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ΧΗΜΙΚΆ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
Συνδικαλιστικά Στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ έφαγαν άγριο
ξύλο από τα ΜΑΤ.
Άρπαξαν τη ντουντούκα της ΠΟΕΔΗΝ την ώρα των επιθέσεων και της ρήψης χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ.
Το ξύλο το φάγαμε κατ’ εντολή Τσακαλώτου.
Κατέσχεσαν την ντουντούκα και βρίσκεται όπως μας
είπε η Αστυνομία στην Διεύθυνση Ασφαλείας για ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τι δακτυλικά αποτυπώματα θα βρουν στη ντουντούκα; Αποτυπώματα τρομοκρατών;
Το να καταγγείλεις όλα αυτά είναι πολύ λίγο!!!
Άκαρπη η συνάντηση της ΠΟΕΔΗΝ με τον κο Τσακαλώτο!!!
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Τα όσα ζήσαμε σήμερα θυμίζουν σκηνές από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Οι αστυνομικές δυνάμεις να επιτίθονται
κατ’ επανάληψη στα συγκεντρωμένα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Να
επιτίθονται, να κλωτσάνε, να βαράνε με πόδια και ασπίδες.
Να μας κτυπάνε με μανία. Επιτίθονταν σε έξαλλη κατάσταση. Πήραν το νόμο στα χέρια τους. Όπως σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Έσπαγαν και έριχναν αιχμηρά αντικείμενα
κατά των συνδικαλιστικών στελεχών της ΠΟΕΔΗΝ. Απαράδεκτα πράγματα!!!
Μας έριξαν χημικά εξ επαφής, κατάμουτρα για να μας
προκαλέσουν ζημιά. Ήθελαν αίμα!!!
Όλα αυτά κατ’ εντολή Τσακαλώτου, αφού ήταν η τέταρτη φορά που αρνούνταν το ραντεβού.
Πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά και οφθαλμολογικά προβλήματα. Άλλοι σοβαρότερα και
κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.
Ντροπή για μια κυβέρνηση σε Δημοκρατική χώρα!!!
Έγινε και το εξής ασύλληπτο!!! Δεν έχει ξανασυμβεί!!!
Πάνω στις επιθέσεις των ΜΑΤ άρπαξαν την ντουντούκα της
ΠΟΕΔΗΝ και τη κατέσχεσαν. Την ζητήσαμε από τον Διευθυντή της Αστυνομίας. Το αρνήθηκε. Μας ενημέρωσαν ότι η
ντουντούκα κατασχέθηκε και βρίσκεται ήδη στην Διεύθυνση Ασφαλείας για ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που φέρει!!!
Τι θυμίζει αυτό!!!
Πότε και ποιοι κατέσχεαν τα μέσα μετάδοσης μηνυμάτων των απεργών, των διαδηλωτών;;;
Τελικά εδέησε να μας δεχτεί ο κος Τσακαλώτος με συνάντηση που έκλεισε έντρομος ο Διευθυντής του γραφείου του στο Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και αυτό γιατί ήμασταν
αποφασισμένοι να μείνουμε εκεί μέχρι την νύκτα. Έκανε
ότι δεν γνώριζε τίποτα ο κος Τσακαλώτος κατά τη συνάντηση για όσα προηγήθηκαν!!! Την πάπια ο κος Τσακαλώτος.
Του ζητήσαμε να επιστραφεί η ντουντούκα της ΠΟΕΔΗΝ
και άλλαλος. Δεν παρενέβη. Να πούμε προκαταβολικά στον
Υπουργό ότι η ντουντούκα φέρει τα δακτυλικά αποτυπώματα του Προέδρου και στελεχών της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν έχει
δακτυλικά αποτυπώματα τρομοκρατών. Εκτός και εάν οι
διαδηλωτές κατά των Μνημονίων για την κυβέρνηση θεωρούνται τρομοκράτες. Συγχαρητήρια, είναι η πρώτη κυβέρνηση που κατάσχει ντουντούκες!!!
Απίστευτο αλλά αληθινό!!! Με αγωνία περιμένουμε την
διερεύνηση των δακτυλικών αποτυμάτων!!!
Του ζητήσαμε να εκδώσει δελτίο τύπου καταδίκης της
βίας κατά διαδηλωτών από τα ΜΑΤ και επίσης αρνήθηκε.
Στη συνάντηση με τον κο Τσακαλώτο θέσαμε τα ζητήματα της αύξησης των δαπανών για την Υγεία στο μέσο όρο
των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχαν
δεσμευθεί την άνοιξη του έτους 2016, την κατάργηση του
κανόνα για κάθε μια αποχώρηση υπαλλήλου από εδώ και
στο εξής προβλέπει μία πρόσληψη που παγιοποιεί τις ση-

μερινές τραγικές ελλείψεις προσωπικού και την οριστική
μη αναπλήρωση των 25.000 αποχωρησάντων υπαλλήλων τη
περίοδο των μνημονίων, την μη περικοπή του επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που το μαθαίνουμε
ότι θα συμβεί από την Έκθεση Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης την οποία υπέγραψε ο κος
Τσακαλώτος, την ένταξη μας στα ΒΑΕ και την μονιμοποίηση των 12.000 συμβασιούχων στα Νοσοκομεία, την Υγεία,
την Πρόνοια και το ΕΚΑΒ με επανασύσταση των οργανικών
θέσεων στο υποστηρικτικό προσωπικό.
Ο κος Τσακαλώτος μας είπε ότι από το υπερπλεόνασμα των 3,5δις ευρώ θα δει πόσο θα μοιράσει στην υγεία
και πως. Αλλά το ποσό θα είναι μικρό. Ξεκαθαρίσαμε ότι
εμείς δεν θέλουμε λεφτά από τα ματωμένα πλεονάσματα ή
υπερπλεονάσματα που δημιουργούνται από την μείωση των
συντάξεων, των μισθών, από φόρους, από την περικοπή των
κοινωνικών δαπανών, το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας κ.λ.π.
Του θυμίσαμε το παράλληλο πρόγραμμα. Να βρει χρήματα από την φοροδιαφυγή. Ο κος Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Μας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καλυτερέψουν τα πράγματα στην Δημόσια Υγεία και την Πρόνοια.
Είπε ξεκάθαρα ότι θα υπάρξουν περικοπές στο Επίδομα
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
«Νίπτει τας χείρας του» για την ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και τους συμβασιούχους.
Άφησε ανοικτό το ζήτημα της συνέχισης της ομηρίας των
συμβασιούχων και δήλωσε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την ένταξή μας στα ΒΑΕ.
Ο κος Τσακαλώτος τελικά είναι ο πιο τυχερός Υπουργός
Οικονομικών στην περίοδο των Μνημονίων.
Αντικατέστησε τον καταστροφικό κο Βαρουφάκη και
παρότι υπέγραψε δύο Μνημόνια τα οποία εκτείνονται έως
το έτος 2060 μένει στο απυρόβλητο. Οι εργαζόμενοι παρέα
τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2060 που θα μας
ροκανίζουν μισθούς, συντάξεις, τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια.
Δεν τρώμε κουτόχορτο!!!
Θα μας βρίσκουν κάθε ημέρα μπροστά τους!!!
Άκαρπη η συνάντηση με τον κο Τσακαλώτο!!! Στο μόνο
που συμφωνήσαμε είναι ότι θα ξανασυναντηθούμε!!!
Ντροπή τέτοιες απαράδεκτες εικόνες από εκείνους
που θα καταργούσαν τα ΜΑΤ!!!
Τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τα ΜΑΤ δεν
προστατεύουν τις πόρτες των Υπουργείων – Επιτίθονται
στους διαδηλωτές!!!
ΠΡΟΟΔΟΣ!!!
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ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΌ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΚΑ Θ. ΦΩΤΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΎΣ ΤΗΣ ΠΡΌΝΟΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΕΔΗΝ με την Αν. Υπουργό Εργασίας κα Θ.
Φωτίου για τους επικουρικούς της Πρόνοιας

Την Τετάρτη 5/9/2018 η Αν. Υπουργός Εργασίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για συνάντηση ως συνέχεια
προηγούμενης συνάντησης. Θέσαμε το αίτημα της μετατροπής
των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου του υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού ή εάν αυτό το αρνείται η κυβέρνηση την
προκήρυξη θέσεων με μοριοδότηση που θα διασφαλίζει την
πρόσληψή τους.
Εξηγήσαμε ότι η αδράνεια του Υπουργείου οδηγεί σε μη
καταβολή της μισθοδοσίας κάθε μήνα και σε περισσότερο επικουρικό προσωπικό και μάλιστα κάποιοι αγανακτισμένοι παραιτούνται ή ακόμη και οι Διοικήσεις τους απολύουν.
Ταυτόχρονα στη συνάντηση θέσαμε τα ζητήματα των νέων
Οργανισμών των προνοιακών Μονάδων, την τεράστια έλλειψη προσωπικού που οδηγεί σε υποχρεωτικές μετακινήσεις
προσωπικού και καταργήσεις δραστηριοτήτων, την ιδιαίτερη
σπουδή που δείχνουν οι Διοικήσεις να συμβεβληθούν με ιδιωτικές εταιρείες (έναντι αμοιβής) για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Η Υπουργός απάντησε ότι έχει καταλήξει σε προκήρυξη
280 θέσεων μονίμων υπαλλήλων σε αντίστοιχες ειδικότητες

και φορείς με τους υπηρετούντες επικουρικούς. Με αυξημένη
μοριοδότηση που θα προβλέπεται (δεσμεύτηκε) θα προσπαθήσουν να προσληφθούν οι υπηρετούντες.
Βρίσκεται σε εξέλιξη είπε ο διάλογος με τα Συναρμόδια
Υπουργεία. Καταληκτική ημερομηνία για ολοκλήρωση των
διαδικασιών της προκήρυξης θα είναι ο Σεπτέμβριος 2019 με
ταυτόχρονη παράταση των συμβάσεων.
Για όσους παραιτήθηκαν επειδή δεν πληρώνονται (περί
τους δέκα εργαζόμενους) ζητήσαμε και δεσμεύτηκε ότι μπορούν να επιστρέψουν στη δουλειά χωρίς δικαίωμα μισθού για
το διάστημα που έλειπαν.
Για άλλες προσλήψεις προσωπικού δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση.
Για τους οργανισμούς είπε ότι είναι έτοιμοι, βρίσκονται
στο στάδιο της υπογραφής από τα συναρμόδια Υπουργεία με
τα οποία έχουν γίνει οι συνεννοήσεις. Είναι στη διάθεση των
Σωματείων εάν τους ζητήσουν από τις Διοικήσεις.
Για την ακατανόητη βιασύνη Διοικήσεων να πάρουν μέτρα για τα προσωπικά δεδομένα και στο αίτημά μας για ενιαία
στάση των υπηρεσιών σε όλο το Δημόσιο τομέα, είπε ότι θα
παρέμβει.
Συμφωνήσαμε για νέα συνάντηση όταν θα καταλήξει το
Υπουργείο στη πρόταση για το επικουρικό προσωπικό.

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12.7 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πανελλαδική Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
της Πρόνοιας Πέμπτη 12/7/2018. Συγκέντρωση 11.30 έξω από το
Υπουργείο Εργασίας.
150 Επικουρικοί εργαζόμενοι στις Προνοιακές Μονάδες βρίσκονται στη πόρτα της εξόδου. Απολύονται παρότι δεν έληξαν οι
Συμβάσεις.
Τραγική υποστελέχωση στις Μονάδες Πρόνοιας. Στα 8 χρόνια των
Μνημονίων μειώθηκαν κατά 2.600 (στο μισό) και επί των ημερών
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 1.500
Συνάδελφοι,
Το Επικουρικό Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων βρίσκεται στον αέρα. Υπερέβησαν το 24μηνο εργασίας στο Δημόσιο
με συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις και το Ελεγκτικό Συνέδριο
όπως και στις Μονάδες Δημόσιας Υγείας θεωρεί άκυρες τις συμβάσεις τους.
Σε πολλές Προνοιακές Μονάδες δεν καταβάλλεται η μισθοδοσία των Επικουρικών και σε άλλες Μονάδες οι Διοικήσεις
παίρνουν αποφάσεις και λήγουν αυθαίρετα τις Συμβάσεις τους.
ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ!!!
Το Επικουρικό Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων είχε
έως σήμερα ενιαία αντιμετώπιση με το αντίστοιχο προσωπικό των
Μονάδων Δημόσιας Υγείας.
Οι Υπουργοί Υγείας προχώρησαν σε νομοθετική ρύθμιση η
οποία ούτε μετατρέπει τις Συμβάσεις σε Αορίστου Χρόνου, ούτε
προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση (κλειστή προκήρυξη) στον
επικείμενο διαγωνισμό. Οδηγεί σχεδόν όλους σε απόλυση γι’ αυτό
εκφράσαμε τις έντονες διαφωνίες μας. Η Αν. Υπουργός Εργασίας
κα Φωτίου τηρεί σιγή ιχθύος. Δεν την απασχόλησε το ζήτημα.
Η ΟΜΗΡΙΑ είναι επιστήμη για την κυβέρνηση. Πάνω από τους

περιθαλπόμενους και την καταστροφή των οικογενειών των Επικουρικών, βάζουν τα ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ.
Οι Προνοιακές Μονάδες στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού. Υπηρετούν 2.600 Προνοιακοί Υπάλληλοι σε 8.000 οργανικές θέσεις. Σήμερα εμφανίζονται 5.000 οργανικές θέσεις
λόγω καταργήσεων, συγχωνεύσεων Μονάδων και μη έκδοσης
των οργανισμών τους. Στα 8 χρόνια των Μνημονίων το προσωπικό
μειώθηκε κατά 2.600 και την τριετία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατά 1.500
υπαλλήλους. Οι Προνοιακές Μονάδες εργάζονται με το 45% του
αναγκαίου προσωπικού.
Παρότι η ζήτηση για περίθαλψη στις Προνοιακές Μονάδες
αυξάνεται η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να καταργεί, να
συγχωνεύει Μονάδες. Με μετακινήσεις προσωπικού από Μονάδα
σε Μονάδα προσπαθεί να μπαλώσει την τραγική υποστελέχωση.
Αντί να προσλαμβάνουν, απολύουν παρά το χάλι. 150 Επικουρικοί Προνοιακοί Υπάλληλοι είναι απλήρωτοι και στη πόρτα της
εξόδου από τις Προνοιακές Μονάδες πριν τη λήξη της Σύμβασης.
Φτάνει η κοροϊδία.
Την Πέμπτη 12/7/2018 προκηρύσσουμε Πανελλαδική Στάση
Εργασίας για όλο το προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων 11.00
– 15.00 και συγκέντρωση 11.30πμ έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29). Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την Αν.Υπουργό
Εργασίας.
Κυρία Φωτίου,
Τα γεμιστά θέλουν υλικά να παρασκευαστούν. Οι Προνοιακές Μονάδες για να περιθάλπουν ανήμπορους συμπολίτες μας
θέλουν προσωπικό, επαρκή στελέχωση. Εδώ αντί να προσλαμβάνουμε διώχνουμε 150 Επικουρικούς οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και είναι εκ των ουκ άνευ ότι καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες!!!
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Ο ΚΟΣ ΠΟΛΆΚΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΤΙΣ ΎΒΡΕΙΣ.
20.000€ ΣΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΙ 5.000€ ΣΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Ο κος Πολάκης μολύνει την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι
κοινός συκοφάντης και ψεύτης. Λειτουργεί ως ασπίδα σωτηρίας
του κου Τσίπρα.
Τέτοιες όμως συμπεριφορές πληρώνονται. Πληρώνονται και
με ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της δικαιοσύνης.
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ εξέδωσε ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμός 2447/2018) για την αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και η ΠΟΕΔΗΝ κατά του κου

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμηση.
Ο κος Πολάκης ανάρτησε στο facebook υβριστικά σχόλια
κατά του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και την ΠΟΕΔΗΝ για τις δηλώσεις στην εφημερίδα THE GUARDIAN οι οποίες αναφερόταν
στην ραγδαία αύξηση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε τριπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, εξαιτίας
των οποίων χάνουν πολλοί ασθενείς τη ζωή τους. Το δικαστήριο
επιδίκασε το ποσό των 20.000€ στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για

ηθική βλάβη και 5.000€ στην ΠΟΕΔΗΝ για προσβολή της φήμης
της, με τους νόμιμους τόκους.
Επίσης περίληψη της εν λόγω απόφασης να δημοσιεύσει
στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook) και καταβολή μέρος των δικαστικών εξόδων.

Σας κοινοποιούμε την ΑΠΟΦΑΣΗ.
Τα χρήματα θα διατεθούν 12.500€ στα Νοσοκομεία για αγορά
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 12.500€ στις οικογένειες των
θυμάτων των φονικών πυρκαγιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΑΚΗ
ΤΟ ΓΑΡ ΠΟΛΎ ΤΗΣ ΘΛΊΨΕΩΣ ΓΕΝΝΆ ΠΑΡΑΦΡΟΣΎΝΗ
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Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κύριος Π. Πολάκης, με
χτεσινό δελτίο τύπου του Γραφείου του, που αναφέρεται σε
πηγές (ποιες να είναι άραγε αυτές, εάν δεν είναι ο ίδιος;) κατόρθωσε να ξεπεράσει τον εαυτό του, αποδεικνύοντας για μία
ακόμα φορά πρωτίστως την έλλειψη πολιτικού και προσωπικού ήθους, που τον διακρίνει. Αφού έφτασε μέχρι του σημείου
να κατηγορήσει τους νεκρούς των πυρκαγιών γιατί «θόλωσαν
την εικόνα των εύστοχων χειρισμών της Κυβέρνησης στις φονικές φωτιές», αφού λέει ψέματα για την ώρα που μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες στα Νοσοκομεία απέδειξε για
μία ακόμα φορά, πόσο «καλή δουλειά» κάνει για λογαριασμό
του εντολοδόχου του κυρίου Τσίπρα, στο να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα φλέγοντα ζητήματα. Ασχολείται με
τα «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών», στοχοποιώντας για άλλη
μία φορά την Δικαιοσύνη.
Σε μια κίνηση, που αποδεικνύει περίτρανα, ότι απαξιώνει
πλήρως όλους τους οργανωμένους θεσμούς της Πολιτείας,
τους οποίους ως Υπουργός είναι υποχρεωμένος να σέβεται,
επιλέγει αυτή την φορά να επιτεθεί στην Πρόεδρο Πρωτοδικών, που «τόλμησε» να εκδώσει απόφαση εις βάρος του,
καταδικάζοντας τον να πληρώσει 25.000 ευρώ για όσα συκοφαντικά έχει γράψει στο FACEBOOK για την Ομοσπονδία και
τον Πρόεδρο της κύριο Γιαννάκο.
Κατά την προσφιλή τακτική του, ο κύριος Πολάκης αναζητά και πάλι οργανωμένους εχθρούς της Κυβέρνησης και του
ιδίου, τους οποίους εντοπίζει για άλλη μία φορά στην Δικαιοσύνη, γιατί απέρριψε το αίτημα του για αναβολή, όταν η αγωγή
της ΠΟΕΔΗΝ εις βάρος του είχε ήδη δικαστεί μία φορά τον Γενάρη 2018 χωρίς να ίδιος να «τιμήσει» την διαδικασία με την
παρουσία του και γιατί το νέο αίτημα αναβολής, σχετίζονταν
με «κοινοβουλευτικές του υποχρεώσεις», που τον εμπόδιζαν
να παραστεί στο Δικαστήριο! Θαρρείς και η Δικαιοσύνη είναι
υποχρεωμένη να προγραμματίζει, πότε θα δικάσει ανάλογα με
τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες του κυρίου Υπουργού!
Ξεχνά, βεβαίως, να αναφέρει ο κύριος Υπουργός, ότι το αίτημα αναβολής είχε υποβληθεί από την Δικηγόρο του, η οποία
και αποχώρησε μετά την απόρριψη του, χωρίς να παραμείνει
και να παραστεί για να υπερασπιστεί τα όσα ο κύριος Υπουργός, όπως διατείνεται ορθώς είχε πράξει. Ούτε βεβαίως, το
Δικαστήριο κοινοποιεί τις αποφάσεις του στους διαδίκους, οι
οποίοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο κάθε απόφασης μόλις
εκδίδεται, πράγμα, το οποίο ο ίδιος προφανώς δεν έπραξε, αν
και το Υπουργείο Υγείας διαθέτει πολλούς δικηγόρους.
Το σοβαρότερο δε ατόπημα του ως άνω Δελτίου Τύπου
είναι η ρητή και απερίφραστη δήλωση του κυρίου Πολάκη,
ότι δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με την απόφαση της Δικαιοσύνης! Όπως θα έπραττε κάθε Πολίτης, όπως θα έπρεπε
να πράττει κάθε Υπουργός μίας Κυβέρνησης Δημοκρατικής.
Γιατί ο κύριος Πολάκης θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι μόνο σε
Δημοκρατίες τύπου Μαδούρου, οι πολιτικοί είναι υπεράνω του
νόμου και των δικαστικών αποφάσεων. Και όλα αυτά, γίνονται
υπό την άτυπη κάλυψη της Κυβέρνησης, του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος παρακολουθεί σιωπηρά για μία ακόμα φορά
την εκτροπή του Υπουργού του, χωρίς να αντιδρά, όπως έχει

κάνει δεκάδες φορές στο παρελθόν, παρέχοντας του με τον
τρόπο αυτό την κάλυψη του.
Για την ουσία του υβριστικού παραληρήματος Πολάκη.
Ακριβές αντίγραφο λάβαμε 24 Ιουλίου 2018. Θεωρήσαμε
ότι δεν έπρεπε να την κοινοποιήσουμε τις πρώτες ημέρες της
τραγωδίας.
Ο κος Πολάκης θα έπρεπε να είναι πιο ταπεινός και μετρημένος απέναντι στις χιλιάδες οικογένειες που έχασαν δικούς
τους ανθρώπους από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας THE GUARDIAN περιελάμβανε εκτός των δικών μας δηλώσεων και ανακοινώσεων για το
μείζον ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, δηλώσεις
δύο ιατρών και στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης
και ελέγχου νόσων.
Ο κος Πολάκης λέει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήσαμε
είναι των ετών 2012 – 2014. Κοινοποιούμε αντίγραφο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΟΟΣΑ για το προφίλ
Υγείας 2017 στη χώρα μας.
Στο κεφάλαιο «Έλλειψη στρατηγικών διασφάλισης ποιότητας» όπως και στο κεφάλαιο «Η Μικροβιακή αντοχή συνιστά σημαντική απειλή για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα»
σελ. 10 αναφέρει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τα
υψηλά ποσοστά Νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Μάλιστα αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός μετά από μελέτες των περιστατικών λοίμωξης κυμαίνονται από 230 έως 450
περιστατικά το μήνα (διαφορά μεταξύ Νοσοκομείων). Σας το
κοινοποιούμε.
Ο κος Πολάκης ας ασχοληθεί και λίγο με τα Νοσοκομεία.
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο που βρίσκεται το πιο εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων και νοσηλεύει εγκαυματίες από τις
φωτιές, διαθέτει ένα μηχάνημα σε λειτουργία δερμοτόμο χειροκίνητο με το οποίο προσπαθούν οι γιατροί να αποκαταστήσουν τα τραύματα των εγκαυματιών. Χειροκίνητο τεχνολογίας
της περασμένης 20ετίας.
Δεν διαθέτει δερμοτόμους νέας τεχνολογίας ηλεκτρικούς
(μπαταρίας) που έχουν δυνατότητες ρύθμισης του πάχους και
πλάτους κοπής δέρματος, η μεγέθυνση των μοσχευμάτων είναι
πολύ μεγαλύτερη από ότι με το χειροκίνητο και αποφεύγονται
οι λοιμώξεις. Έφριξε ο Αυστραλός καθηγητής που βρέθηκε
στο Θριάσιο Νοσοκομείο να συμβάλλει στην αποθεραπεία των
εγκαυματιών.
Και μιλάμε για κόστος 10 – 15 χιλιάδες ευρώ!!!
Λυπούμαστε, κύριε Τσίπρα, για τον Υπουργό σας. Λυπούμαστε, που ο ευαίσθητος χώρος της υγείας, βρίσκεται αυτή την
στιγμή στα χέρια ενός ανθρώπου, που απαξιεί κάθε σοβαρό θεσμό αυτής της χώρας! Ένα πράγμα, θα πρέπει να γνωρίζουν τα
κυβερνητικά στελέχη μέσα στον ίλιγγο της εξουσίας, που τους
έχει καταλάβει.
Η δικαιοσύνη την οποία ο κος Πολάκης ευτελίζει είναι το
καταφύγιο για κάθε αδύναμο πολίτη. Η διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ
εκλέχθηκε πρόσφατα για τρία χρόνια. Διαθέτει νωπή εντολή
από 45.000 εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας,
το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια. Δεν λαμβάνουμε διαπιστευτήρια από
τον κο Πολάκη!!!

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ
ΨΕΜΑΤΑ – ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ – ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΕΣ
Είναι ακατανόητα όσα ζήσαμε από τη στάση των Αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη.
Η πορεία της ΠΟΕΔΗΝ την Παρασκευή 7/9/2018 «η πο-

λυπληθέστερη» από κάθε άλλη φορά κατέληξε στο Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης. Για πρώτη φορά συναντήσαμε παρατεταγμένα τα ΜΑΤ σε όλη την περίμετρο του Υπουργείου σαν
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να προστάτευαν κυβερνητικό κτίριο σε εμπόλεμη ζώνη.
Όπως είδαμε ήταν αποφασισμένοι να επιτεθούν στους εργαζόμενους με την πρώτη ευκαιρία όπως και το έπραξαν.
Τελικά συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα
Ξανθό που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση συμμετείχε
αντιπροσωπεία μελών Διοικήσεων Σωματείων της Μακεδονίας.
Θέσαμε την ατζέντα των αιτημάτων όπως την έχουμε
προσδιορίσει στα κείμενα της ΠΟΕΔΗΝ. Επίσης θέσαμε με
τους συναδέλφους (Κιλκίς, Αγ. Παύλος, ΑΧΕΠΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γιαννιτσά) το ζήτημα των συνδικαλιστικών διώξεων,
τα προβλήματα των Υγειονομικών Μονάδων της Μακεδονίας,
την άκαιρη τοποθεσία που επιλέγει να κατασκευασθεί το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.
Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα,
αλλά θα λυθούν τώρα που η χώρα βγήκε από τα Μνημόνια
όπως είπε.
Δεν δεσμεύτηκε για κάτι συγκεκριμένο.
Η επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ το Σάββατο το πρωί ήταν
μια κακόγουστη καλοστημένη στρατοκρατούμενη παράσταση με στημένους χειροκροτητές και κλακαδόρους. Σε αυτούς και μόνο δόθηκε η δυνατότητα να πλησιάσουν τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι υπόλοιποι βρισκόμασταν υπό ασφυκτικό
κλοιό σε κάθε βήμα από ασφαλίτες και αστυνομικούς.
Το απόγευμα του Σαββάτου στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων οι εργαζόμενοι έφαγαν τα χημικά της ζωής τους.
Σε τίποτα δε θύμιζε η Θεσσαλονίκη λειτουργία πόλης Δημοκρατικής χώρας. Στρατοκρατούμενη μέσα η έκθεση. Αστυνομοκρατούμενη έξω στη πόλη.
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
«Νεκροί στο Μάτι»
Ο κος Τσίπρας δικαιολογήθηκε ότι την ώρα του συντονιστικού 12 το βράδυ δεν γνώριζε για τους νεκρούς. Αποδεδειγμένα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ ο κος Πολάκης γνώριζε
δύο ώρες πριν την μεταφορά νεκρών στα Νοσοκομεία.
Οι μόνοι κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες που
συμμετείχαν στο συντονιστικό εκείνο το τραγικό βράδυ και
παρέμειναν στο πόστο τους είναι ο κος Τσίπρας και ο Πολάκης.
Αφού λοιπόν δεν απομακρύνθηκε ο Πολάκης από Υπουργός όπως οι άλλοι στον ανασχηματισμό, σημαίνει ότι ενημέρωσε και ως εκ τούτω γνώριζε την ύπαρξη νεκρών ο κος
Τσίπρας. Το έκρυψαν πιστεύοντας ότι θα κερδίσουν χρόνο.
Ο κος Τσίπρας παίρνει πάνω του τη δήλωση Πολάκη ότι οι
νεκροί θόλωσαν την εικόνα της Κυβέρνησης.
Ακόμη να ζητήσει ο κος Τσίπρας μία γενναία συγνώμη
«έξω από τα δόντια».
«Ρουσφέτια στην Υγεία»
Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. 800
στους 2100 συνολικά Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
επιπέδου Διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τμήματος στα
Νοσοκομεία καθαιρέθηκαν παράνομα με αποφάσεις των Διοικητών. 3,5 χρόνια Σύριζα – Ανέλ και ακόμη δεν συγκροτήθηκαν τα όργανα για να κάνουν τις επιλογές Προϊσταμένων
στα Νοσοκομεία. Παράνομα καθαιρέθηκαν με νόμο της ίδιας
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (Ν. 4369/2016)
Ότι θέλουν κάνουν οι Διοικητές. Εξάλλου ο Πολάκης είπε
ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια κατάληψης του Κράτους
από τον Σύριζα.
«Διαφθορά στην Υγεία»
Επικοινωνιακά αντιμετωπίζει τα φαινόμενα διαφθοράς η
Κυβέρνηση στην Υγεία.
Για τη Novartis και τις άλλες φαρμακευτικές εταιρίες είμαστε η μόνη χώρα που δεν επέβαλε πρόστιμα για παραβίαση
των κανόνων ανταγωνισμού. Ακόμη και η Τουρκία, η Ν. Κορέα επέβαλαν πρόστιμα.
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Τι κάνει 3,5 χρόνια τώρα η διορισμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού από τον κο Τσίπρα και την Κυβέρνησή του;
Ποιος δικάσθηκε για σκάνδαλα στην Υγεία;
«Καθολική πρόσβαση ανασφαλίστων»
Η πρόσβαση των ανασφαλίστων στις υπηρεσίες υγείας
που ξεκίνησε το 2013 και επεκτάθηκε το 2015 είναι μνημονιακή δέσμευση και την πληρώνουν οι πολίτες με την αύξηση της υγειονομική εισφοράς κατά 2% στον μισθό, τις συντάξεις και την επέκτασης στις επικουρικές συντάξεις. 800
εκατ. ευρώ το χρόνο πληρώνουμε επιπλέον τα οποία όμως
δεν προστέθηκαν στην υπάρχουσα κρατική χρηματοδότηση
για να είναι σε θέση τα Νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν την
αύξηση της ζήτησης. Εκτιμάται ότι η δωρεάν σωστά υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών, των προσφύγων και των
ανασφάλιστων κοστίζει 1 δις ευρώ κατ’ έτος στα Νοσοκομεία.
Και όμως εφέτος τα Νοσοκομεία θα λάβουν συνολικά από
Κρατική χρηματοδότηση και ΕΟΠΥΥ 1,5 δις ευρώ. Όσα και το
έτος 2015 πριν τη ρύθμιση για τους ανασφαλίστους.
Γι’ αυτό τα Νοσοκομεία στενάζουν από την έλλειψη κονδυλίων. Δεν διαθέτουν υγειονομικό, χειρουργικό και αναλώσιμο υλικό, χαλασμένοι αξονικοί και άλλα ιατρικά μηχανήματα κλπ.
«Προσωπικό: το ισοζύγιο – προσλήψεων αποχωρήσεων
από 2016 έως σήμερα είναι θετικό»
Για πρώτη φορά ο κος Τσίπρας δεν χρησιμοποιεί σε
ΔΕΘ νούμερα με χιλιάδες προσλήψεις Αντιλήφθηκε ότι εκτίθεται όταν επαναλαμβάνει όσα κατά καιρούς λέει ο Πολάκης.
Μίλησε πρώτη φορά για ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων. Μέχρι τώρα μίλαγε μόνο για προσλήψεις. Ξεκίνησε
όμως από το έτος 2016. Ξέχασε να βάλει μέσα και το έτος
2015 που είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Πράγματι το ισοζύγιο είναι θετικό. Συνολικά το τακτικό
προσωπικό του Υπουργείου Υγείας τον Ιανουάριο 2015 ήταν
79.023 και τον Ιούνιο 2018 είναι 79.352 (στοιχεία Ανθρώπινο
Δυναμικό Υπουργείο Δημόσια Διοίκησης). Μόνο 329 υπάλληλοι περισσότεροι. Που είναι η ενίσχυση με 18500 υπαλλήλους που είπε πέρυσι στη ΔΕΘ ο κος Τσίπρας; Ξέχασε να μας
πει επίσης ότι στα Νοσοκομεία λόγω ρουσφετολογικών μετακινήσεων, αποσπάσεων, μετατάξεων προς άλλους φορείς
εντός του Υπουργείου ή σε άλλα Υπουργεία το προσωπικό
επί των ημερών του μειώθηκε κατά 6073 υπαλλήλους. Τον
Ιανουάριο 2015 υπηρετούσαν 69223 υπάλληλοι και σήμερα
είναι 63150 (στοιχεία ESYnet).
«Εμβληματική Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης»
Εμβαλωματική και όχι Εμβληματική.
Από 239 ΤΟΜΥ που εξήγγειλε ότι θα λειτουργήσουν πέρυσι στη ΔΕΘ, λειτουργούν 69 με δανεικούς γιατρούς από
Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου και από πρώην Μονάδες του
ΕΟΠΥΥ. Βαπτίζουν τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου σε Μονάδες ΤΟΜΥ.
Όταν έχουμε συνεχείς θανάτους σε έκτακτα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα επειδή είναι κλειστά Κέντρα Υγείας και δεν έχουμε διασώστες του ΕΚΑΒ (Καμένα
Βούρλα, Μαργαρίτι, Κάλυμνος Κίσσαμος κ.α.) δεν μιλάμε
για εμβληματικές μεταρρυθμίσεις.
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη κατέρρευσε, πληρώνεται
από τις τσέπες των πολιτών και εξαιτίας της κατάρρευσης
οφείλονται οι πολλές ώρες αναμονής στα ΤΕΠ εφημερευόντων Νοσοκομείων.
«Μείωση επιβαρύνσεων πολιτών»
Όταν υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα Υγείας τότε αυξάνεται η ιδιωτική
δαπάνη υγείας. 3,5% του ΑΕΠ είναι στη χώρα μας όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1% του ΑΕΠ της. Ημέρα με την
ημέρα αυξάνεται παρά την οικονομική αφαίμαξη των νοικο-
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κυριών. Πληρώνεται από τις τσέπες των πολιτών.

χρόνου που ζητάει η ΠΟΕΔΗΝ την αποκλείει.

«Μείωση χρόνου αναμονής»
Τα κλειστά χειρουργικά τραπέζια λόγω έλλειψης προσωπικού, οι ελλείψεις χειρουργικών υλικών, οδήγησαν τις λίστες αναμονής για χειρουργείο έως τα δύο χρόνια. Τα ραντεβού στα Νοσοκομεία στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία φθάνουν
τον ένα χρόνο αναμονή.
Για ακτινοθεραπείες 3 μήνες είναι η λίστα αναμονής με
προσδόκιμο ζωής λιγότερο!!!

«Ερρίκος Ντυνάν Δημόσιο»
Αν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός που λειτουργεί
το πρώτο Νοσοκομείο ως Ανώνυμη Εταιρεία (Σαντορίνη) στο
ΕΣΥ να μιλάει για Δημοσιοποίηση Νοσοκομείων.

«Μείωση ποσοστού ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών
μέσω των κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας για απομακρυσμένες περιοχές»
Τι είναι αυτό;
Όταν Κέντρα Υγείας σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές κλείνουν το μεσημέρι και πεθαίνουν οι ασθενείς στα σκαλιά τους λόγω ελλείψεων ιατρών, νοσηλευτών
και παραϊατρικού προσωπικού, όταν δεν υπάρχουν διασώστες. Ο κος Τσίπρας ανακοίνωσε κινητές Μονάδες.
Ο κος Τσίπρας αντί να ανακοινώσει την άμεση πρόσληψη γιατρών, Νοσηλευτών στα Κέντρα Υγείας πετάει την
μπάλα στην εξέδρα, ανακοινώνοντας την σύσταση Κινητών
Μονάδων. Την ώρα που δεν υπάρχουν ούτε διασώστες και
οι διακομιδές γίνονται με αγροτικά οχήματα και μεγάλη καθυστέρηση.
Πως θα προσέρχονται έγκαιρα οι κινητές Μονάδες και
πως θα στελεχωθούν; Από ποιους γιατρούς και Νοσηλευτές
όταν τα Κέντρα Υγείας βάζουν λουκέτο λόγω υποστελέχωσης;
«Κάλυψη οργανικών θέσεων που εκκενώθηκαν το 2010
– 2014»
Για φέτος δεν προβλέπεται καμία επιπλέον πρόσληψη
πέραν των 1200 που θα προκηρυχτούν σε αντικατάσταση του
αντίστοιχου Επικουρικού προσωπικού και καλώς εχόντων
των πραγμάτων θα έρθουν στα Νοσοκομεία το 2019.
Στον αέρα βρίσκονται 12.000 Επαγγελματίες υγείας (επικουρικό, ΟΑΕΔ. Πρώην εργολαβικό) χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τι πρόκειται να κάνει πέραν της λήξης της
σύμβασής τους. Συνέχιση της ομηρίας για ψηφοθηρικούς
λόγους ή απόλυση; Μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου

«Ενίσχυση προϋπολογισμού για την υγεία ώστε σε βάθος πενταετίας να καταφέρουμε επιτέλους να προσεγγίσουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο»
Ο κος Τσίπρας μιλάει για λογαριασμό των δύο επόμενων
κυβερνήσεων ακόμη και εάν εξαντλήσουν τη θητεία τους.
Οι δημόσιες δαπάνες υγείας βρίσκονται κάτω του 5% του
ΑΕΠ (στοιχεία ΟΟΣΑ). Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 7,5%
του ΑΕΠ. Ο κος Τσίπρας και ο κος Χουλιαράκης είχαν δεσμευθεί το 2015 ότι αυτό θα επιτευχθεί στο τέλος των Μνημονίων!!! Δηλαδή τώρα!!!
Μίλαγαν για πλεονασματικά Νοσοκομεία.
Τώρα πάει σε βάθος πενταετίας η προσέγγιση των Δημοσίων Δαπανών !!!
«Μισθολογικά»
Καμία κουβέντα ο κος Τσίπρας δεν βρήκε να πει για τις
αυξήσεις των μισθών των υγειονομικών που μειώθηκαν 40%
στην περίοδο τον έως τώρα Μνημονίων. Κρατάνε όρθιο το
σύστημα με 800 ευρώ το μήνα με άμεσο κίνδυνο περικοπής
του Ανθυγιεινού Επιδόματος και μη ένταξης στα ΒΑΕ παρότι
είναι πράξη δικαίου και ίσης αντιμετώπισης. Θέσαμε τα μισθολογικά στην συνάντηση με τον κο Ξανθό. Κουβέντα όμως
ο κος Τσίπρας.
«Ευχαριστίες στους Δωρητές»
Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα Νοσοκομεία στηρίζουν
την συντήρηση, ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μόνο στις Δωρεές.
Ο κος Τσίπρας ως αντιπολίτευση τι έλεγε για τις Δωρεές;
Με νέα ψέματα κολοτούμπες και μισές αλήθειες προσπαθούν να καλύψουν 3 ½ χρόνια ψέματα.
Φτιάχνουν τη νέα εικονική πραγματικότητα. Είναι γεγονός όμως ότι χθες ο κος Τσίπρας ήταν εκτός γραμμής Πολάκη.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΣΟΒΑΡΆ ΛΆΘΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΜΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ ΤΩΝ
ΠΥΡΌΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΏΝ
Ο κος Καμμένος έστειλε σκάφη για να περισυνελλέξει τους
πυρόπληκτους από το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι 6 ώρες μετά
χωρίς να συνοδεύονται από γιατρούς για να κάνουν τη διαλογή
στην επιβίβαση
Προηγήθηκαν οι πιο δυνατοί και όχι οι τραυματίες
Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ήταν σε επιφυλακή χωρίς τελικά
να διακομισθεί ούτε ένας εγκαυματίας αν και έγινε χαμός.
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Ο κος Καμμένος αυτοαποθεώνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας τα έκανε όλα τέλεια στην αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας στην Ανατολική Αττική την Δευτέρα 23/7/2018.
Μάλιστα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι
εκείνη την ημέρα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ήταν σε επιφυλακή.
Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε ανικανότητα και ανεπάρκεια στη διαχείριση της κρίσης και ειδικότερα των εγκαυματιών
και τραυματιών από τη φωτιά.
Στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που υποτίθεται ήταν σε ετοιμότητα, δεν διακομίσθη ούτε ένας εγκαυματίας ή τραυματίας από τις
πυρκαγιές. Ήταν σε ετοιμότητα για επικοινωνιακούς λόγους και
πολιτικές σκοπιμότητες.
Στο Ναυτικό Νοσοκομείο, στο 251,
στο 401 και στο ΝΙΜΤΣ γιατί δεν διακομίστηκε κανείς εγκαυμα-

τίας, αν και ήταν πιο κοντά στη φωτιά από τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ και
διακομίστηκαν όλα τα περιστατικά στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ και το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ που έγινε χαμός;
Οι τραυματίες και εγκαυματίες που διακομίστηκαν στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Νοσοκομείο μας κατήγγειλαν ότι έμειναν επί ώρες στη
θάλασσα και τα πρώτα σκάφη του στρατού και του λιμενικού τους
πλησίασαν έξι ώρες μετά. Μάλιστα μετά τα ιδιωτικά.
Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ο κος Καμμένος δεν φρόντισε τα σκάφη του στρατού και του Λιμενικού να συνοδεύονται
από ένα στρατιωτικό γιατρό για να κάνει την διαλογή των πυρόπληκτων που επιβαίνουν στα σκάφη. Να προηγούνται οι βαρύτερα
τραυματίες.
Τα σκάφη στάθηκαν 10 μέτρα μέσα στο νερό της θάλασσας
στις παραλίες Μάτι και Κόκκινου Λιμανιού. Όποιος πυρόπληκτος
ήταν πιο γρήγορος και πιο δυνατός έφθανε πρώτος και επιβιβαζόταν στα σκάφη προς το λιμάνι της Ραφήνας.
Επικράτησε πανικός.
Πού ήταν ο συντονισμός, οι Στρατιωτικοί γιατροί;
Η φρεγάτα λένε οι πυρόπληκτοι έφθασε 4 η ώρα το πρωί,
όταν όλα είχαν τελειώσει.
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ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΆΘΛΙΕΣ ΟΙ ΑΙΤΙΆΣΕΙΣ ΠΟΛΆΚΗ ΌΤΙ Ο
ΝΕΚΡΌΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΕΤΑΙ ΌΤΑΝ Ο ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΉΣ ΒΆΖΕΙ
ΤΗ ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΓΙΑΤΡΌ
Μετά από πολλές ώρες και τα μαγειρέματα που έγιναν στο
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για την ώρα μεταφοράς των νεκρών ο κος
Πολάκης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι γνώριζε την ώρα
του συντονιστικού για τους νεκρούς που είχαν μεταφερθεί
στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ.
Ως εκ τούτω γνώριζαν όλοι οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός στο συντονιστικό!!!
Άθλιοι όμως και απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί από Υπουργό
και μάλιστα γιατρό.
Ο θάνατος ατόμου που μεταφέρεται – διακομίζεται στα ΤΕΠ
Νοσοκομείου διαπιστώνεται από τους γιατρούς. Ο ιατροδικαστής διαπιστώνει τα αίτια θανάτου και όχι τον θάνατο.
Γι’ αυτό μετά την ιατρική εξέταση οι νεκροί μεταφέρονται σε

νεκροθάλαμο και οι ασθενείς στους θαλάμους νοσηλείας.
Οι νεκροί που διακομίστηκαν στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ χωρίς
βέβαια ιατροδικαστική εξέταση οδηγήθηκαν όπως έπρεπε
στο νεκροθάλαμο. Ιεροσυλία για νεκρούς που βρήκαν φρικτό θάνατο. Ήταν κάρβουνο και δεν αναγνωρίζονταν!!! Και
όμως ο κος Πολάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι χρειάζεται
σφραγίδα ιατροδικαστή.
Αλήθεια όταν η κυβέρνηση μετά τα μεσάνυκτα ανακοίνωσε
πολλούς νεκρούς υπήρχε ιατροδικαστική εξέταση; Στους
νεκρούς πάντως του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ σίγουρα όχι.
Οι πραιτοριανοί του πρωθυπουργού δεν μπορούν να τον
εξαγνίσουν από τις βαρύτατες ευθύνες.
Καμία συγνώμη. Ντροπή!!!

ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ
• Σοβαρά λάθη και παραλήψεις από το Υπουργείο Υγείας στην
Υγειονομική διαχείριση της κρίσης κατά την πύρινη λαίλαπα παρ’
ότι ο κος Πολάκης έμεινε 36 ώρες ξάγρυπνος.
• Κρυφτούλι με τους Νοσηλευόμενους εγκαυματίες στις ΜΕΘ
για να κρύψουν το μέγεθος της καταστροφής, τον αριθμό των νεκρών και την έλλειψη κλινών ΜΕΘ.
Σήμερα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 8 ασθενείς από τις φωτιές. Θριάσιο 1, ΚΑΤ 2, Ευαγγελισμός 5. Επίσης νοσηλεύονται 6 στη ΜΑΦ
του Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριασίου Νοσοκομείου με πολύ σοβαρά εγκαύματα. Σύνολο 14. Κάποιοι σε κατάσταση μη αναστρέψιμη
Σε ΜΕΘ στην αρχή νοσηλευόταν 11 ασθενείς. Έφυγαν πάνω
από 10 συνεχίζουν όμως να νοσηλεύονται 8.
• Χρονικό διακομιδών στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
Πλην των νεκρών δεκάδες σοβαρά εγκαυματίες διακομίσθηκαν στα εφημερεύοντα Νοσοκομεία της Αττικής και τα Κέντρα
Υγείας της περιοχής πριν συνεδριάσει το συντονιστικό της κυβέρνησης
•
Κρύφτηκαν, εξαφανίστηκαν τα βιβλία καταγραφής συμβάντων εκείνη τη νύκτα από τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας που
υποδέχθηκαν τους εγκαυματίες. Γιατί;
•
Με χειροκίνητο δερμοτόμο γίνεται η αποκατάσταση των
εγκαυματιών στο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριασίου Νοσοκομείου.
Έφριξαν οι Αυστραλοί γιατροί που ετοιμάζονται να δωρίσουν
σύγχρονο δερμοτόμο
Χρονικό διακομιδών σε Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
Κέντρο Υγείας Ραφήνας εκκενώθηκε
17:30 Η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας επικοινωνούσε για
πολύ ώρα με τον Δήμο, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία για να
ενημερωθεί εάν πρέπει να εκκενώσει τη Κέντρο Υγείας. Κανείς
δεν της έλεγε τι πρέπει να κάνει.
18:05 πήρε μόνη της την απόφαση εκκένωσης του Κέντρου
Υγείας. Το προσωπικό και οι ασθενείς απομακρύνθηκαν στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Η απόφασή της ήταν σωτήρια. Η φωτιά έφθασε
στο Κέντρο Υγείας που θα είχε καεί, εάν τρεις Τεχνικοί του Κέντρου Υγείας με κίνδυνο τη ζωή τους δεν πήγαιναν με δική τους
πρωτοβουλία στο Κέντρο Υγείας να κατασβήσουν την φωτιά με μάνικες. Το πρώτο όχημα της Πυροσβεστικής σύμφωνα με μαρτυρίες
των Τεχνικών έφθασε στις 23:30.
Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης
Η πλησιέστερη Υγειονομική Μονάδα στα μέτωπα της φωτιάς.
18:45 έφθασαν 4 τραυματίες από τη φωτιά με ιδιωτικά μέσα.
Οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα και οι δύο με σοβαρά εγκαύματα.
20:00 φθάνει ασθενής εγκαυματίας σε σοβαρή κατάσταση.
Εμφανίζει εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Τον φροντίζουν οι για-
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τροί και αμέσως γίνεται η διακομιδή του σε εφημερεύον Νοσοκομείο. Νοσηλεύτηκε λίγες μέρες σε ΜΕΘ αλλά κατέληξε.
Στο Κέντρο Υγείας από τις 18:45 έως τις 23:30 έφθασαν με ιδιωτικά μέσα και το ΕΚΑΒ δεκάδες ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα,
καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Πολλοί εξ’ αυτών διακομίσθηκαν στα εφημερεύοντα Νοσοκομεία και έγιναν εισαγωγή.
Κέντρο Υγείας Σπάτων
Από τις 20:30 έφθασαν οι πρώτοι σοβαρά εγκαυματίες με ιδιωτικά μέσα και το ΕΚΑΒ. 22:00 στα εξεταστήρια ήταν δεκάδες.
Οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματα και αρκετοί διακομίσθηκαν
σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία. Πολλοί εξ’ αυτών έγιναν εισαγωγή.
Νοσοκομείο Σισμανόγλειο
Από τις 20:30 διακομίζονται σοβαρά εγκαυματίες από τις φωτιές. 22:45 μεταφέρθηκε ο πρώτος νεκρός (φωτογραφία 23:03).
Εκείνη την ώρα οι εγκαυματίες διακομίζονταν τρείς – τρείς από
το ΕΚΑΒ.
22:45 δόθηκε εντολή να φτιαχτεί το κοντέινερ νεκροθάλαμος
για να υποδεχθεί πολλούς νεκρούς.
Έως τις 23:30 στο Νοσοκομείο προσήλθαν πάνω από 30
εγκαυματίες σε σοβαρή κατάσταση και υποθερμία (πολλές ώρες
στη θάλασσα). Πολλοί εξ’ αυτών έγιναν εισαγωγή.
23:45 μεταφέρθηκε ο δεύτερος νεκρός
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
20:30 έφθασαν οι πρώτοι σοβαρά εγκαυματίες από τις φωτιές.
Έως τις 23:30 είχαν φθάσει πάνω από πενήντα εγκαυματίες στα
ΤΕΠ.
Έως 23:00 τέσσερις διασωληνώθηκαν (οι δύο ήταν ήδη διασωληνωμένοι όταν έφθασαν στον Ευαγγελισμό) και νοσηλεύτηκαν
σε ΜΕΘ
Παίδων Αγία Σοφία
Από 20:30 έφθαναν παιδάκια με εγκαύματα από τις φωτιές.
20:30 έγινε η πρώτη εισαγωγή στην Πλαστική χειρουργική
παιδιού με σοβαρά εγκαύματα (στοιχεία από βιβλίο συμβάντων
ΤΕΠ).
22:10 μεταφέρθηκε το μωρό έξι μηνών νεκρό από εγκαύματα
(στοιχεία από βιβλίο συμβάντων ΤΕΠ και νεκρών)
Εκείνες τις τραγικές ώρες τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Περιοχής ήταν σαν να βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη και
χειρότερα.
Και όμως ο κος Πολάκης όπως δηλώνει είχε ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες για νεκρούς. Οι δεκάδες τραυματίες; Οι Υγειονομικές
Μονάδες συνεχώς επικοινωνούσαν με το επιχειρησιακό κέντρο
της υγείας(ΕΚΕΠΥ) και το Υπουργείο Υγείας.
Ο κος Πολάκης γνώριζε για τους νεκρούς και για τον μεγάλο
αριθμό τραυματιών από τις φωτιές που διακομίζονταν στα Κέντρα
Υγείας και τα Νοσοκομεία, πολύ πριν το σόου της κυβέρνησης στο
συντονιστικό.
Κρύβουν την πραγματικότητα. Γι’ αυτό εξαφάνισαν τα βιβλία
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καταγραφής συμβάντων εκείνη τη νύκτα.
Σοβαρά λάθη στην Υγειονομική διαχείριση της τραγωδίας
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Μετά από τέτοιες καταστροφές που αφήνουν πίσω τους δεκάδες τραυματίες και νεκρούς θα πρέπει να μην κρύβονται κάτω
από το χαλί τα προβλήματα. Υπήρξαν σοβαρά διαχειριστικά λάθη
και κυβερνητικές παραλήψεις στην υγειονομική περίθαλψη των
εγκαυματιών και τραυματιών (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.)
εκείνο το μοιραίο βράδυ. Η κατάσταση της Δημόσιας Υγείας δεν
διορθώνεται με ψέματα. Δεν πρόκειται να διορθωθεί εφόσον συνεχίζονται οι μνημονιακές Πολιτικές των Υψηλών Πρωτογενών
Πλεονασμάτων.
Η αυτοαποθέωση των Υπουργών της κυβέρνησης για το πόσο
καλά τα έκαναν προκαλούν θλίψη και οργή. Τη στιγμή που θρηνούμε δεκάδες νεκρούς και δίνουν τη μάχη για τη ζωή αρκετοί ακόμη
τραυματίες.
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία Δευτέρα 23/7/2018
Με βάση το πρόγραμμα εφημεριών, το βράδυ της φωτιάς,
εφημέρευαν στην Αττική το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
το ΚΑΤ για συγκεκριμένα περιστατικά (εφημέρευε και για εγκαυματίες), το ΑΤΤΙΚΟ και για τα παιδιά το παιδιατρικό Νοσοκομείο
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» . Σε ετοιμότητα τέθηκαν υποτίθεται τα Στρατιωτικά
Νοσοκομεία, τα οποία όμως έμειναν στα λόγια του κου Καμμένου,
αφού τελικά δεν διεκομίσθη αν και έγινες χαμός κανείς ασθενής.
Κανένας επίσης ασθενής δεν διακομίσθει από τις φωτιές στο
ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο αν και εφημέρευε και διαθέτει ειδική κλινική
για εγκαυματίες.
Μπορεί να μην ήταν το κοντινότερο εφημερεύον Νοσοκομείο,
αλλά με τον χαμό που γινόταν στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ σίγουρα η περίθαλψη των εγκαυματιών παρά την απόσταση
θα ήταν πιο έγκαιρη.
Όταν ξέσπασε η φωτιά και έγινε γνωστό ότι υπάρχουν δεκάδες τραυματίες και νεκροί, το ΕΚΑΒ μετέφερε τρεις- τρεις σοβαρά
εγκαυματίες στα εφημερεύοντα Νοσοκομεία, ταυτόχρονα γινόταν
συνεχείς διακομιδές με ιδιωτικά μέσα δυστυχώς το Υπουργείο
Υγείας και το ΕΚΕΠΥ ήταν εξαφανισμένοι.
Δεν συντόνισαν τις διακομιδές των εγκαυματιών ώστε να μοιραστούν σε όλα τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία και να ανοίξουν την
εφημερία και σε άλλα μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής, τα πλησιέστερα στη φωτιά που διαθέτουν ειδικές κλινικές. Όπως το ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ το οποίο βρισκόταν σε πιο κοντινή απόσταση από τον
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ το οποίο σήκωσε μεγάλο βάρος. Δεν φρόντισαν καν
να ανοίξουν από την αρχή την εφημερία του ΘΡΙΑΣΙΟΥ, το οποίο
διαθέτει ειδικό κέντρο εγκαυμάτων το ΛΑΤΣΕΙΟ που είναι γι’ αυτό
το σκοπό. Τελικά το ΛΑΤΣΕΙΟ υποδέχθηκε τα πρώτα περιστατικά 2
η ώρα τα μεσάνυχτα.
ΤΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ
Το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων είναι δωρεά ακριβώς για να
αντιμετωπίζει τέτοιες τραγικές καταστάσεις. Όμως ποτέ σε καμία
χρονική περίοδο δεν λειτούργησε ως Εθνικό Κέντρο αναφοράς για
τους Εγκαυματίες.
Προβλέπεται στο ισόγειο του κτιρίου υπονομάδα (ΜΑΦ) 16
κλινών και τμήμα Χειρουργικής Πλαστικής 8 κλινών. Προβλέπεται
η λειτουργία δύο χειρουργικών αιθουσών στον 1ο όροφο όπως
επίσης στον 1ο όροφο προβλέπεται ΜΕΘ 8 κλινών.
Πώς λειτουργεί σήμερα
Από το έτος 2005 μπήκε σε λειτουργία η υπομονάδα (ΜΑΦ) με
10 κλίνες (οι 6 κλίνες είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού)
και με 8 κλίνες το τμήμα πλαστικής χειρουργικής.
Οι δύο χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού.
Η Μονάδα των 8 κλινών μπήκε σε λειτουργία το έτος 2008 και
διατίθεται για την εξυπηρέτηση των ασθενών που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ και όχι για τις ανάγκες του σκοπού που ιδρύθηκε.
Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις κλινών
ΜΕΘ.
Εάν λειτουργούσε σε πλήρη ανάπτυξη για το σκοπό που ιδρύθηκε το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων και ήταν στελεχωμένο με
προσωπικό θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τους περισσότερους
εγκαυματίες της πύρινης λαίλαπας. Τελικά διακομίστηκαν μόνο 12
περιστατικά μετά τις πρώτες κρίσιμες ώρες της φωτιάς!!!
Μάλιστα για τη νοσηλεία των εγκαυματιών μεταφέρθηκαν
νοσηλευόμενοι ασθενείς σε άλλες κλινικές. Η ΜΑΦ την επόμενη

ημέρα λειτούργησε και τις έξι κλειστές κλίνες με μετακίνηση προσωπικού από άλλα τμήματα.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ
Το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ δέχθηκαν το βάρος
των τραυματιών από τις φωτιές (εγκαύματα, εμφράγματα, αναπνευστικά κ.α). Προσήλθαν πάνω από 200 περιστατικά στα δύο Νοσοκομεία. Στα ΤΕΠ επικρατούσε πανικός. Αντιθέτως στο ΑΤΤΙΚΟ
Νοσοκομείο που εφημέρευε και διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα για
εγκαύματα, ξεχάστηκε. Δεν στέκει η δικαιολογία ότι εξυπηρετούσε
τραυματίες από την φωτιά της Κινέτας καθώς η προσέλευση ήταν
μηδαμινή.
Τα παιδιατρικά περιστατικά εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
Έδωσαν την ψυχή τους το προσωπικό σε όλα τα Νοσοκομεία
που υποδέχθηκαν εγκαυματίες κυρίως στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ, Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΘΡΙΑΣΙΟ. Οι τραγικές ελλείψεις σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό καλύφθηκαν από το
φιλότιμο, τον επαγγελματισμό και την αλληλεγγύη των εναπομεινάντων Υγειονομικών που προσέτρεξαν από άδειες, repo και παρέμειναν στο Νοσοκομείο τρεις βάρδιες συνεχόμενες με δική τους
πρωτοβουλία. Που ήταν ο συντονισμός από το ΕΚΕΠΥ; Από τον κο
Πολλάκη που έμεινε ξάγρυπνος 36 ώρες;
Στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ και το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ έπεσε το μεγάλο
βάρος των εισαγωγών (80 εισαγωγές). Αντιθέτως στο ΚΑΤ που
εφημέρευε και ήταν το κοντινότερο Νοσοκομείο με το Σισμανόγλειο από τις φωτιές, πιο εξειδικευμένο σε εγκαύματα αφού διαθέτει Κλινική πλαστικής χειρουργικής και τεχνογνωσία, προσήλθαν
μόνο 11 εγκαυματίες και έγιναν 8 εισαγωγές.
Το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ δεν διαθέτει κλινική πλαστικής χειρουργικής. Γιατρός του ΚΑΤ τα μεσάνυχτα κλήθηκε στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
να προσφέρει βοήθεια. Και όμως οι ασθενείς που διακομίστηκαν
στο ΚΑΤ ήταν ελάχιστοι με ευθύνη του διαχειριστικού Κέντρου
ΕΚΕΠΥ.
Οι εγκαυματίες που προσήλθαν στο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν σε διάφορες κλινικές (δεν διαθέτει πλαστική
χειρουργική), όπως επίσης και στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ αφού γέμισαν
τα κρεβάτια της πλαστικής χειρουργικής.
Οι εγκαυματίες θα πρέπει να νοσηλεύονται σε ειδικές κλινικές
πλαστικής χειρουργικής, ΜΑΦ ή ΜΕΘ, λόγω του μεγάλου κινδύνου
μολύνσεων που μπορεί να παρουσιάσουν οι πληγές και μάλιστα τη
στιγμή που πολλοί εξ’ αυτών μεταγγίζονταν.
Και όμως νοσηλεύτηκαν σε Ουρολογικές, Παθολογικές, Χειρουργικές κλινικές. Όπου να ‘ναι.
Δεν αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες μεγάλων Νοσοκομείων
(ΚΑΤ, ΑΤΤΙΚΟΝ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΛΑΤΣΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΑΥΤΑΜΑΤΩΝ).
ΜΕΘ
Σε τέτοιες φονικές πυρκαγιές με δεκάδες τραυματίες και νεκρούς το πρώτο που είναι απαραίτητο σε ένα σύστημα Υγείας είναι
η λειτουργία επαρκούς αριθμού κλινών ΜΕΘ. Στο ΕΣΥ με βάση τα
Νοσοκομειακά κρεβάτια θα έπρεπε να λειτουργούν 3.000 κλίνες
ΜΕΘ.
Λειτουργούν 420 και υπάρχουν εξοπλισμένες άλλες 150 που
είναι κλειστές λόγω ελλείψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Ψέματα οι ισχυρισμοί του Υπουργού ότι λειτουργούν 570 κλίνες ΜΕΘ. Που τις βρήκε; Περιμένουμε να μας δώσει αναλυτικά
στοιχεία ανά Νοσοκομείο.
Τα καλοκαίρια λόγω απολυμάνσεων των ΜΕΘ, λειτουργούν
370 κλίνες ΜΕΘ κατά μέσο όρο κάθε φορά στα Νοσοκομεία. Γι’
αυτό υπάρχουν οι λίστες αναμονής παρ’ ότι οι ανάγκες μειώνονται.
Την Δευτέρα 23/7/2018 τις ώρες που κατέστρεφε η φωτιά
και είχαμε τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση και νεκρούς, η λίστα αναμονής ασθενών για ΜΕΘ ήταν ήδη 35 από άλλα σοβαρά
προβλήματα υγείας. Λίστα την οποία διαχειρίζεται το ΕΚΑΒ. Ως
εκ τούτω δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη Κλινική ΜΕΘ να υποδεχθεί
τους τραυματίες της πύρινης λαίλαπας.
Η διαχείριση των εγκαυματιών που έχρηζαν νοσηλείας σε
ΜΕΘ δεν έγινε από το ΕΚΑΒ όπως θα έπρεπε. Δεν εγγράφηκαν στη
λίστα αναμονής όπως οι άλλοι ασθενείς που περιμένουν σε σοβαρή κατάσταση για τη νοσηλεία σε ΜΕΘ. Έτσι έκρυψαν τις μηδενικές διαθέσιμες κλίνες. Τον συντονισμό ανέλαβαν τα Νοσοκομεία
(Διοικήσεις, Εντατικολόγοι, Θεράποντες ιατροί), το ΕΚΕΠΥ και το
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Υπουργείο Υγείας. Προφανώς για να μην γίνεται γνωστό ότι υπάρχουν και άλλοι εγκαυματίες που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ και δεν
βρίσκουν κρεβάτι.
Διασωλήνωμένοι ασθενείς εγκαυματίες που έχρηζαν νοσηλείας σε ΜΕΘ έμειναν δύο 24ωρα εκτός και μετά βρήκαν κρεβάτι
(ΚΑΤ). Δύο ασθενείς νοσηλεύθηκαν στην ΜΑΦ του Θριασίου και
μετά στη ΜΕΘ όπου και κατέληξαν.
Εγκαυματίες σε σοβαρή κατάσταση εξυπηρετήθηκαν σε ΜΕΘ
του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ που ήταν κλειστή για απολύμανση. Άνοιξε και
σωστά εκείνο το βράδυ αφού δεν υπήρχαν κενές κλίνες ΜΕΘ σε
άλλα Νοσοκομεία.
Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετήθηκαν οι εγκαυματίες της φωτιάς
παίρνοντας τη σειρά από άλλους διασωληνωμένους ασθενείς (σύνολο 35) που ήταν στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για ΜΕΘ (καθημερινά βρίσκονται πάνω από 30).
Εάν είχαν πιο έγκαιρα ανασυρθεί από τις φλόγες οι δεκάδες

νεκροί και χρειάζονταν ΜΕΘ που θα έβρισκαν;
Πώς θα μάθουμε αν ακόμη και σήμερα εγκαυματίες που χρήζουν νοσηλεία σε ΜΕΘ όταν το Υπουργείο Υγείας δεν δίνει επίσημα στοιχεία και τα κρύβει. Έφυγαν αρκετοί ασθενείς εγκαυματίες
από τις ΜΕΘ (τουλάχιστον δέκα) άλλοι επειδή κατέληξαν και άλλοι
επειδή σταθεροποιήθηκε η υγείας τους. Παρά ταύτα ο αριθμός νοσηλευόμενων εγκαυματιών στις ΜΕΘ είναι οκτώ (8) Ευαγγελισμός
5, ΚΑΤ 2, Θριάσιο 1. Το Υπουργείο Υγείας λέει έξι (6). Επίσης έξι (6)
νοσηλεύονται στη ΜΑΦ του Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριασίου σε
σοβαρή κατάσταση. Επικοινωνιακοί χωρισμοί για να κρύψουν το
μέγεθος της καταστροφής τον αριθμό των νεκρών και την έλλειψη
κλινών ΜΕΘ. Με την ακινητοποίηση της λίστας για να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι εγκαυματίες, άλλοι ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση που ήταν ήδη στη λίστα αναμονής μπορεί να έχασαν
τη ζωή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ
3 Οκτωβρίου 2018 στις 10πμ στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας
θα δώσουμε σε οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς (που
σχετίζονται με τη Δημόσια Υγεία) την οικονομική βοήθεια και
την αποζημίωση για τις ύβρεις Πολάκη (αν μας τα δώσει μέχρι
τότε)
Η ΠΟΕΔΗΝ συγκέντρωσε έως τώρα για την ενίσχυση οικογενειών θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς το ποσό των 7.200€
(3.000€ ΠΟΕΔΗΝ, 1.500€ Σωματείο Νοσοκομείου ΛΑΪΚΟΥ,
500€ Σωματείο Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 500€ Σωματείο Νοσοκομείου ΤΖΑΝΕΙΟ, 500€ Σωματείο ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,
300€ Σωματείο ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ, 300€ Σωματείο ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ, 300€
Σωματείο ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, 300€ Σωματείο Νοσο-

κομείου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ).
Ακόμη θα δοθούν 12.500€ όταν καταβληθούν από την
αγωγή αποζημίωσης που κέρδισε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ
(20.000€) και η ΠΟΕΔΗΝ (5.000€) από τον κο Πολάκη για τις
ύβρεις Πολάκη (είναι έντοκα).
Η απόφαση κοινοποιήθηκε και τρέχουν οι τόκοι.
Οι προσφορές Σωματείων συνεχίζονται και το ποσό που θα
μοιράσουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Οκτωβρίου 2018 στις 10πμ στο Κέντρο
Υγείας Ραφήνας θα παραδώσουμε παρουσία εκπροσώπων των
Σωματείων την οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς.

2018-2060: 42 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
Για τέταρτη και τελευταία φορά ακόμη και εάν η Κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία, ο κος Τσίπρας εγκαινιάζει τη ΔΕΘ.
Κάθε φορά ο κος Τσίπρας αφιερώνει μέρος των εξαγγελιών στη ΔΕΘ αναφερόμενος στα επιτεύγματα της Κυβέρνησης στη Δημόσια Υγεία, καθώς επίσης και τις δεσμεύσεις για το μέλλον.
Αποδεικνύεται ότι είναι βουτηγμένοι στα ψέματα για
Δημόσιες Δαπάνες Υγείας, Προσλήψεις, κονδύλια, χρηματοδότηση Νοσοκομείων, μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης.
Την κατάρρευση του ΕΣΥ την πιστοποιούν οι Διεθνής
Οργανισμοί (ΟΟΣΑ) και πλείστες επιστημονικές μελέτες.
Εξάλλου είναι πέραν κάθε λογικής να υποστηρίζεται ότι
μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική λειτουργία ενός συστήματος υγείας με Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 4,8% του ΑΕΠ.
Σε χώρες της Ευρώπης με Δημόσιες Δαπάνες άνω του
8% του ΑΕΠ αναζητούν με την δέουσα σοβαρότητα και διάλογο τα αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα
συστήματα υγείας τους και καταλήγουν ότι προέρχονται
από το χαμηλό ύψος των Δημόσιων Δαπανών (Γαλλία, Μ.
Βρετανία, Γερμανία).
Τα βασικά μεγέθη που υποδηλώνουν την κατάσταση
ενός συστήματος Υγείας εδώ στη χώρα μας, ημέρα με την
ημέρα χειροτερεύουν. Αυξάνεται η παιδική θνησιμότητα,
μειώνεται το προσδόκιμο ζωής. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις κατ’ έτος. Οι Νοσοκομειακές λοιμώξεις βρίσκονται σε επίπεδο ρεκόρ. Οι ιδιωτικές δαπάνες
υγείας βρίσκονται στο 3,5% του ΑΕΠ σε αντίθεση με το μέσο
όρο της Ευρώπης που είναι 1% του ΑΕΠ. Οι λίστες αναμο-

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

νής για ΜΕΘ που θα έπρεπε να είναι μηδενικές είναι καθημερινά από 40-90 ασθενείς (ανάλογα την εποχή).
Το Προσωπικό μειώνεται συνεχώς. Τα Νοσοκομεία
έχασαν 25.000 επαγγελματίες τα τελευταία 8 χρόνια. Η κατάσταση ημέρα με την ημέρα χειροτερεύει. Από δω και στο
εξής κάθε γιατρός ή Νοσηλευτής που παραιτείται, το κενό
που αφήνει στα Νοσοκομεία είναι δυσαναπλήρωτο.
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Ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι γερασμένος
καθότι τα τελευταία 8 χρόνια δεν διατίθενται κονδύλια για
την συντήρηση, ανανέωση και συμπλήρωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Εκτιμάται ότι το 60% του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού υπερέβη το όριο ζωής. Εάν δεν
υπήρχαν οι δωρεές που σιχτίριζε ο Σύριζα της Αντιπολίτευσης, η κατάσταση τώρα θα ήταν τραγική. Δεν αξιοποιούνται λόγω Κυβερνητικής ανικανότητας προγράμματα
ΕΣΠΑ καθότι δεν υπάρχει Πολιτική ηγεσία που να είναι σε
θέση να συντονίσει τέτοιες διαδικασίες.
Αν είναι δυνατόν να μιλάνε σήμερα για Δημόσια Υγεία
και 50 Νοσοκομεία να μην διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο
να διαθέτουμε μόνο 27 γραμμικούς επιταχυντές στα Νοσοκομεία για ακτινοθεραπεία αντί για 70-75, να διαθέτουμε
μόνο 420 Κλίνες ΜΕΘ αντί για 3000 και 150 να είναι κλειστές αν και έτοιμες εξοπλισμένες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Ο Αν. Υπουργός Υγείας σκανδαλοθήρας, κυνηγάει τα
σκάνδαλα από το facebook. Περισσότερο ενδιαφέρεται
για την στοχοποίηση όσων διαφωνούν με τις πολιτικές της
Κυβέρνησης, παρά να κερδίσει κάτι από την διαπιστωμένη
διαφθορά και παραοικονομία που υπάρχει για χρόνια στην
υγεία.
Δεν φαίνεται όμως ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την
απόδοση ευθυνών και επιστροφή των κλεμμένων.
Απόδειξη ότι το Υπουργείο Υγείας στο διαχρονικό
ΣΚΑΝΔΑΛΟ της φαρμακευτικής δαπάνης, ξέχασε να ζητήσει από την διορισμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλει πρόστιμα στη Novartis και στις άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες όπως έκαναν οι άλλες χώρες (Τουρκία,
Ν.Κορέα, ΗΠΑ κ.α.). Ή δεν παραβιάστηκαν εδώ οι κανόνες ανταγωνισμού.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα του δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης;
Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την λειτουργία 239
Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Η κυβέρνηση προκηρύσσει και επαναπροκηρύσσει τους διαγωνισμούς για στελέχωση των ΤΟΜΥ και τη
σύναψη συμβάσεων μέσω ΕΟΠΥΥ Οικογενειακών Ιατρών.
Προκηρύχθηκαν 1.195 οικογενειακοί ιατροί για
την κάλυψη των ΤΟΜΥ και τελικά έγιναν 583 αιτήσεις.
Επαναπροκηρύχθηκαν 953 θέσεις. Αυτό δείχνει ότι τελικά ούτε οι αιτούντες αποδέχθηκαν τον διορισμό. Πώς να
υπάρξει ενδιαφέρον με διετείς συμβάσεις από κοινοτικά
κονδύλια και 1.200 ευρώ μισθό το μήνα.
Τελικά σήμερα λειτουργούν 69 ΤΟΜΥ με δανεικούς γιατρούς από τα Κέντρα Υγείας Αγροτικού και Αστικού τύπου. Επίσης βαπτίζουν σε ΤΟΜΥ σταδιακά όλες τις
Μονάδες Υγείας της πρώην ΕΟΠΥΥ.
Ο οικογενειακός γιατρός είναι άλλο ένα φιάσκο
της κυβέρνησης. Προκηρύχθηκαν 2.829 θέσεις οικογενειακών γιατρών για να συνάψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και έγιναν 1.200 αιτήσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων
δεν είναι πραγματικός. Έως σήμερα πολλοί λίγοι αποδέχονται να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.
Στη τέταρτη αξιολόγηση ένα από τα προαπαιτούμενα που εκκρεμεί είναι η λειτουργία των ΤΟΜΥ. Να δούμε τι θα σκαρφιστεί η κυβέρνηση. Ξεκινάει ήδη την μετονομασία των Κέντρων Υγείας σε ΤΟΜΥ.

Τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από προσωπικό. Στις
7.500 οργανικές θέσεις Ιατρών υπηρετούν 3.000 εκ των
οποίων 2.000 αγροτικοί και 1.000 ειδικευμένοι. Στις 10.000
οργανικές θέσεις λοιπού προσωπικού υπηρετούν 3.100.
Τον Ιανουάριο 2015 υπηρετούσαν 4.126. Μείωση προσωπικού επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 1.026. Γι’ αυτό τα Κέντρα
Υγείας ξέμειναν από γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό,
συντηρητές.
50 Κέντρα Υγείας κλείνουν μεσημέρι σαν να είναι τράπεζες ή εφημερεύουν ημέρα παρά ημέρα.
Εάν συνδυαστεί με την διαχειριστική ανεπάρκεια
του ΕΚΑΒ λόγω έλλειψης πληρωμάτων Ασθενοφόρων οι
ζωές των εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο έλεος
του θεού και μάλιστα σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Σε 30 Δήμους της Χώρας δεν υπάρχουν Ειδικευμένοι
Ιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
(Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, συμβεβλημένοι Ιατροί με
τον ΕΟΠΥΥ). Σε 145 Δήμους δεν υπάρχει Καρδιολόγος, σε
115 Δήμους δεν υπάρχει Γυναικολόγος και 75 Δήμου δεν
έχει Παιδίατρος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Πέρυσι ο κος Τσίπρας στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε ότι
στο ΕΣΥ προστέθηκαν 9000 υπάλληλοι και βρίσκονται σε
εξέλιξη οι διαδικασίες για πρόσληψη άλλων 9500 υπαλλήλων. Δηλαδή με τα λεγόμενα του κου Τσίπρα, η Κυβέρνηση Σύριζα –Ανέλ προσέλαβε 18500 υπαλλήλους στο ΕΣΥ.
Σε σχέση δηλαδή με το έτος 2014 τα Νοσοκομεία με
τα λεγόμενα Τσίπρα ενισχύθηκαν κατά 200 υπαλλήλους
τα μεγάλα και κατά 100-150 υπαλλήλους τα μεσαία και τα
μικρά!!!
Γιατί λοιπόν συνεχίζεται η εργασιακή εξουθένωση;
Γιατί οφείλονται 800.000 REPO και άδειες στο Νοσηλευτικό Προσωπικό; Γιατί οφείλονται κανονικές άδειες από το
έτος 2015; Γιατί εφημερεύουν Νοσοκομεία χωρίς βασικές
ειδικότητες γιατρών;
Γιατί είναι ένας Νοσηλευτής στη βάρδια για 40 ασθενείς στις κλινικές;
Γιατί κλείνουν βασικές Κλινικές Νοσοκομείων λόγω
έλλειψης γιατρών (Νάουσα, Άμφισσα, Αμαλιάδα, Βέροια,
Νάξος, Κω …..);
Τον κο Τσίπρα τον διαψεύδει το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δημοσίου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης. Τον Ιανουάριο του 2015 στο Υπουργείο Υγείας υπηρετούσαν 79.023
τακτικοί υπάλληλοι και τον Ιούνιο 2018 υπηρετούν 79.352.
Πού είναι η αύξηση του Προσωπικού επί ημερών Σύριζα- Ανέλ; Με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του
Υπουργείου Υγείας ΕSYnet στα Νοσοκομεία τον Ιανουάριο
2015 υπηρετούσαν 69.223 υπάλληλοι. Σήμερα το μόνιμο
Προσωπικό των Νοσοκομείων είναι 63.150. Κενές Οργανικές Θέσεις 39.000. Εκ των 63.150 οι 14.000 είναι γιατροί.
Το σύνολο του Προσωπικού πλην γιατρών 49150. Οι κενές
οργανικές θέσεις ιατρών 7.500. Σε 44.819 Οργανικές Θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού υπηρετούν 29.000. Κενές
οργανικές θέσεις Νοσηλευτικού προσωπικού 15.819.
12.000 είναι το προσωπικό που υπηρετεί στα Νοσοκομεία με ελαστικές μορφές απασχόλησης (επικουρικό,
πρώην εργολαβικό προσωπικό). Στα μισά Νοσοκομεία συνεχίζουν οι εργολάβοι να πίνουν το αίμα των εργαζομένων
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επειδή η κυβέρνηση αρνείται να συστήσει τις οργανικές
θέσεις και εξαιτίας αυτού κερδίζουν τα δικαστήρια (προσωρινά μέτρα). 4000 υπάλληλοι των Νοσοκομείων είναι
αποσπασμένοι ή μετακινημένοι σε άλλους φορείς του
Υπουργείου Υγείας, Υπουργείων και σε Γραφεία Βουλευτών. 5.000 Υπάλληλοι υπηρετούν στα Νοσοκομεία με ελαστικές μορφές απασχόλησης (πλην πρώην εργολαβικών).
4.000 απασχολούνταν το έτος 2014 στα Νοσοκομεία. Όσοι
κατά μέσο όρο όλα τα χρόνια των Μνημονίων.
Που είναι η αύξηση του προσωπικού κατά χιλιάδες επί
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ;
Η κυβέρνηση επιδιώκει την ομηρία του προσωπικού
με ελαστικές μορφές απασχόλησης για ψηφοθηρικούς
λόγους. Πολεμάμε την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Η χρηματοδότηση των Νοσοκομείων παρότι η ζήτηση
αυξήθηκε κατά 30% μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Εφέτος
τα Νοσοκομεία θα λάβουν 786 εκ.ευρώ. Η εκτίμηση είναι
ότι θα λάβουν άλλα 500 – 600εκ.ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ. Η
κρατική χρηματοδότηση των Δημόσιων Νοσοκομείων
χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Το έτος 2015 έλαβαν 1,5δις
ευρώ. Το έτος 2018 1,156δις ευρώ. Το 2017 1.156δις ευρώ.
Το έτος 2018 786εκ.ευρώ (προϋπολογισμός ιστοσελίδα
ΠΟΕΔΗΝ). Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων είναι 600 εκ.ευρώ παρότι τέθηκε ως προαπαιτούμενο
από την Τρόϊκα η εξόφληση των ληξιπροθέσμων των Νοσοκομείων για να χορηγηθεί η δόση.
Ο ΕΟΠΥΥ έλαβε το έτος 2014 774εκ.ευρώ. Το έτος 2015
έλαβε 525,5εκ.ευρώ. Το έτος 2016 έλαβε 525,5εκ.ευρώ.
Το έτος 2017 λαμβάνει 325,5εκ.ευρώ. Το έτος 2018 100εκ.
ευρώ. Ελεύθερη πτώση εφέτος. Πως λοιπόν να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους παρόχους Υγείας και Νοσοκομεία. Τι κάνει; Δεν είναι σε θέση
να αγοράσει τις αναγκαίες Υπηρεσίες Υγείας για τους
πολίτες και τις αγοράζουν οι ίδιοι από την τσέπη τους. Τα
βιβλιάρια Υγείας κατάντησαν κουρελόχαρτα. Οι πολίτες
πληρώνουν τον συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ ή τον
ιδιώτη γιατρό, πληρώνουν για τα φάρμακα (25% συμμετοχή, τη διαφορά μεταξύ γενόσημων
και πρωτότυπων και ένα ευρώ για
την εκτέλεση της συνταγής).
Σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΟΠΥΥ σε χρόνια Νοσήματα εγκρίνει
λειψά φάρμακα και υλικά ανά μήνα.
Αναγκάζονται οι ασφαλισμένοι να
αγοράζουν από τη τσέπη τους για να
καλύψουν το μήνα (π.χ. ταινίες ζακχάρου, φάρμακα για χρόνιες παθήσεις κ.α.).
Ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει λεφτά στους
πολίτες από επιστροφές σε προσφερόμενες Υπηρεσίες Υγείας
(γυαλιά, οδοντιατρικές εξετάσεις
κ.α.) πάνω από ένα χρόνο. Πληρώνουν από τη τσέπη τους, καταθέτουν τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΥΥ
και περιμένουν την επιστροφή.
Δεν επιστρέφονται ποτέ!!! Ξεχνάει.
Πολλοί Ασθενείς που πάσχουν από
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χρόνια νοσήματα και διαθέτουν πενιχρά εισοδήματα (συντάξεις) αναγκάζονται να παίρνουν τα φάρμακά τους μέρα
παρά μέρα για να ανταπεξέλθουν. Τα αγοράζουν βερεσέ
από τα φαρμακεία!!!
Η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκε 2%
στους μισθούς και στις συντάξεις (και επικουρικές). 100
ευρώ το μήνα μας παίρνουν από μισθούς και συντάξεις
και υγεία δεν έχουμε. Οι ροές κονδυλίων του ΕΟΠΥΥ προς
τα Νοσοκομεία είναι πολύ κάτω των όσων εισπράττει.
500 – 700 εκ. ευρώ αναμένεται να δώσει εφέτος όπως και
πέρυσι τη στιγμή που η ζήτηση αυξήθηκε 30% (πρόσβαση ανασφάλιστων, προσφύγων, μεταναστών, οικονομικά
αδυνάτων). Οι συνολικές δαπάνες υγείας στη χώρα μας
μειώθηκαν από 22,49δις ευρώ το έτος 2009 στα 14,7δις
ευρώ το έτος 2017. Οι κατά κεφαλή δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν από 2.024 ευρώ το έτος 2009
στα 1.361ευρώ το έτος 2017.
Εξ’ αυτών το 55% είναι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας και
το 45% Ιδιωτικές. Πληρώνονται από την τσέπη των πολιτών.
Οι υπηρεσίες υγείας μετατρέπονται σε ανταποδοτικές
– ανταγωνιστικές. Η κρατική χρηματοδότηση θα μηδενιστεί σταδιακά και οι υπηρεσίες υγείας θα πληρώνονται
από τη τσέπη μας (υγειονομική εισφορά που θα αυξηθεί
και απευθείας). Οι φόροι, έμμεσοι και άμεσοι, θα πηγαίνουν στα υπερπλεονάσματα.
Γι’ αυτό ξεκίνησε η λειτουργία της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.
Η ΕΣΑΝ ΑΕ βαπτίστηκε στην αριστερή κολυμβήθρα
του Σιλωάμ και ονομάστηκε ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. Έργο της
είναι η κοστολόγηση και η πώληση των Υπηρεσιών Υγείας, η Δημοσιονομική διαχείριση των Νοσοκομείων, η κατανομή των πόρων που προέρχονται από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ΕΣΑΝ Α.Ε. ο
αντιπολιτευτικός ΣΥΡΙΖΑ την χαρακτήριζε ταφόπλακα του
ΕΣΥ. Τώρα τι είναι;
Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ λειτουργεί Νοσοκομείο ως
Ανώνυμη Εταιρεία, το Νοσοκομείο Σαντορίνης. Παραχωρήθηκε στην ΑΕΜΥ ΑΕ. 150 ευρώ χρεώνουν την τοποθέτηση γύψου. 20 ευρώ την Γενική Αίματος. Τι Δημόσιο Νοσοκομείο είναι; Έτσι μετατρέπεται η υγεία σε εμπορεύσιμο
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αγαθό.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Οι Δημόσιες Προνοιακές Μονάδες Περίθαλψης κατέρρευσαν από τις τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού
και την έλλειψη κονδυλίων.
Οι συνθήκες εργασίας και περίθαλψης των ατόμων με
αναπηρία ή άλλων προνοιακών περιστατικών είναι άκρως
επικίνδυνες. Πολλές φορές την πληρώνουν οι περιθαλπόμενοι με σοβαρούς τραυματισμούς από άλλους περιθαλπόμενους ή αυτοτραυματισμούς.
Οι Νοσηλευτές καταλήγουν κατηγορούμενοι στα Δικαστήρια αν και δεν είναι ταχυδακτυλουργοί να μπορούν
να προσφέρουν ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες σε 40
περιθαλπόμενα ανάπηρα παιδιά ή κατάκοιτους ηλικιωμένους, οι περισσότεροι με ψυχικές διαταραχές και όλοι
χρήζουν ατομικής περιποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου (καθαριότητα, φαγητό, μπάνιο, προστασία κλπ.).
Οι 38 μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που υπήρχαν
στην χώρα μας, συγχωνεύτηκαν σε 12 Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στα πλαίσια της εφαρμογής των Μνημονίων για περιστολή των δαπανών.
Σε κάθε Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, περιθάλπονται ταυτόχρονα χρόνιες παθήσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες, ευπαθείς ομάδες, παιδιά για υιοθεσία που με βάση
τις επιστημονικές ανάγκες θα έπρεπε να περιθάλπονται
σε ξεχωριστές μονάδες.
Η κοινή Νοσηλεία διαφορετικών περιστατικών μετατρέπει τις συνθήκες περίθαλψης και εργασίας σε «κόλαση». Η έλλειψη Μονάδων έχει αυξήσει τις λίστες αναμονής για περίθαλψη ατόμων που ανήκουν σε οικογένειες
που δεν έχουν στον «ήλιο μοίρα». Η λίστα αναμονής για
εισαγωγή σε Προνοιακές Μονάδες σε πολλές περιπτώσεις

ξεπερνάει τον ένα χρόνο.
Πως μια άνεργη οικογένεια με οικονομικά προβλήματα μπορεί να συντηρήσει, να περιθάλψει στο σπίτι της ένα
τέτοιο άτομο; Πολλές οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των λιστών αναμονής.
Το προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων πριν την
κρίση ήταν 5.500. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παρέλαβε
4.000 προσωπικό στις Μονάδες και επί των ημερών της λιγόστεψαν σε 2.600 (μόνιμοι – επικουρικοί). Δεν έγινε καμία πρόσληψη παρά μόνο ελαχίστων επικουρικών, παρότι
καθημερινά έχουμε αθρόες συνταξιοδοτήσεις και αύξηση
της ζήτησης των υπηρεσιών.
Στις Προνοιακές Μονάδες περίθαλψης συναντάς και
άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν διαθέτουν οργανόγραμμα λειτουργίας. Το λιγοστό προσωπικό μετακινείται από
μονάδα σε μονάδα. Τέτοια ανοργανωσιά και κατάντια πουθενά στον κόσμο και μάλιστα με κυβέρνηση της Αριστεράς
που υποτίθεται προστατεύει το κράτος πρόνοιας.
Η Κυβέρνηση αφήνει να καταρρεύσουν οι Προνοιακές
Μονάδες έχοντας κατά νου την ανάθεση της αποϊδρυματοποίησης των περιθαλπόμενων στις μη κερδοσκοπικές
οργανώσεις, για να λυμαίνονται οι ΜΚΟ τα κοινοτικά κονδύλια.
ΜΙΣΘΟΙ – ΒΑΕ
Οι Υγειονομικοί κατά μέσο όρο αμείβονται με 800
ευρώ το μήνα. 40% περικόπηκαν οι μισθοί μας τα χρόνια
των Μνημονίων. Ετοιμάζονται να μας κόψουν το Επίδομα
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ. Διεκδικούμε ανάκτηση των μισθολογικών
μνημονιακών απωλειών.
Δεν σταματάμε.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
« 15 ημέρες ποινή σε συνδικαλιστή στο Γ.Ν.Κιλκίς
επειδή έκανε ένα τηλέφωνο και ενόχλησε την Διευθύντρια του ΕΚΑΒ για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι
Ασθενείς του Νοσοκομείου στις δευτερογενείς διακομιδές»
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Σας κοινοποιούμε ομόφωνη καταγγελία του Σωματείου
Εργαζομένων Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς
κατά του Διοικητή του Νοσοκομείου που αφορά στην πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη του Γενικού Γραμματέα
του Σωματείου. Μια δίωξη που ασκήθηκε για «δήθεν» αναξιοπρεπούς και απαξιωτικής συμπεριφοράς κατά της Διευθύντριας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, όταν ο συνάδελφος
Νοσηλευτής και Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων
τηλεφώνησε στην Διευθύντρια για να βρεθεί λύση στην
πολύωρη αναμονή στην ορθοπεδική κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς για διακομιδή μιας 92χρονης ασθενούς.
Ο Γενικός Γραμματέας ενεργώντας στα πλαίσια των
συνδικαλιστικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων επικοινώνησε με την Διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
χωρίς να την απειλήσει και να την εκφοβίσει, όπως η ίδια

ισχυρίζεται, αλλά από ενδιαφέρον και για να συμβάλει
στην επίλυση του προβλήματος.
Καταγγέλλουμε την ενέργεια του Διοικητή του Νοσοκομείου να προχωρήσει στην πειθαρχική δίωξη του
Γ.Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων και την πρωτοφανή τιμωρία στέρησης του μισθού του για 15 ημέρες,
που απώτερο στόχο έχει την φίμωση των συνδικαλιστικών
οργάνων.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση
της πειθαρχικής και συνδικαλιστικής δίωξης του Γενικού
Γραμματέα διαφυλάσσοντας τις συνδικαλιστικές ελευθερίας του Νόμου 1264/1982.
Διαφορετικά θα αντιδράσουμε δυναμικά απέναντι στην
αυθαίρετη, άδικη, εκδικητική πράξη του Διοικητή που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Τέτοιες διώξεις δεν
έχουν ξανασυμβεί στην Δημόσια Υγεία.
Όποιος αντιδρά, όποιος διαφωνεί συνδικαλιστής ή μη
τιμωρείται!!!
Ντροπή!!!
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ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
H Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την παράνομη απόφαση του διοικητή του Γ.Ν. Κιλκίς ο οποίος αυθαίρετα και παράνομα καθαίρεσε την Υποδιευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, την Υποδιευθύντρια της Διοικητικής Υπηρεσίας
και την Προϊσταμένη της Χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου.
Με το Ν.4369/2016 καθορίζεται ο νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων όλων των επιπέδων στη Δημόσια Διοίκηση.
Το άρθρο 30 του Ν.4369/2016 αναφέρει:
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν
να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου προϊστάμενοι.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει
αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου.
Ως εκ τούτου από 27 Φεβρουαρίου 2016 και
μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης
και Επιλογή των Προϊσταμένων, εξακολουθούν να
ασκούν καθήκοντα οι υφιστάμενοι Προϊστάμενοι
Οργανικών Μονάδων.
Σύμφωνα με το Ν.3329/2005 άρθρο 7 παρ.13
και την υφιστάμενη Νομοθεσία για την επιλογή
– ανάθεση - τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων (3528/2007, 3839/2010, 4024/2011,
4275/2014, 4369/2016), οι Διοικητές των Νοσοκομείων έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν με
ανάθεση τις κενές θέσεις Προϊσταμένων.
Δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι Διοικήσεις των
Νοσοκομείων έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών οργάνων κρίσης με βάση το Ν. 4369/2016, να
καθαιρέσουν προϊσταμένους οργανικών Μονάδων
προκειμένου να τοποθετήσουν τους κολλητούς
τους με ρουσφετολογικά και κομματικά κριτήρια.
Καταγγέλλουμε την Διοίκηση που γράφει στα

παλαιά της τα παπούτσια τους νόμους που ψήφισε η ίδια
η κυβέρνηση που την διόρισε. Οι διώξεις συνδικαλιστικών
στελεχών και οι καρατομήσεις υπηρεσιακών στελεχών στο
ΓΝ Κιλκίς στοχεύουν στην επιβολή κλίματος φόβου, ανασφάλειας, εγκαθίδρυσης του κομματικού και πελατειακού
κράτους ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Εξάλλου το αποκάλυψε ο Αν. Υπουργός Υγείας ο οποίος δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια της κυβέρνησης κατάληψης του κράτους.
Ζητάμε την άμεση ανάκληση των αποφάσεων που αφορούν τις καρατομήσεις των υπηρεσιακών στελεχών. Να αρθούν οι ποινικές διώξεις κατά συνδικαλιστικών στελεχών.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ.: 1. ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Κύριε Υπουργέ,
Σας κοινοποιούμε έγγραφα – καταγγελίες του
Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν. Γιαννιτσών, όπου καταγγέλλεται η προσπάθεια του Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου να
φιμώσει το Δ.Σ. του Σωματείου ώστε να αποσιωπούνται οι
απόψεις του καθώς και τα προβλήματα λειτουργίας του
Νοσοκομείου, καλώντας μάλιστα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
Σωματείου και Γενικό Σύμβουλο της ΠΟΕΔΗΝ σε απολογία,
γιατί έκανε χρήση της συνδικαλιστικής του άδειας ως έχει
δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1264/82.
Καταγγέλλουμε τις πρακτικές παλαιοκομματικού
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τύπου της Διοίκησης του Νοσοκομείου και την απόπειρα
φίμωσης των εργαζομένων καθώς και τις ενέργειες που αμφισβητούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί με αγώνες των εργαζομένων.
Καταδικάζουμε την ενέργεια της Διοίκησης του
Νοσοκομείου να καλέσει σε απολογία τον Πρόεδρο του Σωματείου επειδή έκανε χρήση της συνδικαλιστικής άδειας,
θεωρώντας αυτονόητο ότι τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάνουν χρήση της συνδικαλιστικής άδειας όταν
αυτό κρίνουν.
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας να επαναφέρει στην τάξη τον Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου και να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση της
αντιδημοκρατικής απόφασης και να σταματήσει κάθε πειθαρχική δίωξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Π.Π.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ – Η ΜΗΤΕΡΑ &
ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΩΝ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 – 131 ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ. 2132015745
ΠΡΟΣ: Προέδρου και Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του
Π.Π.Π. Αττικής – Η ΜΗΤΕΡΑ, κατόπιν της Γενικής
Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 13/9/2018 και στην οποία παρευρέθησαν ο
Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και ο εκπρόσωπος Πρόνοιας της ΠΟΕΔΗΝ, σύμφωνα με τις προτάσεις της
Προέδρου και των εργαζομένων, προκηρύσσει:
-3ωρη Στάση Εργασίας, τη Πέμπτη 20-9-2018
και ώρα 12.00μ.μ. μέχρι 15.00μ.μ.
-Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στη πύλη του
Κέντρου μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στη κρίσιμη μάχη που πρέπει να

δοθεί και διεκδικούμε:
-Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων του
επικουρικού Προσωπικού.
-Παραμονή του συνόλου του επικουρικού
προσωπικού με άμεση έκδοση τροπολογίας από
το Υπουργείο Εργασίας Κ.Α.Κ.Α., που να διασφαλίζει παράλληλα και την απρόσκοπτη πληρωμή
τους.
-Άμεση δημοσίευση προκήρυξης για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων,
ώστε να καλυφθούν πλήρως οι πραγματικές ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου μας.
-Έκδοση Υπουργικής Απόφασης του νόμιμου
δικαιώματος του βρεφοκομικού προσωπικού για
30 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας (6ωρο).
-Τάχιστη καταβολή των εξαιρέσιμων και αργιών.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-Δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα στην Πρόνοια
-Όχι στο ξεπούλημα στους ιδιώτες (Μ.Κ.Ο.)
-Χρηματοδότηση και στελέχωση όλων των
υπηρεσιών του Κέντρου μας.

ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει και καλύπτει τη Στάση
Εργασίας την Πέμπτη 20/9/2018 και ώρες 12.00
– 15.00 που αποφάσισε το Δ.Σ. του Σωματείου
Εργαζομένων Π.Π.Π.Αττικής - Η ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙΔΟΥΠΟΛΕΩΝ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα θα υπάρξει συγκέντρωση 13:00 στη πύλη της προνοιακής Μονάδας.
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προσω-
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πικού με αποτέλεσμα να αναστέλλονται λειτουργίες τμημάτων.
Το Επικουρικό προσωπικό είναι στον αέρα
και του οφείλονται δεδουλευμένα.
Η απαξίωση των Μονάδων Πρόνοιας είναι
πολιτική επιλογή της κυβέρνησης προκειμένου
να ανατεθούν οι δραστηριότητες σε Μ.Κ.Ο.
Δεν θα περάσει!!!

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΘΧΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΘΧΠΔΑ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

3. ΠΟΕΔΗΝ
Κυρία Πρόεδρε,
Τον τελευταίο καιρό είστε συστηματικά απούσα
από τα προβλήματα του Θεραπευτηρίου μας.
Απουσιάζατε από τα προβλήματα και την ένταση
που δημιουργήθηκε με τη μετακίνηση του Θερα-
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πευτηρίου Παίδων Σκαραμαγκά στον χώρο του
Θεραπευτηρίου Δυτικής Αθήνας.
Υπό τη συνειδητή σας αποφυγή και απουσία, παρά
τις επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που λάβατε, και με τη δεδομένη έλλειψη
προσωπικού και υποδομών (ασανσέρ εκτός λειτουργίας), έμειναν ασίτιστοι για ένα απόγευμα οι
μισοί περιθαλπόμενοι του θεραπευτηρίου. Όταν
μάλιστα το τραγικό αυτό συμβάν μεταφέρθηκε
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, δεν διστάσατε να αποποιηθείτε την οποιαδήποτε ευθύνη, συκοφαντώντας τους εργαζόμενους του θεραπευτηρίου για χρήση πλαστών αδειών.
Προσποιείστε ότι δεν γνωρίζετε πως, για τουλάχιστον ολόκληρο το Καλοκαίρι, η βάρδια απόγευμα-νύχτα στη Νοσηλευτική Υπηρεσία καλύπτεται
από ένα μόνο άτομο, χωρίς ρεπό και υπό την πλήρη απουσία ιατρών κατά τις ώρες αυτές.
Σημειώνουμε στο σημείο αυτό, ότι τους 150 περιθαλπόμενους στο μεγαλύτερο Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων της Ελλάδας υπηρετούν: ένας
μόνο Φυσίατρος το πρωί και ο Καρδιολόγος που
επισκέπτεται δύο ημέρες την εβδομάδα. Υπό την
παντελή έλλειψη Παθολόγου και Ψυχίατρου, οι
Νοσηλευτές αναγκάζονται να κάνουν ιατρικές
πράξεις και διακομιδές μέσω τηλεφώνου.
Σε αιφνίδια επίσκεψή σας στο χώρο μας την Παρασκευή 7/9/2018 δώσατε εντολή στην Διευθύνουσα να μετακινήσει Νοσηλευτή με υπηρεσία
30 χρόνων άμεσα, μέσα στο Σαββατοκύριακο,

ενώ έχει εκδοθεί το πρόγραμμα Νοσηλευτικής
σε άλλο τμήμα και χωρίς να υπάρχει προφανής
λόγος (κάτι που υποδεικνύει και ο υπηρεσιακός
φάκελος του Συναδέλφου, Ζερβάκη Μανώλη),
αλλά με ανυπόστατες προφορικές καταγγελίες
που αγγίζουν τα όρια της συκοφάντησης από μέρους σας.
Πρέπει να καταλάβετε πως τέτοιες εντολές με χαρακτήρα «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν», όχι
μόνο δεν βοηθούν την εύρυθμη λειτουργία του
Θεραπευτηρίου, αλλά ούτε εκφοβίζουν-εκβιάζουν ή υποτάσσουν τους εργαζόμενους. Αντίθετα,
δεδομένης της σημερινής κατάστασης όπου όλα
τα τμήματα δουλεύουν καθημερινά με προσωπικό
ασφαλείας, θεωρούμε πως ο διάλογος και η συνεννόηση είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού.
Για όλα τα παραπάνω, δεν δεχόμαστε μετακινήσεις τέτοιου τύπου και σας επισημαίνουμε ότι η
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Στηρίζουμε τη Στάση Εργασίας 10:00 -15:00
και τη συγκέντρωση την Τρίτη 18/9/2018 και ώρα
10πμ έξω από τη πύλη της Προνοιακής Μονάδας
του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δυτικής
Αττικής (Αγία Βαρβάρα).
Στη Μονάδα μεταφέρθηκαν τα παιδιά από
το Σκαραμαγκά τον Οκτώβριο 2017 και ένα χρόνο
τώρα δεν έχουν διαμορφωθεί όπως είχαν υποσχεθεί οι κατάλληλοι χώροι προαυλισμού δημιουργικής απασχόλησης και διασκέδασης των παιδιών.
Μεταφέρθηκαν τα παιδιά με το μισό προσωπικό το άλλο πήγε σε άλλες Μονάδες.
Απόγευμα, νύκτα, καλοκαίρι κάθε τμήμα
με 40 περιθαλπόμενους καλύπτεται από ένα άτομο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Λόγω έλλειψης
προσωπικού και χαλασμένων υποδομών (ασαν-
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σέρ) δημιουργούνται προβλήματα στη σίτιση των
ασθενών. 150 περιθαλπόμενοι χωρίς κάλυψη από
γιατρούς. Υπηρετεί ένας φυσίατρος το πρωί. Καρδιολόγος επισκέπτεται τη μονάδα μόνο δύο φορές
την εβδομάδα.
Παντελής είναι η έλλειψη παθολόγων και
ψυχιάτρων άκρως απαραίτητες ειδικότητες για
τους περιθαλπόμενους που αντιμετωπίζουν παθολογικές και ψυχικές διαταραχές.
Οι Νοσηλευτές κάνουν ιατρικές πράξεις
και διακομιδές περιθαλπόμενων σε Νοσοκομεία
μέσω τηλεφώνου με τον γιατρό. Η Διοίκηση επιχειρεί να κλείσει τα στόματα του προσωπικού με
μετακινήσεις χωρίς κανένα υπηρεσιακό κριτήριο.
Αποφασίζομεν και διατάσομεν. Δεν πάει άλλο
αυτή η κατάσταση.
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Η Οδύσσεια των Ελλήνων συνεχίζεται παρά το πανηγυρικό της ημέρας. Από «την Σκύλλα» του 3ου Μνημονίου
«στη Χάρυβδη» του 4ου συγκεκαλυμμένου Μνημονίου των
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και της αυστηρής δημοσιονομικής επιτήρησης που εκτείνεται έως το 2060.
Δεν συμμεριζόμαστε το πανηγύρι με διαλυμένα τα
πάντα γύρω μας. Κρατικό μηχανισμό. Κοινωνικό Κράτος.
Την ώρα μάλιστα που στα Νοσοκομεία βρίσκονται δεκάδες
σοβαρά τραυματίες από τη φωτιά στο Μάτι και συνεχίζουν
να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στην ζωή.
Τις πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
πληρώνουν ακριβά οι Έλληνες πολίτες. Πληρώνουν με
μισθούς και συντάξεις, με υπερβολικούς φόρους, με πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών, με υποθήκη της Δημόσιας
Περιουσίας. Πληρώνουν με τη διάλυση της μεγαλύτερης
κοινωνική κατάκτηση της μεταπολίτευσης που είναι αναμφίβολα το ΕΣΥ.
Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας κατρακύλησαν στο 4,8%
του ΑΕΠ (αν και συρρικνώθηκε κατά 25%) από 7,5% που είναι
ο μέσος όρος της Ευρώπης.
Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων μειώθηκε
25.000 από την αρχή των Μνημονίων και επί των ημερών
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 7.500. Η κρατική χρηματοδότηση στα Νοσοκομεία από 1,5δις ευρώ το έτος 2015 εφέτος είναι 786 εκ.
ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νοσοκομείων είναι
πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Ο ΕΟΠΥΥ το έτος 2014 έλαβε 774
εκατ. ευρώ κρατική χρηματοδότηση και εφέτος η χρηματοδότηση κατρακύλησε στα 100 εκατ. ευρώ. Το 50% του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υπερέβη το όριο ζωής. Εάν δεν
υπήρχαν οι δωρεές η κατάσταση θα ήταν εφιαλτική.
Την Δωρεάν Περίθαλψη των ανασφάλιστων την πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από την αύξηση κατά
2% της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (800 εκατ.
ευρώ) χωρίς τα χρήματα να καταλήγουν στα Νοσοκομεία.
Εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης ημέρα με την ημέρα υποβαθμίζεται η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών παρά την υπερπροσπάθεια του
προσωπικού.
Τα Μνημόνια αφήνουν παράπλευρες απώλειες.
250 – 450 σοβαρά περιστατικά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (τριπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της Ευρώπης), μεγάλες λίστες αναμονής για ΜΕΘ, αποκλεισμένοι από
ακτινοθεραπείες, ελλείψεις σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα, αναβολές σε θεραπείες και επεμβάσεις λόγω ελλείψεων, καθυστερήσεις στις διακομιδές κ.α.
Παρά τα λόγια της κυβέρνησης δεν πρόκειται να καταφέρει να φθάσει στην Ιθάκη το ΕΣΥ με τις πολιτικές των
υπερπλεονασμάτων.
Το κακοπληρωμένο λιγοστό προσωπικό κάνει μεγάλη
προσπάθεια να κρατήσει όρθιο το σύστημα, παρά την κυβερνητική αναλγησία.
Μιας και πανηγυρίζεται στην Ιθάκη από την κυβέρνηση
η είσοδος σε μακροχρόνια εποπτεία υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων, καλό είναι να υπενθυμίσουμε τη κατάσταση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης που έφεραν οι πολιτικές των
Μνημονίων.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ
Τραγική, απάνθρωπη, εξουθενωτική και άκρως επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του Κέντρου Υγείας στο
νησί της Ιθάκης με σοβαρές ελλείψεις στα πάντα, γιατρούς,

νοσηλευτές, αναλώσιμα υλικά, οδηγούς ασθενοφόρων, ιατρικά μηχανήματα. Εξυπηρετεί 3,5 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους το χειμώνα και 8.000 το καλοκαίρι.
Εφημερεύει 24ωρο χωρίς νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό. Μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
Υπηρετούν (3) νοσηλεύτριες εκ των οποίων η (1) είναι με
άδεια κύησης. Μία Μαία. Ένας θυρωρός και ένας τραυματιοφορέας που κάνουν αλλότρια καθήκοντα. Δεν λειτουργεί το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Η παρασκευάστρια
του μικροβιολογικού συνταξιοδοτήθηκε πριν 5 χρόνια και
η λύση που δόθηκε ήταν η κατάργηση της θέσης. Ο ιατροτεχνολογικος εξοπλισμός του είναι σε αχρηστία. Σαπίζουν
πανάκριβα μηχανήματα. Πολλές φορές δεν λειτουργεί το
Ακτινολογικό Εργαστήριο. Υπηρετεί μία μόνο χειρίστρια για
το ακτινολογικό.
Οι γιατροί που έχουν απομείνει είναι (1) παθολόγος
(επικουρικός) αποχωρεί τέλος του 2018. Ένας Γενικός Ιατρός που συνταξιοδοτείται τέλους του 2018, ο Διευθυντής
καρδιολόγος, ένας οδοντίατρος ένας παιδίατρος και ένας
αγροτικός επί θητεία (στρατιωτική θητεία) που τελειώνει
τέλος 2018. Σε λίγους μήνες θα ξεμείνει τελείως από γιατρούς. Μεγάλο πρόβλημα το κτηριακό. Καταρρέει το κτήριο.
Υπάρχουν προβλήματα στις σωληνώσεις και τα ηλεκτρολογικά. Συντηρείται από τις φιλότιμες προσπάθειες του διευθυντή και του προσωπικού μέσω δωρεών.
Επανειλημμένα έγγραφα από τον διευθυντή του Κ.Υ.
προς την 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας δεν βρήκαν
ανταπόκριση. Οι εφημερίες από την ερχόμενη εβδομάδα
δεν βγαίνουν. Το Κέντρο Υγείας θα είναι ακάλυπτο από γιατρούς.
Ο ένας και μοναδικός οδηγός του ΕΚΑΒ έχει να πάρει
άδεια 5 χρόνια. Το ασθενοφόρο όχημα είναι του 2003! Πόσες βάρδιες πρέπει να κάΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
νει για να μπορέσει να καΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
λύψει τους κατοίκους και
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
τους τουρίστες;
Σε περίπτωση που πά- Αριστοτέλους 22
θει βλάβη ή υπάρχει δι- 10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
ακομιδή σε εξέλιξη (στο
210.52.36.094
νησί ή στην Κεφαλονιά) δεν Fax: 210.52.34.589
υπάρχει ούτε άλλο πλήρωμα ασθενοφόρου ούτε άλλο εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ασθενοφόρο όχημα για να (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
εξυπηρετήσει κάποιο επεί- συντάσεται από
γον περιστατικό. Οι κάτοι- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
κοι της Ιθάκης έχουν αφε- γραμματεία - πληροφορίες
210.52.24.604
θεί στην τύχη τους.
Χρειάζονται άμεσα του- email
λάχιστον άλλα 3 πληρώματα poedhn@otenet.gr
ασθενοφόρου και άλλο ένα
σελίδα
ασθενοφόρο όχημα για να ηλεκτρονική
www.poedhn.gr
υπάρχει η στοιχειώδη προσελιδοποίηση
νοσοκομειακή φροντίδα.
Πόσες φορές ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Τσίπρας εξήγγελλε και εκτύπωση
εγκαινίασε την μεταρρύθ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
μιση της Πρωτοβάθμιας
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
Περίθαλψης;
ανάγκη και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
Πρωτ. Σωματείων των Νοσοκομείων
των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
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