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Έκθεση της Κομισιόν και έρευνα της Εφημερίδας των Συντακτών
επιβεβαιώνουν την κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας
Οι θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, επιβεβαιώνονται στο ακέραιο από
σχετικές έρευνες που δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Έκθεση της κομισιόν που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα αναφέρεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην
Ελλάδα με ειδικό κεφάλαιο 20 σελίδων. Μάλιστα προβαίνει
σε πρώτες εκτιμήσεις για τις συνέπειες, παραπέμποντας για
τις ακριβής εκτιμήσεις σε μερικά χρόνια.
Η έκθεση αναφέρει το χαμηλό ύψος των Δημόσιων
Δαπανών Υγείας (5% του ΑΕΠ) από 7,2% του ΑΕΠ που είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ιδιωτικές δαπάνες υγείας λέει η έκθεση είναι πάνω από
3,5% του ΑΕΠ την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών της
Ευρώπης είναι 1% του ΑΕΠ τους.
Καμπανάκι χτύπησαν οι συντάκτες της έκθεσης της
Κομισιόν για τα ανησυχητικά υψηλά ποσοστά των Νοσοκομειακών λοιμώξεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την μελέτη
ο συνολικός αριθμός ανά μήνα είναι 250-450 περιστατικά!!!
Αναφέρεται στην έκθεση ότι το προσωπικό των Νοσοκομείων τα χρόνια των Μνημονίων αποδεκατίστηκε.
Όλα αυτά δεν τα λέει η ΠΟΕΔΗΝ. Τα λέει η Κομισιόν. Κε
Πολάκη τι έχετε να πείτε; Μήπως την έκθεση της κομισιόν
την συνέταξε η ΠΟΕΔΗΝ;
Σε έρευνα που δημοσίευσε «Η εφημερίδα των συντακτών» 5/12/2017, ερευνήθηκαν οι επιδόσεις της Κυβέρνησης σε πέντε σημαντικούς τομείς με κλίμακα 0 έως10.

Η Υγεία καταλαμβάνει την τελευταία θέση με βαθμό 1,95
έναντι 2,08 τον Σεπτέμβριο 2017. Κάτω από όλους τους άλλους τομείς και ειδικά από την ανεργία που όλοι γνωρίζουμε ότι μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Η επίδοση της
Κυβέρνησης στην Υγεία μειώνεται σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2017. Για ποια βελτίωση μας λένε;
Τι έχει να πει γι αυτό ο κος Πολάκης; Μήπως εμείς δασκαλέψαμε τους πολίτες να βάλουν μηδενικό βαθμό στις
επιδόσεις της Κυβέρνησης στην Υγεία;
Με άριστα το 10 η Κυβέρνηση βαθμολογείται στην Υγεία
1,95. Πολύ κάτω από τη βάση. Δηλαδή στον πάτο. Ο λαός
απορρίπτει την πολιτική σας στην υγεία κύριε Πολάκη. Ας
το αντιληφθείτε για να αλλάξετε ρώτα . Με ψέματα δεν γίνεται Δημόσια Υγεία.
Η έκθεση της κομισιόν, η έρευνα της Εφημερίδας των
Συντακτών, θα έπρεπε να είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Να προβάλλει η κυβέρνηση τις εν λόγω έρευνες στην
ΤΡΟΪΚΑ για να πετύχει την σύγκλιση των Δημόσιων Δαπανών Υγείας με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης.
Ο κος Πολάκης ωραιοποιεί την κατάσταση στα Νοσοκομεία για να τροφοδοτεί το πρωτογενές πλεόνασμα, από
νέες περικοπές της Κρατικής Χρηματοδότησης των Νοσοκομείων και των άλλων φορέων της Υγείας το έτος 2018.
Τα Νοσοκομεία θα λάβουν 370 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα και ο ΕΟΠΥΥ 225,5 εκ. ευρώ λιγότερα το έτος 2018 σε
σχέση με το έτος 2017. Ελεύθερη πτώση. Κάθε ημέρα που
έρχεται είναι χειρότερα από την προηγούμενη.

τεσσερισ φορες εγκαινια του κεντρου υγειασ ευοσμου
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Για τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία οι κυβερνήσεις για τα ζητήματα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Παρά ταύτα Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
δεν έχουν.
Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου εγκαινιάστηκε τέσσερις φορές. Τρεις φορές από τους Υπουργούς
Ν.Κακλαμάνη και Αβραμόπουλο και μια φορά το καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό κο Τσίπρα. Για δεύτερη φορά ο
κος Τσίπρας επισκέπτεται τον Δήμο Ευόσμου για επικοινωνιακούς λόγους και εγκαινιάζει Πρωτοβάθμια Μονάδα.
Θέλει να πείσε την ΤΡΟΪΚΑ εξού και η παρουσία
Κοινοτικού Επιτρόπου για θύματα Υγείας ότι υλοποιείται
η Μνημονιακή δέσμευση που περιλαμβάνεται στο τρίτο
Μνημόνιο (ν.4336/2015) και στην τρίτη Αξιολόγηση, για
καταγραφή και οριοθέτηση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και κάλυψη της ζήτησης από τον Ιδιωτικό
Τομέα. Το κόστος της Ιατροφαρμακευτικής Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης επιβαρύνει ούτως ή άλλως τα νοικοκυριά.
Τι εγκαινιάζει ο κος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη;
Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη λειτουργία
των ΤΟΜΥ;
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Στο κτίριο λειτουργεί
Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Εκεί οργανώθηκαν άρον – άρον δύο γραφεία και ονομάστηκαν ΤΟΜΥ. Ποιο είναι το υγειονομικό όφελος για τους
πολίτες; Κανένα.
Στον Εύοσμο. Στο κτίριο που λειτουργούσαν τα Ιατρεία
του ΙΚΑ και έκλεισαν λόγω έλλειψης Ιατρών, τώρα ανοίγει
ΤΟΜΥ. Με τι γιατρούς;
Στην περιοχή της Νικόπολης παραχωρήθηκε από το
Δήμο Π. Μελά χώρος για τη λειτουργία ΤΟΜΥ. Με τι γιατρούς;

Για να λειτουργήσουν τα ΤΟΜΥ του Ευόσμου και της
Νικόπολης και προκειμένου να βρει κάτι να εγκαινιάσει
ο Πρωθυπουργός σήμερα τι λέτε ότι κάνουν; Έπεισαν Γενικούς Ιατρούς από το Κέντρο Υγείας Παλαιοχώρας Χαλκιδικής και παραιτήθηκαν και τους προσέλαβαν στα εν
λόγω ΤΟΜΥ.
Ακόμη δεν βγήκαν τα ΦΕΚ διορισμού πρόσληψης καλά-καλά και ανέλαβαν υπηρεσία. Το ίδιο έγινε και με έναν
γιατρό από το Ιπποκράτειο. Για να βρει γιατρούς σήμερα
ο κος Τσίπρας στα εγκαίνια, άφησαν χωρίς υγειονομική
κάλυψη την περιοχή της Ιερισσού Χαλκιδικής. Το Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού στη Χαλκιδική που εξυπηρετεί
4000 πληθυσμό και το καλοκαίρι πολλαπλάσιους, έμεινε
χωρίς γιατρούς. Καλύπτονταν από τους γιατρούς που παραιτήθηκαν από το Κέντρο Υγείας Παλαιοχώρας.
Έτσι μεταρρυθμίζει η κυβέρνηση την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Πώς θα μπορούσε να καλυφθεί με γιατρούς η προκήρυξη για στελέχωση των ΤΟΜΥ;
Η προκήρυξη 2.868 θέσεων περιλάμβανε 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και ελλείψη Γενικών
Ιατρών οι θέσεις θα καλύπτονται με Ιατρούς ειδικότητας
Παθολογίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Επίσης περιλαμβάνει 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας
Παιδιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Τελικά το ενδιαφέρον ήταν ελάχιστο και προσωρινά
προσλήφθηκαν περίπου οι μισοί Ιατροί που όμως ψάχνουν την πρώτη ευκαιρία να παραιτηθούν.
Το καλοκαίρι αναδείξαμε οκτώ Κέντρα Υγείας φαντάσματα. Φτιάχτηκαν μεγαλεπήβολα κτίρια για τη λειτουργία τους και είναι κλειστά. Κέντρο Υγείας Καρυών Αγίου
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Όρους, Κέντρο Υγείας Αντιμαχείας Κω, Κέντρο Υγείας
Αιπείας Μεσσηνίας, Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων,
Κέντρο Υγείας Λεβίδι Αρκαδίας, Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας Σερρών (περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ, Δελτίο Τύπου 7/8/2017 Κέντρα Υγείας
Φαντάσματα).
30 Δήμοι της χώρας δεν έχουν κανένα ειδικευμένο
ιατρό στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (ούτε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ), 145 Δήμοι δεν έχουν Καρδιολόγο, 115
Δήμοι δεν έχουν Γυναικολόγο και 75 Δήμοι δεν έχουν

Παιδίατρο. Η κυβέρνηση λοιπόν θα συστήσει τις Τοπικές
Μονάδες Υγείας με τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας
σε ομηρία με διετείς συμβάσεις χωρίς γιατρούς. Οι εν
λόγω Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) θα μετατραπούν
σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Ασθενών (Κ.Ε.Α.), όπως τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το μόνο που θα κάνουν
είναι να δίνουν πληροφορίες στους ασθενείς για τους
συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ και τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία.

Στον αέρα βρίσκεται το Συμβασιούχο προσωπικό
του ΕΣΥ και της Πρόνοιας
Στον αέρα βρίσκεται το Συμβασιούχο προσωπικό του ΕΣΥ και της
Πρόνοιας.
Εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιβεβαιώνουν τις ενστάσεις που διατύπωνε η ΠΟΕΔΗΝ.
Για τους Επικουρικούς ιατρούς η απόφαση είναι συγγνωστή πλάνη.
Για το Επικουρικό προσωπικό πλην ιατρών η απόφαση είναι
εξίσου δυσμενής καθ’ ότι εντάσσει το προσωπικό στο άρθρο 7
παράγραφος 2 του Π.Δ. 164/2004 με βάση το οποίο εξοφλούνται
τα δεδουλευμένα έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,
αλλά οι Συμβάσεις από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
και μετά θεωρούνται άκυρες.
Η απόφαση συγγνωστή πλάνη είναι εξίσου κακή καθ’ ότι οι
ιατροί θα εξοφληθούν τα δεδουλευμένα έως την έκδοση της απόφασης, αλλά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μετά
παύουν να εξοφλούνται εντάλματα πληρωμής της μισθοδοσίας.
Επίσης εκδόθηκε απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που θεωρεί ότι οι συμβάσεις έργου του πρώην εργολαβικού προσωπικού υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας
και αθροίζονται στο 24μηνο απασχόλησης.
Οι εν λόγω αποφάσεις του κλιμακίου μπορούν με πρωτοβουλία
των εμπλεκόμενων Νοσοκομείων να παραπεμφθούν στο τμήμα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διόρθωση πράγμα πολύ δύσκολο.

Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζουν για άλλη
μία φορά ότι ο χρόνος εργασίας με συνεχείς συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 24μηνο.
Η κυβέρνηση πια έχει μόνο ένα δρόμο. Νομοθετική ρύθμιση
κατοχύρωσης του μισθού και της δουλειάς των Συμβασιούχων
εργαζομένων. Την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου καθ’ ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τέρμα τα ψέματα και οι υπεκφυγές της κυβέρνησης. Οι Συμβασιούχοι εργαζόμενοι ή θα κατοχυρωθούν με την μονιμοποίησή
τους ή θα βρίσκονται σε διαρκή ομηρία και στο τέλος θα απολυθούν.
Μάλιστα Διοικήσεις Νοσοκομείων ξεκίνησαν να απολύουν
Επικουρικό προσωπικό, να μειώνουν τον χρόνο διάρκειας των
συμβάσεών τους κα να ζητάνε πίσω χρήματα δεδουλευμένα ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Καλούμε του Συμβασιούχους εργαζόμενους μετά της νέες
δυσμενείς εξελίξεις να δώσουν βροντερό παρόν στην Παναττική
Στάση Εργασίας την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 12 το μεσημέρι έξω από το Γ.Λ.Κ.
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να
συναντήσουμε τους Υπουργούς Υγείας να δώσουν απαντήσεις.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

η κυβερνηση ευθυνεται για την διωξη στελεχων
των νοσοκομειων απο εργολαβουσ
Την Παρασκευή 1/12/2017 η αστυνομία συνέλαβε τον
Διοικητικό Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, επειδή το Νοσοκομείο δεν εφήρμοσε Δικαστική Απόφαση που αφορά την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,
να σταματήσει τη σύναψη συμβάσεων με εργολάβους στις
υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως ορίζει ο νόμος και να προσλάβει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ.
Εργολάβοι που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία, πίνουν το αίμα των εργαζομένων, προσφέροντας αμφιβόλου
ποιότητας υπηρεσίες στα Νοσοκομεία.
Η αστυνομία έψαχνε και τον Διοικητή του Νοσοκομείου
να συλλάβει, ο οποίος απ’ ότι πληροφορηθήκαμε παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία. Τελικά παραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο.
Το Νοσοκομείο δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εφαρμόσει το σαθρό θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας,
απομακρύνοντας τους εργολάβους με τη λήξη της σύμβασης από τις υπηρεσίες στήριξης του Νοσοκομείου και να
προχωρήσει σε διαγωνισμό με βάση το Ν. 4430/20106 για
την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας.
30/11/2017 εκδόθηκε Δικαστική Απόφαση από το Εφετείο
αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης του Διοικητι-
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κού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Παλεύουμε για την εκδίωξη των εργολάβων όχι
μόνο
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αλλά από
όλα τα Νοσοκομεία.
Δεν μπορεί όμως η κυβέρνηση να παίζει με την τύχη των
συμβασιούχων εργαζόμενων και την ταλαιπωρία των στελεχών των Νοσοκομείων που προσάγονται στην Αστυνομία.
Ίδια κατάσταση είχαμε και στο ΓΝ Τρικάλων.
Γι’ αυτή την κατάσταση ευθύνεται το σαθρό θεσμικό
πλαίσιο που ψήφισε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ακόμη
μέχρι σήμερα εμποδίζει την εκδίωξη των εργολάβων στα
μισά Νοσοκομεία.
Δεν μπορεί έπειτα από δικαστικές προσφυγές των εργολάβων να εκδίδονται σωρηδόν Δικαστικές Αποφάσεις
αρνητικές από τα Διοικητικά Δικαστήρια, Συμβούλιο
Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο (για την καταβολή της
μισθοδοσίας) και να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν από τους
Υπουργούς Υγείας.
Θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο άρθρο 97 Ν. 4368/2016, άρθρο 51 Ν. 4384/2016 άρθρο 63 Ν. 4430/2016 στις διατάξεις που στέκουν οι εργολάβοι και κερδίζουν τις αιτήσεις αναστολής στα Δικαστήρια. Τα ίδια σημεία επισημαίνει και πρωτόδικη Δικαστική
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Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξετάζει εάν είναι
νόμιμη η καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού. Αρ.
Πράξης 0243 Συν/ση 30η /31-10-2017.
Η κυβέρνηση επιδιώκει όλη αυτή την ανακατωσούρα για
να στηρίζει το αφήγημά της ότι για όλα φταίνε οι Δικαστές
που δεν την αφήνουν να κυβερνήσει. Επιτέλους θα πρέπει
να πάψει να παίζει με τους συμβασιούχους εργαζόμενους
και να ταλαιπωρούνται με προσαγωγές από την αστυνομία
τα υπηρεσιακά στελέχη των Νοσοκομείων επειδή δεν εκτελούν δικαστικές αποφάσεις.
Η λύση είναι μία και μοναδική.
Αναγράφεται στις Αποφάσεις των Δικαστηρίων και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αντικατάσταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
άρθρο 69 Ν. 4368/2016, άρθρο 51 Ν. 4384/2016 και άρθρο 63
Ν. 4430/2016 και ρητή πρόβλεψη:
• Την διακοπή της συνεργασίας των Νοσοκομείων με

τους εργολάβους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σπατάλη
κλπ).
• Την σύσταση αντίστοιχου αριθμού οργανικών θέσεων
με τις ανάγκες στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων που τώρα δεν υφίστανται.
• Την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων
καθ’ ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όχι
επείγουσες και απρόβλεπτες όπως ορίζουν οι αποφάσεις
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επιτέλους οι Υπουργοί Υγείας ας πάψουν να παίζουν
πίνγκ πόνγκ τους εργαζόμενους και τα υπηρεσιακά στελέχη για πολιτικούς και ψηφοθηρικούς λόγους.
Είμαστε ενάντια σε κάθε δίωξη υπηρεσιακών στελεχών των Νοσοκομείων που πληρώνουν τις αναρτήσεις στο
facebook του κου Πολάκη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ « Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάτρα 3/1/2018
Τα παιδιά των εργαζομένων του Σωματείου Εργαζομένων του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Η Συναδέλφωση» αποφάσισαν να προσφέρουν τα
«δώρα τους» στα παιδιά της Μέριμνας και του Κιβωτού
της Αγάπης. Το Δ.Σ του Σωματείου δεν διοργάνωσε γιορτή και δεν μοίρασε παιχνίδια, αλλά αγόρασε τρόφιμα
και είδη πρώτης ανάγκης και τα πρόσφερε στα ανωτέρω
ιδρύματα, κατ´ απαίτηση των παιδιών.
Το Δ.Σ του Σωματείου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
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Κύριε Πρωθυπουργέ,
Για άλλη μια φορά αποδεικνύετε ότι δεν βρίσκεται στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης η Δημόσια Υγεία και οι Υγειονομικοί.
Ψηφίζετε σήμερα στην Βουλή τη Διανομή του Κοινωνικού Μερίσματος, λόγω υπερκάλυψης του στόχου του πρωτογενούς
πλεονάσματος που προβλέπουν οι Μνημονιακές δεσμεύσεις,
για τον προϋπολογισμό του έτους 2017.
Το πλεόνασμα του πλεονάσματος που πολύ σωστά ως αντιπολίτευση του αποδώσατε τον εύστοχο χαρακτηρισμό «ως
ματωμένα» το μετατρέπετε σε ένα πιάτο φαγητό προς τις κατηγορίες εκείνες του πληθυσμού της χώρας, που οι ασκούμενες
πολιτικές τα χρόνια της κρίσης ισοπέδωσαν, αν και αποτελούσαν την μεσαία τάξη της χώρας. Δηλαδή την «ραχοκοκαλιά»
της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Γονατίσατε τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και τώρα
τους χρυσώνετε το χάπι με ένα πιάτο φαγητό. Και βέβαια εφάπαξ. Μάλιστα εφέτος είναι η τελευταία φορά που μοιράζεται
μέρισμα καθότι του χρόνου τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι
δυσθεώρητα και άπιαστα.
Τα πρωτογενή πλεονάσματα επιτυγχάνονται όχι μόνο
από
την αφαίμαξη των εισοδημάτων αλλά και από την μείωση των
Δαπανών για την Υγεία. Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας βρίσκονται καθηλωμένες στο τριτοκοσμικό επίπεδο του 5% του ΑΕΠ,
όταν στις χώρες της Ευρώπης που όπως λέτε διαθέτουν συντη-

ρητικές κυβερνήσεις οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας είναι κατά
μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ τους (και τι ΑΕΠ!!!).
Δεσμευτήκατε ότι στο τέλος του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, τέλους του έτους 2018 δηλαδή, ότι οι
Δημόσιες Δαπάνες Υγείας θα συγκλίνουν με το μέσο όρο των
χωρών της Ευρώπης.
Δυστυχώς δεν υλοποιήσατε την υπόσχεσή σας. Προτιμάτε
για ψηφοθηρικούς λόγους να μοιράζετε συσσίτια από το πλεόνασμα του πλεονάσματος και όχι δουλειές, καθώς και γενναία
αύξηση των Δημόσιων Δαπανών για την υγεία. Αν είναι δυνατόν κε Πρωθυπουργέ οι πολίτες να πληρώνουν ένα σκασμό
φόρους και να μην μπορούν να βρουν δωρεάν την υγεία τους.
Θυμηθείτε ότι για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία
σας
(όχι την προηγούμενη που θα σκίζατε τα Μνημόνια), θα εφαρμόζατε το Παράλληλο Πρόγραμμα. Δηλαδή θα συγκεντρώνατε
χρήματα από την φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή και θα τα δίνατε
εκτός των άλλων κοινωνικών αγαθών και στη Δημόσια Υγεία.
Τι κάνετε στην πραγματικότητα;
Ρίξατε λευκή πετσέτα στους φοροφυγάδες, στους φοροκλέφτες και τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επιτυγχάνετε από
τα γνωστά φορολογικά υποζύγια (μεσαία τάξη, μισθωτοί και
συνταξιούχοι) και τη μείωση δαπανών για την υγεία. Μόνο ο
Ν.4368/2016 στον τίτλο του θυμίζει ότι εφαρμόζεται το παράλληλο πρόγραμμα στην Δημόσια Υγεία.
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αποφαση διοικητη λαϊκου νοσοκομειου για διακοπη χειρουργειων

ΠΟΡΙΣΜΑ κόλαφος για την κυβέρνηση των συμβάντων
στα χειρουργεία του Νοσοκομείου Ζακύνθου

Δικαιώνει απόλυτα την ΠΟΕΔΗΝ, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ζακύνθου, τους φορείς της Ζακύνθου
και τους εργαζομένους του Νοσοκομείου το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» που είδε το φως τη δημοσιότητας. Όλοι εμείς
καταγγείλαμε τις αλλοπρόσαλλες κυβερνητικές ενέργειες,
οι οποίοι δεν δίστασαν να παίζουν με την υγεία των ασθενών
προκειμένου να στοχοποιήσουν γιατρούς, Νοσηλευτές για πολιτικές σκοπιμότητες. Κόλαφος είναι το πόρισμα «Πέτρου» της
Επιτροπής που σύστησε ο Υπουργός Υγείας για την διενέργεια
ελέγχων στο Γ.Ν. Ζακύνθου για τα αίτια των μετεγχειρητικών
επιπλοκών σε πέντε ασθενείς εκ των οποίων η μία γυναίκα
κατέληξε.
Το πόρισμα παρεδόθη στον Υπουργό Υγείας αρχές Οκτωβρίου 2017, ο οποίος ως όφειλε το διαβίβασε αμέσως στη Διοίκηση του Γ.Ν. Ζακύνθου.
Δύο μήνες τώρα έχει στα χέρια της το πόρισμα η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κος Κοντονής
τότε λαλίστατος, ο Αν. Υπουργός Υγείας που πραγματοποίησε
το χειρουργικό σόου και τηρούν σιγή ιχθύος. Γιατί;
Θυμίζουμε ότι για τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων του ΓΝ Ζακύνθου, της ΠΟΕΔΗΝ ο κος Κοντονής
τοπικός βουλευτής παρενέβη στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ζακύνθου. Την παρακάλεσε εγγράφως να προβεί σε ενέργειες
ενάντια της ΠΟΕΔΗΝ και κύκλου προσώπων χωρίς να τους κατονομάζει προβαίνοντας σε κρίση για το υλικό που διαβίβασε.
Γράφει ότι προκύπτει συστηματική προσπάθεια ενός κύκλου
προσώπων που ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την
εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, να κατατρομοκρατήσει τους
πολίτες του νησιού δημιουργώντας κλίμα πλήρους απαξίωσης
του συστήματος Δημόσιας Υγείας παραβιάζοντας απροκάλυπτα
βασικούς κανόνες ηθικής και δικαίου.
Στη δράση τους αυτή καταλήγει η επιστολή στην Εισαγγελέα βρίσκουν συμμάχους σε συγκεκριμένα δημοσιογραφικά και συνδικαλιστικά κέντρα, καθένας για τους δικούς του
λόγους να στηρίζουν καταφανώς αβάσιμες αιτιάσεις για να
διασπείρουν την ψευδολογία και την κατασυκοφάντηση δημόσιων δομών και προσώπων που υπηρετούν σε αυτήν.
Ποιοι συκοφαντούν;
Όσοι αναδεικνύουν ότι πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια
των μετεγχειρητικών επιπλοκών σε πέντε ασθενείς εκ των
οποίων μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από αφαίρεση λάμας και
για πέντε μήνες έμειναν κλειστά τα χειρουργεία του Νοσοκομείου με απόφαση της Διοίκησης.
Αλήθεια κύριε Κοντονή εάν διέσπειρε ο κύκλος προσώπων και η ΠΟΕΔΗΝ ψευδείς ειδήσεις γιατί σταμάτησαν να
λειτουργούν πέντε μήνες τα χειρουργεία του Νοσοκομείου με
απόφαση της Διοίκησης;
Από τι πέθανε η γυναίκα;
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει στα χέρια της δύο μήνες
το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου».
Γιατί το κρατάτε επτασφράγιστο μυστικό; Εάν κατέληγε το
πόρισμα σε συμπεράσματα για ευθύνες και παραλήψεις εργαζομένων δεν θα είχε γίνε φέιγ βολάν στην κοινωνία της Ζακύνθου. Φανταζόμαστε ότι θα βρίσκονταν σήμερα τοιχοκολλημένο ως αφίσα στις κολώνες της πόλης.
Ζητάμε λοιπόν από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της
Αντιπολίτευσης πλην Χρυσής Αυγής να ζητήσουν στα πλαίσια
κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον Υπουργό Υγείας το πόρισμα και να υποβάλλουν επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Να
απαντήσει η κυβέρνηση για το χειρουργικό σόου Πολάκη, την
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ποινικοποίηση γιατρών και εργαζομένων από την Διοίκηση
προκειμένου να αποποιηθούν δικές τους ευθύνες. Να απαιτήσουν στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης κος Κοντονής τοπικός βουλευτής να απαντήσει που στηρίζει τις δηλώσεις του,
ότι φταίνε εργαζόμενοι του Νοσοκομείου για όσα συνέβησαν
στη Ζάκυνθο, οι φορείς του Νοσοκομείου και η ΠΟΕΔΗΝ.
Να απαιτήσουν με δεδομένο το πόρισμα της Επιτροπής
«Πέτρου» να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες για τις παραλήψεις που στοίχισαν ανθρώπινη ζωή και ταλαιπώρησαν άλλους τέσσερις ασθενείς.
Το πόρισμα της Επιτροπής «Πέτρου» επιβεβαιώνει ότι τα
περιστατικά που υπέστησαν μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι
πέντε.
Εκ των πέντε ασθενών οι δύο εξ αυτών νοσηλεύτηκαν στο
ΠΓΝΠ Ρίου εμφανίζοντας σημαντικά βαρύτερη κλινική και εργαστηριακή εικόνα.
Η ασθενής που κατέληξε διεκομίσθη την επόμενη ημέρα
της χειρουργικής επέμβασης από το ΓΝ Ζακύνθου στο ΠΓΝ
Ρίου Πατρών, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ.
Η δεύτερη βαριά ασθενής αντιμετωπίστηκε στο ΓΝ Ζακύνθου
και την επομένη ημέρα του χειρουργείου διακομίσθηκε στο
ΠΓΝ Ρίου για προληπτικούς λόγους.
Η Επιτροπή «Πέτρου» παρ’ ότι είχε συσταθεί από τον
Υπουργό Υγείας σε πολλά σημεία του πορίσματος αναφέρεται
στην απροθυμία της Διοίκησης του ΓΝ Ζακύνθου και της 6ης
ΥΠΕ να συνεργασθούν με τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου
να διευκολυνθούν στην διερεύνηση των αιτιών των μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Το πόρισμα αναφέρεται σε δείγμα ορού της θανούσας που
φυλάσσεται στα εργαστήρια του ΠΓΝ Ρίου, χωρίς ακόμη να
έχει ελεγχθεί.
Επιβεβαιώνει το πόρισμα τις αποικίες ενδονοσοκομειακών μικροβίων στο χειρουργείο της Μαίευσης χωρίς όμως
να σχετίζονται τα περιστατικά με πιθανές ενδονοσοκομειακές
λοιμώξεις, στηριζόμενοι σε μία σειρά ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
Τονίζουν ότι οι ασθενείς δεν εμφάνισαν τυπικό
υψηλό σύνδρομο λοίμωξης από κάποιο οργανικό σύστημα.
Αναφέρουν ότι ζήτησαν ελέγχους σε δείγματα νερού
για legionella spp από τη Διοίκηση που δεν έγιναν. Επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αποικιών ενδονοσοκομειακών μικροβίων
στην αίθουσα μαίευσης αλλά υπενθυμίζουν ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές συνέβησαν στις άλλες αίθουσες εκτός μαίευσης.
Η Επιτροπή προσπάθησε να ερευνήσει ως αιτιολογικό
παράγοντα των μετεγχειρητικών επιπλοκών που υπέστησαν οι
πέντε ασθενείς τον τοξικό παράγοντα.
Η Επιτροπή «Πέτρου» υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση τοξικού παράγοντα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς δεν
επετράπη να πραγματοποιηθεί το πείραμα προσομοίωσης των
αναισθησιολογικών μηχανημάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
στους ασθενείς που εμφάνισαν μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Η Επιτροπή «Πέτρου» επισημαίνει ότι δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή πόρισμα με την ολοκλήρωση των ελέγχων
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τις συνθήκες επαναλειτουργίας των χειρουργείων παρ’ ότι ζητήθηκε με αναφορά.
Ως εκ τούτω δεν είναι σε θέση να διερευνήσει την
ύπαρξη τοξικού παράγοντα. Τονίζει και ξανατονίζει ότι δεν
πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα προσομοίωσης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων.
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Υπογραμμίζουν την απόσυρση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και την αντικατάστασή τους και την άρνηση
της Διοίκησης να ελεγχθούν.
Μάλιστα η Διοίκηση του Νοσοκομείου αρνείται να
γίνει ο έλεγχος προσομοίωσης που θα φωτίσει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές ετοιμάζεται να ξεφορτωθεί το εν λόγω αναισθησιολογικά μηχανήματα. Θα τα δωρίσει στο ΑΤΤΙΚΟΝ, την
Κυπαρισσία..
Εάν είναι ασφαλή τα αναισθησιολογικά μηχανήματα,
γιατί το Νοσοκομείο κάνει χειρουργείο με παλαιά που ήρθαν
από το Νοσοκομείο Αιγίου και η επισκευή τους κοστίζει χιλιάδες ευρώ;
Γιατί δεν γίνεται η προσομοίωση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων και εάν είναι ασφαλή να δοθούν για χρήση.
Προβληματική λειτουργία διαπίστωσε η Επιτροπή
στο σύστημα κλιματισμού. Επισημαίνει ότι η κατασκευάστρια
Εταιρεία δεν μπορεί να βεβαιώσει την σωστή λειτουργία πριν
τις χειρουργικές επεμβάσεις αφού πρώτα έγιναν οι διορθωτικές κινήσεις και μετά έγιναν οι μετρήσεις.
Επειδή λοιπόν δεν έγιναν μετρήσεις όπως ζητήθηκαν
από την Επιτροπή «Πέτρου» της καταλληλότητας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδείξει
κάποια αστοχία η δυσλειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ως αιτία των μετεγχειρητικών επιπλοκών!!!
Κόλαφος για την Διοίκηση του Νοσοκομείου, τον κο
Πολάκη, τον κο Κοντονή είναι το συμπέρασμα της Επιτροπής
που επισήμανε ότι η όλη αναισθησιολογική πρακτική στα συγκεκριμένα περιστατικά φαίνεται να ακολουθεί τις διεθνείς
πρακτικές και να μην υφίστανται κενά ασφάλειας στη δια-

χείρισή τους. Καταρρίπτεται έτσι το κυβερνητικό αφήγημα για
ευθύνες εργαζομένων.
Επισημαίνονται οι δυσχέρειες στην εξέταση των φακέλων των προσβληθέντων ασθενών ή επανεξέτασης των εν
λόγω ασθενών λόγω άρνησης της Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μια εκ των δυσχερειών
είναι ότι δεν εγκρίθηκε η δαπάνη προσομοίωσης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων, ούτε από το ΓΝ Ζακύνθου, ούτε από
την 6η ΥΠΕ, ούτε από το Υπουργείο Υγείας καθώς ουδέποτε
έλαβε θετική ή οποιαδήποτε άλλη απάντηση επί της αιτούμενης χρηματοδότησης του πειράματος προσομοίωσης.
Η Επιτροπή ζήτησε αλλά η Διοίκηση αρνήθηκε την
αποσυναρμολόγηση των εξατμιστήρων με σκοπό την λήψη
καλλιεργειών από το εσωτερικό του θαλάμου. Η Διοίκηση
του Νοσοκομείου αρνήθηκε διότι θα απαιτούσε έγκριση του
Υπουργείου καθώς το οικονομικό κόστος της καταστροφής
τους ανέρχεται στα 1.900 ευρώ έκαστος. Πολλά λεφτά!!!
Η Επιτροπή θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στην ασφαλή
επαναλειτουργία των χειρουργείων πέντε μήνες μετά έπαιξε η
συμμόρφωση της Διοίκησης στην πρότασή της για αντικατάσταση του αναισθησιολογικών μηχανημάτων. Σε πολλά σημεία
το πόρισμα της Επιτροπής επισήμανε ότι παρεμποδίστηκε η
λειτουργία της.
Κατόπιν όλων αυτών το λόγο έχουν τα κόμματα της
Αντιπολίτευσης πλην Χρυσής Αυγής. Οφείλει η Βουλή να προστατέψει τους φορείς και τους εργαζόμενους που πήραν θέση
στο ζήτημα αυτό και αντιμετωπίζουν πειθαρχικές και ποινικές
διώξεις λόγου του ιδιαίτερου ζήλου που δείχνει ο κυβέρνηση
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΤΟΥ: Δ. Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ
ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Με αφορμή την ημερίδα που διοργάνωσε o Δήμος Λαμιέων και
το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
και των Κέντρων Υγείας του Ν. Φθιώτιδας στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 με
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν
την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό μας χώρο και που μέρος αυτών παρουσιάστηκαν στην
συγκεκριμένη ημερίδα..
Συγκεκριμένα:
1)ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
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• Μετακινήσεις-μετατάξεις, από το Γ.Ν. Λαμίας σε άλλα
νοσοκομεία:
Από 1/3/2017 έως 30/9/2017(τελευταίο εξάμηνο):
Παραϊατρικό προσωπικό-λοιπό προσωπικό: 3 (τρεις) εργαζόμενοι
Νοσηλευτικό προσωπικό: 15 (δεκαπέντε) εργαζόμενοι
• Μετακινήσεις-μετατάξεις, από άλλα νοσοκομεία στο Γ.Ν.
Λαμίας:
Από 1/3/2017 έως 30/9/2017(τελευταίο εξάμηνο):
Παραϊατρικό προσωπικό-λοιπό προσωπικό: 8 (οκτώ) εργαζόμενοι
Νοσηλευτικό προσωπικό: 9 (εννέα) εργαζόμενοι

ΣΥΝΟΛΟ:
Μετακινήσεις-μετατάξεις, από το Γ.Ν. Λαμίας σε άλλα νοσοκομεία: 18 (δεκαοκτώ) εργαζόμενοι
Μετακινήσεις-μετατάξεις, από άλλα νοσοκομεία στο Γ.Ν. Λαμίας:
17 (δεκαεπτά) εργαζόμενοι
Παρόλο που σε απόλυτους αριθμούς τηρείται το ισοζύγιο μετακινούμενων από και προς το Νοσοκομείο Λαμίας, παρουσιάζεται έλλειμμα (-6 εργαζόμενοι) στο Νοσηλευτικό Προσωπικό
(ανθρώπινο δυναμικό «πρώτης» γραμμής)
• Αποσπασμένοι υπάλληλοι του Γ. Νοσοκομείου Λαμίας σε
άλλους φορείς (Στοιχεία: 6/11/2017):
Διοικητικό, τεχνικό, παραϊατρικό προσωπικό:10 (δέκα) εργαζόμενοι
Νοσηλευτικό προσωπικό: 12 (δώδεκα) εργαζόμενοι
ΣΥΝΟΛΟ: 22 (είκοσι δύο) εργαζόμενοι
2)ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Με βάση το οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας (2014), στο
Γ. Ν. Λαμίας οι κενές οργανικές θέσεις διάφορων ειδικοτήτων
στις 27/10/2017 είναι:
Α)Ιατρικό προσωπικό:
Οργανικές θέσεις: 143
Υπηρετούντες: 72
Κενές οργανικές θέσεις: 71
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία:
15
Β)Νοσηλευτικό προσωπικό:
Οργανικές θέσεις: 464
Υπηρετούντες: 325
Κενές οργανικές θέσεις: 35 (γι αυτές υπολογίζονται θέσεις που
έχουν δεσμευτεί από την υπηρεσία και αφορούν συνταξιοδοτήσεις, τακτική πλήρωση θέσεων και αιτήματα μετατάξεων από
αλλά Νοσοκομεία)
Πραγματικές κενές οργανικές θεσεις:139
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία:
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Γ)Διοικητικό προσωπικό-τεχνικό προσωπικό:
Οργανικές θέσεις: 232
Υπηρετούντες: 139
Κενές οργανικές θέσεις: 40 (γι αυτές υπολογίζονται θέσεις
που έχουν δεσμευτεί από την υπηρεσία και αφορούν συνταξιοδοτήσεις, τακτική πλήρωση θέσεων και αιτήματα μετατάξεων
από αλλά Νοσοκομεία)
Πραγματικές κενές οργανικές θέσεις: 93
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία:
37
Δ)Επιστημονικό προσωπικό-Λοιπό Παραϊατρικό προσωπικό
Οργανικές θέσεις: 137
Υπηρετούντες: 58
Κενές οργανικές θέσεις: 44 (γι αυτές υπολογίζονται θέσεις
που έχουν δεσμευτεί από την υπηρεσία και αφορούν συνταξιοδοτήσεις, τακτική πλήρωση θέσεων και αιτήματα μετατάξεων
από άλλα Νοσοκομεία)
Πραγματικές κενές οργανικές θέσεις: 78
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία:
8
ΣΥΝΟΛΟ:
Οργανικές θέσεις: 976
Υπηρετούντες: 594
Κενές οργανικές θέσεις: 190 (γι αυτές υπολογίζονται θέσεις
που έχουν δεσμευτεί από την υπηρεσία και αφορούν συνταξιοδοτήσεις, τακτική πλήρωση θέσεων και αιτήματα μετατάξεων
από αλλά Νοσοκομεία)
Πραγματικές κενές οργανικές θέσεις: 381
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία:
122
3)ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τελευταίας πενταετίας
(Στοιχεία:6/11/2017):
Ιατρικό:11 (έντεκα) εργαζόμενοι
Νοσηλευτικό:9 (εννέα) εργαζόμενοι
Διοικητικό, παραϊατρικό:7 (επτά) εργαζόμενοι
ΣΥΝΟΛΟ: 27 εργαζόμενοι

Όπως γίνεται αντιληπτό:
α)το Γ. Νοσοκομείο Λαμίας προσφέρει παροχές φροντίδας
υγείας με το 61% του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα,
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού β)έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης την τελευταία πενταετία 122 εργαζόμενοι, ενώ έχουν προσληφθεί, ως μόνιμο προσωπικό,
μόνο 27 εργαζόμενοι.
4)ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Το τελευταίο έτος έχει γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες σε προσωπικό με προσλήψεις μέσω:
Α)συμβάσεων προγραμμάτων ΟΑΕΔ (διάρκεια προγράμματος:1 έτος ) (32 εργαζόμενοι) και
Β)ΚΕΛΠΝΟ (διάρκεια προγράμματος: 6 μήνες) (6 εργαζόμενοι)
(Στοιχεία 6/11/2017).
Η συγκεκριμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών, είναι προβληματική γιατί:
α) Η προϋπηρεσία-εμπειρία του 50% (11 εργαζόμενοι), των
συγκεκριμένων εργαζομένων δεν έχει καμία συνάφεια με τα
καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν.
β) Οι 6 μήνες του ΚΕΛΠΝΟ και το 1 έτος του ΟΑΕΔ είναι πολύ
μικρό χρονικό διάστημα για να ανταποκριθούν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, στις αυξημένες απαιτήσεις, στις ανάγκες
και στην ιδιαιτερότητα της εργασίας του επαγγελματία υγείας. .
γ) Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, με βάση τα κριτήρια πρόσληψής τους, ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 50-65 έτη και
είναι δύσκολο λόγω ηλικίας να ανταποκριθούν πλήρως στις
αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας τους.
• Επιπλέον στο Γ. Νοσοκομείο Λαμίας απασχολούνται με
συμβάσεις (επικουρικό προσωπικό) 14 εργαζόμενοι.
Στο Γ. Νοσοκομείο Λαμίας απασχολούνται συνολικά 52 εργαζόμενοι με συμβάσεις (μη μόνιμο προσωπικό) και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου αποτελείται από
εργαζόμενους με εργασιακές σχέσεις «πολλών ταχυτήτων».
Συμπερασματικά, όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αποτελούν
απόδειξη του διαχρονικού προβλήματος της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στο Γ. Νοσοκομείο Λαμίας.
Μετά τιμής
ΤΟ Δ.Σ

ΟΤΑΝ Ο ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Οι πανηγυρισμοί (sic) για την ετήσια ανανέωση των συμβάσεων
των “ωφελούμενων” του ΟΑΕΔ στο ΕΣΥ, κυρίως από τους ακάματους συνδικαλιστές που επί σειρά ετών υπερασπίζονταν το
δικαίωμα σε “σταθερή και μόνιμη εργασία” και αποστρέφονταν
μετά βδελυγμίας κάθε άλλη “ταχύτητα” εργαζόμενου, μόνο μειδίαμα μπορούν να προκαλούν σήμερα...
Ενθυμούμενοι δε, ότι οι πλέον σκληροπυρηνικοί εξ αυτών κατήγγειλαν ως “εκμετάλλευση” ακόμη και αυτήν την πρακτική
άσκηση, κάποιοι “ξεπουλημένοι” όπως μας αποκαλούσαν τότε,
ίσως αισθανόμαστε ως και αγανάκτηση για τα αυτονόητα που
δεν τηρούνται και όσους τα πολέμησαν ως “ισοπεδωτική” για
τους όρους εργασίας νομοθεσία της “επάρατης” Ε.Ε..
21η Ιανουαρίου 2009 η Ομοσπονδία καταθέτει εξώδικο επικαλούμενη την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία περί οργάνωσης χρόνου εργασίας (ν. 1157/81, ΠΔ 88/1999, ΠΔ 76/2005
σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/Ε.Κ.) και τα στελέχη
του Γενικού Συμβουλίου, όχι όλα και όχι με την ίδια προθυμία,
ξεκινούν έναν μαραθώνιο ενημέρωσης σε όλη την επικράτεια,
πολλοί δε εξ ημών κληθήκαμε και σε προανακριτικές διαδικασίες για να αποτυπώσουμε τον Γολγοθά των “εργατών” του ΕΣΥ
και στις υπηρεσίες μας.
Πολέμιοι της προσπάθειας τότε υπήρξαν πολλοί, οι φανατικότεροι όλων όμως οι συνδικαλιστές του ερυθρού φάσματος...
Φαιδρό οξύμωρο, το γεγονός ότι αν και βασιζόμενοι στην ίδια
“επαίσχυντη” νομοθεσία της Ε.Ε. λίγο καιρό πριν, οι γιατροί συνάδελφοί μας κέρδισαν το δικαίωμα στο ρεπό μετά την εφημέρευσή τους, οι αριστεροί κάθε απόχρωσης εξ αυτών παρουσιάζονταν σε αρκετές ενημερωτικές γενικές συνελεύσεις στα
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νοσοκομεία για να καταγγείλουν με μια προωθημένη ερμηνεία
την κακή Ε.Ε. και τους νόμους της που θα μας έβαζαν να δουλεύουμε 12 ώρες το 24ωρο!!!! Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς,
βρέθηκαν όντες στο..... αποκηρυγμένο τους ρεπό να αγορεύουν
σε συνελεύσεις που διεξάγονταν σε άλλα νοσοκομεία από αυτά
που υπηρετούσαν....παράνοια!
8 χρόνια αργότερα η ηγεσία της Ομοσπονδίας δικαιώνεται διά
του ΟΑΕΔ καθώς το πρόγραμμα των ωφελούμενων ενσωματώνοντας την ίδια ακριβώς νομοθεσία ορίζει ότι οι 4.000 μετέχοντες παρέχουν “εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και
ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) ......σε υπηρεσίες, οι οποίες βάσει νόμου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη
βάση, και ορίζεται μέχρι τις τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο”
Από όλο λοιπόν το φάσμα των αγωνιστών και αγωνιζόμενων,
αυτό που όλοι εμπεδώσαμε όλα αυτά τα χρόνια είτε των παχιών
είτε των ισχνών αγελάδων είναι ότι όταν κάτι μας ξεβολεύει ή
δεν καλούνται να το εφαρμόσουν τα δικά τους παιδιά, το καταγγέλλουν , το απαξιώνουν, το αποδομούν και το ευτελίζουν, με
κάθε τρόπο ή ρητορική, γιατί ελάχιστη σημασία έχουν οι πολιτικές και μέγιστη τα πρόσωπα....
Μάλλον κάποιοι έχουν χάσει τον δρόμο τους, ή κατά πως φαίνεται το πεζοδρόμιο τους....
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Μsc
ΜΕΛΟΣ ΔΣ Σ.Ε.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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
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
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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 αυτοτέλεια. Ένα εξ αυτών είναι και το Νοσοκομείο Νάουσας.
Γι’ αυτό το Καραβάνι της Υγείας θα περάσει από την
Νάουσα την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017.

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.
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

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
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11ΠΜ – 3ΜΜ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017 Η ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 4ΩΡΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 24ΩΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
30/11/2017 ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

9
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017
Η ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12/2017
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Ένας ακόμη Μνημονιακός Προϋπολογισμός 2018
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Ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ο τρίτος κατά σειρά προϋπολογισμός που ψήφισε η Κυβέρνηση Σύριζα- ΑΝΕΛ. Είναι το τρίτο κατά σειρά «χτύπημα» στα
εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων
επαγγελματιών, μέσω της νέας άμεσης των φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών και μείωσης κοινωνικών δαπανών (ΕΚΑΣ, επίδομα θέρμανσης, μείωση χρηματοδότησης Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ κλπ.).
Η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται μια δήθεν «καθαρή έξοδο»
από το Μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Δυστυχώς δεν
υπάρχει καθαρή έξοδος το 2018 . Αντίθετα, βρισκόμαστε
μπροστά σε άλλη μια απόπειρα εξαπάτησης του Ελληνικού λαού. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τα επιπλέον
μέτρα που πρόκειται να επιβληθούν από το 2019. Μέτρα μείωσης συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου
ορίου που ψήφισε η Κυβέρνηση Τσίπρα, υπογράφοντας
το 4ο Μνημόνιο με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%
του ΑΕΠ μέχρι το 2023 και διαρκή λιτότητα μέχρι το
2060. «Καθαρή έξοδος» λοιπόν δεν υπάρχει με Κυβέρνηση Τσίπρα.
Η καταστροφική πολιτική της Κυβέρνησης, φαίνεται
στον προσδοκώμενο ρυθμό ανάπτυξης 2,5% του ΑΕΠ
όταν στον προϋπολογισμό του 2017 προσδοκούσαν 2,7%
και τελικά ελπίζουν σε 1,6%. Κάθε φορά η Κυβέρνηση
βάζει όλο και χαμηλότερα τον πήχη και δυστυχώς περνάει, όσον αφορά τους στόχους, συνεχώς από κάτω. Παράλληλα το χρέος αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ από
316,3 δις το 2017 σε 332 δις το 2018.
Με πρωτοφανή τερτίπια η Κυβέρνηση υποκρύπτει από
τον προϋπολογισμό τα επώδυνα, άδικα και αχρείαστα
μέτρα και τις περικοπές που θα εφαρμοστούν το 2018.
Μέτρα που η ίδια έχει φέρει και έχει ψηφίσει. Συνολικά
τα νέα μέτρα σε μισθούς, συντάξεις, εισφορές και κοινωνική πολιτική, φτάνουν τα 1,9 δις ευρώ. Συντελείται
συνειδητά και μεθοδικά, η φτωχοποίηση όλων των Ελλήνων και η εξάρτησή τους από τα κοινωνικά επιδόματα.
Σε μεγάλο βαθμό το πλεόνασμα είναι λογιστικό γιατί επιτυγχάνεται μέσω της στάσης πληρωμών του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως είναι η απονομή συντάξεων, οι επιστροφές φόρων, η εξόφληση οφειλών και υποχρεώσεων
καθώς και τα Π.Δ.Ε. Η πολιτική του πλεονάσματος, έχει
προκαλέσει βλάβη στην πραγματική οικονομία. Δήθεν
παίρνουμε από την μεσαία τάξη για να στηρίξουμε με
επιδόματα τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα. Ακόμη
και το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής, διατυπώνει σοβαρή κριτική σε βασικά σημεία του προϋπολογισμού του 2018.
•
Το 2018 είναι το πρώτο έτος που θα φανούν τα
δραματικά αποτελέσματα του ασφαλιστικού μορφώματος του νόμου Κατρούγκαλου.
• Για άλλη μια χρονιά ο προϋπολογισμός είναι φοροκεντρικός, με έμφαση στους έμμεσους φόρους, που είναι
κοινωνικά οι πιο άδικοι.
• Τα εισοδήματα πλήττονται τόσο από άμεσες μειώσεις,
(μείωση συντάξεων, αύξηση εισφορών), όσο και από έμμεσες μειώσεις (αύξηση φόρου, μείωση αφορολόγητου).

• Η υπερφορολόγηση επιβαρύνει τους Έλληνες με επιπλέον αχρείαστα μέτρα.
Ο τομέας της Υγείας αποτελεί ίσως τον περισσότερο
ταλαιπωρημένο τομέα τα τελευταία χρόνια με διαρκείς
περικοπές και μείωση δαπανών. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως μετά την παιδεία η Υγεία είναι μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές παροχές που πρέπει το κράτος
να διασφαλίσει για να θεωρείται αναπτυγμένη κοινωνία.
Η Κυβερνητική Πολιτική έχει οδηγήσει στην οικονομική
κατάρρευση των Νοσοκομείων, την περαιτέρω υποστελέχωσή τους και την συρρίκνωση των αποδοχών των εργαζομένων στα Νοσοκομεία. Για το 2018 προβλέπονται
350 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2017, γεγονός
που σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων.
Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί Υγείας δεν κατάφεραν να
εκδώσουν τα αποτελέσματα της 7Κ μέσα στο 2017, παρά
τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες τους. Στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε στην Δυτική Αττική,
ο Υπουργός Υγείας, εξήγγειλε πάλι χιλιάδες προσλήψεις
στον χώρο της Υγείας. Εξαγγελίες που ποτέ δεν γίνονται
πράξεις, με αποτέλεσμα να έχουμε πανευρωπαϊκά το
πιο γερασμένο και κουρασμένο προσωπικό στα Νοσοκομεία.
Παρά τις δεσμεύσεις των Υπουργών Υγείας, συνεχίζεται
το πρόβλημα με το επικουρικό προσωπικό με συνέπεια
να κρατούνται όμηροι και δέσμιοι της Κυβερνητικής Πολιτικής.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για:
• Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της Υγείας.
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους τους κλάδους και κατηγορίες
• Επαρκή χρηματοδότηση των Μονάδων Υγείας
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Συνέχιση χορήγησης του επιδόματος, επικίνδυνου
και ανθυγιεινού επιδόματος
• Μονιμοποίηση του Επικουρικού Προσωπικού
• Κατάργηση των Μνημονίων
• Ανάκτηση όλων των απωλειών
• Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη, για την αξιολόγηση
• Κατάργηση του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου Κατρούγκαλου
• Μισθούς κα συντάξεις αξιοπρέπειας. Ξεπάγωμα του
μισθολογίου
• Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή στα εισοδήματά μας.
• Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
• Καμιά αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο, σχετικά με
την λήψη απόφασης για απεργία.
Χρήστος Παπαναστάσης
Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ο κος Πολάκης, δεν σέβεται την ανεξαρτησία του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Θέλει ελεγχόμενη ΠΟΕΔΗΝ η οποία θα
πάθει μνημονιακή αμνησία και δεν θα αναδεικνύει τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες
Υγείας και οι εναπομείναντες λιγοστοί εργαζόμενοι. Δεν είναι
τυχαίο ότι έχει επιτύχει Συνδικαλιστική ΟΜΕΡΤΑ σε άλλους
τομείς της Κυβερνητικής Πολιτικής με ελεγχόμενο Συνδικαλιστικό Κίνημα.
Η ΠΟΕΔΗΝ σήμερα κάνει πολύ λιγότερα απ’ ότι έκαναν οι Συριζαίοι Συνδικαλιστές της Υγείας όταν ο Σύριζα ήταν αντιπολίτευση. Η διαφορά είναι ότι οι τότε Συνδικαλιστές του Σύριζα
σήμερα είναι Υπουργοί, Βουλευτές, Υπεάρχες, Διοικητές, Πρόεδροι Νοσοκομείων και άλλων φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Ξέχασαν την αντιμνημονιακή τους ρητορική. Πέτυχαν το στόχο
τους και τώρα σιγή ιχθύος.
Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Η ΠΟΕΔΗΝ ήταν στο δρόμο τότε και
τώρα. Φαίνεται πιο πολύ τώρα, όχι γιατί πύκνωσε τη δράση της.
Γιατί λάμπουν δια της απουσίας της οι άλλοι Συνδικαλιστικοί
φορείς. Φαίνεται γιατί συνεχίζει να αναδεικνύει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών και οι εργαζόμενοι. Την ώρα που άλλες Ομοσπονδίες έχουν ρίξει λευκή πετσέτα και έχουν συμβιβαστεί.
Η λογική ότι ο Μητσοτάκης θα είναι χειρότερος είναι για γέλια και για κλάματα. Γιατί ο Τσίπρας είναι ΝΑΙ σε όλα προς την
ΤΡΟΪΚΑ προκειμένου να διατηρήσει την καρέκλα της εξουσίας.
Τον έχουν αντιληφθεί οι έξω και ζητάνε ότι τους καπνίσει. Ο
Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η Γεννηματά κ.α. δεν κρίνονται από τις
κομματικές ταμπέλες που φοράνε, αλλά από τις πολιτικές που
ασκούν. Και ο Τσίπρας τους έχει ξεπεράσει όλους. Φέρτε του

Μνημόνια να υπογράψει.
Γιατί λοιπόν ο Πολάκης σταμάτησε να κάνει αναφορές στο
συσχετισμό που διαμορφώνεται στην ΠΟΕΔΗΝ εν’ όψει Συνεδρίου;
Την απάντηση την έδωσε ο κος Ξάνθος Υπουργός Υγείας στην
τελευταία συνάντηση με την ΠΟΕΔΗΝ στην κινητοποίηση για το
επικουρικό προσωπικό. Όταν ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζήτησε
από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει την πολιτική του για την τύχη
του προσωπικού με ελαστικές μορφές απασχόλησης (επικουρικό, πρώην εργολαβικό προσωπικό) που οι συμβάσεις λήγουν
31-12-2018, είπε:
Μην βιάζεσαι Πρόεδρε της ΠΟΕΔΗΝ. Απ’ ότι φαίνεται και
εμείς (Κυβέρνηση) και εσύ (Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ) θα είμαστε για αρκετό καιρό ακόμη. Και βέβαια Συνδικαλιστής του
ΜΕΤΑ που ήταν παρών στη συνάντηση είπε στον Υπουργό, ότι
αποδέχεστε πια ότι ο Γιαννάκος έχει το συσχετισμό και θα συνεχίσει να είναι Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η Παράταξη ΔΗΣΥ σκίζει στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που έφθασε
14-15-16 Φλεβάρη 2018. Είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά και
ανεβασμένη από το προηγούμενο Συνέδριο. Οι εργαζόμενοι
ανταποδίδουν τους αγώνες που οργανώσαμε. Τις πρωτοβουλίες
που πήραμε. Δεν μασάνε. Δεν εκβιάζονται από τους Διοικητές.
Δεν παραμυθιάζονται. Τους ευχαριστούμε πολύ.
Συνεχίζουμε τους αγώνες. Δεν μας νοιάζει ποιος κυβερνάει
αλλά πως κυβερνάει. Αυτό πρεσβεύει η μεγάλη παράταξή μας.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ.

Γ.Μ.

ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
16/12/2017
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εκπροσώπους των Σωματείων των Νοσοκομείων της Στερεάς Ελλάδας. Πήραν τον
λόγο στην Ημερίδα 15/12/2017 εκπροσωπώντας τα Σωματεία
τους και ανέδειξαν χωρίς υπεκφυγές τα προβλήματα των Νοσοκομείων τους. Προβλήματα που προκύπτουν από τις πολιτικές
που ασκούνται τα έτη των Μνημονίων. Πολιτικές περιορισμού
των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πολιτικές υποχρηματοδότησης
και υποστελέχωσης των Νοσοκομείων. Όλοι οι εκπρόσωποι
των Σωματείων στιγμάτισαν τις ασκούμενες πολιτικές απαξίωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Σωματείων των Νοσοκομείων Λαμίας, Καρπενησίου, Θήβας, Χαλκίδας, Άμφισσας, Λειβαδιάς. ΟΛΟΙ.
Παρουσία Βουλευτή του Κυβερνητικού κόμματος και της Διοίκησης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην ίδια γραμμή
ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ που με στοιχεία ανέδειξε ότι η κατάρρευση των Νοσοκομείων οφείλεται στις χαμηλές Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας, στην ραγδαία μείωση του Προσωπικού και την
διάλυση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Ο ταμίας της ΠΟΕΔΗΝ Κουρουβακάλης Δημήτριος, στην ίδια
γραμμή με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ στηλίτευσε τις πολιτικές
υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ και μετέφερε
το μήνυμα του αγώνα και της αντίστασης για τη συνέχεια.
Εντύπωση προκαλεί η στάση των δύο αντιπροέδρων της
ΠΟΕΔΗΝ, Παντέλη Παναγιώτη εκπροσώπου του Άρματος της
φιλοκυβερνητικής παράταξης και του Αντωνόπουλο Τάσου εκπροσώπου της παράταξης 3Α. Επειδή στην ημερίδα ήταν παρόντες στελέχη της Κυβέρνησης και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ
, μεταμορφώθηκαν. Ξέχασαν την κριτική που ασκούν στην Κυβέρνηση όταν και όπου τους βολεύει. Ανάλογα το ακροατήριο.
Ο ένας εκ των αντιπροέδρων Παντέλης Παναγιώτης δεν πήρε
καθόλου το λόγο. Έβραζε στο ζουμί του με την κριτική που
ασκούσαν τα Σωματεία στην Κυβέρνηση για την κατάσταση των
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Νοσοκομείων. Να πάρει το λόγο να πει τι και μάλιστα παρουσία
του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ; Ότι είναι όλα καλά στα Νοσοκομεία; Ότι πάνε τραίνο όπως χαρακτηριστικά λέει στις κατ’ ιδίαν
συζητήσεις και στις συνεδριάσεις της ΠΟΕΔΗΝ; Εάν έπαιρνε
το λόγο και έλεγε όλα αυτά που ήθελε να πει, πως θα αλίευε
ψήφους για το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ;
Για να πάρει το λόγο και να κάνει κριτική στο ίδιο μήκος κύματος με τα Σωματεία ακόμη και για ψηφοθηρικούς λόγους δεν το
αντέχει. Δίνει εξετάσεις στους Συριζαίους Βουλευτές και τους
Διοικητές της 5ης ΥΠΕ. Πώς να ασκήσει κριτική στους Διοικητές των Νοσοκομείων; Του στήνουν ψηφοδέλτια για να εκλέξει
αντιπροσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ.
Τέτοιος Κυβερνητικός Συνδικαλιστής ποτέ στο παρελθόν; Ποιος
περίμενε τέτοια μετάλλαξη; Εν καιρώ Μνημονίων οι Συνδικαλιστές του Σύριζα να αρέσκονται με την εξουσία. Αγκαλιά με τα
Μνημόνια. Ποιοι; Αυτοί που θα έφευγαν από τον Σύριζα εάν δεν
έσκιζε τα Μνημόνια. Αυτοί που ασκούσαν κριτική στην ΠΟΕΔΗΝ στο παρελθόν όταν στο διεκδικητικό πλαίσιο από παράληψη δεν συμπεριλαμβάνονταν ξανά και ξανά η κατάργηση των
Μνημονίων και η ανάκτηση των απωλειών.
Τώρα οι Συριζαϊκές Μνημονιακές Πολιτικές, είναι καλές. Όταν
τελείωσε η ημερίδα δεν άντεξε. Ήρθε στα πηγαδάκια και φώναξε για το πόσο καλά τα κάνει ο Σύριζα στην Υγεία!!! Και έχουν
το θράσος οι απροκάλυπτοι Κυβερνητικοί Συνδικαλιστές, οι
ουρές του Πολάκη, να ζητάνε την ψήφο των πολύπαθων εργαζομένων που δίνουν καθημερινά τη μάχη.
Ο τρίτος αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Αντωνόπουλος Τάσος, δεν
άντεξε. Πήρε το λόγο. Ενώπιον του Αντιπροέδρου της ΠΟΕΔΗΝ
Παντέλη Παναγιώτη, Κυβερνητικού εκπροσώπου του Σύριζα
ΠΟΕΔΗΝ και στελεχών του Σύριζα, της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ,
ξέχασε τον αντιπολιτευτικό οξύ λόγο. Αυτό μόνο στα αμφιθέατρα και στις συνεδριάσεις της ΠΟΕΔΗΝ μακριά από αδιάκριτα
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Συριζεϊκά μάτια. Εδώ φοβόνταν μην τον ακούσουν ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Βουλευτής του Σύριζα και ο Διοικητής της
5ης ΥΠΕ να ασκεί κριτική στη Κυβέρνηση.
Μην ξεχνάμε ότι είναι ο Συνδικαλιστής που υποδέχθηκε με γραβάτα τον Πολάκη σε εγκαίνια στο Νοσοκομείο Λαϊκό που είναι
Πρόεδρος του Σωματείου. Όχι με διαδηλώσεις όπως έπραττε
σε προηγούμενους Μνημονιακούς Υπουργούς. Με γραβάτα!!!
Στην ομιλία του έκανε μια ιστορική αναδρομή ακροβατώντας
στο παρελθόν. Είπε στους συμμετέχοντες στην ημερίδα για τις
στρεβλώσεις του Υγειονομικού χάρτη, για Νοσοκομεία που δεν
χρειάζονταν να χτιστούν άρα υπονοώντας και να μην λειτουργούν σήμερα. Ότι ακριβώς λέει η Κυβέρνηση με το Νομοσχέδιο
που θα φέρει σύντομα στη Βουλή περί ενοποιήσεων – καταργήσεων Νοσοκομείων. Σε ακριβώς αντίθετη γραμμή με τους
εκπροσώπους των Σωματείων αλλά χρησιμοποιώντας κωδικο-

ποιημένους όρους για να μη γίνετε αντιληπτός.
Εξάλλου οι εκπρόσωποι των Σωματείων επιχειρηματολογούσαν
υπέρ της αναγκαίας λειτουργίας των Νοσοκομείων. Βέβαια δεν
ασχολήθηκε με την Κυβέρνηση, αλλά με την αντιπολίτευση.
Είπε πόσο κακός θα είναι ο Μητσοτάκης για την Δημόσια Υγεία,
όταν γίνει Πρωθυπουργός. Ξέχασε ότι σήμερα, κυβερνάει ο
Σύριζα ο οποίος εφαρμόζει ακριβώς ίδιες πολιτικές με τους
Σαμαροβενιζέλους τον Μητσοτάκη και την κάθε Μνημονιακή
Κυβέρνηση.
Πολιτικές υποβάθμισης, συρρίκνωσης, απαξίωσης της Δημόσιας Υγείας. Για το Σύριζα δεν βρήκε ούτε μία λέξη κριτικής
να πει. Έχει σημασία να το διαπιστώσετε από τα πρακτικά της
ημερίδας.
Όχι ότι θα σας πει!!!!!

Γ.Μ.

Παρακράτος οι γιατροί και οι Νοσηλευτές για τον Πολάκη
Σιωπή από τους Συριζαίους Συνδικαλιστές και τους Συνδικαλιστές της παράταξης 3Α
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Αν δεν πάρουν τώρα θέση οι παρατάξεις στις απαράδεκτες
δηλώσεις Πολάκη περί λειτουργίας Παρακράτους στα Δημόσια
Νοσοκομεία με πλοκάμια τους γιατρούς και τους Νοσηλευτές,
πότε θα πάρουν; Τέτοιος απροκάλυπτος Κυβερνητικός Συνδικαλισμός δεν ματαζήσαμε. Και όχι θέση με μισόλογα, ευθεία
κατακραυγή και καταδίκη!!!
Ο ανεκδιήγητος αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, αποκάλεσε
Προϊστάμενο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και άλλους εργαζόμενους, στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο ως Παρακράτος. Δηλαδή
ότι ένα μέρος του Προσωπικού λειτουργεί ως Παρακράτος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών για να υπονομεύσουν
την Κυβέρνηση των Συριζομνημονιογενιτσαραίων.
Τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν ματαγίνει. Κανείς Υπουργός δεν
τόλμησε σε καμία Κοινοβουλευτική περίοδο να αποκαλέσει
τους Νοσηλευτές και τους γιατρούς παρακράτος. Ότι θα φτάσουν σε σημείο να παραβούν τον όρκο τους για να υπονομεύσουν την εκάστοτε μη αρεστή Κυβέρνηση. Μόνο ο εκτός τόπου
και χρόνου απίθανος, εξωφρενικός Πολάκης. Και καλά ο Πολάκης τον ξέρουμε!! Ο κος Ξάνθος και ο κος Τσίπρας γιατί δεν μιλάνε; Τους βολεύει. Ξεπλένουν μέσω Πολάκη τις Κυβερνητικές
ευθύνες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
Ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν οι ασθενείς. Βολεύει την
Κυβέρνηση να προωθεί την αντίληψη ότι φταίει το παρακράτος.
Είναι επικίνδυνη αντίληψη που θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα και όχι δημοκρατικά.
Ο Πολάκης γνωρίζει τη σημασία όσων δηλώνει. Θέλει με
αυτές τις δηλώσεις, μια μερίδα της κοινής γνώμης να πιστέψει ότι η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την καλή λειτουργία της
Δημόσιας Υγείας και την εμποδίζουν τα πλοκάμια του παρακράτους!!! Τα παίρνουν οι γιατροί, πλέκουν οι Νοσηλευτές έχει
δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ο ίδιος άνθρωπος!!! Σημασία
όμως δεν έχει τι δηλώνει ο Πολάκης, αλλά τι πράττουν οι Συνδικαλιστές μέλη της Διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ και οι παρατάξεις.
Η φιλοκυβερνητική παράταξη του Σύριζα δεν βρήκε λέξη να
πει ή να γράψει καταδικάζοντας τον Αν. Υπουργό Υγείας. Σιωπή!!!!! Ακροθιγώς έθιξε το ζήτημα. Τους σέρνει από τη μύτη ο
Πολάκης. Δεν ντρέπονται μετά να ζητάνε και ψήφους από τους
εργαζόμενους. Ποιοι αυτοί, που κάθε ημέρα γράφουν κατά του
Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ; Για τον Πολάκη σιγή ιχθύος. Τελικά
δεν τους αφήνει η χαρά να κρυφτούν. Είναι με την Κυβέρνηση
και τους Διοικητές των Νοσοκομείων!!! Οι Διοικητές στήνουν
ψηφοδέλτια Σύριζα, εκβιάζοντας εργαζόμενους.
Ίδια στάση και από την παράταξη 3Α. Ούτε αυτή η παράταξη
βρήκε να πει μια κουβέντα για τις δηλώσεις Πολάκη. Πώς να
πει!!! Αφού συμμετέχουν γραβατομένοι στα εγκαίνια, στις κορδέλες που κόβει ο Πολάκης. Πώς να πουν; Όταν την ίδια στιγμή
το Λαϊκό Νοσοκομείο διακόπτει τις χειρουργικές επεμβάσεις
με απόφαση γραπτή του Διοικητή και ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-

ΔΗΝ , επικεφαλής της παράταξης 3Α και πρόεδρος του Σωματείου του Λαϊκού, καταγγέλλει την ΠΟΕΔΗΝ που αναδεικνύει το
ζήτημα και όχι τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Λαϊκού.
Η ανακοίνωση του Σωματείου του Λαϊκού, κοινοποιείται στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από το Γραφείο Τύπου του Αν.
Υπουργού Υγείας!!!! Και μετά ζητάνε ψήφους από τους εργαζόμενους.
Δέστε την απόφαση του Διοικητή του Λαϊκού Νοσοκομείου
(σελ.5) και από κάτω του Σωματείου Εργαζομένων και βγάλτε
συμπεράσματα!!!

Γ.Μ.
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ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ
Στην ΠΟΕΔΗΝ δραστηριοποιούνται παρατάξεις, μεμονωμένοι υποψήφιοι. Προσπαθούν με την πολιτικοσυνδικαλιστική τους δράση και προσέγγιση να πείσουν
τους εργαζόμενους να τους εμπιστευτούν με την ψήφο
τους. Επιδοκιμάζονται ή αποδοκιμάζονται. Θεμιτό στα
πλαίσια της Δημοκρατικής λειτουργίας του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Μάλιστα καμιά φορά ο φανατισμός
υπερβαίνει τα εκσκαμμένα!!! Θα έλεγα και πάλι θεμιτός. Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ έρχεται. Όλοι θέλουν να
καταγράψουν δυνάμεις!!!
Στην ΠΟΕΔΗΝ όμως υπάρχει και μία παράταξη η φιλοκυβερνητική που όμοιά της δεν έχουμε ματαδεί. Είναι η παράταξη των Διοικητών των Νοσοκομείων. Και
για να εξηγούμαστε όχι όλων. Υπάρχουν Διοικητές
που σέβονται την πολιτική θέση που υπηρετούν και
προσπαθούν εν’ μέσω δυσκολιών να κάνουν τη δουλειά τους.
Υπάρχουν όμως Διοικητές με εντολή Πολάκη που ξεχύθηκαν και στήνουν ψηφοδέλτια για τη φιλοκυβερνητική παράταξη του Σύριζα. Δεν ενδιαφέρονται ή δεν
ψάχνουν εργαζόμενους με κάποια έστω ιδεολογική
συγγένεια. Ότι κόμμα να’ ναι. Αρκεί να έχουν αναφορά στον Διοικητή και να ψηφίσουν την παράταξη του
Σύριζα στις εκλογές της ΠΟΕΔΗΝ.
Δεν εξετάζουν ιδεολογίες, δεν κρίνουν προγράμματα
συνδικαλιστικά. Τους νοιάζει να εξυπηρετήσουν τον

Διοικητή. Να βρεθούν στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ.
Να συμβάλλουν να ανατραπεί η πλειοψηφία της παράταξης ΔΗΣΥ κατ’ εντολή του Πολάκη. Δεν ασκούν
κριτική σε μια Κυβέρνηση που εφαρμόζει Μνημόνια.
Έθαψαν τις επαναστατικές κορώνες για κατάργηση
των Μνημονίων και ανάκτηση των απωλειών. Το αντιμνημονιακό όπλο παρά πόδας. Τώρα για την καρέκλα.
Οι Διοικητές στις αρμοδιότητες που ανέλαβαν από τον
Πολάκη, είναι και η εμπλοκή τους στη συγκρότηση
ψηφοδελτίων του Σύριζα- ΠΟΕΔΗΝ. Αλήθεια για φανταστείτε να γίνουν Εθνικές Εκλογές και να αλλάξει
η Κυβέρνηση. Τι θα απογίνουν οι αντιπρόσωποι των
Διοικητών. Η επόμενη Κυβέρνηση θα επιλέξει άλλους
Διοικητές στη θέση τους. Ποια θα είναι μετά η αναφορά τους; Θα είναι επί ξύλου κρεμάμενοι. Θα ψάχνονται.
Υπάρχουν όμως και συνάδελφοι σε αυτά τα ψηφοδέλτια που εκβιάστηκαν για να συμμετέχουν. Εκβιάστηκαν με καθαιρέσεις – μετακινήσεις από τους Διοικητές. Δικαιολογείται η απόφασή τους. Οι συνάδελφοι
αυτοί στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ θα τιμωρήσουν
διπλά τους Κυβερνητικούς Συνδικαλιστές. Και γιατί
εκβιάστηκαν!!! Και για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο
Σύριζα οι οποίες μας πήραν και τα σώβρακα!!!

Γ.Μ.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Διαμαρτύρεται
η σύμβουλος του Υπουργού για έλλειψη σεντονιών
στη χειρουργική κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, σε δικό της ασθενή και φταίνε όλοι πλην του
προϊσταμένου της, Αν. Υπουργού Υγείας; Στην Ελλάδα
του Πολάκη.
Φταίνε οι Νοσηλευτές και οι γιατροί. Φταίει ο Προϊστάμενος Νοσηλευτής Υπηρεσίας, ο οποίος καθαιρέθηκε από Προϊστάμενος για ώρες, αλλά επανήλθε
μπροστά στη γενική κατακραυγή. Φταίει το παρακράτος που έβαλε στόχο την Κυβέρνηση με τα πλοκάμια
τους γιατρούς και τους Νοσηλευτές, οι οποίοι υπονομεύουν την Κυβέρνηση, θέτοντας επίτηδες σε κίνδυνο
την ζωή των ασθενών.
Ο Διοικητής στη μέση πραγματικά μεταξύ Υπουργού
και Εργαζομένων, τα έχασε. Δεν ήξερε τι να πράξει.
Απ’ τη μια οι εντολές του προϊσταμένου του, από την
άλλη οι στοχοποιημένοι εργαζόμενοι. Πώς να σταθεί
μετά σε ένα Νοσοκομείο υλοποιώντας τα λεγόμενα
Πολάκη και πώς να αντιμετωπίσει τον Πολάκη εάν τον
αδειάσει. Βρήκε τη λύση. Κάλεσε τον Προϊστάμενο,
τον καθαίρεσε και σε λίγες ώρες πήρε πίσω την καθαίρεση. Διέταξε ΕΔΕ για τα σεντόνια, ενώ ξέρει ότι το
Νοσοκομείο δεν διαθέτει σεντόνια. Ξέρει ότι ζητείται
από τους ασθενείς να φέρουν από το σπίτι τους ανα-
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λώσιμο υλικό, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες.
Τα περίφημα 200 σεντόνια που βρέθηκαν μετά την
οργή Πολάκη, παραδόθηκαν από τον προμηθευτή μετά
το συμβάν.
Διακόσια σεντόνια δεν φτάνουν εν’ τω μεταξύ για τίποτα. Ένα Νοσοκομείο 700 κλινών όπως το Σισμανόγλειο, χρειάζεται 3000 σεντόνια τουλάχιστον κάθε
ημέρα. Την επόμενη ημέρα αντικαθίστανται τα σεντόνια ή και την ίδια ημέρα πολλές φορές. Πηγαίνουν για
πλύσιμο στα πλυντήρια. Το πλύσιμο και σιδέρωμα, διαρκεί ημέρες (ανάλογα τη δυναμική των πλυντηρίων).
Εντύπωση προξενεί η δήλωση Πολάκη για παρακράτος και πλοκάμια. Η οργή του για να χαϊδέψει τα αυτιά
του δικού του ανθρώπου που δεν βρήκε σεντόνια. Τα
κρύβει το παρακράτος είπε!!! Αν είναι έτσι θα πρέπει
να βρει ποιοι συγκροτούν το παρακράτος. Να προστατέψει τη Δημόσια Υγεία. Αυτός είναι ο ρόλος του
Υπουργού Υγείας από το Σύνταγμα. Όχι οι κουταμάρες
μέσω facebook.
Εάν πάλι λειτουργεί παρακράτος το οποίο δημιουργεί πλασματικές ελλείψεις στα Νοσοκομεία, γιατί σε
άλλες περιπτώσεις καταγγελιών από μη γνωστούς και
κολλητούς, κατακεραυνώνει τους ασθενείς και τους
συνοδούς, όταν διαμαρτύρονται για την έλλειψη σεντονιών και υλικών στα Νοσοκομεία. Γιατί και τότε δεν
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φταίει το παρακράτος και φταίνε τα μέσα της διαπλοκής, οι Δημοσιογράφοι, η ΠΟΕΔΗΝ που τα ανακαλύπτουν.
Η αλήθεια είναι ότι τα Νοσοκομεία εμφανίζουν αυταπόδεικτες ελλείψεις λόγω μειωμένων κονδυλίων.
Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από το δάκτυλο του Αν.
Υπουργού Υγείας. Αντιληφθήκαμε όλοι όμως την νοοτροπία του Αν. Υπουργού Υγείας. Για τα στραβά φταίνε
όλοι οι άλλοι πλην της Κυβέρνησης Σύριζα- ΑΝΕΛ.

Οι συνεργάτες του και οι Συριζαίοι αυλοκόλακες αποτελούν την άρια φυλή του τόπου που πρέπει να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση!!! Αναμένουμε από
την συνδικαλιστική παράταξη των Διοικητών των Νοσοκομείων (Σύριζα) να καταδικάσει τις αλλοπρόσαλλες πράξεις, του Αν. Υπουργού Υγείας. Σιγή ιχθύος.
Και μετά ζητάνε από τους εργαζόμενους, κατά Σύριζα
παρακράτος, την ψήφο τους. Βέβαια θα πάρουν την
απάντηση που τους αρμόζει.
Γ.Μ.

Ημερίδα στη Λαμία από το Σωματείο Εργαζομένων του
Νοσοκομείου για τα προβλήματα και τις προοπτικές της
Δημόσιας Υγείας στη Στερεά Ελλάδα
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Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμία, ήταν η οργάνωση, το
Σάββατο 15/12/2017, Ημερίδας για την ανάδειξη των
δυσχερειών και τις προοπτικές της Δημόσιας Υγείας,
όχι μόνο στη Λαμία αλλά σε όλη την περιφέρεια. Κλήθηκαν τα Σωματεία των Νοσοκομείων, των Κέντρων
Υγείας, του ΕΚΑΒ της περιοχής, εκπρόσωποι των οποίων παρουσίασαν με στοιχεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρουσία της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ.
Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Νοσοκομείων, είναι ότι
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην παροχή των υπηρεσιών εξαιτίας της υποχρηματοδότησης
και υποστελέχωσης. Όλοι ανέδειξαν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, τα οποία προέρχονται από την έλλειψη
Προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
Επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ που συχνά
προβάλει τη ραγδαία μείωση το προσωπικού. Βασικές
ειδικότητες Ιατρών λείπουν, κλινικές λειτουργούν με
έναν ή δύο γιατρούς, κλειστές ΜΕΘ και μιλάμε για Νοσοκομεία που εφημερεύουν κάθε ημέρα. Νοσοκομεία
αναπτυγμένα πάνω στον Εθνικό Οδικό άξονα, χωρίς δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των
ασθενών εξαιτίας των ελλείψεων.
Με στοιχεία οι εκπρόσωποι των Σωματείων, ανέδειξαν ότι το ισοζύγιο αποχωρήσεων-προσλήψεων Νοσηλευτικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια είναι αρνητικό και μάλιστα συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού
που υπηρετεί με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Άλλο ένα μείζον ζήτημα που έθεσαν οι εκπρόσωποι
των Σωματείων, είναι αποψίλωση του Νοσηλευτικού
Προσωπικού με ρουσφετολογικές μετακινήσεις προς
άλλους φορείς ή άλλες ειδικότητες.
Μελανές ήταν οι περιγραφές των εκπροσώπων, στην
κατάσταση των υποδομών και του εξοπλισμού. Εγκαταλειμμένα κτίρια, κλειστές κλινικές, χαλασμένα ή μη
λειτουργικά βασικά ιατρικά μηχανήματα, όπως οι αξονικοί.
Εξέφρασαν την αγωνία για την συρρίκνωση της λειτουργίας Νοσοκομείων και την αγωνία για το μέλλον

τους. Και όμως. Οι παρόντες εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ένας Βουλευτής του Σύριζα, η Διοίκηση της ΥΠΕ,
ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας, αν και παραδέχθηκαν ότι υφίστανται προβλήματα, ενοχλήθηκαν με
τη δημοσιοποίηση, επειδή όπως είπαν κατ’ αυτόν τον
τρόπο συκοφαντείται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Στη
γραμμή Πολάκη.
Αλήθεια όταν ήταν στη αντιπολίτευση οι ίδιοι, η ανάδειξη των προβλημάτων γιατί ήταν η ενδεδειγμένη λύση
και τώρα αποτελεί συκοφαντία; Δεν τους ενδιαφέρει η
δυσφήμηση ή όχι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πολιτικό κόστος.
Εξάλλου τα στοιχεία είναι καταλυτικά.
Στα Δημόσια Νοσοκομεία αυξάνεται η ζήτηση ημέρα
με την ημέρα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν είναι
δυνατόν οι Διοικήσεις των Σωματείων να σιωπούν προκειμένου η Κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει πολιτικό
κόστος. Είναι καταστατική υποχρέωση των Σωματείων
η ανάδειξη των δυσχερειών στην παροχή των Υπηρεσιών Υγείας. Είτε το θέλουν, είτε όχι. Πήραν εντολή με
την ψήφο των εργαζομένων να αναδεικνύουν τα προβλήματα. Εκτός και η κυβέρνηση προτείνει την Ιαπωνικοποίηση του Συνδικαλιστικού κινήματος. Να φοράνε
μαύρο περιβραχιόνιο και να λένε ότι απεργούν!!! Η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει τη σιωπή με την
επίκληση ότι ενδεχομένως τα πράγματα με την επόμενη
Κυβέρνηση θα είναι χειρότερα.
Αυτά τα λένε οι συνάδελφοι, που είναι και με την
Κική και με την Κοκό. Έχουν συνθηκολογήσει με την
Κυβέρνηση και προσπαθούν όπου τους παίρνει, να το
παίζουν και επαναστάτες. Για τα ψηφαλάκια στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ ενδιαφέρονται και μόνο.
Όποια Κυβέρνηση και να είναι, οι Συνδικαλιστές κρίνουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν και αναδεικνύουν
τα προβλήματα. Επιζητούν λύσεις. Οπότε στο κενό ο
έμμεσος εκβιασμός να κηρύξουμε ΟΜΕΡΤΑ.
Και μάλιστα με έναν Πολάκη που αποκαλεί τους Γιατρούς και τους Νοσηλευτέ`ς παρακρατικά πλοκάμια!!!

Γ.Μ.
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σχόλιο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
Η Δημόσια Υγεία δεν φτιάχνει με δίκη προθέσεων,
με ευχολόγια και με επικοινωνιακή προσέγγιση των
μειζόνων προβλημάτων από τη μεριά της κυβέρνησης για πολιτικές σκοπιμότητες. Προβλήματα που
σχετίζονται με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Δυστυχώς οι Μνημονιακοί Δημοσιονομικοί στόχοι, αναζητήθηκαν μονομερώς όλα τα χρόνια της κρίσης από τη μείωση των συντάξεων, των
μισθών και την περικοπή των κοινωνικών δαπανών.
Από τον κανόνα αυτόν δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί
η Δημόσια Υγεία.
Η Κυβέρνηση δεν έλαβε λαϊκή εντολή να σκίσει
τα Μνημόνια, αλλά να εφαρμόσει το παράλληλο πρόγραμμα με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Να
βρει χρήματα από τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή και να χορηγήσει στα κοινωνικά αγαθά. Απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι οι Κυβερνήσεις θυμούνται τη φοροδιαφυγή πριν τις εκλογές, ως κόμματα
αντιπολίτευσης και την ξεχνάνε αμέσως μετά όταν
γίνονται Κυβέρνηση. Μάλιστα η Κυβέρνηση νομοθέτησε το παράλληλο πρόγραμμα στην υγεία από τον
Φλεβάρη του 2016 (ν. 4368/2016) αλλά έμεινε καινός
περιεχομένου.
Εφαρμόστηκε μόνο σε δύο σημεία. Το πρώτο ήταν
το Νοσοκομείο της Σαντορίνης. Για πρώτη φορά λειτουργεί Ιδιωτικό Νοσοκομείο στα όρια του ΕΣΥ ως
Ανώνυμη Εταιρία. Εάν το είχαν πράξει αυτό προηγούμενες Κυβερνήσεις, οι Συριζαίοι θα είχαν πάρει
όπλα. Και το δεύτερο σημείο ήταν, η Δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων. Σωστό μέτρο γιατί οι ανασφάλιστοι ταλαιπωρούνταν χρόνια με τις τριμελείς
επιτροπές έγκρισης που είχαν συστήσει τα Νοσοκομεία, χωρίς όμως το εν’ λόγω μέτρο να συνοδευτεί με
επιπλέον χρηματοδότηση των Νοσοκομείων. Παρά
την αύξηση της ζήτησης, οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων μειώθηκαν και επιβαρύνθηκαν περαιτέρω χορηγώντας τα ακριβά φάρμακα που χορηγούσε
ο ΕΟΠΥΥ. Η Κρατική χρηματοδότηση μειώνεται. Η
ζήτηση σε υπηρεσίες αυξάνεται.
Πριν την κρίση οι συνολικές δαπάνες Υγείας ήταν
11% του ΑΕΠ ( με ένα ΑΕΠ που τότε ήταν 25% παραπάνω από σήμερα). Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας τότε
ήταν κοντά στο μέσο όρο των χωρών Ευρωπαϊκής
Ένωσης (7,5% του ΑΕΠ).
Σήμερα οι συνολικές δαπάνες Υγείας με βάση τα
στοιχεία του ΟΟΣΑ και την 20σέλιδη έκθεση της κομισιόν που δημοσιοποίησε για την κατάσταση της
Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας είναι 8,35% του ΑΕΠ.
Εξ’ αυτών των δαπανών το 59% είναι οι Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας και το άλλο 41% Ιδιωτικές. Μάλιστα
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η έκθεση της κομισιόν επικαλείται τον αριθμό των
ασθενών που προσβάλλονται από σοβαρές Νοσοκομειακές Λοιμώξεις ( 250-400 περιστατικά μηνιαία)
για να επισημάνει την τραγική κατάσταση. Πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Τριπλάσιο το ποσοστό Νοσοκομειακών
λοιμώξεων στα Νοσοκομεία της χώρας μας, από το
μέσο όρο των Νοσοκομειακών λοιμώξεων των άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 5% Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας δεν μπορεί να σταθεί Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Στη Μεγάλη Βρετανία ασκείται δριμεία κριτική στη
Κυβέρνηση για κατάρρευση του συστήματος εντοπίζοντας το πρόβλημα στη χαμηλή Δημόσια Δαπάνη
Υγείας που είναι 8,5% του ΑΕΠ (και τι ΑΕΠ). Συγκρίνουν τη χώρα τους με τη Γερμανία, τις Σκανδιναβικές
Χώρες που οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας είναι άνω
του 9% του ΑΕΠ.
Με 5% Δημόσια Δαπάνη Υγείας, συμβαίνουν 3 τινά.
Πρώτον οι πολίτες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Ειδικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη πληρώνεται από
τις τσέπες των ασφαλισμένων. Το βιβλιάριο ασθενείας απέκτησε διακοσμητικό χαρακτήρα. Με τον
λειψό κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ, οι ασθενείς
πληρώνουν τους γιατρούς από τις τσέπες τους και
σε πολλές περιπτώσεις τα φάρμακα (διαφορά μεταξύ
γενέσημου και πρωτότυπου, 1 ευρώ τη συνταγή, 25%
συμμετοχή).
Δεύτερον υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθότι τα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις. Θέτουν μπάτζετ για
χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες.
Τρίτον τα Νοσοκομεία δεν είναι σε θέση να ανανεώσουν, να συντηρήσουν, να συμπληρώσουν τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τον Ιατροτεχνολογικό τους
εξοπλισμό. Οι ασθενείς αναγκάζονται να διακομίζονται σε τρία – τέσσερα Νοσοκομεία για να βρουν ιατρικά μηχανήματα, εργαστήρια, προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υγείας.
Ακόμη και το 5% της Δημόσιας Δαπάνης είναι πλασματικό καθότι οι υπηρεσίες ραγδαία μετατρέπονται
σε ανταποδοτικές και ανταγωνιστικές.
Αυξήθηκε η υγειονομική περίθαλψη 2% με το νόμο
Κατρούγκαλου και επεκτάθηκε και στις επικουρικές
συντάξεις. Το μέτρο αυτό αποδίδει 800 εκ. ευρώ, τα
οποία όμως κατευθύνονται για πληρωμές των συντάξεων. Σταδιακά η Δημόσια Δαπάνη Υγείας θα καλύπτεται εξολοκλήρου από τους πολίτες με εισφορές
φόρους και συμμετοχή
Η Κυβέρνηση που ως αντιπολίτευση σιχτίριζε την
ΕΣΑΝ Α.Ε. ετοιμάζεται να μετατρέψει τις υπηρεσίες
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σε ανταγωνιστικές – ανταποδοτικές με εργαλείο την
Ανώνυμη Εταιρία που την βάπτισε Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
Α.Ε. Δηλαδή η ΕΣΑΝ Α.Ε. με άλλο όνομα.
Πειραματικά αναλαμβάνει έργο από 1-1-2018 και
από τον Ιούλιο 2018 θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να κοστολογεί τις υπηρεσίες και να κατανέμει
τους πόρους στα Νοσοκομεία, Δημόσια και Ιδιωτικά,
με κριτήριο την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστηκότητα. Το κόστος των υπηρεσιών θα αναλαμβάνουν
έμμεσα (εισφορές , φόροι) και άμεσα (από την τσέπη
τους) οι πολίτες. Η Κρατική χρηματοδότηση με τον
προϋπολογισμό που ψηφίζεται στη Βουλή για το έτος
2018, μειώνεται 350 εκ. ευρώ στα Νοσοκομεία και
266 εκ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ σε σχέση με το έτος 2017.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το όριο δαπανών
παραμένει ίδιο. Από πού θα καλυφθεί. Ένα μέρος
από τον ΕΟΠΥΥ και τις δικές μας εισφορές και το άλλο
μέρος με την αγορά υπηρεσιών από τους χρήστες.
Που είναι λοιπόν η Δημόσια Υγεία που την εγγυάται
ο Κρατικός Προϋπολογισμός; Που ξανακούστηκε; Η
εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού αναφέρει
ότι τα χρήματα στα Νοσοκομεία θα καλυφθούν από
τον ΕΟΠΥΥ. Πόσα; Πως; Τίποτα!!! Και μετά λένε ότι
κάνουν πολιτική Δημόσιας Υγείας.
Θα μηδενίσουν την Κρατική Χρηματοδότηση και
τα Νοσοκομεία θα λειτουργούν ανταποδοτικά. Ανταποδοτικοί πόροι είναι οι όποιες επιχορηγήσεις του
ΕΟΠΥΥ, οι εισπράξεις από τα απογευματινά ιατρεία,
οι εισφορές, η αγορά υπηρεσιών μέσω της Ανώνυμης
Εταιρίας κοστολόγησης των υπηρεσιών. Ο ΕΟΠΥΥ θα
έπρεπε να λαμβάνει 0,6% του ΑΕΠ κρατική χρηματοδότηση κατ’ έτος και λαμβάνει το έτος 2018 μόνο
100 εκ. ευρώ. Το έτος 2019 θα μηδενισθεί η Κρατική
Χρηματοδότηση. Γιατί; Επιδιώκουν την λειτουργία
του μόνο από έσοδα που θα προέρχονται από τους
χρήστες και τις εισφορές.
Και όμως οι εισφορές αυξάνονται και οι παροχές του ΕΟΠΥΥ μειώνονται. Οι πολίτες αναγκάζονται
για χρόνιες παθήσεις να βάζουν το χέρι στην τσέπη
για υλικά και φάρμακα. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη
καταρρέει από την έλλειψη προσωπικού και υλικών.
Η ΠΟΕΔΗΝ δικαιώθηκε για τις θέσεις που πρόβαλε για την εμβαλωματική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τα ΤΟΜΥ που θα λειτουργήσουν όσα λειτουργήσουν τελικά ως ΚΕΠ υγείας. Ο
κος Τσίπρας γι’ αυτό εγκαινιάζει για δεύτερη φορά
τον Εύοσμο. Η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε στη δημοσιότητα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Υγείας
στη χώρα, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη Ιατρών ειδικευμένων, Νοσηλευτών και υλικών.
Συντηρείται από εράνους και Δωρεές. Οι Δωρεές είναι καλές. Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν το
Κράτος. 25.000 μειώθηκε το μόνιμο προσωπικό των
Νοσοκομείων τα τελευταία 8 χρόνια. Επί των ημερών

Σύριζα- ΑΝΕΛ 7000. Στη θέση τους προσλήφθηκαν
ελάχιστοι υπάλληλοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης που είναι στον αέρα και δεν πληρώνονται τα
δεδουλευμένα τους. Ένας Νοσηλευτής για 40 ασθενής στη κάθε κλινική. 800.000 ρεπό οφείλονται στους
Νοσηλευτές των Δημόσιων Νοσοκομείων που εργάζονται πάνω από τα όρια της εργασιακής εξουθένωσης με οφειλόμενα δεκάδες ρεπό και κανονικές
άδειες. Αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι, μυωσκελετικά προβλήματα και όμως δεν είναι ενταγμένοι στα
ΒΑΕ.
Δεν τηρήθηκαν καν οι Μνημονιακές δεσμεύσεις
για κάθε 5 ή 4 ή 3 αποχωρήσεις, 1 πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Γι’ αυτό κινδυνεύουν οι ζωές των
ασθενών. Χιλιάδες καρκινοπαθείς αποκλείονται από
την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου,
αναβάλλονται Χημειοθεραπείες, δεν λειτουργούν οι
αξονικοί τομογράφοι, απέραντες είναι οι λίστες αναμονής για ΜΕΘ. Οι ΜΤΝ διαλυμένες με αποτέλεσμα
να μειώνεται το προσδόκιμο ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών (το λένε οι ίδιοι). Αιμοδυναμικά τμήματα δεν λειτουργούν, κτιριακή εγκατάλειψη, ιατρικά
μηχανήματα, μπάχαλο κ.α.
Παράδειγμα από την Αττική έως τη Θεσσαλία 370
χιλιόμετρα απόσταση λειτουργεί ένας αξονικός τομογράφος στη Λαμία όλο το 24ωρο που συχνά λόγω
παλαιότητας είναι χαλασμένος και 8 κλίνες ΜΕΘ στο
Νοσοκομείο της Λαμίας. Έχουμε ένα Κέντρο Υγείας
φάντασμα στα Καμένα Βούρλα .
Δυστυχώς η Δημόσια Υγεία βουλιάζει. Απαιτούνται
κονδύλια και προσωπικό.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
Η πρότασή μας είναι η
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
σύγκληση των Δημόσιων Δαπανών Υγείας με Αριστοτέλους 22
Αθήνα
το μέσο όρο των χωρών 10433
Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Fax: 210.52.34.589
μέσω του πρωτογενούς
πλεονάσματος. Η άμεση εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
αναδρομική πρόσληψη (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
από
μόνιμου προσωπικού με συντάσεται
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
την αναλογία που προέ- πληροφορίες
βλεπαν τα Μνημόνια από γραμματεία
210.52.24.604
το έτος 2010. Δηλαδή
άμεση προκήρυξη και email
poedhn@otenet.gr
πρόσληψη 10.000 μονίηλεκτρονική σελίδα
μων υπαλλήλων και ομα- www.poedhn.gr
λοποίηση των προσλήσελιδοποίηση
ψεων 3.000 κατ’ έτος από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
εδώ και στο εξής.
εκτύπωση
Έτσι ανακάμπτει το σύ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
στημα. Και όχι με ψέμα- Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
κατ’ ανάγκη και τη θέση της
τα!!!
ΠΟΕΔΗΝ

Γ.Μ.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
Πρωτ. Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
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