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ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ
ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ

Ακόμη δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί με
το Ανθυγιεινό επίδομα. Με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περικόπτονται από όλους τέλος
Φεβρουαρίου. Για να χορηγηθεί απρόσκοπτα χωρίς
διακοπή θα πρέπει η κυβέρνηση άμμεσα να νομοθετήσει. Η κυβέρνηση κωλυσιεργεί. Δεσμεύτηκε στους
δανειστές. Επιδιώκει την παράταση της σημερινής
υφιστάμενης κατάστασης. Κουβέντα για διπλασιασμό και επέκταση και στα άλλα επαγγέλματα υγείας
- πρόνοιας όπως ζητήσαμε με σχετικό υπόμνημα.
Μετά από δυναμικές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ
και της ΑΔΕΔΥ, καταλήψεις, χημικά, επιθέσεις ΜΑΤ,
τραυματισμούς συναδέλφων μας, επιδόθηκε το πόρισμα της διυπουργικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση
του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Επιβεβαιώνονται όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών και συμπεριλήφθηκαν στην
έκθεση συμμόρφωσης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) στα πλαίσια της 4ης Αξιολόγησης για μεσοπρόθεσμη μείωση των δικαιούχων
και των καταβαλλόμενων ποσών του επιδόματος.
Η Διυπουργική Επιτροπή λειτούργησε στη βάση
της πολυσέλιδης Αναφοράς που κατέθεσε η Ομάδα
Τεχνικής Βοήθειας των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ η οποία επιβάλει
την μείωση του ποσοστού των δικαιούχων του Επιδόματος σε ποσοστό 7-10% που είναι ο μέσος όρος των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 32% που είναι
σήμερα το ποσοστό των Δημοσίων Υπαλλήλων στη
χώρα μας που λαμβάνει το επίδομα.
Ανησυχητική είναι η επισήμανση της Επιτροπής για τον υψηλό αριθμό δικαιούχων στην Δημόσια
Υγεία και η απαίτηση στην Αναφορά των Δανειστών
για περικοπές. Με βάση την ΑΝΑΦΟΡΑ της ομάδας
τεχνικής βοήθειας των Δανειστών στη σελίδα 17 το
37,89% των δικαιούχων στο Δημόσιο που λαμβάνουν
το επίδομα είναι εργαζόμενοι στον τομέα παροχής
υπηρεσιών Υγείας και θα πρέπει να μειωθεί. Με την
εν λόγω Αναφορά θα συμμορφωθεί η χώρα.
Ως εκ τούτου επιτακτική είναι η ανάγκη να μας
δοθεί η πολυσέλιδη αναφορά των δανειστών με βάση
την οποία θα χορηγείται το Επίδομα.
Την αναφορά αυτή επιμελώς η κυβέρνηση αποκρύπτει και δεν δίνει στη δημοσιότητα. Πασιφανέστα-
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τα προβλέπει περικοπές σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία ώστε το ποσοστό από 32%
των Δημοσίων Υπαλλήλων που το λαμβάνουν σήμερα
να μειωθεί στο 7 – 10% (Μέσος Ορός Ευρωπαϊκής
Ένωσης).
Οι προθέσεις της κυβέρνησης προκύπτουν από το
Υπόμνημα που επισυνάπτεται και υπογράφεται από
τρία μέλη της Επιτροπής. Διαφαίνεται ότι η εντολή της
κυβέρνησης ήταν να εργασθεί με βάση την συγκεκριμένη ΑΝΑΦΟΡΑ των ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.
Στο πόρισμα λαμβάνεται υπ’ όψιν η προεκλογική
περίοδος που διανύουμε. Γι’ αυτό προς το παρόν ο καθορισμός των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας παραπέμπεται σε αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών.
Από το πόρισμα προκύπτει ότι θα υπάρξει αναθεώρηση της λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με αποχαρακτηρισμό χιλιάδων επαγγελμάτων
και δικαιούχων του Επιδόματος με βάση τη μεθοδολογία υπαγωγής που προτείνεται. Το Επίδομα θα λαμβάνουν μόνο εργαζόμενοι σε επαγγέλματα τα οποία θα
χαρακτηριστούν βαρέα και ανθυγιεινά, μειωμένο και
αντικαθιστούμενο με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Η Επιτροπή προτείνει κριτήρια και παράγοντες
προσδιορισμού της Ανθυγιεινότητας και Επικινδυνότητας των επαγγελμάτων, επικαλούμενοι όμως έλλειψη πληροφόρησης που εμπόδισαν το έργο της.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα συμμορφωθεί μεσοπρόθεσμα με την πολυσέλιδη Αναφορά
της ομάδας τεχνικής βοήθειας της Τρόϊκας με χορήγηση του Επιδόματος σε ποσοστό 7-10% των Δημοσίων
Υπαλλήλων. Ειδικά δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με
την σελίδα 17 που προβλέπει περικοπές στους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία.
Εάν περικοπεί το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα λαμβάνουμε μισθό κάτω από το
μισθό του ανειδίκευτου εργάτη.
Ως εκ τούτου συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις δυναμικά.
Ζητάμε άμεσα να δοθεί στη δημοσιότητα η ΑΝΑΦΟΡΑ της Ομάδας Τεχνικής Βοήθειας των Δανειστών
την οποία δεσμεύτηκε ότι θα εφαρμόσει η κυβέρνηση μεσοπρόθεσμα.
Να πάψει η κυβέρνηση να παίζει κρυφτούλι.

ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙ 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η κυβέρνηση κατάργησε από 1/1/2019 τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των πάσης
φύσεων δαπανών των Νοσοκομείων αν και προπαγανδίζει μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ανομίας, διαφθοράς και διαπλοκής.
Οι προμήθειες των Νοσοκομείων από το νέο έτος

θα γίνουν χωρίς κανένα έλεγχο από την Ανεξάρτητη
Δικαστική Αρχή. Ότι θέλουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων. Μετά προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση
ότι κυνηγάει τη διαφθορά.
Βάζουν το «κεφάλι στο ντορβά» των Διοικητικών
Στελεχών των Νοσοκομείων που είναι υποχρεωμένοι
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να συνάπτουν συμβάσεις πολλών χιλιάδων ευρώ χωρίς την κάλυψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργούσε προσυμβατικούς ελέγχους.
Είναι άλλο η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου
της μισθοδοσίας του προσωπικού από το Ελεγκτικό
Συνέδριο που δεν προκαλεί ζημιά στο Δημόσιο και
άλλο οι Συμβάσεις για προμήθειες και υπηρεσίες άνω
των 5.000 ευρώ.
Πώς διασφαλίζεται πια το Δημόσιο συμφέρον;
Οι Διοικητικοί υπάλληλοι των Νοσοκομείων είναι
αναστατωμένοι.
Φοβούνται να αναλάβουν τέτοια ευθύνη. Ρισκάρουν την υπηρεσιακή τους καριέρα και αξιοπρέπεια
έναντι των πιέσεων και των μεθοδεύσεων που μπορεί
να ασκούνται από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων
να μεροληπτούν υπέρ συγκεκριμένων προμηθευτών.
Φοβούνται ότι θα αναλάβουν ευθύνες οι οποίες θα
τους κυνηγάνε για μια ζωή.
Μέχρι σήμερα είχαν την κάλυψη, την ομπρέλα του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τώρα οι Διοικήσεις θα δρουν
ανεξέλεγκτα. Όποιος προϊστάμενος Διοικητικής
Υπηρεσίας αντισταθεί θα καθαιρείται.
Υπό αυτές τις συνθήκες αρνούνται οι υπάλληλοι
να συμμετάσχουν σε Επιτροπές για διενέργεια διαγωνισμών.
Μήπως λοιπόν οι αναίτιες επιθέσεις του κου Πολάκη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν στόχο την
απαξίωσή του και έφτιαχναν το κλίμα για να θεωρηθεί αν αναγκαία η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των δαπανών των Νοσοκομείων άνω των 5.000
ευρώ;
Συγκεκριμένα:
Με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 136/31-12-2011 άρθρο 1 οι
δαπάνες των Νοσοκομείων οι οποίες απορρέουν από
Συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών ή
προμηθειών, υπηρεσιών που υπερβαίνουν τις 10.000
ευρώ υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχονται και
οι τυχόν παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων
καθώς επίσης οι συμπληρωματικές συμβάσεις παρο-

χής υπηρεσιών και έργων
Το έτος 2012 για εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στα Νοσοκομεία ψηφίστηκε ο νόμος 4075/2012
ο οποίος στο άρθρο 57 ορίζει ότι ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δαπανών των Νοσοκομείων ξεκινάει από τις δαπάνες των 5.000 ευρώ
και άνω.
Με το νόμο 4129/2013 θωρακίστηκαν περαιτέρω
οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών.
Έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που κυβερνάει με τη σημαία της κάθαρσης σε ζητήματα διασφάλισης Δημοσίου χρήματος και ψηφίζει το Νόμο
4337/2015 ο οποίος στο άρθρο 10 παράγραφο 10 ορίζει ότι από 1/1/2019 κατά παρέκκλιση των σχετικών
διατάξεων δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο σε καμία δαπάνη των Νοσοκομείων και των άλλων φορέων του Δημοσίου.
Γιατί εξαιρούνται οι δαπάνες για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα των Νοσοκομείων από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Ποιοί θα ωφεληθούν από αυτό;
Πώς εξυπηρετείται έτσι το Δημόσιο Συμφέρον;
Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης συμφωνούν με
αυτή την πράξη της κυβέρνησης;
Απαιτούμε εδώ και τώρα να τροποποιηθεί ο νόμος και να επανέλθει ο προληπτικός έλεγχος των
δαπανών των Νοσοκομείων από το Ελεγκτικό Συνέδριο πλην της μισθοδοσίας του προσωπικού που έχει
καταργηθεί εδώ και χρόνια χωρίς να δημιουργηθούν
προβλήματα. Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ήδη μας ενημέρωσαν ότι από 1/1/2019 θα αρνηθούν να πραγματοποιούν δαπάνες από συμβάσεις χωρίς τον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο και όλοι οι υπάλληλοι
των Νοσοκομείων που εν δυνάμει είναι μέλη Επιτροπών, αγορών.
Μετά τη δυναμική παρέμβαση της ΠΟΕΔΗΝ, προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών 6μηνη παράταση του προληπτικού ελέγχου πάσης φύσεως δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά η έλλειψη κλινών
ΜΕΘ είναι εμφανής. Χθες στη λίστα αναμονής του
ΕΚΑΒ βρίσκονταν 45 διασωληνωμένοι ασθενείς.
Για άλλον έναν χειμώνα με τις λοιμώξεις σε έξαρση, η Κυβέρνηση δεν φρόντισε να ανοίξει επαρκή
αριθμό κλινών ΜΕΘ, λόγω έλλειψης Ιατρών και Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Σήμερα λειτουργούν 450 κλίνες ΜΕΘ και 150 είναι
κλειστές αν και εξοπλισμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Νοσοκομείο Ζακύνθου και Κεφαλονιάς στα
Ιόνια Νησιά.
Στα Ιόνια Νησιά λειτουργούν μόνο 5 κλίνες ΜΕΘ
στη Κέρκυρα. Δεν φτάνουν ούτε για την Κέρκυρα. Στο
Νοσοκομείο Λευκάδας δεν λειτουργεί ΜΕΘ.
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Το Νοσοκομείο Ζακύνθου διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 6 κλινών πλήρως εξοπλισμένη,
ενταγμένη στον οργανισμό. Είναι κλειστή. Σκούριασαν
τα πανάκριβα μηχανήματα μέσα στις ζελατίνες.
Από το Σάββατο 5/1/2019 τρεις ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι και νοσηλεύονται στην Παθολογική κλινική μαζί με άλλους 35 ασθενείς. Είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για ΜΕΘ.
Μόλις χθες ο ένας ασθενής διεκομίσθει σε ΜΕΘ με
καράβι. Οι άλλοι δύο ακόμη περιμένουν.
Νοσοκομείο Κεφαλονιάς: Διαθέτει ΜΕΘ 5 κλινών
πλήρως εξοπλισμένη. Παρεδόθη από το 2013. Δωρεά
Βεργιώτη. Είναι κλειστή. Σκουριάζουν και εκεί μηχανήματα. Μόλις σήμερα ένας ασθενής διασωληνωμέ-
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νος στην Παθολογική με G130, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ
ευρισκόμενης σε λίστα αναμονής. Η αεροδιακομιδή
στοιχίζει τουλάχιστον 7.000ευρώ!!!
Πόσοι ασθενείς κινδυνεύουν;
Για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δυτική Ελλάδα οργανώνουμε μεγάλη κινη-

τοποίηση – Πορεία Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας
στην Πάτρα 31/1/2019 η οποία θα εκκινήσει από το
Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών 8:30 πμ θα διέλθει από την κεντρική πλατεία της πόλης και θα καταλήξει στην 6η ΥΠΕ.

ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Τα φαινόμενα βίας σε βάρος του προσωπικού στα Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας πολλαπλασιάζονται.
Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αποποιούνται τις ευθύνες, δεν κάνουν μηνυτήριες αναφορές σε βάρος των ταραξιών και ρίχνουν το
μπαλάκι να το πράξουν αυτό οι παθόντες συνάδελφοι.
Ποιος θα τους προστατέψει μετά από την στοχοποίηση; Γι’ αυτό κανένας συνάδελφος δεν κάνει μηνύσεις.

Κονδύλια δεν υπάρχουν στα Νοσοκομεία για
να βελτιωθούν τα μέτρα φύλαξης.
Ο κάθε τυχάρπαστος παίρνει θάρρος και κάνει ότι θέλει ορμώμενος από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Πολάκη.
Εξάλλου δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε
που αποκάλεσε ο Πολάκης τους εργαζόμενους
του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» πλοκάμια
του παρακράτους. Ζητάμε να παρθούν από το
Υπουργείο Υγείας άμεσα μέτρα γιατί αλλιώς θα
θρηνήσουμε θύματα συναδέλφων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2019
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ
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Ψηφίστηκε ο πρώτος μεταμνημονιακός Προϋπολογισμός όπως λέει η Κυβέρνηση, στον οποίο αποτυπώνονται ανάγλυφα οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί
από την Κυβέρνηση στους δανειστές. Δεσμεύσεις που
δένουν χειροπόδαρα τη χώρα για το υπόλοιπο του αιώνα.
Ο Προϋπολογισμός για την Δημόσια Υγεία του
έτους 2019 παγιοποιεί το σημερινό ύψος των Δημόσιων δαπανών που είναι στο τριτοκοσμικό επίπεδο του
5%.
Στον κουτσό Προϋπολογισμό γίνεται μεταστροφή
σε δύο βασικά μεγέθη που υποδηλώνουν ότι την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών την έχουν οι πολίτες και όχι το κράτος.
Το πρώτο είναι η σταδιακή μείωση της Κρατικής
Χρηματοδότησης στη Δημόσια Υγεία. Χρόνο με το χρόνο η ανάληψη της υποχρέωσης λειτουργίας του συστήματος μεταφέρεται στους πολίτες με εισφορές και
απ’ ευθείας πληρωμές. Πληρώνουμε ένα σκασμό φόρους και όμως η Κρατική Χρηματοδότηση μειώνεται.
Συγκεκριμένα οι Δαπάνες του Υπουργείου Υγείας
από τον Προϋπολογισμό ακολουθούν φθίνουσα πορεία:
Το έτος 2016 διατέθηκαν 6.196.284,42
Το έτος 2017 διατέθηκαν 4.340.394,927
Το έτος 2018 διατέθηκαν 3.724.540,00 και το
Έτος 2019 θα διατεθούν 3.824.312,00
Τα 100 εκ. ευρώ επιπλέον που δίδονται αφορούν
φάρμακα.
Το δεύτερο μέγεθος που διαφοροποιείται είναι η

αύξηση των υποχρεώσεων για κάλυψη δαπανών από
τους λειψούς προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.
Το συμβασιούχο προσωπικό πληρώνεται από τους
προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εάν λοιπόν αυξηθεί που είναι απαραίτητο θα φορτωθούν δυσανάλογα βάρη οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων.
Εξαιτίας αυτού θα αναγκασθούν να περικόψουν
άλλες λειτουργικές δαπάνες ζωτικής σημασίας. Μπρος
γκρεμός και πίσω ρέμα.
Για άλλη μια χρονιά δεν προβλέπονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία και φυσικά ούτε διαφοροποίηση των πενιχρών μισθών μας.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας του Προσωπικού για το
έτος 2019 είναι:
1.770.886.578 (μισθολογική ωρίμανση)
Το έτος 2018 ήταν 1.756.133.771
Το έτος 2017 ήταν 1.707.643.803
Το έτος 2016 ήταν 1.633.932.628
Με τι χρήματα θα γίνουν οι προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού; Για το έτος 2019 προβλέπεται η πρόσληψη μόνο 1200 μονίμων υπαλλήλων χωρίς όμως επί
της ουσίας να αυξηθεί το προσωπικό αφού αντίστοιχα
θα απολυθεί ίδιος αριθμός Επικουρικών οι οποίοι θα
συμμετάσχουν στην νέα προκήρυξη με αυξημένη μοριοδότηση.
Το όποιο έκτακτο προσωπικό προσληφθεί θα το
φορτωθούν οι αναιμικοί προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων αν και το μπάτζετ βρίσκεται στο περσινό ύψος.
Τα έσοδα των Νοσοκομείων από την εισηγητική
έκθεση προβλέπονται το έτος 2019 ίδια με το έτος
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2018. Η εκτίμηση για το έτος 2018 στο προϋπολογισμό είναι 2.595 δις ευρώ και οι προβλέψεις για το έτος
2019 2.541 δις ευρώ. Πώς λοιπόν ο ΕΟΠΥΥ αυξάνει
την χρηματοδότηση των Νοσοκομείων που λέει η κυβέρνηση στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού.
Τα έξοδα των Νοσοκομείων σε σχέση με το έτος
2019 έχουν μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω που
αφορά όμως τη φαρμακευτική δαπάνη.
Το έτος 2018 η εκτίμηση είναι ότι τα έξοδα θα διαμορφωθούν στα 2.897 δις ευρώ και η πρόβλεψη για το
έτος 2019 είναι στα 3.139 δις ευρώ.
Από τα 242 εκ. ευρώ επιπλέον τα 208 είναι η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης που ούτως ή άλλως ισχύει ο μηχανισμός επιστροφών (claw-back &
rebate).
Ως εκ τούτω η υλικοτεχνική υποδομή και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των Νοσοκομείων θα συνεχίσει να είναι στα ίδια χάλια και χειρότερα. Προβλήματα θα προκύψουν και του χρόνου στη κάλυψη
ζωτικών λειτουργιών των Νοσοκομείων.
Οι μεταβιβάσεις στα Νοσοκομεία από τον τακτικό
προϋπολογισμό, μειώνονται το έτος 2019 κατά 65 εκ.
ευρώ σε σχέση με το έτος 2018. Με βάση την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού η εκτίμηση είναι
ότι εφέτος θα κλείσουν στα 1.219 δις ευρώ και το έτος

2019 η πρόβλεψη είναι για 1.154 δις ευρώ.
Στο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, ίδια κατάσταση. Τα έξοδα θα είναι από την εκτίμηση του
Προϋπολογισμού στα 172 εκ. ευρώ το έτος 2018 και
η πρόβλεψη για το έτος 2019 είναι στα 218 εκ. ευρώ.
Εκ των 46 εκ. ευρώ αύξησης τα 25 εκ. ευρώ είναι
φάρμακα που θα ισοσκελισθούν με τις επιστροφές.
Πώς θα αναπτυχθεί η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
που η κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της επικοινωνιακά;
Με τι χρήματα θα λειτουργήσουν οι 239 ΤΟΜΥ;
Τώρα λειτουργούν 70 στα ντουβάρια των Κέντρων
Υγείας Αστικού Τύπου.
Πώς θα προσληφθεί προσωπικό στα Κέντρα Υγείας που μία ημέρα είναι ανοικτά και την άλλη κλειστά;
Πώς θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες;
Με την Εισηγητική Έκθεση οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές των Νοσοκομείων τέλος του έτους 2018 θα
ανέλθουν στα 600 εκ. ευρώ. Θηλιά στο λαιμό των Νοσοκομείων .
Γι’ αυτό πέφτουν οι σοφάδες στα κεφάλια μας!!!
Γι’ αυτό χαλάνε ιατρικά μηχανήματα και μένουν
μήνες χωρίς επισκευή.
Γι’ αυτό τρώμε ξύλο από κάθε τυχάρπαστο λόγω
έλλειψης φύλαξης.
Γι’ αυτό ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν οι
ασθενείς.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας προκειμένου να του καταθέσουμε την πρότασή μας για την εκπαιδευτική εξέλιξη του Νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων ειδικοτήτων των
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Δευτεροβάθμιας
και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την σταδιακή κατάργηση των Τ.Ε.Ι.
Ταυτόχρονα να του εκθέσουμε τους λόγους της
κατηγορηματικής άρνησης της ΠΟΕΔΗΝ για συμμετοχή σε εξετάσεις των Δ.Ε. βοηθών Νοσηλευ-

τών που αποφοίτησαν από συγκεκριμένες σχολές
με βάση το Νόμο 4415/2016 άρθρο34 παρ.5. και
εργάζονται στα Νοσοκομεία και τις άλλες Μονάδες Υγείας και Πρόνοιας πολλά χρόνια.
Τα αιτήματα έχουν τεθεί και στον Υπουργό
Υγείας.
Τα εν λόγω αιτήματά μας είναι για την ΠΟΕΔΗΝ μείζονος σημασίας και από τις απαντήσεις
του θα εξαρτηθεί η οργάνωση μεγάλης κινητοποίησης του προσωπικού.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10/12/2018

Το μόνιμο προσωπικό των Νοσοκομείων και των
άλλων Μονάδων Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ συνταξιοδοτούνται κατά χιλιάδες και στη θέση τους προσλαμβάνεται ελάχιστο προσωπικό με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Η δαπάνη μισθοδοσίας επιβαρύνει τους ήδη ελλειμματικούς κουτσουρεμένους προϋπολογισμούς
των Νοσοκομείων. Η εν λόγω επιβάρυνση είναι ένας
από τους λόγους που τα Νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες ζωτικής σημασίας.
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Και για το έτος 2019 δεν προβλέπεται διαφοροποίηση στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων σε
σχέση με εφέτος αν και υποτίθεται βγήκαμε από τα
Μνημόνια.
Οι 3.500 υπάλληλοι που υπηρετούν μέσω του
ΟΑΕΔ στα Νοσοκομεία και τις άλλες Μονάδες Υγείας
μπορεί να ανανεώθηκε η σύμβασή τους για ένα έτος,
βρίσκονται όμως σε ομηρία για τρίτη συνεχή χρονιά με
αβέβαιο το εργασιακό μέλλον.
Μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων δημιουργήθη-
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κε στις υπηρεσίες στήριξης (φύλαξη, καθαριότητα,
εστίαση).
Σε 50 Νοσοκομεία συνεχίζουν να παρέχουν έργο
οι εργολάβοι που καταπατούν κάθε εργασιακό δικαίωμα των απασχολούμενων.
Οι συμβάσεις των εργολάβων στα Νοσοκομεία
ανανεώνονται παρότι εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δικαιώνει το Δημόσιο.
Σε όσα Νοσοκομεία απομακρύνθηκαν οι εργολάβοι,
δυστυχώς οι συνθήκες εργασίας των συμβασιούχων
εργαζομένων που προσφέρει το δημόσιο είναι μεσαιωνικές.
4ωρη ημερήσια απασχόληση χωρίς το δικαίωμα
ένταξης στα ΒΑΕ, σπαστά ωράρια εργασίας. Οι συνθήκες με σπαστά ωράρια και 4ωρα παρότι απαγορεύονται στο Δημόσιο γίνονται επειδή δεν επαρκούν τα
κονδύλια στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων.
Οι συμβάσεις ανανεώνονται για μικρό χρονικό
διάστημα και μετά τις εκλογές απολύονται.
Οι επικουρικοί ιατροί απολύονται εντός του μήνα.
Το κενό είναι δυσαναπλήρωτο. Θα κινδυνεύσουν ζωές
ασθενών αφού θα κλείσουν βασικές κλινικές ειδικά
σε Περιφερειακά Νοσοκομεία που εφημερεύουν καθημερινά.
Την Δευτέρα 10/12/2018 προκηρύσσουμε Παναττική Στάση Εργασίας 11:00 – 15:00 και συγκέντρωση
έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 11:30πμ.

Διεκδικούμε:
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
• Μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όλου του προσωπικού που υπηρετεί με ελαστικές
μορφές απασχόλησης
• Σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα του πρώην εργολαβικού προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις εργασίας
• Αύξηση των κονδυλίων των Νοσοκομείων και
να μην επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί τους με τα
έξοδα μισθοδοσίας του συμβασιούχου προσωπικού
αλλά ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας.
• Αύξηση στους μισθούς
• Ένταξη στα ΒΑΕ

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΌ ΥΓΕΊΑΣ ΚΟ ΑΝΔΡΈΑ ΞΑΝΘΌ
ΔΕΥΤΈΡΑ 10/12/2018
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Κατά την κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγείας, αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκε με τον
Υπουργό Υγείας κο Ξανθό.
Τέθηκαν τα ζητήματα της αύξησης των μισθών
της χορήγησης του 13ου και 14ου μισθού με βάση τις
δικαστικές αποφάσεις, της αύξησης των πρόσθετων
αμοιβών, της ένταξης στα ΒΑΕ, της διασφάλισης του
Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,
τη μη χορήγηση στολών στο προσωπικό των Μονάδων Υγείας, της έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου
για την επέκταση της ειδικής άδειας (ΤΕΠ εργαστήρια
κ.α.), της χορήγησης των αναδρομικών και την αύξηση του Επιδόματος Ευθύνης των Προϊσταμένων τμημάτων Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας με βάση
την απόφαση του ΣτΕ, των προσλήψεων μόνιμου Προσωπικού, της αύξησης των δαπανών για την υγεία και
της αύξησης των δαπανών για τα Νοσοκομεία τα οποία
επιφορτίστηκαν και με τη δαπάνη μισθοδοσίας του συνόλου του συμβασιούχου προσωπικού με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες
ζωτικής σημασίας.
Θέσαμε επίσης το ζήτημα της ομηρίας των συμβα-

σιούχων, τα σπαστά ωράρια και τη μερική απασχόληση του πρώην εργολαβικού προσωπικού, τις ελλείψεις
προσωπικού στις υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης κονδυλίων, της εκδίωξης των εργολάβων σε
όσα Νοσοκομεία παραμένουν, της διευκρίνισης στη
μοριοδότηση του επικουρικού προσωπικού, της έκδοσης της απόφασης ανανέωσης των συμβάσεων του
προσωπικού που υπηρετεί μέσω ΟΑΕΔ, της παράτασης των συμβάσεων των επικουρικών Ιατρών κ.α.
Ο Υπουργός αποδέχθηκε ότι τα προβλήματα
είναι υπαρκτά. Οι Προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων
είπε έχουν οριακή αύξηση των δαπανών του χρόνου,
παραδέχθηκε και αναγνώρισε ότι τα μισθολογικά και
εργασιακά ζητήματα που θέτουμε είναι δίκαια.
Είπε ότι το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας θα παραμείνει ως έχει, δυσκολεύεται
όμως για την επέκταση σε άλλες ειδικότητες. Η απόφαση ανανέωσης για το προσωπικό ΟΕΑΔ θα εκδοθεί
άμεσα, η μοριοδότηση του Επικουρικού θα διευκρινιστεί. Θα προωθήσει την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την Ειδική άδεια.
Για το Επίδομα Ευθύνης των Προϊσταμένων
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των Τμημάτων της Νοσηλευτικής και Ιατρικής υπηρεσίας είπε ότι θα χορηγηθούν μόνο τα αναδρομικά
και δεν θα υπάρξει Νομοθετική ρύθμιση για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και στο μισθό. Ως εκ τούτω
συνεχίζουμε την διεκδίκηση για αποκατάσταση της
αδικίας.
Κατέγραψε τις θέσεις μας για το Συμβασιούχο

προσωπικό (μονιμοποίηση όλων) και θα τις εξετάσει.
Θα ανανεωθεί είπε η Σύμβαση για 10 μήνες των Επικουρικών ιατρών που πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ. Για
την ένταξη στα ΒΑΕ: είπε ότι έχουμε δίκιο και θα το
συζητήσει με τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3/1/2019

Δυναμική απάντηση στα ψηφοθηρικά παιχνίδια της κυβέρνησης 10:00πμ έξω από το Υπουργείο
Υγείας.
Μετά τις αποκαλύψεις και την πίεση που άσκησε
η ΠΟΕΔΗΝ για την προκήρυξη φιάσκο του Υπουργείου Υγείας η οποία οδηγεί σε απόλυση σχεδόν το
σύνολο του επικουρικού προσωπικού με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (που δεν φταίει σε τίποτα) αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά την έκδοση της
προκήρυξης.
Μαγειρεύουν την έκδοση προκήρυξης που θα
καλύπτει με την αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας λίγους υπηρετούντες, ώστε να συμμετάσχουν

στο διαγωνισμό χιλιάδες υποψήφιοι στους οποίους
θα καλλιεργείται η ελπίδα πρόσληψης. Οι αιτήσεις
θα εξετασθούν από το ΑΣΕΠ μετά τις εκλογές ως εκ
τούτω πάνω από 20.000 υποψήφιοι θα βρίσκονται σε
ομηρία στις Εθνικές εκλογές εν αναμονή των αποτελεσμάτων.
Στην πόρτα της εξόδου των Νοσοκομείων βρίσκονται 1000 επικουρικοί νοσηλευτές και λοιπό
προσωπικό οι οποίοι σύντομα θα απολυθούν με
μεγάλους χαμένους τους ασθενείς που θα ταλαιπωρούνται ακόμα περισσότερο λόγω και των νέων
κενών που θα δημιουργηθούν.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Με το νόμο που ψηφίστηκε του υπουργού Παιδείας την Πέμπτη 17/1/19 αφαιρέθηκαν οι ειδικές
κατηγορίες (site ΠΟΕΔΗΝ) από την προκήρυξη.

Αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση για την παράταση
του διαγωνισμού και των συμβάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 3-1-2019
Πραγματοποιήθηκε κατά την Παναττική Στάση Εργασίας και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κο Ξανθό και
θέσαμε το ζήτημα της προκήρυξης – παγίδας για το
Επικουρικό προσωπικό που η κυβέρνηση επιδιώκει
να δημιουργήσει ελπίδα πρόσληψης σε χιλιάδες υποψήφιους. Ζητήσαμε την παράταση των συμβάσεων
του Επικουρικού έως τέλος του έτους 2019 και την
παράτασης έκδοσης της προκήρυξης με νέα Νομοθετική Ρύθμιση. Επίσης ζητήσαμε την κάλυψη με την
αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας και των 1.200
καθώς και την κάλυψη όλων των πτυχίων των υπηρετούντων. Οι ειδικές θέσεις επισημάναμε ότι πρέπει
να δοθούν σε επόμενη προκήρυξη.
Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι το αίτημα είναι σωστό
καθ’ ότι οι επικουρικοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και έχει σκοπό μας είπε να προχωρήσουν σε
Νομοθετική Ρύθμιση παράτασης των συμβάσεων κα
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θα εκδώσουν νέα προκήρυξη που θα καλύπτει όλους
τους υπηρετούντες με την αυξημένη μοριοδότηση.
Για τις ελλείψεις προσωπικού παρ’ ότι παραδέχθηκε ότι συνταξιοδοτούνται εφέτος 1.500 εργαζόμενοι από τα Δημόσια Νοσοκομεία (1.200 λοιπό προσωπικό και 300 γιατροί) μας ξεκαθάρισε ότι μόνο με
έκπληξη θα υπάρξει νέα προκήρυξη μόνιμου προσωπικού.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Μας είπε ότι τα κονδύλια των Νοσοκομείων θα
κινηθούν στα ίδια επίπεδα εφέτος με πέρυσι και ως
εκ τούτω δεν θα μπορούν να καλυφθούν σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ζωτικής σημασίας.
Ζητήσαμε παράτασης της σύμβασης του πρώην
εργολαβικού προσωπικού έως τέλος του χρόνου και
ενιαία προκήρυξη.
Οι απαντήσεις δεν ήταν δεσμευτικές και οι κινητοποιήσεις θα συνεχισθούν.
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ΚΊΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΤΗΡΊΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Οι Κινητοποιήσεις Σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας
– Πρόνοιας – ΕΚΑΒ συνεχίζονται καθότι η κατάσταση
ημέρα με την ημέρα χειροτερεύει.
Την Πέμπτη 31/1/2019 θα βρισκόμαστε στη Δυτική Ελλάδα.
Οργανώνουμε μεγάλη πορεία στην πόλη της Πάτρας. Θα ξεκινήσει από το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών 8.30 πμ. και θα καταλήξει στα γραφεία της

6ης ΥΠΕ.
Προκηρύσσουμε Στάση Εργασίας 7π.μ.-3μ.μ. για
τα Σωματεία Μέλη της Δυτικής Ελλάδας και καλούμε
να οργανώσουν τη ΜΑΖΙΚΗ συμμετοχή των εργαζόμενων στην κινητοποίηση. Επίσης καλούμε σε συμμετοχή τα Συνδικαλιστικά Στελέχη από όλη την χώρα
(έξοδα Σωματείων).

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ποινικές, Υπηρεσιακές Διώξεις στο Νοσοκομείο
Ζακύνθου εργαζομένων πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ για να ενισχυθεί η υποψηφιότητα του τοπικού
Βουλευτή
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Με όχημα το Νοσοκομείο της Ζακύνθου συνεχίζεται η εκκαθάριση των πολιτικών αντιπάλων του
τοπικού Βουλευτή του Σύριζα και πρώην Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Όλος ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιρρίψει
την ευθύνη αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων
του Νοσοκομείου επί μακρόν στην επιστημονική κοινότητα του Νοσοκομείου ξεχνώντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές που συνέβησαν και στοίχισαν τη ζωή σε
μια γυναίκα.
Τα χειρουργεία έκλεισαν με αποφάσεις των επιτροπών που ορίστηκαν από τον Υπουργό Υγείας και
υλοποίησε η Διοίκηση του Νοσοκομείου για να διενεργηθούν οι έλεγχοι. Ο τοπικός Σύριζα θέλει να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό για να προωθήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Οργανώνουν ανελέητο κυνηγητό
κατά των φορέων, Ιατρών και συγκεκριμένων Υπαλλήλων του Νοσοκομείου που στέκονται εμπόδιο στη
Συριζοποίηση του νησιού και του Νοσοκομείου.
Έφτασαν σε σημείο να υποβάλλουν μήνυση κατά
των φορέων (Σωματείο, Ιατρική κοινότητα Νοσοκομείου, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ) που επισκέφτηκαν
στο γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου και
έγινε μια πολιτισμένη συζήτηση για δήθεν εξύβριση,
προπηλακισμούς, κ.α.

Το Νοσοκομείο στη Ζάκυνθο είναι ο μεγαλύτερος
οργανισμός με μεγάλη επισκεψιμότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ
θέλει να χρησιμοποιεί για να βελτιώσει την πολιτική
του επιρροή.
Ως εκ τούτω μετέρχεται όλων των μέσων για να
καταφέρει να εκλέξει Βουλευτή τον κο Κοντονή,
εξοντώνοντας τους πολιτικούς αντιπάλους που έχουν
εργασιακή σχέση με το Νοσοκομείο.
Ως γνωστόν η Ζάκυνθος είναι μονοεδρική και εκλέγεται μόνο ένας Βουλευτής. Ασκούνται κατά συρροή
ποινικές διώξεις σε βάρος της ΠΟΕΔΗΝ, συναδέλφων
Ιατρών και λοιπού Προσωπικού. Οι Συριζαίοι στήνουν
σκευωρίες και διώκουν υπηρεσιακά ικανότατους Ιατρούς και λοιπούς υπαλλήλους.
Αν είναι δυνατόν!!!
Υπέβαλαν ποινή ετήσιας παύσης στον Διευθυντή
της χειρουργικής Κλινικής κο Καψαμπέλη Παύλο
έναν ικανότατο γιατρό κατά γενική ομολογία.
Είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος των ιατρών στο
Διοικητικό Συμβούλιο και εκλεγμένος στις Διοικήσεις
Ιατρικών Συλλόγων επί σειρά ετών.
Τσαλακώνουν καριέρες, προσωπικότητες στο
βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Όποιος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει. Αυτό είναι
το μήνυμα που λαμβάνουν σήμερα ικανότατοι γιατροί,
υπάλληλοι φορείς που δεν προσκυνάνε την κυβέρνηση!!!
Συγχαρητήρια!!!
Θα πρέπει να πάρουν θέση τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΚΑΡΚΊΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΕΞΈΤΑΣΗ PET CT – SCAN
Γιατί ταλαιπωρούνται οι ασθενείς με καρκίνο
προκειμένου να κάνουν την εξέταση PET CT – SCAN;
Η αδυναμία των ασθενών με καρκίνο να κάνουν
την διαγνωστική εξέταση PET CT – SCAN την περα-

σμένη εβδομάδα που ανιχνεύει τον καρκίνο σε πολύ
αρχικό στάδιο λόγω έλλειψης του ραδιοφαρμάκου
που προμηθεύεται μονοπωλιακά στα Νοσοκομεία από
μία ιδιωτική εταιρεία ανέδειξε τον Γολγοθά που ανεβαίνουν καθημερινά οι 50.000 ασθενείς που πάσχουν
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από καρκίνο.
Η εξέταση PET CT – SCAN σώζει ζωές. Ανιχνεύει τον καρκίνο τη στιγμή που εγκαθίσταται και ξεκινάει η αλλοίωση του κυττάρου. Κάτι που δεν γίνεται
με τις άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.
Το καλοκαίρι του έτους 2017 πριν ενάμιση χρόνο
αναδείξαμε το πρόβλημα και τότε μας έβριζε χυδαία
ο Πολάκης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι
λέμε ψέματα.
Είχαμε αναδείξει την ταλαιπωρία και το κόστος
που υποβάλλονται οι καρκινοπαθείς για να πραγματοποιήσουν την εν λόγω εξέταση ζωής.
Δυστυχώς ενάμιση χρόνο μετά η κατάσταση είναι σχεδόν ίδια. Με βάση τα διεθνή στάνταρ θα πρέπει ανά 750.000 κατοίκους να λειτουργεί ένα μηχάνημα PET CT.
Στον αριθμό και την αναλογία θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των ασθενούντων από
καρκίνο και η γεωγραφική κατανομή τους. Στα Νοσοκομεία θα πρέπει να λειτουργούν τουλάχιστον 15
μηχανήματα PET CT. Πριν ενάμιση χρόνο λειτουργούσαν πέντε (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ,
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΜΕΤΑΞΑ, ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ). Σήμερα λειτουργούν 6 μηχανήματα PET
CT.
Προστέθηκε ένα μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ρίου Πατρών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Παπαγεωργίου 3-4, Θεαγένειο 7-8, Ευαγγελισμός 10-12, Μεταξά 3-4. Ρίο 3-4 Ι.Ι.Ε. 6-7.
Γίνονται 30 εξετάσεις ημερησίως και οι ανάγκες
είναι τουλάχιστον οι διπλές οι λίστες αναμονής είναι
δύο μήνες. Πολύ επικίνδυνο διάστημα για την εξέλιξη του καρκίνου. Η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών
και τα έξοδα μεγάλα καθ’ ότι όλα τα PET CT βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και την Αττική πλην ενός.
Λόγω εξόδων και ταλαιπωρίας πολλοί ασθενείς αποφεύγουν να κάνουν την εξέταση PET CT – SCAN που
σώζει ζωές.
Ακόμη και ο ιδιωτικός τομέας που διαθέτει 5 μηχανήματα τα έχει αναπτύξει στην Αττική και τη Θεσ-

σαλονίκη (5 Αττική, 1 Θεσσαλονίκη). Πώς μπορούν να
μετακινούνται οι ασθενείς της Περιφέρειας σε τέτοιες
μεγάλες αποστάσεις; Που να βρουν τα έξοδα. Με τι
κουράγια!!!
Η εξέταση PET ST – SCAN χρεώνεται 1.500 ευρώ
στον ιδιωτικό τομέα και εγκρίνεται από Επιτροπή του
ΕΟΠΥΥ. Ο ασθενής επιβαρύνεται με 450 – 500 ευρώ
(15% συμμετοχή + άλλα έξοδα). Μαζί με τα έξοδα μετακίνησης σε πολλούς καθίσταται απαγορευτική η
εξέταση.
Εκεί όμως που αποτελούμε παγκόσμια πρωτοτυπία είναι ο μονοπωλιακός χαρακτήρας προμήθειας
του Ραδιοφαρμάκου από τον ιδιωτικό τομέα.
Το Ραδιοφάρμακο απαραίτητο για την εξέταση
παράγεται μόνο από μία Ιδιωτική Μονάδα παραγωγής Κυκλότρου και χρεώνεται 750 ευρώ για κάθε
ασθενή. Εάν δεν υπήρχε ο μονοπωλιακός χαρακτήρας η τιμή του ραδιοφαρμάκου θα κόστιζε 250 ευρώ.
Τα μηχανήματα PET CT κοστίζουν περί 1,3 εκατ.
ευρώ και η μονάδα παραγωγής Κυκλότρου (ραδιοφαρμάκου) κοστίζει περί 2 εκατ. ευρώ. Που είναι οι
επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο σύστημα;
Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε την προμήθεια
ενός μηχανήματος PET CT στο Νοσοκομείο ΓΟΝΚ
και την προμήθεια δύο Κύκλοτρου παραγωγής ραδιοφαρμάκου στο Νοσοκομείο ΓΟΝΚ και ΜΕΤΑΞΑ. Καθυστερεί πολύ όμως η ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Το Υπουργείο Υγείας καθυστερεί τις διαδικασίες
υποδοχής της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου για
εγκατάσταση ενός μηχανήματος PET CT και ενός
Κυκλότρου στο ΠΓΝ Ιωαννίνων και την εγκατάσταση
ενός Κυκλότρου στο ΠΓΝ Ρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ανατολική Ελλάδα,
Θράκη δεν διαθέτει μηχάνημα PET CT όπως και άλλες Περιφέρειες. Στην Τουρκία στο Νοσοκομείο της
γειτονικής Ανδριανούπολης λειτουργούν τρία μηχανήματα PET CT και μία Μονάδα παραγωγής ραδιοφαρμάκου.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ 50 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Βαπτίζουν οικογενειακό γιατρό τους λειψούς
γιατρούς των Κέντρων Υγείας. Ένας για ολόκληρο
Δήμο 5.000 κατοίκων ο οποίος βρίσκεται εκεί ένα
πρωινό την εβδομάδα
• Τραγικές ελλείψεις ιατρών, νοσηλευτών και
λοιπού προσωπικού
• Δεν λειτουργούν τα εργαστήρια.
• Δάπεδα στρωμένα με κατεστραμμένο αμίαντο
• Στάζουν νερά στις βροχές τα ταβάνια
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• Λόγω έλλειψης φύλαξης το προσωπικό δέχεται
επιθέσεις.
• Τραγικές ελλείψεις σε πληρώματα Ασθενοφόρων
Σε κανένα Κέντρο Υγείας δεν καλύπτονται οι βάρδιες με ασθενοφόρο. Χάνονται τζάμπα ανθρώπινες
ζωές
• Κέντρα Υγείας μέσα στο χιόνι χωρίς θέρμανση,
χωρίς ιματισμό, υγειονομικό υλικό

9

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΟ ΕΥΚΛΕΊΔΗ ΤΣΑΚΑΛΏΤΟ
ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τη Δευτέρα 26/11/2018 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ είδε τον Υπουργό Οικονομικών
κο Τσακαλώτο σε ραντεβού που κλείστηκε μετά
από κινητοποίηση.
Αναλύσαμε τις θέσεις μας για τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή ο
οποίος αποτυπώνει την συνέχεια των Μνημονιακών Πολιτικών στη Δημόσια Υγεία και τους εργαζόμενους. Καταθέσαμε σχετικά υπομνήματα που
σας κοινοποιούμε.
Θέσαμε στη συνάντηση πέρα της αύξησης
των κονδυλίων και του προσωπικού στη Δημόσια
Υγεία τα ζητήματα της αύξησης των μισθών, της
απρόσκοπτης χορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και της επέκτασης, της ένταξής μας στα ΒΑΕ, την χορήγηση των
αναδρομικών δώρων και επιδομάτων, την μισθολογική αναγνώριση των ετών του Ιδιωτικού Τομέα που αναγνωρίζονται μόνο βαθμολογικά, την
έκδοση των συντάξεων 3000 Υγειονομικών που
ζουν 3 χρόνια με προκαταβολή της σύνταξης της
μονιμοποίησης των εκτάκτων, την διαγραφή από
το Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων των Υγειονομικών Μονάδων, την χορήγηση των αναδρομικών του Επιδόματος Ευθύνης των Προϊσταμένων
Τμήματος Νοσηλευτική και Ιατρικής Υπηρεσίας
και την εξίσωση του Επιδόματος, την αύξηση του
ωρομισθίου των νυκτερινών και αργιών.
Ο κος Τσακαλώτος είπε ότι οι μνημονιακές

δεσμεύσεις υφίστανται και θα τηρηθούν. Δεν είμαστε μια φυσιολογική χώρα είπε αφού έχουμε
χάσει το 25% του ΑΕΠ.
Ως εκ’ τούτω δεν έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιούμε τα αιτήματα. Δεν διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο.
Πολλά εκ των αιτημάτων που αναλύσατε μου
ακούγονται δίκαια δεν τα γνωρίζω όμως και θα τα
κουβεντιάσω με τον αρμόδιο Υπουργό κο Ξανθό.
Η κατάσταση στη Δημόσια Υγεία είναι χάλια
αλλά κάθε ημέρα γίνεται καλύτερη τόνισε κατά τη
δική μας άποψη και όχι χειρότερη.
Για την σύγκλιση των Δημόσιων Δαπανών
υγείας με το μέσο όρο της Ευρώπης το θέλουμε,
αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα. Παραδέχθηκε ο
κος Τσακαλώτος μετά από συζήτηση που είχαμε
ότι τα μεγέθη του εφετινού Προϋπολογισμού είναι ίδια με τα περυσινά.
Ως εκ’ τούτου η έξοδος από τα Μνημόνια που
πανηγυρίζει η κυβέρνηση είναι δώρο- άδωρο
για τους ασθενείς που θα συνεχίσουν να κινδυνεύουν, να ταλαιπωρούνται και για τους εργαζόμενους που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν
μισθούς πείνας (650 ευρώ το μήνα οι νεοδιοριζόμενοι Νοσηλευτές. Μέσος όρος μισθών 800
ευρώ το μήνα).
Σας καταθέτουμε τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ για
τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΜΕΘ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
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Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 υπήρχαν 48
διασωληνωμένοι Ασθενείς στη λίστα αναμονής
για ΜΕΘ. Τα 10 ήταν από Νοσοκομεία της περιφέρειας και τα υπόλοιπά 38 από Νοσοκομεία της
Αττικής. Εξυπηρετήθηκαν μόνο 5 περιστατικά!!!
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Διασωληνωμένοι
σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας υπήρχαν: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 6, ΕΡΥΘΡΟΣ 5, ΣΩΤΗΡΙΑ 5, ΑΤΤΙΚΟ 2.
Μετά από κάθε εφημερία τα Νοσοκομεία κορμός έχουν 5 – 6 διασωληνωμένους ασθενείς στη
λίστα αναμονής για ΜΕΘ.

Στο Αττικό Νοσοκομείο χθες το βράδυ 8μμ
υπήρχαν στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ 2 διασωληνωμένα περιστατικά στη νευροχειρουργική
κλινική σε τετράκλινους θαλάμους μαζί με άλλους ασθενείς με τους συνοδούς να μπαινοβγαίνουν. Πώς προστατεύονται οι διασωληνωμένοι
Ασθενείς από τις Νοσοκομειακές λοιμώξεις;
ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Έμφραγμα χωρίς Αιμοδυναμικό και Ακτινολογικό
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Τριτοκοσμικές και απαράδεκτες συνθήκες
επικρατούν κατά τις ημέρες εφημερίας του Αττικό Νοσοκομείο.
Το Νοσοκομείο δέχεται πάνω από 1000 ασθενείς έκτακτα περιστατικά κατά μέσο όρο σε κάθε
εφημερία και οι εισαγωγές είναι 200 με 250. Χθες
το βράδυ 8μμ το Νοσοκομείο είχε φρακάρει. Οι
κλίνες γεμάτες, οι διάδρομοι σε κάθε κλινική
γεμάτοι από ασθενείς σε ράντζα και φορεία.
Διασωληνωμένοι ασθενείς στη Νευροχειρουργική κλινική σε τετράκλινους θαλάμους με άλλους
Ασθενείς περιμένουν ΜΕΘ σε λίστα αναμονής.
Έμπαζαν οι πόρτες στους διαδρόμους με τους
Ασθενείς να ξεπαγιάζουν. Έως 8μμ είχαν γίνει
205 εισαγωγές ασθενών. Στη βραχεία νοσηλεία
επικρατούσε το αδιαχώρητο από Ασθενείς που
περίμεναν να χωρέσει το φορείο τους σε διάδρομο κλινικής για να νοσηλευθούν (που κρεβάτι!)
Αναμονή για εξέταση στην εφημερία πάνω
από 50 φορεία και άλλοι 200 περιπατητικοί ασθενείς. Χαλασμένος ο στεφανιογράφος για άλλη
μια φορά. Δεν λειτουργούσε το αιμοδυναμικό
εργαστήριο. Σοβαρά καρδιολογικά περιστατικά
που και το λεπτό είναι κρίσιμο για τη ζωή τους
μεταφέρονταν σε άλλα νοσοκομεία.
Το ακτινολογικό μηχάνημα των ΤΕΠ χαλασμένο εδώ και ένα μήνα. Για 20.000ευρώ δεν
φτιάχνεται. Οι Ασθενείς μεταφέρονται από δύο
τραυματιοφορείς 200 μέτρα μακριά από την εφη-

μερία για ακτινογραφία. Μεγάλη ταλαιπωρία!!!
Ασθενείς περίμεναν 7 - 8 ώρες χθες βράδυ και
δεν είχαν εξυπηρετηθεί.
Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες για την κατάσταση του Αττικού Νοσοκομείου.
Το Νοσοκομείο ξεκινάει την εφημερία με
υπερπληρότητα. Γεμάτες οι 750 κλίνες και πολλά
ράντζα γεμάτα. Πως θα εξυπηρετηθούν οι 200 εισαγωγές; Με βάση το νόμο το Νοσοκομείο όταν
ξεκινάει η εφημερία θα πρέπει να διαθέτει κενές το 25% των διαθέσιμων κλινών. Τι κάνει η
Διοίκηση, ο Πολάκης; Τα άλλα Νοσοκομεία όταν
εφημερεύουν τουλάχιστον 70 – 100 κλίνες κενές.
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Αττικού Νοσοκομείου είναι η σύζυγος βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Αναισθησιολόγος κα Κωστοπαναγιώτου. Γιατί δεν επιλύει το πρόβλημα; Η κα
Κωστοπαναγιώτου πρόθυμη πάντα ξελασπώνει
τον Πολάκη συμμετέχοντας σε Επιτροπές και
ΕΔΕ. Στη Ζάκυνθο με τα χειρουργεία, τη Σαντορίνη στέλνοντας γιατρούς και νοσηλευτές, στη
Κρήτη με το κοριτσάκι, τη Μελίνα, που βρήκε
τραγικό θάνατο.
Η ουρολογική κλινική μετατράπηκε σε κοιτώνες ιατρών, ελλείψη άλλων χώρων. Γιατί δεν
συνεπικουρείται η εφημερία του ΑΤΤΙΚΟΥ με
ένα άλλο δημόσιο Νοσοκομείο;

ΆΣΧΗΜΗ Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΣΕ ΘΈΡΜΑΝΣΗ
Σε έρευνα που κάναμε υπάρχουν σημαντικά
προβλήματα στη θέρμανση των Υγειονομικών Μονάδων. Προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη κονδυλίων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα
Υγείας. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
συντηρήσουν το δίκτυο θέρμανσης και να προμηθευτούν πετρέλαιο. Οι προμηθευτές αρνούνται να συνεργαστούν λόγω οφειλών.
Υπάρχουν Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που
δεν δουλεύουν ή δεν έχουν καλοριφέρ. Θερμαίνουν τα κτίρια με κλιματιστικά που σε πολλές
περιπτώσεις είναι χαλασμένα και δεν υπάρχουν
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χρήματα για συντήρηση ή αντικατάσταση.
Σε πρώτη έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε
τα εξής:
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ανεπαρκέστατη θέρμανση. Κρυώνουν πολύ οι γυναίκες
και τα βρέφη. Δεν υπάρχουν καλοριφέρ. Η θέρμανση των χώρων του Νοσοκομείου γίνεται από
τα γνωστά κατεστραμμένα καλοριφέρ που έχουμε
δείξει το καλοκαίρι τα οποία υπολειτουργούν. Τα
κτίρια είναι χωρίς καμία συντήρηση. Σπασμένα
τζάμια. Στην αίθουσα τοκετού το κρύο είναι πάρα
πολύ. Από τα 8 κλιματιστικά στα 8 δωμάτια των
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επιτόκων γυναικών λειτουργούν τα τρία και μάλιστα τα δύο υπολειτουργούν. Οι διάδρομοι των
Νοσοκομείων δεν έχουν καθόλου θέρμανση. Δύο
χρόνια τώρα ίδια χάλια η κατάσταση.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: Το Νοσοκομείο της
πόλης που κατάγεται ο Πρωθυπουργός και επισκέπτεται συχνά τα καλοριφέρ λόγω οικονομίας
ανοίγουν 10 ώρες το 24ωρο. Επειδή το κτίριο έχει
απώλειες οι ασθενείς κρυώνουν πολύ. Ασθενείς
και προσωπικό φέρνουν θερμαντικά σώματα από
το σπίτι τους. Μόνο 7 ώρες το 24ωρο έχουν ζεστό
νερό. Πώς να κάνουν μπάνιο οι ασθενείς; Μετά τις
10 το βράδυ δεν υπάρχει ζεστό νερό!!!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Λειψό πετρέλαιο.
Κάνουν οικονομία. Ανοίγουν το καλοριφέρ 1 ώρα
τοπ πρωί, 1 ώρα το απόγευμα και 1 ώρα τη νύκτα.
Πολύ κρύο!!!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ: Τουρτουρίζουν από το
κρύο. Το νοσοκομείο δεν έχει κεντρική θέρμανση καθ’ ότι το κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι
χαλασμένο χρόνια. Οι θάλαμοι θερμαίνονται με
air condition, αλλά οι διάδρομοι κλινικών, κοινόχρηστοι χώροι, και κάποια γραφεία κι εργαστήρια
είναι παγωμένα.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Νοσοκομείο ΣΕ
ΟΡΕΙΝΗ περιοχή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχει θέρμανση ανά διαστήματα 12 ώρες περίπου το 24ωρο λόγω έλλειψης πετρελαίου.
Ψ.Ν. Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ: Κάνουν οικονομία.
Ανοίγουν το καλοριφέρ 3 ώρες το πρωί, 3 ώρες
το απόγευμα και 3 ώρες τη νύκτα. Παλαιά κτίρια

με απώλειες. Κρυώνουν οι ασθενείς. Με παρέμβαση του προσωπικού από σήμερα θα ανοίξουν
προσωρινά περισσότερες ώρες.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ: Μέχρι και τις
ημέρες των εορτών δεν είχε το Κ.Υ. θέρμανση.
Προμηθεύτηκαν περιορισμένο πετρέλαιο πριν λίγες ημέρες. Ανοίγει κάποιες ώρες την ημέρα.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: Δεν υπάρχει
καθόλου θέρμανση όλο το χειμώνα. Δεν βρίσκουν
προμηθευτή πετρελαίου γιατί είναι αφερέγγυοι.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ: Πολικές
θερμοκρασίες. Τα καλοριφέρ για οικονομία στο
πετρέλαιο ανοίγουν 3 ώρες την ημέρα. Από 1
ώρα πρωί, απόγευμα, νύκτα. Που στο Νευροκόπι. Που είναι η πιο κρύα περιοχή της χώρας.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ: Επειδή κάνουν το έγκλημα και ανοίγουν τα καλοριφέρ και
καταναλώνουν πετρέλαιο ειδοποιήθηκαν από την
ΥΠΕ ότι όταν τελειώσει το πετρέλαιο που έχουν
δεν θα πάρουν άλλο. Απειλήθηκαν για να κάνουν
οικονομία!!!
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ: Στην περιοχή
των Καλαβρύτων με πολύ χιόνι μέχρι πριν λίγες
ημέρες δεν είχαν θέρμανση. Προμηθεύτηκαν
2.000 λίτρα με δανεικά χρήματα που έδωσε γιατρός του Κέντρου Υγείας. Περιμένει από την ΥΠΕ
να πάρει τα χρήματά του. Εάν δεν είχε βάλει χρήματα ο γιατρός σήμερα δεν θα είχαν καθόλου θέρμανση.
Η έρευνα συνεχίζεται….

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
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Οι Επικουρικοί Εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας άσκησαν το ατομικό δικαίωμα επισχέσεων
της παρεχόμενης εργασίας, επειδή η Υπηρεσία
όφειλε δεδουλευμένα (νυκτερινά, εξαιρέσιμα)
από τον Ιούλιο του 2018 και οφειλόμενους μισθούς από τον Αύγουστο του 2018.
Είναι ντροπή και αδιανόητο μετά και τις
δύο προηγούμενες εξώδικες διαμαρτυρίες των
εργαζομένων να συνεχίζει το Υπουργείο να μην

καταβάλλει τα δεδουλευμένα και τους μισθούς.
Καλέσαμε, για άλλη μία φορά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καθώς και τη Διοίκηση του Κέντρου ΚΚΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας να
προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για
την επίλυση του προβλήματος.
Στηρίξαμε τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους και στις κινητοποιήσεις τους που
στόχο έχουν να γίνει τάχιστα η καταβολή των δεδουλευμένων και οι οφειλόμενοι μισθοί.
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ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με τα άρθρα 34, 35 του ν.4578/2018 «Μείωση
ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»,
αφορούν το Έκτακτο Προσωπικό των Προνοιακών Μονάδων. Με το άρθρο 34 συστήνονται 341
Οργανικές θέσεις περισσότερες σε αριθμό από το
υπηρετούν Επικουρικό Προσωπικό. Παρά ταύτα
θα πρέπει να εξετάσουν τα Σωματεία εάν οι εν
λόγω θέσεις καλύπτουν το σύνολο των ειδικοτήτων των υπηρετούντων Επικουρικών Υπαλλήλων.
Στο άρθρο 35 ρυθμίζεται η διαδικασία κάλυψης των εν’ λόγω θέσεων χωρίς να προβλέπεται
επιπλέον μοριοδότηση για το Επικουρικό Προσωπικό που υπηρετεί, όπως προβλέπεται για το Επικουρικό Προσωπικό που υπηρετεί στη Δημόσια
Υγεία (20 μόρια για 48 μήνες προϋπηρεσία ως
Επικουρικό Προσωπικό).
Αντιθέτως προβλέπει την διενέργεια διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1994.
Η προκήρυξη θα πρέπει να εκδοθεί έως
28.2.2019. Ακόμα δεν έχει εκδοθεί.
Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινά-

κων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
31.12.2019 το νομοσχέδιο προβλέπει την παράταση των συμβάσεων των εκτάκτων (όχι μόνο του
Επικουρικού) αλλά με αστερίσκους.
Το Νομοσχέδιο ορίζει ότι η παράταση γίνεται
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος
που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας.
Με βάση την εν λόγω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στις Διοικήσεις των φορέων να παρατείνουν τις συμβάσεις σε όσους θέλουν και όχι σε
όλους όπως έγινε στο Υπουργείο Υγείας.
Διοικήσεις προνοιακών μονάδων έκαναν αυθερεσίες και δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις των
επικουρικών υπαλλήλων. Η μοριοδότηση των
υπηρετούντων όπως στο υπουργείο Υγείας προβλέφθηκαν τελικά στον ανωτέρω νόμο μετά την
δική μας παρέμβαση στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής.

ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΊ ΜΈΣΩ
ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΈΝΑ ΈΤΟΣ
Ανανεώνονται οι συμβάσεις του προσωπικού
που υπηρετεί στον τομέα της υγείας μέσω του
ΟΑΕΔ για ένα έτος. Με τις Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις ΦΕΚ 68/β/22-01-2019 (ιστοσελίδα
ΠΟΕΔΗΝ).
Η ανανέωση αφορά τους 2865 συναδέλφους

που οι συμβάσεις τους λήγουν από Φεβρουάριος – Μάιος 2019 και τους 937 που οι συμβάσεις
τους λήγουν τον Νοέμβριο 2019.
Βασικό αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ στις κινητοποιήσεις

ΑΠΟΛΎΟΝΤΑΙ 600 ΙΑΤΡΟΊ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ
Ημέρα με την ημέρα, όλο και πιο πολύ δικαιωνόμαστε για την εκτίμηση μας ότι το εγχείρημα της κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη που είναι μνημονιακή δέσμευση και όχι
«αριστερή» πολιτική, θα καταρρεύσει.
Άλλοι 600 ιατροί από τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου απολύονται. Η κυβέρνηση τέσσερα
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χρόνια που ίσχυε το μεταβατικό στάδιο εργασίας
τους δεν έκανε απολύτως τίποτα για να επιλύσει
το ζήτημα.
Με την απόλυση των 600 γιατρών αναμένεται να κλείσουν τουλάχιστον 40 ΤΟΜΥ που είχαν
αναρτηθεί στα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου. Οι
διαθέσιμοι οικογενειακοί ιατροί θα είναι ακόμη
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λιγότεροι.
Επιτέλους θα πρέπει να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια η κυβέρνηση. Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη πληρώνεται από τις τσέπες
των πολιτών και όσοι δεν έχουν χρήματα, που
είναι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
συνωστίζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών περιμένοντας πάνω από οκτώ ώρες να
εξυπηρετηθούν.
Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε σε μία πολι-

τισμένη κοινωνία οι υγειονομικές μονάδες που
βρίσκονται σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές
να λειτουργούν χωρίς ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί για μια ακόμα
φορά ως θεατής το ξήλωμα του μνημονιακού
εγχειρήματος της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
που έσπευσαν, δια στόματος Πρωθυπουργού,
να ονομάσουν εμβληματική «αριστερή» μεταρρύθμιση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉΣ ΕΓΚΎΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΉΣ ΆΔΕΙΑΣ
Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΦΕΚ 5489/6-12-2018, που προβλέπει την
επέκταση της ειδικής ετήσιας άδειας μετά
αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992
και σε άλλα τμήματα και ειδικότητες των Μονάδων Υγείας.
Καθυστερεί η έκδοση της Ερμηνευτικής
Εγκυκλίου και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση
στο προσωπικό που δεν διευκρινίζεται επακριβώς ποιοί είναι δικαιούχοι. Στην Εγκύκλιο
θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι δικαιούχοι
της εν λόγω άδειας είναι και οι εργαζόμενοι στις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας των
αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης θα πρέπει να
συμπεριληφθούν όλα τα τμήματα του εργαστηριακού τομέα που δεν αναφέρονται ρη-

τώς στην Απόφαση όπως και η αποστείρωση.
Για τα ΤΕΠ θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ότι την ειδική άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται σε αυτό το τμήμα (τραυματιοφορείς
κ.α.). Τραυματιοφορείς που εργάζονται σε
όλα τα ειδικά τμήματα.
Επειδή η εγκύκλιος εκδόθηκε εντός του
έτους 2018 θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι
εργαζόμενοι στα εν λόγω τμήματα δικαιούνται την ειδική άδεια του έτους 2018 και του
έτους 2019.
Διοικήσεις Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας για να αποφύγουν την χορήγηση της
άδειας κάνουν αυθαίρετες ερμηνείες.

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΩΡΑΚΙ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Ο νέος τρόπος κοστολόγησης των φαρμάκων
θα επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές με κερδισμένες τις φαρμακευτικές εταιρείες και χαμένους του ασθενείς.
Η προϋπολογισθείσα νοσοκομειακή δαπάνη
του έτους 2019 καλύπτει την εφετινή υπέρβαση
με κερδισμένες τις εταιρείες οι οποίες δεν θα
χρειασθεί του χρόνου να επιστρέψουν χρήματα.
Η κατάσταση των Νοσοκομείων θα είναι χειρότερη

Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τον προϋπολογισμό που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το
έτος 2019, αυξάνονται οι δαπάνες των Νοσοκομείων κατά 242 εκ. Ευρώ. Εξ αυτών όμως τα 208 εκ.
ευρώ επιμερίζονται στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Η Νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για
το έτος 2018 κλείδωσε στα 530 εκ. ευρώ. Υπάρχει
ήδη υπέρβαση 220 εκ. ευρώ και έως τέλος του
χρόνου η υπέρβαση αναμένεται ότι θα κλείσει
στα 240 εκ. ευρώ.
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Την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης στα Νοσοκομεία του έτους 2018 των 240
εκ. ευρώ θα την πληρώσουν οι φαρμακευτικές
εταιρείες μέσω του συστήματος επιστροφών
(clawback, rebate). Το έτος 2019 καλύπτει η Κυβέρνηση την υπέρβαση στο σύνολό της. Ως εκ
τούτω η υποτιθέμενη αύξηση των δαπανών των
Νοσοκομείων για το έτος 2019 (242 εκ. ευρώ) θα
ωφελήσει μόνο τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν εκατομμύρια
ευρώ πίσω όπως εφέτος.
Η Νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για
το έτος 2019 προϋπολογίζεται στα 738 εκ. ευρώ,
ποσό που περίπου θα κλείσει εφέτος. Η κατάσταση των Νοσοκομείων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών θα είναι ίδια και χειρότερα. Τα
Νοσοκομεία θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα (χημειοθεραπευτικά κ.α.), συγγενείς ασθενών θα αγοράζουν φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό των
Νοσηλευόμενων ασθενών. Δεν θα διαθέτουν
χρήματα όπως και εφέτος για την βελτίωση των
υποδομών και του εξοπλισμού.
Η Κυβέρνηση περισσότερο σκέφτεται τις
ανάγκες των φαρμακοβιομηχανιών, παρά των
ασθενών με τις αλλαγές που ανακοίνωσε στην
τιμολόγηση των φαρμάκων που κρύβουν μεγάλες αυξήσεις. Δώρο στις Εταιρείες με διεθνή
εμβέλεια αφού οι δικές μας τιμές συμπαρασύρουν τις τιμές παγκοσμίως.
Σήμερα στη χώρα μας τα φάρμακα κοστολογούνται σε χαμηλές τιμές. Επηρεάζουν τις τιμές
των φαρμάκων σε 30 χώρες του εξωτερικού και
προβλέπεται ότι οι τιμές τους θα περιληφθούν
μεταξύ των 14 χωρών αναφοράς για την κοστολόγηση των φαρμάκων των ΗΠΑ.
Τα πρωτότυπα φάρμακα με βάση όσα ανακοινώθηκαν θα τιμολογούνται λαμβάνοντας υπόψη
τη μέση τιμή των δύο χαμηλότερων τιμών στις
χώρες της Ευρωζώνης, ενώ έως σήμερα τιμο-

λογούνται με βάση τη μέση τιμή των τριών χαμηλότερων χωρών της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει
αυξήσεις και μόνο!!! Ας μας πει η Κυβέρνηση με
βάση την εν λόγω ρύθμιση σε ποια φάρμακα θα
μειωθούν οι τιμές ή θα μείνουν σταθερές; Είναι
εύκολο να δώσετε παραδείγματα.
Τα γενόσημα φάρμακα θα λαμβάνουν όπως
ανακοινώθηκε τιμή στο 65% της τιμής του πρωτότυπου φαρμάκου που λήγει η πατέντα του (off
patent), αντί του 50% που είναι σήμερα. Νέες αυξήσεις και επιβαρύνσεις των προϋπολογισμών
των Νοσοκομείων.
Το τέλος εισαγωγής νέων καινοτόμων φαρμάκων μειώνεται και σταδιακά εξαφανίζεται.
Θα υπάρξει κύμα μεγάλων ανατιμήσεων στα
φάρμακα. Η Νοσοκομειακή δαπάνη παρότι φαινομενικά αυξάνεται, θα είναι ανεπαρκέστατη και
το έτος 2019 αφού βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το
έτος 2018 και τα φάρμακα θα ανατιμηθούν.
Η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
εφέτος είναι κλειδωμένη στο 1,8 δις ευρώ. Ήδη
υπάρχει υπέρβαση ένα δις ευρώ που καταβάλουν
οι εταιρείες με το σύστημα επιστροφών και κυρίως οι πολίτες.
Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη δεν υφίσταται. Η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω έλλειψης
Οικογενειακών γιατρών πληρώνεται από την
τσέπη των ασφαλισμένων.
Το έτος 2019 προβλέπεται ίδιος προϋπολογισμός για φάρμακα στον ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτω με
την αύξηση των φαρμάκων η επιβάρυνση των
πολιτών για αγορά φαρμάκων θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι πολίτες πληρώνουν για φάρμακα
25% συμμετοχή, τη διαφορά της τιμής μεταξύ
πρωτότυπου και γενόσημου, 1 ευρώ τη συνταγή
και 10 ευρώ για τη συνταγογράφηση σε ιδιώτη
γιατρό λόγω έλλειψης οικογενειακών Ιατρών!!!
Άμεση απόσυρση των ανακοινωθέντων της
κυβέρνησης που θα στοιχίσει στα Νοσοκομεία
και τους ασθενείς.

2019: ΛΙΤΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2019,
ο οποίος προβλέπει 4% Πρωτογενές πλεόνασμα.
Μας τα παίρνουν από παντού για άλλη μία φορά.
Πως βγήκαμε από τα Μνημόνια;
Η Κυβέρνηση παρά τις διαβεβαιώσεις δεν έχει
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προχωρήσει σε καμία ενέργεια διαγραφής των
Υγειονομικών και Προνοιακών Μονάδων από το
Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
Δεν γνωρίζουμε ακόμη και τώρα πόσα Νοσοκομεία παραχωρήθηκαν αφού η Κυβέρνηση αρ-
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νείται να δώσει τα ονόματα των 10.119 ακινήτων
που παραχωρήθηκαν για εκποίηση.
Οι Δημόσιες Δαπάνες Υγείας είναι καθηλωμένες στο 5% του ΑΕΠ. Η Δημόσια Υγεία δεν
ανατάσσεται με τέτοιο ύψος δαπανών. Το όριο
δαπανών των Νοσοκομείων παραμένει καθηλωμένο στο 1,5 δις ευρώ κατ’ έτος, παρότι αυξήθηκε
η ζήτηση κατά 30% στα Δημόσια Νοσοκομεία και
το 60% του συνόλου του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι πεπαλαιωμένος και θέλει άμεση
αντικατάσταση.
Το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που συμπληρώνει τον πενιχρό μισθό μας,
μεσοπρόθεσμα θα περικοπεί ή θα μειωθεί σε χιλιάδες Υγειονομικούς και Προνοιακούς Υπαλλήλους. Αυτό διαφαίνεται καθαρά από το πόρισμα
της επιτροπής με το οποίο στοχοποιείται το εν
λόγω προσωπικό.
Η Κυβέρνηση αρνείται να εντάξει στα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, τους Υπαλλήλους
της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και ΕΚΑΒ που τα
επαγγέλματά τους είναι στη λίστα των ΒΑΕ.
Κληρονομήσαμε όλες τις δυσμενείς διατάξεις
του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) της ενοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΦΚΑ.
Παρ’ ότι είμαστε πια σε ενιαίο ασφαλιστικό ταμείο
η κυβέρνηση αρνείται να μας εντάξει στα ΒΑΕ στα
πλαίσια της ίσης μεταχείρισης. Έτσι τώρα έχουμε
εργαζόμενους με ασφαλιστικά δικαιώματα δύο
ταχυτήτων. Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από
το ΙΚΑ είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ και οι εργαζόμενοι ιδίων επαγγελμάτων που προέρχονται από την
ασφάλεια του Δημοσίου που δεν είναι ενταγμένοι.
Αλαλούμ επικρατεί και με τους νεοδιοριζόμενους
εργαζόμενους στα Νοσοκομεία που από 1/1/2011
θα έπρεπε να είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση
το ν.3865/2010.
Ο μισθός των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων
είναι από 550 ευρώ έως 650 ευρώ και ο μέσος
μισθός των Νοσηλευτών 800 ευρώ το μήνα. Τα
χρόνια των Μνημονίων απωλέσαμε πάνω από
40% των μισθών μας. Οι φόροι και οι εισφορές
μας τσακίζουν. Αν και υποτίθεται βγήκαμε από τα
Μνημόνια η Κυβέρνηση ξέχασε τους Νοσηλευτές
και τους λοιπούς εργαζόμενους στα Νοσοκομεία.
Καμία εξαγγελία που σχετίζεται με την αύξηση
των μισθών, τέτοια αναγνώριση στο τεράστιο έργο
που προσφέρουν σε αντίξοες συνθήκες και πάνω

από το όριο της εργασιακής εξουθένωσης.
Η κυβέρνηση μείωσε σωστά το ωράριο κατά
μισή ώρα στους Νοσοκόμους ζώων. Στους Νοσηλευτές ανθρώπων γιατί όχι; Αρνούνται τη διαβούλευση για την υπογραφή Συλλογική Σύμβασης.
Αποχώρησαν 25.000 υπάλληλοι τα χρόνια των
Μνημονίων από τα Νοσοκομεία εκ των οποίων
6000 με Κυβέρνηση Σύριζα- Ανέλ. Μας λένε ότι
πρέπει να πανηγυρίζουμε για την αναλογία που
πέτυχαν στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές ότι για κάθε μία αποχώρηση υπαλλήλου θα
γίνεται και μία πρόσληψη στο Δημόσιο.
Πώς βγήκαμε λοιπόν από τα Μνημόνια!!! Με
την εν’ λόγω αναλογία στη Δημόσια Υγεία, την
Πρόνοια, το ΕΚΑΒ, παγιοποιούνται οι σημερινές
τραγικές ελλείψεις προσωπικού.
Το προσωπικό με ελαστικές μορφές απασχόλησης συνεχίζει να βρίσκεται σε ομηρία. Το
πρώην εργολαβικό προσωπικό παίρνει μια μικρή ανάσα ζωής με παράταση της σύμβασης και
εντός του έτους 2019 θα απολυθούν όλοι. Προφανώς μετά τις Εθνικές Εκλογές για ψηφοθηρικούς λόγους.
Η Κυβέρνηση αρνείται τη μονιμοποίηση των
υπαλλήλων αυτών με την αυτονόητη προϋπόθεση
της σύστασης των Οργανικών Θέσεων.
Τα Δημόσια ΝοσοΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
κομεία βρίσκονται σε
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
πολύ άσχημη κατάΑριστοτέλους 22
σταση. Η κυβέρνηση 10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
κρύβει κάτω από το
210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
χαλί τα προβλήματα.
Οι ασθενείς κιν- εκδότης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
δυνεύουν και ταλαι- (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
συντάσεται από
πωρούνται. Οι Εργα- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ζόμενοι στη Δημόσια γραμματεία - πληροφορίες
Υγεία την Πρόνοια και 210.52.24.604
το ΕΚΑΒ σφίγγουν email
poedhn@otenet.gr
και άλλο το ζωνάρι.
σελίδα
Με τον Προϋπολο- ηλεκτρονική
www.poedhn.gr
γισμό που κατατίθε- σελιδοποίηση
ται, η Δημόσια Υγεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
και οι εργαζόμενοι εκτύπωση
δεν είναι στις προτε- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
ραιότητες της κυβέρ- Ταανάγκη
και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
νησης.
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των Πρωτ.
Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ.
Υ. και & Πρόνοιας
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