρωτογενές Πλεόνασμα που το 2017 είναι σε μεγάλο βαθμό εικονικό,
λόγω της στάσης πληρωμών του Δημόσιου Τομέα, όπως συμβαίνει
με την μη έκδοση των συντάξεων.
Οι Υπουργοί Υγείας τρέφουν αυταπάτες όταν παρουσιάζουν εικονική πραγματικότητα για την λειτουργία της Δημόσιας Υγείας.
Όταν θεωρούν ότι για τις προσλήψεις που δεν γίνονται φταίει το
ΑΣΕΠ. Όταν θεωρούν ότι το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή και προβλέπει
περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2017 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν
ξέρει τι γράφει. Όταν για την Κυβερνητική αποτυχία δεν φταίει η
Κυβέρνηση, αλλά τα δικαστήρια που οι αποφάσεις που βγάζουν
δεν είναι σύμφωνες με την Κυβερνητική Πολιτική.
Ως χώρα διανύουμε τον όγδοο χρόνο της Μνημονιακής περιόδου και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι Έλληνες βυθίζονται διαρκώς
στην φτώχεια με την Κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται. Η
χώρα βυθίζεται καθημερινά στο τέλμα της παρακμής και της επανάληψης των μοιραίων λαθών που μας οδήγησαν στην σημερινή
κατάσταση.
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω

από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostate, ενώ στην
Ε.Ε. είναι ένας στους τέσσερις. Δηλαδή το 35,6% του Ελληνικού
λαού αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 23,4%. Τα ποσοστά αυτά θα επιδεινωθούν τον
επόμενο χρονικό διάστημα καθώς μετά τις τράπεζες και ο ΕΦΚΑ
βγάζει στο σφυρί πρώτες κατοικίες όπως συνέβη στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης με την κατάσχεση κατοικίας 64τ.μ. από 62χρονη.
Το επόμενο διάστημα ο ΕΦΚΑ προχωράει σε 6.000 κατασχέσεις
τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα.
Πρόκειται για το σκληρό πρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης
που παρά τις πολλές υποσχέσεις για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, αποδεικνύεται ότι θα οδηγήσει σε απώλεια περιουσιακά
στοιχεία με ανεξέλεγκτο τρόπο.
Η Κυβέρνηση του κου Τσίπρα- Καμμένου, που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού και του ψεύδους, που αναπτύχτηκαν κατά την προεκλογική περίοδο, με όσα υποσχέθηκαν στον
Ελληνικό λαό, συνεχίζει να κοροϊδεύει τους πολίτες λέγοντας ότι
τον Αύγουστο του 2018 θα τελειώσουν τα Μνημόνια την στιγμή που
γνωρίζουν ότι έχει ψηφίσει το 4ο Μνημόνιο και που τα μέτρα θα
αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις αρχές του 2018 και θα υπάρχουν για πολλά χρόνια. Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς των
συντάξεων θα αρχίσει το 2019 και η μείωση του αφορολόγητου το
2020.
Όλοι γνωρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός άγεται και φέρεται από την
Τρόικα. Ψηφίζει τα πάντα αρκεί να μείνει στην εξουσία, ακόμη και
όσα καταγγέλλει την προηγούμενη των υπογραφών. Ποιος Έλληνας Πρωθυπουργός θα ψήφιζε την δημιουργία του υπερταμείου
μέχρι το 2015; Οι Ευρωπαίοι βρήκαν τον ιδανικό συνομιλητή που
λέει σε όλα ναι. Το είπε ξεκάθαρα ο Ντάϊσελμπλουμ ότι θελουν τον
Τσίπρα ως το τέλος του 2019. Αν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι θα καταργούσαν και τις εκλογές για να κρατήσουν τον Τσίπρα στην Κυβέρνηση, αφού έχει παραδώσει τα πάντα στους δανειστές. Έχουμε μια άχρηστη Κυβέρνηση Τσίπρα- Καμμένου, που αφήνει την
οικονομία να μαραζώνει και δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει
τους δανειστές για να μην χάσει την εύνοιά τους.
Παρά τις πτήσεις του Πρωθυπουργού με F-16, η οικονομία δεν
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φαίνεται να ανακάμπτει. Το ΔΝΤ εκτιμάει ότι το Πρωτογενές Πλεόνασμα για το 2018 δεν θα ξεπεράσει το 2,2% του ΑΕΠ αντί για 3,5%
που έχει συμφωνηθεί δεν αποκλείεται να φέρει νέα μέτρα λιτότητας ύψους 2 δις με αποτέλεσμα την περαιτέρω φτωχοποίηση της
Ελληνικής κοινωνίας, παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί ένα
success story με παροχές και φοροελαφρύνσεις.
Εμείς οι εργαζόμενοι των Δημόσιων Νοσοκομείων –ΕΚΑΒ –

ΠΡΟΝΟΙΑ, θα βρισκόμαστε συνέχεια στους δρόμους διεκδικώντας προσλήψεις και στήριξη του καταρρέοντα Εθνικού Συστήματος Υγείας με επαρκή χρηματοδότηση.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ

Όσο και αν ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει για την
μετάλλαξή του σε κεντροαριστερό και ότι όλα βαίνουν ομαλά, τα πραγματικά γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν τραβάει. Δεν πείθει, δεν μπορεί για
λόγους ιδεολογίας – ιδεοληψίας και για λόγους ανικανότητας. Αδυνατεί η Κυβέρνηση να διαχειριστεί την καθημερινότητα, βουλιάζοντας στην πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό.
Το όραμα του Πρωθυπουργού για την ανάπτυξη, που
ξεκίνησε με επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και ολοκληρώθηκε με τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ, δεν έχει καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Οι επενδυτές ο ένας μετά τον
άλλον αποχωρεί από την Ελλάδα, βιομηχανίες μεταφέρουν
την έδρα τους στις βαλκανικές χώρες με αποτέλεσμα να
μείνουν χιλιάδες άνθρωποι άνεργοι. Την ίδια στιγμή ο Ευκλείδης, ο Υπουργός Οικονομικών, αυτός που θα παραιτούνταν αν μειώνονταν το αφορολόγητο, δήλωνε ότι θα έρθουν
τόσοι επενδυτές στην Ελλάδα, που δεν θα ξέρουμε τι θα
τους κάνουμε. Επίσης ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλο πλεόνασμα που δεν θα ξέρουν που θα το πρωτοδώσουν, ξεχνώντας
δείχνοντας βέβαια ότι έχουν ληστέψει τον Ελληνικό λαό με
τους φόρους.
Όλα τα Κυβερνητικά Στελέχη στα τηλεοπτικά παράθυρα, προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι ζούμε στον
παράδεισο, ότι έχει καταπολεμηθεί η ανεργία, ότι έχουν
εκτιναχθεί οι επενδύσεις και η οικονομία και ότι οι τσέπες
μας είναι γεμάτες. Λόγια παχιά που τα εκστομίζουν χωρίς
να κοκκινίζουν. Όπως άλλωστε τόσα μεγάλα ψέματα είχαν
πει προεκλογικά. Αλλά πριν αλέκτωρ λαλήσει, τους διαψεύδει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018, που
κατατέθηκε στην Βουλή και επιβεβαιώνει την Κυβερνητική
αποτυχία για το 2017. Οι Δημόσιες Δαπάνες αντί μείωσης
-0,3% αυξήθηκαν κατά 1%, ως αποτέλεσμα της Πολιτικής
της Κυβέρνησης για την δημιουργία του «κομματικού στρατού» με τους μετάκλητους υπαλλήλους, γεγονός που πολλοί
νομίζουν ότι δόθηκαν αυξήσεις στους Δημόσιους Υπαλλήλους. Αντίστοιχα ο δείχτης κατανάλωσης έχει διπλασιαστεί
εξαιτίας της αύξησης των εμμέσων φόρων που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση συρρικνώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα
των πολιτών.
Για το 2017 προβλέπεται υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,2%. Θαύμα!!! Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι η κατάσταση είναι οδυνηρή για τους αδύναμους πολίτες, λόγω των νέων φόρων, των περικοπών στις συντάξεις,
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την περικοπή των
κοινωνικών επιδομάτων και την εσωτερική στάση πληρωμών με αποτέλεσμα την φτωχοποίηση της Ελληνικής Κοινωνίας.
Ας σοβαρευτεί η Κυβέρνηση και να κοιτάξει κατάματα
την κατάσταση. Η ανιαρή και παράφυση συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, δηλητηριάζουν την Ελληνική Κοινωνία.
Όσο προχωρούν ΧΕΡΙ -ΧΕΡΙ στηρίζοντας ο ένας τον άλλον
από τα χιλιάδες ευρώ στις διανυκτερεύσεις και στο καζίνο του Λονδίνου μέχρι τα νομοσχέδια που ψηφίζουν στην
Ελληνική Βουλή, δεν πείθουν τους εργαζόμενους, αντίθετα
ενισχύουν την εικόνα του λαϊκισμού τους .
Στον χώρο της Υγείας όσο και αν προσπαθούν οι Υπουργοί
Υγείας να παρουσιάσουν μια ιδεατή εικόνα, τα γεγονότα
τους διαψεύδουν καθημερινά. Με θριαμβολογίες ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
και οι περίφημες ΤΟ.ΜΥ. (Τοπικές Μονάδες Υγείας), αλλά
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παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να στελεχωθούν ακόμη δεν κατέστη δυνατόν, μολονότι ότι δόθηκαν δύο
παρατάσεις στην προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών. Οι
γιατροί αντιδρούν και δεν προχωράνε σε αιτήσεις για πρόσληψη στις ΤΟ.ΜΥ, γιατί ποιος νοήμων άνθρωπος θα έκλεινε το ιατρείο για να απασχοληθεί στις ΤΟ.ΜΥ. με αβέβαιο
μέλλον, αφού ως γνωστό, το πρόγραμμα είναι μέσω ΕΣΠΑ
και για δύο χρόνια. Η όλη προσπάθεια έγινε για να βολευτούν τα δικά τους παιδιά σε μια υπηρεσία που δεν θα έχει
αντικείμενο δουλειάς αφού δεν θα υπάρχουν ιατροί.
Οι περιβόητες προσλήψεις που έχουν εξαγγείλει οι
Υπουργοί Υγείας, έχουν μείνει στα χαρτιά. Η προκήρυξη 7Κ
δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν πρόκειται μέχρι τέλους του
2017 να γίνει καμιά νέα πρόσληψη. Το Υπουργείο Υγείας και
τα Συνδικαλιστικά Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζουν μια
εικονική πραγματικότητα. Μιλάνε για χιλιάδες προσλήψεις,
όμως οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την πραγματικότητα και για
αυτό τους γυρίζουν την πλάτη καθημερινά.
Για την Κυβέρνηση και για τους Υπουργούς Υγείας όλα
είναι ρόδινα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προχωρούν σε καρατομήσεις Διευθυντικών Στελεχών στα Νοσοκομεία, παρά την ρητή διάταξη του νόμου 4369/2016 άρθρο
30. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν και
συνδικαλιστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα Νοσοκομεία. Είναι
πλέον γνωστό το έγγραφο της συνδικαλιστικής παράταξης
του ΣΥΡΙΖΑ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που πρότεινε
τις καρατομήσεις των στελεχών του Νοσοκομείου. Αιδώς
Αργείοι!!!!
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018, προβλέπει μείωση των δαπανών για την υγεία περίπου 400.000.000
ευρώ, που σημαίνει ότι θα παρατηρηθούν μεγάλες ελλείψεις υγειονομικού υλικού, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση
του φθαρμένου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία και οι ασθενείς θα ταλαιπωρούνται στις ουρές και στις λίστες αναμονής για χειρουργείο,
για εξεύρεση κρεβατιού στις ΜΕΘ, για ακτινοθεραπεία κλπ.
Όλοι γνωρίζετε ότι από τον Ιούλιο του 2016 καταθέσαμε
στην Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας την πρότασή μας για την ένταξή μας στα ΒΑΕ. Παρά τις τότε υποσχέσεις της Κυβέρνησης ότι θα εξετάσει το αίτημά μας μέχρι
στιγμής ενάμιση χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτα.
Εμείς, ως συνδικαλιστική παράταξη και ως ΠΟΕΔΗΝ, θα
αγωνιζόμαστε για τα προβλήματα που ταλανίζουν την Δημόσια Υγεία και τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και ΠΡΟΝΟΙΑ. Θα αγωνιζόμαστε για την Υγεία που όλοι θέλουμε, για
μια Υγεία με κοινωνικό πρόσημο, που θα έχει ως άξονα τον
άνθρωπο και δεν θα βλέπει μόνο αριθμούς και πρωτογενή
πλεονάσματα. Θα συνεχίζουμε τον αγώνα μας για:
1. Να δοθούν λύσεις στα μεγάλα αδιέξοδα που παρατηρούνται στην Υγεία.
2. Ένα ανθρωποκεντρικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
3. Καθολική πρόσβαση των πολιτών
4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
5. Επαρκή χρηματοδότηση
6. Ένταξη του προσωπικού στα ΒΑΕ.
7. Κατάργηση των Μνημονίων
8. Αναπλήρωση όλων των απωλειών.
Παπαναστάσης Χρήστος
Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
ΕΚΑΒ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
8πμ έξω από τα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Η πορεία θα διασχίσει τη Βασιλίσσης Σοφίας, την Πανεπιστημίου και θα καταλήξει στο Υπουργείο Υγείας.
Θα διέλθει μπροστά από Νοσοκομεία, θα κάνει στάση
στο Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών, το Γ.Λ.Κ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Για την Αττική: Παναττική Στάση Εργασίας 8πμ – 1μμ
Για τα υπόλοιπα Σωματεία Μέλη: 24ωρη Απεργιακή
κινητοποίηση

Διεκδικούμε
• Δωρεάν Υγεία
• Επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και της
Πρόνοιας
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Κατάργηση των μνημονίων για ανάκτηση των
μνημονιακών απωλειών
Απεργούμε – Απέχουμε από την Αξιολόγηση
Δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς
της κυβέρνησης
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ 2017
ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 8:30ΠΜ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Στελέχωση σε γιατρούς κάτω των ορίων ασφαλείας
Χωρίς Αξονικό και Ακτινολογικό μηχάνημα
Test κοπώσεως παλαιό, έτοιμο να καταρρεύσει
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Το Καραβάνι της Υγείας θα βρίσκεται στη Νάουσα την
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017.
Θα πραγματοποιηθεί μεγάλη Πορεία Σωτηρίας του Νοσοκομείου της Νάουσας και όλων των Περιφερειακών Νοσοκομείων της χώρας.
Βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο συρρίκνωσης πολλών Περιφερειακών Νοσοκομείων που απώλεσαν την Νομική αυτοτέλεια, με την αποψίλωση από Γιατρούς, Νοσηλευτές και
ιατρικά μηχανήματα. Η κυβέρνηση θέλει να τα μετατρέψει
σε Κέντρα Υγείας.
Τα Περιφερειακά Νοσοκομεία εφημερεύουν καθημερινά χωρίς βασικές ειδικότητες Ιατρών, χωρίς να διαθέτουν
ιατρικά μηχανήματα για διάγνωση και θεραπεία. 40 Νοσοκομεία δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο. Έκτακτα περιστατικά γίνονται μπαλάκι από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο.
Διακομίζονται σε τρία και τέσσερα Νοσοκομεία προκειμένου να βρουν γιατρό, στελεχωμένες κλινικές με επαρκή
αριθμό Ιατρών και Νοσηλευτών, Αξονικό τομογράφο για να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υγείας τους. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και κινδυνεύει η ζωή τους.
Η κυβέρνηση προωθεί Νομοσχέδιο ενοποίησης – συγχώνευσης – κατάργησης κλινικών άνω 40 Περιφερειακών
Νοσοκομείων που έχουν απολέσει την νομική τους αυτοτέ-

λεια. Ένα εξ αυτών είναι και το Νοσοκομείο Νάουσας.
Γι’ αυτό το Καραβάνι της Υγείας θα περάσει από την Νάουσα την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017.
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΑΡΑΖΩΝΕΙ
Το Νοσοκομείο της Νάουσας εφημερεύει όλες τις ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν διαθέτει αξονικό τομογράφο.
Πως γίνεται η διάγνωση των έκτακτων περιστατικών τα
οποία προσέρχονται στο Νοσοκομείο, που η ζωή τους κρέμεται σε μια κλωστή και χρειάζονται άμεσα χειρουργείο; Το
Ακτινολογικό μηχάνημα είναι χαλασμένο. Οι ακτινογραφίες γίνονται στο μηχάνημα της Πυελογραφίας. Ως εκ τούτω
έπαψαν να γίνονται πια πυελογραφίες!!!
Το test κοπώσεως είναι πανάρχαιο. Ανεβαίνουν οι Ασθενείς και τρέμουν γιατροί και χειριστές μην σπάσει και πέσουν κάτω και τραυματιστούν.
Τραγικές είναι οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.
Παθολογική Κλινική 23 κλινών πληρότητα 80% σε Νοσοκομείο που εφημερεύει καθημερινά. Υπάρχει μόνο ένας
Παθολόγος. Τέσσερις οργανικές θέσεις είναι κενές. Πως
είναι δυνατόν ένας γιατρός να προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες στην κλινική και το ΤΕΠ;
Χειρουργική κλινική 24 κλινών. Πληρότητα 100%: Υπηρετούν 3 Χειρουργοί Γιατροί. Τον Δεκέμβριο συνταξιοδοτείται ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής. Θα μείνουν 2
Χειρουργοί και 2 Επικουρικοί.
Ορθοπεδική κλινική 30 κλινών. Πληρότητα 100%: Υπηρετούν 2 μόνιμοι ιατροί ορθοπεδικοί και 2 Επικουρικοί
Καρδιολογική κλινική 11 κλινών. Πληρότητα 100%:
Υπάρχουν 2 μόνιμοι Καρδιολόγοι και ένας Επικουρικός.
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Μαιευτική Κλινική 14 κλινών. ΚΛΕΙΣΤΗ… Πάντα ήταν
πλήρης: Δεν λειτουργεί τα πέντε τελευταία χρόνια λόγω
έλλειψης Ιατρών. Υπάρχει μόνο 1 Γιατρός Γυναικολόγος.
Οφθαλμολογική κλινική 7 κλινών. Πληρότητα 100%:
Υπάρχει μόνο 1 Οφθαλμίατρος μόνιμος και ένας Επικουρικός.
ΩΡΛ 5 κλινών. Ένας ιατρός ΩΡΛ που κάνει εφημερίες σε
άλλο Νοσοκομείο.
Μεγάλη είναι η έλλειψη Ειδικευόμενων Ιατρών. Υπάρχει
μόνο ένας στην Χειρουργική και δύο στην Παθολογική (ο
ένας σε δύο μήνες φεύγει).

Δεν λειτουργεί το τοπικό Ασθενοφόρο για την εξυπηρέτηση της περιοχής.
Γίνονται μόνο ψεύτικες αναρτήσεις ότι προσλαμβάνονται
γιατροί για να παραπλανιέται ο λαός ότι όλα λειτουργούν
σωστά!!!
Το Καραβάνι της Υγείας θα βρίσκεται στη Νάουσα την
Τετάρτη 8 Νοέμβρη 2017. Η Πορεία Σωτηρίας του Νοσοκομείου όπως και όλων των Περιφερειακών Νοσοκομείων
θα εκκινήσει από το Νοσοκομείο της Νάουσας 08:30π.μ.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ.Ν. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Το Υπουργείο Υγείας ανάρτησε προς διαβούλευση Σχέδιο
Νόμου στο οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για το Νοσηλευτικό
Προσωπικό. Με το τσαμπουκά η κυβέρνηση χωρίς διάλογο με
τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς
φορείς, προωθεί διατάξεις που διαιρούν, διχάζουν την Νοσηλευτική κοινότητα, για ψηφοθηρικούς λόγους.
Μία κυβέρνηση που αντί να σκίσει τα μνημόνια με ένα άρθρο σε ένα νόμο, αντί να εφαρμόζει το παράλληλο πρόγραμμα
ισοδύναμων μέτρων, σκίζει δικαιώματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά μισθολογικά όλων των εργαζομένων και ειδικότερα
του Νοσηλευτικού Κλάδου.
Η κυβέρνηση με τις εν λόγω ρυθμίσεις προσπαθεί να εκτρέψει την συζήτηση από την κατάπτυστη – απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη με τις οποίες εκβιάζει αντισυνταγματικά
τους Νοσηλευτές Προϊστάμενους να σπάσουν την Απεργία –
Αποχή κατά της Αξιολόγησης.
Ξέσκισε τα δικαιώματα των Νοσηλευτών και τώρα το μόνο
που τις έμεινε να επενδύσει είναι ο διχασμός για πολιτικοσυνδικαλιστικά οφέλη. Δεν θα της περάσει.
Οι Νοσηλευτές εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, τους οφείλονται 800.000 ρεπό, κανονικές άδειες από
το έτος 2012, είναι ένας για σαράντα Ασθενείς στη βάρδια σε
κάθε κλινική, με 700 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν σέβεται
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Με διάταγμα Πολάκη κάνουν ακόμη και την διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων.
Πρώτα από όλα λοιπόν απαιτούν προσλήψεις επαρκούς
αριθμού μόνιμων Νοσηλευτών για να καλύπτονται οι ανάγκες
και να μην τσαλακώνονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση των Νοσοκομείων για να
κάνουν σωστά και με ασφάλεια τη δουλειά τους.
Κάποιες διατάξεις που προωθούνται στο εν λόγω Νομοσχέδιο βρίσκονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕΔΗΝ
όπως η Σύσταση Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Είναι όμως αποσπασματικές. Πυροτεχνήματα για ψηφοθηρικούς λόγους χωρίς να αλλάζουν την επαγγελματική τύχη και
καθημερινότητα του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Η σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού
είναι φωτοβολίδα αφού δεν συνοδεύονται με την περιγραφή
καθηκόντων και επαγγελματικών δικαιωμάτων (με τι προσωπικό;), με μισθολογικά και θεσμικά κίνητρα, με διέξοδο στα ΤΕΙ
του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού με κριτήριο επιλογής την
εμπειρία, με συμμετοχή των ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού
στη Νοσηλευτική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου και όχι όπως
τώρα με δικαίωμα μόνο λόγου, με τροποποίηση των οργανισμών των Νοσοκομείων που να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω!!! Μας δουλεύουν διπλό γαζί.
Υπενθυμίζουμε στη κυβέρνηση και τους συμβουλάτορες
που πάσχουν από ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ ότι τα κλαδικά αιτήματα του Νοσηλευτικού προσωπικού είναι μεταξύ άλλων:
• Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Κληρονομήσαμε τα κακά του ΕΦΚΑ όπως αύξηση εισφορών, μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, αυξήσεις
ορίων ηλικίας και η κυβέρνηση αρνείται να ενοποιήσει τις παροχές. Κάτι που προβλέπεται. Δεν είναι δυνατόν Νοσηλευτές
οι οποίοι έχουν ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ να είναι ενταγμένοι
στα ΒΑΕ εν αντιθέσει με τους Νοσηλευτές με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (πριν την σύσταση του ΕΦΚΑ) που δεν είναι
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ενταγμένοι. Πως είναι δυνατόν οι Νοσηλευτές να εργάζονται
έως τα 67 τους έτη και να παρέχουν υπηρεσίες με ασφάλεια;
• Αξιοπρεπείς μισθούς και επαναφορά της αποζημίωσης των
νυκτερινών αργιών στο ύψος πριν τα Μνημόνια.
• Διέξοδος των ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού στα ΤΕΙ με
κριτήριο επιλογής την εμπειρία.
• Ισότιμη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού στις Νοσηλευτικές Επιτροπές
• Θεσμοθέτηση της εφημερίας του Νοσηλευτή με μισθολογική αποζημίωση όπως οι εφημερίες του λοιπού επιστημονικού
προσωπικού.
• Επέκταση της ειδικής άδειας και σε άλλα Τμήματα των
Νοσοκομείων σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΕΔΗΝ. Την
Υπουργική απόφαση αν και έτοιμη, την κλώθετε στο Υπουργείο
Υγείας λόγω ελλείψεων προσωπικού.
• Σεβασμός στα Επαγγελματικά Δικαιώματα, έκδοση σύγχρονου καθηκοντολογίου που για να γίνουν χρειάζονται προσλήψεις χιλιάδων μόνιμων Νοσηλευτών.
• Να σταματήσουν τα παιχνίδια της κυβέρνησης παρέα με
την ΟΙΕΛΕ σε βάρος χιλιάδων ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού,
αποφοίτων συγκεκριμένων σχολών.
• Το Νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο των Νοσηλευτών. Και άλλα πολλά
Για τις όποιες αλλαγές, επιβάλλεται ο διάλογος με τους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Εσείς τους έχετε
γραμμένους στα παλαιά σας τα παπούτσια. Προωθείτε αλλαγές
στο εκλογικό σώμα και το εκλογικό σύστημα της ΕΝΕ γιατί νομίζεται ότι θα χειραγωγήσετε κατ’ αυτόν τον τρόπο το Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Ανεξάρτητα εάν συμφωνούν ή όχι συνδικαλιστές και επιστημονικοί φορείς, με ποιους κουβεντιάσατε τις αλλαγές; Μόνο με
τους αυλοκόλακες. Από πότε προάγεται η Δημοκρατία, η ανεξάρτητη εκλογική διαδικασία όταν παρεμβαίνει το κράτος και
τροποποιεί την εκλογική διαδικασία και το εκλογικό σώμα μετά
την προκήρυξη των εκλογών.
Γιατί δεν το επιχείρησε πριν την προκήρυξη των εκλογών
ή και μετά τις εκλογές αφού πρώτα γίνει διάλογος με την νέα
Διοίκηση της ΕΝΕ που θα εκλεγεί ώστε οι όποιες αλλαγές να
είναι συναινετικές;
Μεθοδεύει να χειραγωγεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
των Νοσηλευτών. Και επειδή γνωρίζει ότι αυτό είναι αδύνατο
και κερδίζει μερικά ψηφαλάκια από τη δράση – αντίδραση που
θα δημιουργηθεί. Αυτό και μόνο τους ενδιαφέρει. Δεν νοιάζονται για να διορθώσουν την δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα των Νοσηλευτών.
Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δίνει την δυνατότητα κατάληψης
θέσεων ευθύνης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις Μαίες. Πως είναι δυνατόν οι Μαίες να εγγράφονται στην ΕΝΕ όταν έχουν ήδη
δικό τους Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
Οι Μαίες ασφαλώς και πρέπει να καταλάβουν θέσεις ευθύνης
σε Μαιευτικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων ή τα Ειδικά
Μαιευτικά Νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν όμως να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων των
επιπέδων στα Γενικά Νοσοκομεία πλην των Μαιευτικών Τμημάτων.
Έχουμε Υπουργούς Υγείας που επενδύουν στον διχασμό και
την διαίρεση της Νοσηλευτικής κοινότητας. Δεν θα πέσουμε
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στην παγίδα που μας στήνουν!!!
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας «ρυθμίσεις για την ΕΝΕ και το Νοσηλευτικό κλάδο»
Άρθρο 1.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3252/2004 όπως αντικαθίσταται με την προτεινόμενη διάταξη συγκρότησης περιφερειακών
τμημάτων της ΕΝΕ ανά Περιφερειακή ενότητα θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας με αποτελέσματα την κατάρρευση
και απαξίωση της ΕΝΕ, αφού δεν θα είναι βιώσιμη η ΕΝΕ με
τόσα πολλά περιφερειακά τμήματα.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3, του Ν. 3252/2004,
προστίθεται εδάφιο που προτείνει να μπορούν στα τακτικά
μέλη της ΕΝΕ, να περιλαμβάνονται και άλλες επαγγελματικές
κατηγορίες Νοσηλευτών –τριών και μάλιστα μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν., αλλάζοντας ουσιαστικά την μορφή του
νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου που είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καθώς ο ιδρυτικός νόμος 3252/2004 προβλέπει ότι τακτικά
μέλη της ΕΝΕ είναι μόνο οι Νοσηλευτές – τριές ΠΕ, και ΤΕ.
Άρθρο 2.
Η προτεινόμενη αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3252/2004, δεν προάγει την δημοκρατία, αφού για πρώτη φορά
έχουμε ωμή παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες που είχαν
προκηρυχθεί νόμιμα από το Δ.Σ. της ΕΝΕ. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί μόνο να ελέγξει τις εκλογικές διαδικασίες.
Γιατί δεν το έπραξε πριν την προκήρυξη των εκλογών;
Άρθρο 3
Η προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 11 του ν. 3252/2004,
για καθαρισμό πλαφόν δύο θητειών στις θέσεις αιρετών των
Διοικητικών Συμβουλίων είναι εντελώς αντιδημοκρατική ρύθμιση, αφού σε κανένα συλλογικό όργανο που εκλέγει αιρετούς

δεν υπάρχει πλαφόν. Τις θητείες των αιρετών τις καθορίζει το
εκλογικό σώμα. Ας νομοθετήσουν να υπάρχουν θητείες τους
βουλευτές.
Άρθρο 6
Η σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού του
ΕΣΥ βρίσκεται στο Διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕΔΗΝ. Η προτεινόμενη διάταξη είναι μια φωτοβολίδα αφού δεν συνοδεύεται
με όρους και προϋποθέσεις η λειτουργία του ενιαίου κλάδου.
Δεν περιγράφονται καθήκοντα και επαγγελματικά δικαιώματα
της κάθε κατηγορίας και ούτε προβλέπει μισθολογικά και θεσμικά κίνητρα. Επίσης δεν προβλέπει διέξοδο στα ΤΕΙ του ΔΕ
Νοσηλευτικού Προσωπικού με κριτήριο επιλογής την εμπειρία.
Οι όποιες αλλαγές είναι πυροτεχνήματα για ψηφοθηρικούς λόγους χωρίς να αλλάζουν την επαγγελματική τύχη και καθημερινότητα του ΔΕ Νοσηλευτικού προσωπικού.
Άρθρο 7
Η προτεινόμενη πρόταση που δίνει την δυνατότητα κατάληψης θέσης ευθύνης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στις μαίες
είναι άστοχη και επικίνδυνη. Η Νοσηλευτική και η μαιευτική αποτελούν δύο διαφορετικά επαγγέλματα με διαφορετικά
επαγγελματικά δικαιώματα. Η κύρια εκπαίδευση των μαιώνμαιευτών είναι στην φροντίδα της εγκυμοσύνης, στον τοκετό
και του νεογνού.
Οι Μαίες ασφαλώς και πρέπει να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε Μαιευτικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων ή τα
Ειδικά Μαιευτικά Νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν όμως να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων
των επιπέδων στα Γενικά Νοσοκομεία πλην των Μαιευτικών
Τμημάτων.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ με έγγραφα και φωτογραφίες:
Καθεστωτικές κυβερνητικές αντιλήψεις. Ο κος Πολάκης Σάββατο 9/9/2017 μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ επικήρυξε Προϊσταμένους
Νοσοκομείων παρέα με συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά στελέχη
των Νοσοκομείων του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράσεις καθεστωτικές ακούστηκαν, τις οποίες κατευχαριστήθηκε ο κος Πολάκης.
Να γιατί Απεργούμε – Απέχουμε από την Αξιολόγηση.
Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια από τον κο Πολάκη κατάληψης
του Κράτους.
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Κε Πολάκη,
Η αξιοκρατία για εσάς και την ομήγυρή σας είναι ασύμβατη
έννοια. Σφάζετε στο γόνατο αξιόλογους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων των Νοσοκομείων για να ελέγξετε το Κράτος. Καρατομήσετε 800 προϊσταμένους οργανικών μονάδων (Διευθυντές,
Υποδιευθυντές, Τμηματάρχες) στους 2100 στο σύνολο εντελώς
παράνομα. Οι καθαιρέσεις Προϊσταμένων συνεχίζονται. Οι κρίσεις
των Προϊσταμένων δεν θα γίνουν ποτέ. Θέλετε Προϊσταμένους σε
ομηρία.
Βρωμάτε από παντού.
Το Σάββατο 9/9/2017 μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο
Βελλίδειο στα Εγκαίνια της ΔΕΘ και μετά το τέλος της πορείας!!!
Συνδικαλιστικά και Υπηρεσιακά Στελέχη των Νοσοκομείων του
ΣΥΡΙΖΑ συνέφαγαν στην Μουσική Ταβέρνα «Ροσινιόλ» Θεσσαλονίκης, με τον κο Πολάκη. Σας κοινοποιούμε φωτογραφίες.
Εκεί λοιπόν έγιναν οι προγραφές σημερινών Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων των Νοσοκομείων μέσω της Αξιολόγησης.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η συνδικαλιστική παράταξη των
εργαζόμενων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του
ΣΥΡΙΖΑ διάβασε για να μην ξεχάσει ενώπιον του κου Πολάκη και
όλων των άλλων παρευρισκομένων, Συνδικαλιστικών και Υπηρεσιακών Στελεχών των Νοσοκομείων του ΣΥΡΙΖΑ, γραπτό κείμενο
που σας κοινοποιούμε.

Όταν το διάβαζε η συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ καταχειροκροτήθηκε από όλους και τον κο Πολάκη. Ο κος Πολάκης γελούσε
από ικανοποίηση και δεσμεύτηκε ότι θα τα υλοποιήσει. Μεταξύ
άλλων το κείμενο έγραφε: {Κε Υπουργέ, εκ μέρους της Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων του ΓΝΘ «Ιπποκρατείου», σας καλωσορίζουμε στα πάτρια εδάφη. «Καλώς ήρθαν οι φίλοι μας και κάμανε
και κόπο, κι ήρθανε κι ετιμήσανε το εδικό μας τόπο». Επειδή δεν
θέλουμε να αναλώνουμε τον χρόνο σας, θα μιλήσω εκ μέρους
όλης της Κίνησης, διαβάζοντάς τα για να μην τυχόν παραληφθεί
κάτι…….. Βαριά πληγή: δεν έχει αποκατασταθεί το περί δικαίου
αίσθημα. Φαντάσματα και σκιές του παρελθόντος ακόμη κυκλοφορούν ανενόχλητα. Πως είναι δυνατόν να παραμένουν στις πιο
καίριες διευθυντικές θέσεις και άλλες θέσεις ευθύνης σύμβολα
του σάπιου παρελθόντος; Είναι αξιοθαύμαστο το πώς η σημερινή
διοίκηση δεν έχει ακόμη απαλλαγεί από αυτά τα σύμβολα, όσο και
αν νομίζει ότι είναι υπό τον έλεγχό της. Πως είναι δυνατόν να παραμένουν στις θέσεις τους άτομα με χουντικές πρακτικές που στο
πρόσφατο παρελθόν τρομοκρατούσαν τους εργαζόμενους απαγορεύοντας ακόμη και την ανταλλαγή απόψεων; «Είναι και κάποιοι
άνθρωποι απού μυαλό δεν έχουν, αλλά στο Νοσοκομείο μας μέσα
γιάντα τους έχουν; ……» «Το ψάρι λένε, βρωμάει από το κεφάλι.
Απ’ τα κεφάλια αρχίζει η σήψη. Πρέπει να πεταχτεί ολόκληρο το
κάθε ψάρι, πριν βρωμοκοπήσει ο τόπος. Πρέπει να πεταχτεί, πριν
το συνηθίσουν και το ανέχονται οι άνθρωποι»}.
Κατά την ανάγνωση της βαριάς πληγής του κειμένου, η ομιλούσα καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρισταμένους συνδικαλιστές και υπηρεσιακά στελέχη των Νοσοκομείων του ΣΥΡΙΖΑ
μα πιο πολύ από τον κο Πολάκη. Θέλουν να ξεκάνουν όλους τους
Προϊσταμένους με εργαλείο την Αξιολόγηση.
Γι’ αυτό κανείς δεν τους εμπιστεύεται.
Γι’ αυτό Απεργούμε –Απέχουμε από την Αξιολόγηση.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΜΤΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2017
9π.μ.
Την Δευτέρα 30/10/2017 το Σωματείο Εργαζομένων του
Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ προκήρυξε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9πμ –
12 το μεσημέρι και Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της
Διοίκησης για να διαμαρτυρηθούμε για τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο.
Το ΝΙΜΙΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
Το περισσότερο προσωπικό είναι πολιτικό και διέπεται
από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα των Δημοσίων
υπαλλήλων. Το Νοσοκομείο είναι στην αρμοδιότητα του
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και διοικείται από ανώτατους
αξιωματικούς.
Προσπαθούν να επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία σε
ένα χώρο που παρέχει υπηρεσίες υγείας σε πολίτες, χωρίς
να ανέρχονται καμία φωνή διαμαρτυρίας ανάδειξης των
προβλημάτων.
Οι εργαζόμενοι έχουν φωνή και δικαιώματα όπως και οι
χρήστες των υπηρεσιών υγείας.

Το ΝΙΜΤΣ εφημερεύει καθημερινά, εξυπηρετεί έως 30
διαδρομές ΕΚΑΒ εκτάκτων περιστατικών καθημερινά έως
τις 3 το μεσημέρι και τους δικαιούχους.
Δικαιούχοι υπηρεσιών είναι οι απόστρατοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού.
Τη στιγμή που δισεκατομμύρια σκορπίζονται για εξοπλιστικά προγράμματα το Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ μαραζώνει
από την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση.
Σε 695 οργανικές θέσεις υπάρχουν 311 κενές όλων των
ειδικοτήτων. Οι ιατροί του ΕΣΥ είναι 45 όταν οι προβλεπόμενες είναι 113.
Τα τεράστια κενά προσπαθούν παράνομα να συγκαλύπτονται με την απασχόληση στρατιωτικών που είναι επαγγελματίες υγείας και μη.
Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την τύχη του οργανισμού που συντάσσεται.
Το Νοσοκομείο διοικείται από ανώτατο αξιωματικό του
στρατού. Συμπεριφέρεται στο πολιτικό προσωπικό και τη
Διοίκηση του Σωματείου με το αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Σαν να πρόκειται για ένστολους στρατιώτες.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟ ΖΑΓΟΡΙΤΗ
ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ κο ΖΑΓΟΡΙΤΗ
Το πρωί της Τρίτης 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9π.μ. επισκεφτήκαμε τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κο Ζαγορίτη στα Δικαστήρια. Καταθέσαμε Αναφορά συνοδευόμενη με τα
έγγραφα που υπογράφουν η Διευθύντρια του Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου και η Επόπτρια Υγείας του Νοσοκομείου που επιβεβαιώνουν την ανίχνευση δονακίου της χολέρας στο Νοσοκομείο
«Έλενας Βενιζέλου».
Προσκομίσαμε επίσης έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων
που αναφέρεται στην χάλια κτιριακή κατάσταση του Νοσοκομείου.
Ο Προϊστάμενος Εισαγγελίας ανέγνωσε τα έγγραφα που προσκομίσαμε και τα συμπεριέλαβε στα έγγραφα του ΚΕΕΛΠΝΟ με

βάση τα οποία διετάχθη εισαγγελική έρευνα για διασπορά ψευδών
ειδήσεων. Τα εν λόγω έγγραφα δεν είχαν κατατεθεί.
Ζητήσαμε επίσης να διατάξει την επανεξέταση των μικροβιολογικών πλακακίων των δειγμάτων της 5ης Οκτωβρίου που
φυλάσσονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου
«Έλενας Βενιζέλου».
Με βάση τα έγγραφά μας διέταξε κατεπείγουσα έρευνα την
οποία ανέθεσε σε Εισαγγελέα. Η Εισαγγελέας θα αποφασίσει για
την επανεξέταση των δειγμάτων.
Ταυτόχρονα καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κου Παύλου Πολάκη για το υβριστικό
παραλήρημα των τελευταίων ημερών κατά της ΠΟΕΔΗΝ και του
Προέδρου της.
Σας κοινοποιούμε την μήνυση και την αναφορά.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ.
Ο Πολάκης είναι Πολάκης. Λέει ότι θέλει για την απώλεια ή
μη της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ; Ότι να’ ναι λέει!!! Πως τα
ξέρει; Από πού ενημερώνεται; Και μάλιστα ψέματα για να του
χαϊδεύουν τα αυτιά. Όμως κάποια πράγματα δεν μπορούν να
περάσουν απαρατήρητα. Όχι τόσο γιατί τα λέει ο Πολάκης,
όσο γιατί από Πολάκη και μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Τι
είπε λοιπόν ο κος Πολάκης;
Ο Γιαννάκος χάνει την πλειοψηφία γι’ αυτό αναδεικνύει
προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Από πότε έναν Υπουργό
μιας Κυβέρνησης τον ενδιαφέρουν οι συσχετισμοί των Συνδικάτων; Μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα συμβαίνουν
αυτά.
Γιατί το λέει ο Πολάκης; Του ξεφεύγουν στον πανικό του
τα σχέδια που επεργάζεται η Κυβέρνηση με τους Συνδικαλιστές του Σύριζα και τους Συνδικαλιστές των παρατάξεων που
βρίσκονται στις παρυφές του Σύριζα. Σχέδια προκειμένου να
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χάσουν την πλειοψηφία οι αγωνιστικές παρατάξεις. Σχέδια
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καθοδηγούνται από την Κυβέρνηση. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Οι εργαζόμενοι ψηφίζουν μαζικά. Μαζικότητα από κάθε άλλη φορά.
Δυνατά, ενωτικά την συνέχεια της ΠΟΕΔΗΝ. Ψηφίζουν την
δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Ονειρεύονται
το αδιοίκητο της ΠΟΕΔΗΝ αλλά ΑΔΕΔΥ. Θυμηθείτε όλους
αυτούς. Προέβλεπαν την απομαζικοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ.
Μετά το Συνέδριο του Φεβρουαρίου του 2015 λέγανε ότι θα
διαλυθεί και θα απαξιωθεί. Οι μισοί λέγανε θα ψηφίσουν στο
επόμενο Συνέδριο. Διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η δράση της
ΠΟΕΔΗΝ φέρνει όλο και περισσότερους εργαζομένους και
ψηφίζουν στις εκλογές για ανάδειξη των αντιπροσώπων για
του επερχόμενου Συνεδρίου της ΠΟΕΔΗΝ.
Γιατί; Είναι απλό.
Η ΠΟΕΔΗΝ αγωνίζεται. Το αναγνωρίζουν όλοι. Τώρα πια
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και τα 33 μέλη της Διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ δεν δίνουν αίγλη
στην ΠΟΕΔΗΝ με την προσωπικότητά τους. Παίρνουν αίγλη
ως άτομα, ως Συνδικαλιστές από τη δράση της ΠΟΕΔΗΝ.
Ακόμη και τα μέλη της Διοίκησης θεατές των δράσεων της
ΠΟΕΔΗΝ, λένε το αξίωμα της ΠΟΕΔΗΝ που κατέχουν και
γεμίζει το στόμα τους. Γιατί;
Γιατί κερδίζουν από την αίγλη της ΠΟΕΔΗΝ. Ακόμη και
αν δεν το αξίζουν. Είναι στο καφενείο της γειτονιάς τους και
νιώθουν περηφάνια και ας μη το δείχνουν όταν λένε ότι είναι
μέλη της Διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ. Και μάλιστα αναφέρουν
με στόμφο το αξίωμα που κατέχουν.
Γιατί η ΠΟΕΔΗΝ αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο. Η ΠΟΕΔΗΝ είναι των χρηστών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
και των εργαζομένων. Δεν ανήκει στον Πολάκη, τον Σύριζα
και τους ελεγχόμενους συνδικαλιστές άλλων παρατάξεων
από τον κο Πολάκη.
Η ΠΟΕΔΗΝ είναι μια ζωή στο δρόμο. Με Γιαννάκο ή χωρίς. Με Σύριζα ή χωρίς. Όμως οι Συνδικαλιστές του Σύριζα,
έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν με άριστα ως ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ και κοντά τους οι νεόκοπες Συνδικαλιστικές Παρατάξεις που ανήκουν στο τίποτα.

Για φανταστείτε μετά τις Βουλευτικές εκλογές όποτε και
αν γίνουν αυτές; Εάν στην Κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Σύριζα αντιπολίτευση.
Στην ΠΟΕΔΗΝ υποθετικά καλούμε τον κο Πολάκη Βουλευτή της αντιπολίτευσης, υπεύθυνο για την υγεία, να μας
χαράξει την γραμμή της ΠΟΕΔΗΝ με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και δίπλα του μαζί του οι Συνδικαλιστές του Σύριζοβαρνάβα.
Τι θα μας πουν παρ’ ότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, μέσω της συνεχής μείωσης ή καθήλωσης των δαπανών
για την υγεία τα ψήφισαν και οι ίδιοι. Θα μας προτείνουν
υπευθυνότητα; Ο κος Πολάκης θα μας προτείνει να υποστείλουμε τη σημαία για Εθνικούς λόγους; Θα μας πουν ότι
συκοφαντούμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας; Η θα μας πουν
να κηρύξουμε ανένδοτο κατά της Νέας Δημοκρατίας; Εάν
συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, θα συκοφαντούμε τότε τις
Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας; Ασφαλώς και όχι. Θα στέλνουμε τον κόσμο στον Ιδιωτικό Τομέα; Ασφαλώς όχι.
Τι να πει κανείς για τις κολοτούμπες τους για τις οποίες
απέκτησαν παγκόσμια φήμη.

Γ.Μ.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

12

Το Υπουργείο Υγείας παίζει πολιτικά παιχνίδια στις
πλάτες του Νοσηλευτικού Προσωπικού των Δημόσιων
Νοσοκομείων. Δεν σέβονται την εργασιακή εξουθένωση, την εντατικοποίηση της εργασίας. Είναι χωρίς
επαγγελματικά δικαιώματα και καθηκοντολόγιο. Πέταξε το τυράκι στη φάκα για να τσιμπήσουν οι ακραίοι,
ευτυχώς είναι λίγοι, για να αρχίσει η φαγωμάρα μεταξύ του πιο πολύπαθου προσωπικού των Νοσοκομείων.
Διέρρε και βασίλευε.
Η ΠΟΕΔΗΝ υπεύθυνα αναγνωρίζοντας την προσφορά του ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού έχει
χρέος με τις παρεμβάσεις της να προστατέψει και να
προάγει την ενότητα. Κάνει καλά τη δουλειά της καθ’
ότι οι ακραίοι κάθε κατηγορίας, την κατηγορούν ότι
στηρίζει άλλη κατηγορία από τη δική τους.
Οι ακραίοι ΤΕ λένε ότι στηρίζει τους ΔΕ. Και αντίστοιχα, οι ακραίοι ΔΕ ότι στηρίζει τους ΤΕ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι προσπαθεί να επιλύσει χρόνια
προβλήματα με γνώμονα το σεβασμό στο δύσκολο
Νοσηλευτικό έργο που επιτελούν, τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, η πλειοψηφία
δέχθηκε σφοδρότατη κριτική από τους Συνδικαλιστές
του Σύριζα και εκείνων που βρίσκονται στις παρυφές
του Σύριζα για το διεκδικητικό πλαίσιο που περιλάμβανε για το ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό την διέξοδο
στα ΤΕΙ στο τρίτο έτος με εμπειρία.
Δεν συμφώνησαν οι Συριζαίοι και οι τριγύρω τους
ποτέ. Πάντα μας το χτυπάνε γιατί θέσαμε το εν’ λόγω
αίτημα στο διεκδικητικό πλαίσιο. Ξαφνικά αγάπησαν
το ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό. Θέτει η Κυβέρνηση
στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο και σε λίγες ημέρες βάζουν την ουρά στα σκέλια και το μαζεύουν. Μη
μου πείτε ότι φοβήθηκαν εμάς την ΠΟΕΔΗΝ αυτοί που
υπέγραψαν 2 Μνημόνια πεσμένοι ανάσκελα, χωρίς να
παίρνουν χαμπάρι τις αντιδράσεις. Με Βασιλικό Συ-

ριζαίικο διάταγμα, προσπάθησαν να καταργήσουν τις
προκηρυγμένες εκλογές της ΕΝΕ. Ποτέ δεν ματασυνέβη κάτι τέτοιο. Υποτίθεται ότι θα σύστηναν ενιαίο
κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού, χωρίς να μπουν
στον κόπο να προβλέψουν επαγγελματικά δικαιώματα,
καθηκοντολόγιο, χωρίς να προβλέπεται τροποποίηση
των οργανισμών των Νοσοκομείων. Πώς να το πράξουν; Με τόσες ελλείψεις Προσωπικού. Όλα, όλοι.
Μια τρύπα στο νερό, για να διαιρέσουν τον Νοσηλευτικό κλάδο και να βρουν ευήκοα ώτα στο Νοσηλευτικό
Προσωπικό. Να περάσουν τις τροπολογίες και μετά να
λιανίσουν φέτα – φέτα τις κατηγορίες του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Παραδέχτηκαν ότι το Νομοσχέδιο
ήταν πρόχειρο και το απέσυραν. Οι εκλογές της ΕΝΕ
γίνονται κανονικά. Στην πρότασή της η ΠΟΕΔΗΝ στήριξε όλα τα διαχρονικά κλαδικά αιτήματα του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού.
• Διέξοδο στο τρίτο έτος των ΤΕΙ με εμπειρία. Μάλιστα πρότεινε στον Υπουργό Υγείας και την εκπαίδευσή
τους σε ανοικτό πανεπιστήμιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δια αλληλογραφίας.
• Ισότιμη συμμετοχή στις Νοσηλευτικές επιτροπές.
• Ενιαίος κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού με περιγραφή καθηκόντων και σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα.
• Και άλλα γενικότερα αιτήματα, όπως η ένταξη στα
ΒΑΕ.
Διάφοροι αυτοαποκαλούμενοι εκπρόσωποι του Νοσηλευτικού Προσωπικού, ακραίοι, προσπαθούν να
κάνουν Συνδικαλιστική καριέρα βρίζοντας την ΠΟΕΔΗΝ. Συριζίζουν όμως χωρίς να ασκούν κριτική στο
κόμμα, στην Κυβέρνηση και τους Συνδικαλιστές του
Σύριζα και τους φιλοσυριζίζοντες Συνδικαλιστές, που
είναι το πραγματικό εμπόδιο στην εξέλιξή τους. Έγιναν αντιληπτοί από τους μετριοπαθείς Νοσηλευτές και
αποκάλυψαν τα παιχνίδια που παίζουν. Προσπάθησε η
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Κυβέρνηση να διαιρέσει τους Νοσηλευτές με το προωθούμενο Νομοσχέδιο που απέσυρε με την ουρά στα
σκέλια. Προσπάθησαν οι Συνδικαλιστές του Σύριζα να
έχουν Συνδικαλιστικά οφέλη με το τίποτα. Δεν τα κατάφεραν.
Η ΠΟΕΔΗΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων του ΔΕ Νοσηλευτικού
Προσωπικού.
Η ΟΙΕΛΕ κυνηγάει 5000 ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό. Η ΟΙΕΛΕ είναι Σύριζα. Οι Συνδικαλιστές Σύριζα της ΠΟΕΔΗΝ έθεσαν ζήτημα εμπιστοσύνης στην
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, γιατί προσέφυγαν στα
Δικαστήρια εναντίον της ΟΙΕΛΕ για τις συκοφαντίες
που εκστόμισε. Δε τους απασχολεί η τύχη των 5000
εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία ΔΕ Νοσηλευτών, που αποφοίτησαν από τις συγκεκριμένες σχολές
που έβαλε στο μάτι η ΟΙΕΛΕ. Και όμως η ΠΟΕΔΗΝ το
μόνο που έκανε ήταν η δημοσιοποίηση των επικινδύνων παιχνιδιών που παίζει η ΟΙΕΛΕ σε βάρος των εν’
λόγω εργαζόμενων. Κατέθεσε αγωγή για τις ύβρεις
που δέχτηκε. Με την αγωγή που κατέθεσε ελέγχει το
ζήτημα. Οι συριζαίοι συνδικαλιστές δεν μας το συγχωρούν. Μας βρίζουν πατόκορφα. Τι λένε γι’ αυτά οι

όψιμοι ακραίοι συνδικαλιστές του ΔΕ Νοσηλευτικού
προσωπικού;
Ευτυχώς στο Νοσηλευτικό Προσωπικό επικρατούν
ψύχραιμες σοβαρές φωνές που σε συνεργασία με την
ΠΟΕΔΗΝ αγωνίζονται για την επίλυση των δικαίων αιτημάτων του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού
τον Υπουργό Υγείας. Τι απαντήσεις πήραν; Μηδέν.
Από πού προκύπτει ότι είναι εμπόδιο η ΠΟΕΔΗΝ; Η
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ κάλεσε το ΔΕ Νοσηλευτικό
Προσωπικό σε μεγάλη Πανελλαδική Κλαδική Κινητοποίηση.
Οι συριζαίοι της ΠΟΕΔΗΝ δεν τη θέλουν. Την αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι. Στο παρελθόν
προτάθηκε πολλές φορές και την απέρριψαν. Δεν την
ήθελαν. Τώρα όμως δεν τους περνάει. Οι κινητοποιήσεις είναι προ των πυλών. Μόνο αν κινητοποιηθούμε
θα επιλυθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Μην σας παραμυθιάζουν οι ακραίοι. Συγχαίρουμε την ψυχραιμία
που επιδεικνύουν συνάδελφοι Νοσηλευτές που εκπροσωπούν την κάθε κατηγορία.
Είμαστε δίπλα τους σε ότι μας χρειαστούν.

Γ.Μ.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚΛΟΓΟΜΑΓΕΙΡΟΙ
Συμβαίνουν ανήκουστα πράγματα στις εκλογικές
διαδικασίες ανάδειξης των αντιπροσώπων της ΠΟΕΔΗΝ για το επερχόμενο Συνέδριο.
Σε κάποια από τα μεσαία και μικρά Νοσοκομεία, οι
Διοικητές των Νοσοκομείων εκβιάζουν εργαζόμενους
να φτιάξουν ψηφοδέλτια, ενάντια των ψηφοδελτίων
που στηρίζουν την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ.
Το σχέδιο αυτό καθοδηγείται από τον Αν. Υπουργό
Υγείας και τους Συνδικαλιστές του Σύριζα. Δεν υπάρχει Νοσοκομείο που να προγραμματίζει εκλογές, το
οποίο να μην επισκέφτηκε ο Συριζοαντιπρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ.
Δεν μπαίνει στον κόπο καν να επισκεφτεί το Σωματείο των εργαζομένων. Κατευθείαν βουρ στον Διοικητή ο οποίος έχει μιληθεί από τον Πολάκη.
Αυτός είναι ο Συριζοαριστερός Συνδικαλισμός, χειραγώγησης των Συνδικάτων.
Έχασαν την αξιοπρέπειά τους οι Συνδικαλιστές του
Σύριζα. Κυβερνάει το κόμμα τους αγκαλιά με τα Μνημόνια και το μόνο που κάνουν είναι να στήνουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς. Δεν συμμετέχουν σε καμία Απεργία, απόμακροι θεατές. Λένε δεν τους αρέσει
η αισθητική της ΠΟΕΔΗΝ.
Στις Ομοσπονδίες που έχουν πλειοψηφία, στα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Νοσοκομείων που ελέγχουν
το προεδρείο, ποιες είναι οι καλαίσθητες ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις.
Φτιάχνουν ψηφοδέλτιο οι Διοικητές με τις Γραμμα-
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τείς τους ή εκβιάζουν Προϊσταμένους, Διευθυντές να
μπουν στο παιχνίδι εάν θέλουν να συνεχίσουν να είναι
Προϊστάμενοι. Ωμός εκβιασμός.
Πρώτη φορά θα έχουμε συνέδρους Γραμματείς Διοικητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα Περιφερειακό Νοσοκομείο που προκάλεσε την κοινή γνώμη με
τους περιφερόμενους χειρουργούς του.
Έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές για Αντιπρόσωπος στην ΠΟΕΔΗΝ η Γραμματέας του Διοικητή. Δεν
εμφανίσθηκε πουθενά, ούτε στην εκλογική διαδικασία. Δεν εκπροσωπεί πουθενά τους εργαζόμενους,
εκλέχθηκε. Πήρε τηλέφωνα ο Διοικητής. Ας είναι
καλά. Ότι και εάν κάνουν όμως, τους πήραν χαμπάρι
οι εργαζόμενοι.
Κυβερνητικό Συνδικαλισμό ασκούν. Πάρτε παράδειγμα την Αξιολόγηση.
Στο Πρώτο στάδιο, ήταν υπέρ της Αξιολόγησης. Έστησαν Απεργοσπαστικούς μηχανισμούς παντού. Έβλεπαν ότι γίνονται ρεζίλι και μετά τις κατάπτυστες Τροπολογίες Γεροβασίλη, μίλαγαν με διπλή γλώσσα. Στα
αμφιθέατρα κατά της Αξιολόγησης και κατ’ ιδίαν υπέρ
της Αξιολόγησης. Τέτοια ντροπή ποτέ ξανά. Δεν έχουν
τσίπα μέσα τους.
Οι εργαζόμενοι όμως, δίνουν απαντήσεις στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν θέλουν τα Συνδικαλιστικά όργανα χειραγωγημένα όπως στη Βενεζουέλα.
Δεν περνάνε αυτά στην Ελλάδα. Ξεβράζονται.

Γ.Μ.
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Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε στην ΠΟΕΔΗΝ την Άνοιξη
του έτους 2016 σε συνάντηση με τον κο Χουλιαράκη,
ότι στον τέλος του προγράμματος Δημοσιονομικής προσαρμογής, οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας, θα συγκλίνουν
με το μέσο όρο της Ευρώπης. Από 5% του ΑΕΠ θα διαμορφωθούν στο 7,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα προσδιόρισε το
τέλος του προγράμματος το οποίο όπως είπε θα επιτευχθεί στο τέλος του έτους 2018. Ψέματα. Στην πραγματικότητα μια ζωή ΤΡΟΪΚΑ!!!
Θα περίμενε λοιπόν κάποιος καλοπροαίρετος που πιστεύει ακόμη όσα λένε, σταδιακά χρόνο με το χρόνο,
να αυξάνονται οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας. Αμ δε!!!
Από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το έτος
2018 που κατατέθηκε στη Βουλή προκύπτει νέα μείωση
των Δαπανών Υγείας. Μειώνουν δραστικά την Κρατική
Χρηματοδότηση των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. 350
εκατομμύρια ευρώ λιγότερα Κρατική Χρηματοδότηση
το έτος 2018 θα λάβουν τα Δημόσια Νοσοκομεία και 226
εκατομμύρια ευρώ λιγότερα ο ΕΟΠΥΥ.
Να πως θα επιτύχει η Κυβέρνηση το δυσθεώρητο
3,5% Πρωτογενές Πλεόνασμα τέλους του έτους 2018. Θα
σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι μας από τη μείωση μισθών, συντάξεων, την αύξηση των φόρων και θα πληρώνουμε περισσότερα από την τσέπη μας για τα κοινωνικά αγαθά ή θα το πίνουμε με το ζουμί μας. Οι ασθενείς
θα εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, να κινδυνεύει η
ζωή τους ψάχνοντας Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους.
Οι Προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων θα συσταθούν
με βάση την συγκεκριμένη ετήσια Χρηματοδότηση που
είναι δραστικά μειωμένη. Που θα βρουν να δεσμεύσουν
χρήματα για να πραγματοποιήσουν διαγωνισμούς για
συντήρηση, ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Δυστυχώς οι καρκινοπαθείς θα ταλαιπωρούνται,
θα χάνουν τη ζωή τους λόγω της μη έγκαιρης διάγνωσης
και θεραπείας. Τρεισήμισι μήνες είναι η λίστα αναμονής για ακτινοθεραπείες πάνω από το προσδόκιμο ζωής
τους. Πεθαίνουν με φρικτούς πόνους και οι Υπουργοί
Υγείας το χαβά τους.
Η χώρα μας διαθέτει τόσα μηχανήματα PET CT για
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου (4 τον αριθμό) όσα
διαθέτει ένα Νοσοκομείο της Τουρκίας στα σύνορα του
Έβρου (Αδριανούπολη). 40 Νοσοκομεία της χώρας δεν
διαθέτουν αξονικό τομογράφο. Τίθονται μπάτζετ για θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις στα Νοσοκομεία.
Ο εξοπλισμός και οι υποδομές των Νοσοκομείων είναι
σε κακό χάλι. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν επενδύεται
ούτε ευρώ τα τελευταία επτά χρόνια για την συντήρηση
και ανανέωση του εξοπλισμού και των υποδομών.
Κάθε ημέρα που έρχεται είναι χειρότερη από την
προηγούμενη καθ’ ότι οι ελλείψεις προσωπικού μεγαλώνουν και παλαιώνει ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.
Πλησιάζει ο Χειμώνας. Προ των πυλών βρίσκονται οι

ιώσεις. 150 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές. 90-100
διασωληνωμένοι ασθενείς καθημερινά περιμένουν διασωληνωμένοι σε θαλάμους στις λίστες αναμονής για
ΜΕΘ. Πολλοί χάνουν τη ζωή τους.
Τα Νοσοκομεία είναι πλεονασματικά λέει συνεχώς η
Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το προσχέδιο
του προϋπολογισμού για το έτος 2018 αναφέρει ότι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τον Ιούλιο 2017 είναι 550
εκατομμύρια ευρώ και με τις ανεξόφλητες τέλους του
έτους θα υπερβούν το 1 δις ευρώ.
Ο κος Πολάκης στην πρόσφατη συνάντηση μας κατά
την απεργιακή συγκέντρωση, 11 Οκτωβρίου 2017 μας
είπε χαρακτηριστικά για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2018 ότι ο Τσακαλώτος δεν ξέρει τι λέει.
Δείτε πόσο υπεύθυνη στάση κρατάει η Κυβέρνηση στο
ζήτημα των προσλήψεων προσωπικού. Ο κος Τσίπρας
λέει ότι έγιναν 10.000 προσλήψεις, εκ των οποίων 3000
μόνιμοι. Ο Αν. Υπουργός Υγείας μας είπε στη συνάντηση
ότι έγιναν ή δρομολογήθηκαν 18.500. Φταίει το ΑΣΕΠ
μας είπε χαρακτηριστικά που «κολοβαράει» γι’ αυτό
καθυστερούν οι προσλήψεις.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2018
αναφέρει ότι τα Υπουργεία τήρησαν απαρέγκλιτο τον
κανόνα στις προσλήψεις για κάθε 4 αποχωρήσεις, 1
πρόσληψη το έτος 2017 και για κάθε 5 αποχωρήσεις,
1 πρόσληψη το έτος 2016. Ο κος Τσίπρας είπε ότι οι
3000 εκ των δέκα χιλιάδων προσλήψεων ήταν μόνιμο
προσωπικό. Εάν συμβαίνει αυτό, αποχώρησαν επί των
ημερών του τουλάχιστον 12.000 μόνιμοι υπάλληλοι με
βάση τον ανωτέρω Μνημονιακό κανόνα.
Όταν η ΠΟΕΔΗΝ ανακοινώνει ότι το προσωπικό επί
των ημερών της λιγόστεψε 7.000, με τους ισχυρισμούς
Τσίπρα το νούμερο είναι μικρό.
2.000 θα αποχωρήσουν έως τέλους του έτους από τα
Δημόσια Νοσοκομεία, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης.
Πως θα αναπληρωθούν; Δυστυχώς τα Νοσοκομεία στέρεψαν από Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων κυρίως
γιατρούς και Νοσηλευτές.
Επίσης τα Νοσοκομεία, δεν είναι σε θέση να καλύψουν βασικά λειτουργικά έξοδα. Αυτά αναδεικνύει η
ΠΟΕΔΗΝ. Αυτά αναδεικνύει με στοιχεία ο πρόεδρός
της. Προσπαθούν με συκοφαντίες και ψέματα να διαβάλουν την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ. Μέχρι και υποψήφιους Βουλευτές έχρισαν τα στελέχη της πλειοψηφίας.
Μόνο που μπερδεύονται για το κόμμα που υποτίθεται
θα είναι υποψήφιοι. Καθένας και διαφορετικό. Αυτό
δείχνει την ανεξαρτησία τους.
Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ το μόνο
που διεκδικεί είναι η Προεδρεία της ΠΟΕΔΗΝ στο Συνέδριο του Φεβρουαρίου 2018. Και μόνο αυτήν. Δεν
είναι όλοι ίδιοι. Δεν γεννηθήκαμε όλοι για να βολευόμαστε με τη Βουλευτική αποζημίωση. Ας μη κρίνουν εξ
ιδίων τα αλλότρια.
Γ.Μ.
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Αν. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο κος Πολάκης είναι ο μόνος Υπουργός της κρίσης που
αποθεώνει τις ασκούμενες Μνημονιακές Πολιτικές του
Υπουργείου Υγείας. Όλοι οι Υπουργοί μηδενός εξαιρουμένου, στα χρόνια των Μνημονίων παραδέχονται ότι υπάρχουν
προβλήματα. Ακόμη και οι Υπουργοί του Σύριζα, όπως ο κος
Κουρουμπλής τέως Υπουργός Υγείας και ο νυν Υπουργός
Υγείας κος Ξάνθος. Μόνο ο κος Πολάκης. Νομίζει ότι είναι
θεός. Θέλει να τον αποθεώνουν.
Με την τακτική του, απεμπολεί την δυνατότητα διαπραγμάτευσης με την ΤΡΟΪΚΑ αύξησης των Δημόσιων Δαπανών
Υγείας. Αφού είναι όλα καλά, γιατί η Τρόϊκα να συμφωνήσει
να αυξηθούν οι δαπάνες; Γιατί να προσληφθεί προσωπικό;
Γιατί να δοθούν κονδύλια στα Νοσοκομεία; Είναι ο πιο Μνημονιακός Υπουργός της κρίσης. Ευχαριστιέται που εφαρμόζει Μνημόνια. Βρίζει όσους του υπενθυμίζουν το παρελθόν
του. Όσοι του υπενθυμίζουν τον Σύριζα της αντιπολίτευσης.
Όσοι διαμαρτύρονται για τις καταστροφικές πολιτικές που
ασκούνται στην υγεία.
Πολάκιος μόδα είναι οι μεσονύκτιες ασυνάρτητες υβριστικές αναρτήσεις στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο
άνθρωπος έχει ξεφύγει. Είναι ο μόνος που θεωρεί ότι κα-

ταργήθηκαν τα Μνημόνια. Ζει σε άλλο κόσμο. Υιοθέτησε τα
Μνημόνια. Προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο προκειμένου να προστατεύει τον ηγεμόνα Τσίπρα. Ποιος θα φανταζόταν ότι για την καρέκλα της εξουσίας θα αγκαλιάσει τα Μνημόνια και θα κοιμάται παρέα. Και έχουν όλοι οι του Σύριζα
το θράσος, να προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι για το
καλό μας.
Το καλό μας είναι στο δρόμο. Να τσακίσουμε τις Μνημονιακές Πολιτικές. Μας ξεβρακώνουν από δικαιώματα, μισθούς και συντάξεις και θέλουν να είμαστε ικανοποιημένοι
με ένα πιάτο φαί που δίνουν στους πολίτες με τα συσσίτια;
Αυτό θυμίζει τριτοκοσμική νοοτροπία Κυβερνητικών Κομμάτων. Θέλουν τον λαό συσπειρωμένο γύρω από τον ηγεμόνα-ηγέτη, που θα τον αποθεώνουν για ένα πιάτο φαί.
Οι Συριζαίοι όλα τα αντέχουν. Έλκονται από την εξουσία.
Εμείς όχι. Ακόμη και 2,5 δις δίνουν για εξοπλιστικά προγράμματα. Για την υγεία ούτε ευρώ. Κόβουν, κόβουν, κόβουν κονδύλια.
Για όλα αυτά, η ΠΟΕΔΗΝ θέλετε δεν θέλετε, θα είναι στο
δρόμο.

Γ.Μ.

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Πόσες φορές δεν έχει πει ο Αν. Υπουργός Υγείας κος
Πολάκης ότι ο Γιαννάκος πάει για Βουλευτής, Πολιτευτής
και ότι άλλο θέλετε. Πόσες φορές δεν έγραψε ο Φιλοκυβερνητικός τύπος ότι ο Γιαννάκος πάει για Βουλευτής.
Πόσες φορές στα sites δεν διαβάσαμε τα ίδια. Μέχρι και
Υπουργό τον βαφτίσανε.
Όλα τα συκοφαντικά δημοσιεύματα όμως έχουν τον ίδιο
στόχο. Να βλάψουν συνδικαλιστικά τον επικεφαλής της
ΠΟΕΔΗΝ, να τον συκοφαντήσουν, να τον διαβάλουν στους
εργαζομένους. Πάντα με την ίδια αφετηρία. Τους κάθεται
στη μύτη. Τους ενοχλεί με τη δράση της η ΠΟΕΔΗΝ. Όλοι
αυτοί όμως δεν συμφώνησαν ακόμη με ποιο κόμμα θα κατέβει στις εκλογές.
Άλλοι γράφουν με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, άλλοι γράφουν με τη ΔΗΣΥ, άλλοι με αντιμνημονιακά κόμματα. Ο
καθένας ότι θέλει.
Η ΠΟΕΔΗΝ σήμερα κάνει πολύ λιγότερες κινητοποιήσεις απ’ ότι έκαναν στο παρελθόν η ΟΛΜΕ, η ΠΟΕ ΟΤΑ η
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και άλλες Ομοσπονδίες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν αφήνει τα σκουπίδια στους δρόμους. Τα
Νοσοκομεία είναι πάντα ανοικτά. Ακόμη και στις Απεργίες. Ούτε τους διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος κατεβάζει.
Ούτε τους μαθητές καθοδηγεί σε καταλήψεις. Ούτε τους
μαθητές ή καθηγητές κατεβάζει κάθε λίγο και λιγάκι στα
προπύλαια. Ούτε ντομάτες ρίχνει στους Βουλευτές και
Υπουργούς της Κυβέρνησης Σύριζα – Ανέλ. Ούτε αυγά.
Να φανταστείτε ότι ήταν στο μπαλκόνι της ΠΟΕΔΗΝ αρκετοί συνδικαλιστές των Νοσοκομείων και της Πρόνοιας,
όταν ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Υπουργείο Υγείας. Ήταν στο δρόμο ο κος Τσίπρας ακριβώς κάτω από το
μπαλκόνι της ΠΟΕΔΗΝ. Οι Συνδικαλιστές δεν πέταξαν το
παραμικρό αντικείμενο. Για φανταστείτε στη θέση τους,
Συριζαίους Συνδικαλιστές και από κάτω στο δρόμο να
πέρναγε άλλος Μνημονιακός Πρωθυπουργός. Ακόμη θα
μαζεύαμε ντομάτες και αυγά από το δρόμο!!! Και όμως η
ΠΟΕΔΗΝ συκοφαντείται με ασύστολα ψεύδη και προβλέψεις.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ δεν πολιτεύεται, δεν παζαρεύεται. Δεν τον κρατάνε στο χέρι. Και προπαντός δεν
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είναι Βαρνάβας, Πολάκης, Ξανθός κλπ. Να πολεμάει
Μνημονιακές Πολιτικές και μετά να τις ψηφίζει, να τις
εφαρμόζει πεσμένος ανάσκελα ή στα τέσσερα. Ούτε κανείς άλλος συνδικαλιστής της πλειοψηφίας είναι σαν τα
μούτρα τους. Δεν είμαστε ιδιοκτησία των κομμάτων. Το
διαπιστώνει κανείς αυτό και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
από τις διαφορετικές απόΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ψεις που ακούγονται σχετικά
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
με το κόμμα που ψηφίζουμε
ή ανήκουμε. Η αλήθεια είναι Αριστοτέλους 22
10433 Αθήνα
απλή.
210.52.24.604
Διεκδικούμε την ψήφο. Όχι Τηλ.: 210.52.36.094
των πολιτών, αλλά των εργα- Fax: 210.52.34.589
ζομένων στη Δημόσια Υγεία
εκδότης
και την Πρόνοια.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Διεκδικούμε την ψήφο τους (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
πρώτα στα Πρωτοβάθμια συντάσεται από
Σωματεία στις εκλογές για ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
την ανάδειξη αντιπροσώπων γραμματεία - πληροφορίες
στην ΠΟΕΔΗΝ και μετά για 210.52.24.604
την εκλογή Διοίκησης της
ΠΟΕΔΗΝ Φλεβάρη του 2018. email
poedhn@otenet.gr
Διεκδικούμε να συνεχίσει
να υφίσταται η ΠΟΕΔΗΝ και ηλεκτρονική σελίδα
την επόμενη ημέρα. Να μη www.poedhn.gr
γίνει της ΑΔΕΔΥ. Ως εκ τού- σελιδοποίηση
του μη κρίνεται κυρίες και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
κύριοι της Κυβέρνησης εξ’
εκτύπωση
ιδίων τα αλλότρια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Πολλοί γράφουν ότι οι Συνδικαλιστές της πλειοψηφίας Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
αναζητάνε Υπηρεσίες Υγείας
ΠΟΕΔΗΝ
για τους ίδιους και τις οικοΔιανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
γένειές τους στα ιδιωτικά Πρωτ.
Σωματείων των ΝοσοκοΝοσοκομεία γιατί έχουν πολ- μείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
λά χρήματα.
Εδώ γελάνε. Στα Δημόσια Νοσοκομεία πηγαίνουμε
παρέα με τους ηρωικούς εργαζόμενους και τις συνθήκες
Νοσηλείας που διαμόρφωσαν οι Τσιπροπολάκηδες!!!!

Γ.Μ.
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ΠΟΕΔΗΝ στο Δρόμο Τώρα και πάντα
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8 χρόνια Μνημόνια. Κάθε ημέρα αφαιρούνται δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες
στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
2010: Το Υγειονομικό κίνημα ήταν σε αγωνιστική
τροχιά. Η ΠΟΕΔΗΝ οργάνωνε κινητοποιήσεις για την
βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και
την διεύρυνση των μισθολογικών και εργασιακών
δικαιωμάτων.
Πολλοί Υπουργοί, Βουλευτές, Πολιτευτές, Συνδικαλιστές του Σύριζα ήταν μαζί μας στο δρόμο. Αγωνιζόμασταν από κοινού θεωρώντας λίγα αυτά που
είχαμε ήδη κατακτήσει.
Τότε Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 8%, του ΑΕΠ το οποίο
ήταν 30% μεγαλύτερο από το σημερινό.
Χρηματοδότηση Νοσοκομείων 60% πάνω του σημερινού.
Προσωπικό 25.000. Περισσότερο του σημερινού.
Στα 8 χρόνια των Μνημονίων χάσαμε τα αυγά και
τα πασχάλια. Δώρα, επιδόματα, 40% κάτω οι μισθοί,
φόροι, αύξηση εισφορών, μείωση συντάξεων, συρρίκνωση Δημόσιων δαπανών για την Υγεία, λιγόστεψε
το προσωπικό, μειώθηκαν τα κονδύλια για τις λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων, ξεχαρβαλώθηκαν τα Ιατρικά Μηχανήματα κλπ.
Κάθε ημέρα που έρχεται είναι χειρότερη από την
προηγούμενη. Αρκεί ένα και μόνο παράδειγμα για να
κατανοήσει κανείς το μπάχαλο. Παράτησε το ασθενοφόρο τον σοβαρά τραυματία Άγγλο ασθενή, στο γκαράζ του πλοίου της γραμμής Παξών -Ηγουμενίτσας,
επειδή ζήτησαν από τον οδηγό του ασθενοφόρου, να
πληρώσει τα ναύλα για την μεταφορά του Ασθενή και
δεν διέθετε χρήματα!!!
Τα Νοσοκομεία κατέρρευσαν. Μπάτζετ που έληξαν για θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις.
Χαλασμένα Ιατρικά Μηχανήματα. 1 Νοσηλευτής για
40 ασθενείς στη βάρδια. Εφημερεύουν Νοσοκομεία
χωρίς γιατρούς. Ελλείψεις μηχανημάτων για διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Αξονικοί χαλασμένοι.
Εξετάσεις κατά προσέγγιση. Ζητάνε να πληρώνουν
οι χειριστές τα ιατρικά μηχανήματα που χαλάνε, αν
και σαράβαλα. Διακομιδές εκτάκτων περιστατικών
από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο για να βρεθούν
κατάλληλα μηχανήματα για διάγνωση και θεραπεία,
καθώς επίσης και κατάλληλες ειδικότητες γιατρών.
Ασθενοφόρα χαλασμένα, λειψά, πεθαίνουν άνθρωποι λόγω αδυναμίας έγκαιρης διακομιδής τους. 150
κλίνες ΜΕΘ κλειστές. Τα Κέντρα Υγείας, χωρίς γιατρούς, Νοσηλευτές. Κλείνουν μεσημέρι σαν να είναι
τράπεζες. Οι Ψυχιατρικές Κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία βουλιάζουν
από υπεράριθμες εισαγωγές ψυχικά πασχόντων.

Κατά τα άλλα η Κυβέρνηση είναι ευτυχισμένη. Οι
Συνδικαλιστές των Νοσοκομείων του Σύριζα ευτυχισμένοι. Όλα βελτιώνονται κατ’ αυτούς. Και τα λένε
δημόσια. Προσπαθούν να ξεγελάσουν το πολύπαθο
προσωπικό. Όσα συμβαίνουν γι’ αυτούς είναι καλώς
καμωμένα και προπαγάνδα. Προσλαμβάνουν λένε χιλιάδες υπαλλήλους. Που είναι; Γιατί μετά οφείλονται
800.000 ρεπό στο Νοσηλευτικό Προσωπικό; Γιατί είναι ένας για 40 ασθενείς; Γιατί οφείλονται άδειες από
το έτος 2012; Αυξάνουν την χρηματοδότηση λένε.
Που είναι τα χρήματα; 350 εκατομμύρια ευρώ κάτω η
Κρατική Χρηματοδότηση το έτος 2018 σε σχέση με το
έτος 2017 στα Νοσοκομεία.
Θα πάρουν χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ λένε, τα Νοσοκομεία. Πως; 220 εκατομμύρια ευρώ κάτω είναι η
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ το έτος 2018 σε σχέση με
το έτος 2017. Τα λεφτά μας για υγειονομικό περίθαλψη πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ.
Μπάχαλο τα Νοσοκομεία. Κάκιστη η υλικοτεχνική
υποδομή. Θερίζουν οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις.
Δεν υπάρχουν υλικά, φάρμακα. Προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με δωρεές και εράνους. Με
φιλανθρωπία δεν γίνεται Δημόσια Υγεία. Έτσι δεν
έλεγαν τα Κυβερνητικά Στελέχη όταν ήταν στην αντιπολίτευση; Ενοχλούνται που μόνο η ΠΟΕΔΗΝ είναι
στο ΔΡΟΜΟ. Πρέπει να πάθει και αυτή Μνημονιακή
αμνησία όπως οι άλλες Ομοσπονδίες τύπου ΟΛΜΕ.
Αλήθεια ο κος Βαρνάβας με τους Συριζαίους διαμαρτυρόταν, κινητοποιούνταν έως το έτος 2010. Σήμερα η κατάσταση στα Νοσοκομεία είναι καλύτερη
από το έτος 2010; Όχι ασφαλώς. Η διαφορά είναι μία
για τους Συριζαίους. Τότε κυβερνούσαν τη χώρα οι
Πασοκονεοδημοκράτες. Σήμερα κυβερνούν οι Συριζοανέλ.
Αυτά για τους Συριζαίους Συνδικαλιστές και τους
Συνδικαλιστές πασπαρτού οι οποίοι έχουν οβιδιακές
μεταμορφώσεις ανάλογα το ακροατήριο που ομιλούν.
Στους Συριζαίους γίνονται Συριζαίοι στους Πασόκους
γίνονται Πασοκ, στους δεξιούς είναι Νεοδημοκράτες
και ότι λάχει.
Ψηφοθηρία και τίποτε άλλο. Μόνο αυτό ενδιαφέρει.
Η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ όμως αρνείται να υποστεί λοβοτομή. Να ξεχάσει τις Μνημονιακές δεσμεύσεις. Να ξεχάσει την εντολή του Συνεδρίου. Να ξεχάσει την ταλαιπωρία των εργαζομένων. Να ξεχάσει
τον κίνδυνο των ασθενών. Πολεμάει τις Μνημονιακές
πολιτικές.
Όποιος και εάν Κυβερνάει, Σύριζα- Ανέλ , Πασοκ,
Νέα Δημοκρατία,
Στο ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ.
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