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ΠΟΕΔΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ σελ. 2
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
& ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΟΥ

σελ. 3

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

σελ. 4

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

σελ. 4

ΠΕΜΠΤΗ 14/3/2019
ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ 10.000 ΠΡΟ- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΛΉΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ
σελ. 5

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΧΩΝ

σελ. 7

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ &
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
1
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
σελ. 9

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

σελ. 10

ΚΕΣΥ -ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ
ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ ΚΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΨΑΝ
ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

σελ. 15
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ΠΟΕΔΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΎΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ενεργοποιείται το Τμήμα Προστασίας του
Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που
ανήκει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/ Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας κατά του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Σε συγκέντρωση Συνδικαλιστικών Στελεχών
2/4/2018 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ζητήσαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας για να θέσουμε τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Δημόσια Υγεία και οι λιγοστοί εργασιακά εξουθενωμένοι εργαζόμενοι.
Επίσης λόγω Πρωταπριλιάς επισημάναμε τα ψέματα της κυβέρνησης. Αντί συνάντησης μας «λιάνισαν» στο ξύλο τα ΜΑΤ. Τραυματίστηκαν συνάδελφοι
οι οποίοι διακομίσθησαν για πρώτες βοήθειες σε εφημερεύον Νοσοκομείο.
Σε άλλη κινητοποίηση μας κατέσχεσαν τη ντουντούκα η οποία βρίσκεται στην Κρατική Ασφάλεια
όπως ενημερώθηκε η δικηγόρος μας και εξετάζεται
ως προϊόν εγκληματικής οργάνωσης για ταυτοποίηση
των αποτυπωμάτων.
Σε αυτή την ντουντούκα παρεμπιπτόντως υπάρχουν τα αποτυπώματα και του Πρωθυπουργού, ο
οποίος ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
συμμετείχε στις κινητοποιήσεις μας κρατώντας την
ντουντούκα για να χαιρετίσει τους εργαζόμενους. Τότε
που το Κόμμα του είχε κηρύξει ανένδοτο κατά των

Μνημονίων.
Το εν λόγω τμήμα Προστασίας του Κράτους και
του Δημοκρατικού Πολιτεύματος έστειλε κλήση για
παροχή εξηγήσεων στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και
την Προεδρεύουσα του Σωματείου Εργαζομένων του
Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός που ήταν μία από
τους συναδέλφους που τραυματίστηκαν και διεκομίσθη σε Νοσοκομείο. Και δεν ξέρουμε πόσες άλλες
θα ακολουθήσουν.
Η κλήση έγινε για να εξεταστούν ανωμοτί στο
πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης
με αδικήματα το μισό ποινικό κώδικα όπως διατάραξη ειρήνης, αντίστασης, σωματικές βλάβες κ.α.
Ανακάλυψαν ότι η Δημοκρατία κινδυνεύει από την
ΠΟΕΔΗΝ και τους εργαζόμενους στην Υγεία και την
Πρόνοια που καθημερινά σώζουν ζωές ασθενών.
Την Τρίτη 12/2/2019 κηρύξαμε Παννατική Στάση
Εργασίας 11.00πι-15.00μμ και συγκέντρωση 11:30πμ
στο Τμήματα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Καλέσαμε συνδικαλιστικούς, κοινωνικούς φορείς, τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου πλην
Χρυσής Αυγής να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας.
Να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Να πάρουν
θέση στις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που στόχο έχουν την καταστολή των κινητοποιήσεων. Θέλουν να επιβάλλουν «Γενικό Σιωπητήριο». Μας αφορά όλους.

ΑΓΩΓΉ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΆΚΗ
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Πέμπτη 21/02/2019 και 10:30πμ δεκάδες την συστηματική προσβολή της προσωπικότητας
συνδικαλιστές καταθέσαμε αγωγή σε βάρος του τους, τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που θίγουν
κου Πολάκη για το «τσόλια» που μας αποκάλεσε την τιμή και την υπόληψη τους και προσβάλλουν
όχι μόνο τους ίδιους ως πρόσωπα αλλά και τους
Δεν είναι η πρώτη φορά, που αναγκαζόμα- εργαζόμενους, που εκπροσωπούν.
Και επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πουν με
στε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη εις βάρος
του κυρίου Πολάκη και κάτι μας λέει, ότι με τον περισσή κακεντρέχεια, ότι «για τα λεφτά γίνονται
τρόπο, που αντιμετωπίζει τους θεσμούς ο κύριος όλα» θα θέλαμε προκαταβολικά να τους ενημερώσουμε, ότι τα χρήματα, που θα μας επιδικαστούν
Υπουργός δεν θα είναι και η τελευταία.
Αύριο το πρωί, στις 10:30πμ στο κτήριο 2 της θα δοθούν με την μορφή δωρεάς στον πολύπαθο
πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο Πρόεδρος της ΠΟ- χώρο της υγείας, τον οποίο υπηρετούμε εδώ και
ΕΔΗΝ και δεκάδες συνδικαλιστές από τον χώρο πολλά χρόνια.
Εξάλλου μας οφείλει ήδη 25.000€ για τα οποία
της υγείας, τους οποίους ο κύριος Υπουργός αποκάλεσε σωρηδόν «τσόλια», υποβάλλουν αγωγή έχει καταδικασθεί από το Πολυμελές Πρωτοδιεις βάρος του, ζητώντας να τους επιδικαστεί στον κείο και έχει προσφύγει στο Εφετείο προσπαθώμεν κύριο Γιαννάκο το ποσό των 100.000 ευρώ, ντας να αποφύγει τις υποχρεώσεις του απέναντί
στους δε λοιπούς το ποσό των 10.000 ευρώ για μας.
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ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Έκδοση από την ΠΟΕΔΗΝ Οικονομικού Ασφαλιστικού Οδηγού που προσδιορίζει της Κύριες, Επικουρικές Συντάξεις και Εφάπαξ από 15 έως 40 συντάξιμα
έτη στους Δημοσίους Υπαλλήλους
Εκδώσαμε ενημερωτικό Ασφαλιστικό οδηγό στη
συνέχεια του προηγούμενου που αφορούσε τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης. Προσεγγίζουμε τα νέα ποσά
Κύριων, Επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, προκειμένου να αναδείξουμε αφενός το πετσόκομμα των
συντάξεων και αφετέρου να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να πάρουν τη σωστή απόφαση για το χρόνο
συνταξιοδότησης. Επιδιώκουμε να αποφεύγονται τις
συνεχείς επισκέψεις σε Συνταξιοδοτικά γραφεία προς
ενημέρωση.
Οι συντάξεις έχουν λεηλατηθεί τα χρόνια των Μνημονίων. Οι μειώσεις είναι διαχρονικές όπως διαπιστώνεται από τους πίνακες που παραθέτουμε στο βιβλίο.
Οι συντάξεις έως τέλος του έτους 2014 είχαν μεσοσταθμική μείωση 15% και με το Νόμο Κατρούγκαλου
η μείωση φθάνει το 30% από τις συντάξεις που είχαν
απομείνει των δύο πρώτων Μνημονίων. Οι χαμηλότερες συντάξεις έως 1000 ευρώ προστατεύτηκαν κάπως
με τα δύο πρώτα Μνημόνια κάτι που δεν συνέβη με
το Νόμο 4387/2016. Τα δύο πρώτα Μνημόνια έβαλαν
στο στόχαστρο τις συντάξεις άνω των 1.000€ που είχαν
μεγάλες μειώσεις.
Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ραγδαία μετατρέπεται σε κεφαλαιοποιητικό. Αξιοσημείωτες είναι
οι ρήτρες θανάτου που εισάγονται στις συντάξεις για
τον υπολογισμό των παροχών. Η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή καθόρισε τις λεγόμενες ράντες που είναι συντελεστές θνησιμότητας.
Έτσι άλλη σύνταξη παίρνει ασφαλισμένος που
συνταξιοδοτείται 67 ετών επειδή αναμένεται να ζήσει
λιγότερα χρόνια και άλλη σύνταξη παίρνει ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται 60 ετών αφού το προσδόκιμο
ζωής είναι μεγαλύτερο. Αυτό δείχνει ότι το ασφαλιστικό σύστημα οδηγείται σε περιοχές άγριας κεφαλαιοποίησης. Ως εκ τούτω μόνο τυχαίες δεν ήταν οι
αναφορές Υπουργών της κυβέρνησης για τις παλαιές
συντάξεις ότι θα υπάρξει αυτορρύθμιση λόγων θανάτων.
Το Κράτος δεν αναγνωρίζει τις διαχρονικές ευθύνες κατασπατάλησης – καταλήστευσης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Μηδενίζει την Κρατική Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό. Σταδιακά
υλοποιεί τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από
17% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 14% του ΑΕΠ όπως
είναι οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.
Η Εθνική Σύνταξη στο προσεχές διάστημα θα συνδεθεί με εισοδηματικά κριτήρια και δεν θα χορηγείται
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σε όλους τους συνταξιούχους όπως σήμερα.
Οι Επικουρικές συντάξεις και το Εφάπαξ με τις ράντες θνησιμότητας θα βαίνουν μειούμενες χρόνο με το
χρόνο.
Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών των
παλαιότερων ετών με βάση το Δ.Τ.Κ. καταργείται τέλος του έτους 2020.
Μεγάλο είναι το πρόβλημα των καθυστερήσεων
στην έκδοση των Συντάξεων.
Τώρα ο ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστήριο) εξετάζει τα αιτήματα συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν δύο χρόνια (Φλεβάρης 2017). Μάλιστα οι
καθυστερήσεις είναι μεγαλύτερες των δύο ετών στην
έκδοση των συντάξεων, επειδή οι Δημόσιες υπηρεσίες καθυστερούν έως έξι μήνες να υποβάλλουν το
ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης
των υπαλλήλων στο Ασφαλιστικό Ταμείο. Επειδή με το
Νόμο Κατρούγκαλου διαφοροποιείται ο υπολογισμός
της Προκαταβολής της σύνταξης (50% του μέσου όρου
των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους
δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγείται της
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης) αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις από εδώ και στο εξής
και στην χορήγηση της προσωρινής σύνταξης αφού
τώρα ξεκινάει η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων μισθοδοσίας
στα αρχεία των Νοσοκομείων γίνονται λάθη στον υπολογισμό των αποδοχών από το 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης που περιλαμβάνονται στο ΔΑΥΚ.
Έτσι ίδιας κατηγορίας συνταξιούχοι λαμβάνουν
διαφορετική σύνταξη χωρίς να γνωρίζουν ποια είναι
η πραγματική.
Θα πρέπει να υπάρξει ενιαίος προσδιορισμός των
συντάξιμων αποδοχών βάση των οποίων υπολογίζεται
η ανταποδοτική σύνταξη.
Οι Επικουρικές συντάξεις και το Εφάπαξ εκδίδονται πέντε χρόνια μετά την παραίτηση των υπαλλήλων
προς συνταξιοδότηση ειδικά όταν υπάρχει μεταφορά
χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) από άλλο Επικουρικό Ταμείο (πχ ΤΕΑΜ) αν και έχουν χρόνια ενοποιηθεί.
Οδηγούμαστε σε συντάξεις ψίχουλα – Προνοιακά
Επιδόματα.
Πέραν των παρεμβάσεων για αύξηση των συντάξεων, επιτακτική είναι η ανάγκη αύξησης των μισθών
που είναι ψίχουλα και εκ τούτω και του συντάξιμου
μισθού.
Χρειάζεται εγρήγορση και αγώνας.
Με την έκδοση και αυτού του ασφαλιστικού οδηγού αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά την αξιοπιστία
μας και την διαρκή προσπάθεια να είμαστε χρήσιμοι
στους εργαζόμενους.
Αγώνας και επιχειρήματα.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Πότε θα αφήσουν την τζάμπα μαγκιά εκεί στο
Υπουργείο που «οπλίζει» τα χέρια του κάθε ατόμου
με παραβατική συμπεριφορά. Πού είναι τα μέτρα
προστασίας;
Άλλες δύο περιπτώσεις άγριου ξυλοδαρμού συναδέλφων το πρώτο την περασμένη Δευτέρα 11/2/2019
στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία από ρομά πατέρα
ασθενούς παιδιού που προσήλθε στο ΤΕΠ για εξέταση
και το δεύτερο γιατρού από τον γιο ασθενή που απεβίωσε στο Νοσοκομείο Καβάλας, έρχεται να καταδείξει
ότι οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία είναι απροστάτευτοι στις ενέργειες κάθε ατόμου με παραβατική συμπε-

ριφορά που τα επισκέπτονται.
Με τον Αν. Υπουργό Υγείας να εκθειάζει τη κατάσταση που επικρατεί στα Νοσοκομεία, έτσι το κάθε
κακοποιό στοιχείο θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε κωλυσιεργία από τη μεριά των εναπομεινάντων
εργασιακά εξουθενωμένων εργαζόμενων.
Δεν προλαβαίνουν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό
προσωπικό να εξυπηρετήσουν το πλήθος των περιστατικών με συμπτώματα γρίπης και άλλων ασθενειών και
έχουν και το μόνιμο φόβο μην φάνε ξύλο, επειδή δεν
λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας στα Νοσοκομεία, λόγω έλλειψης κονδυλίων (ελλιπής φύλαξη,
ανύπαρκτα μέσα προστασίας).
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Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας το προσωπικό δεν κινδυνεύει μόνο από τους συνοδούς των
παιδιών που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα ΤΕΠ
και επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, κινδυνεύουν και από τα παιδιά που φιλοξενούνται στο
Νοσοκομείο επί χρόνια με εισαγγελική εντολή. Επανειλημμένως οι εργαζόμενοι έχουν φάει ξύλο. Παρά
τις προσπάθειες του Σωματείου και της ΠΟΕΔΗΝ δεν
δόθηκε καμία λύση.

Επιτέλους πότε θα αφήσουν «τις τσάμπα μαγκιές» εκεί στο Υπουργείο και θα ασχοληθούν με τα
μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες
Υπηρεσίας;
Την Πέμπτη 21/2/2019 στηρίζουμε και καλύπτουμε την Κινητοποίηση του Σωματείου και καλούμε
όλους τους εργαζόμενους 8.30π.μ. να βρίσκονται
στην είσοδο του Νοσοκομείου στη Συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνουμε.

ΜΑΧΑΙΡΩΣΑΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ασθενής μαχαίρωσε Νοσηλεύτρια στο Νοσο- κρατούμενο σε θάλαμο της κλινικής τον αφόπλισαν και κάλεσαν την αστυνομία. Εάν δεν ήταν οι
κομείο Ερυθρός Σταυρός
δύο αστυνομικοί θα σκότωνε την Νοσηλεύτρια;
Ο Διοικητής διέταξε σιωπητήριο
Ο Διοικητής απών.
Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν από τους αστυΧειρουργημένος Ασθενείς στην Αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ερυθρός νομικούς - φρουρούς συνέλαβαν τον Ασθενή και
Σταυρός την Παρασκευή 11/1/2019 εξήλθε λα- δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
Η συνάδελφος Νοσηλεύτρια νοσηλεύτηκε
θραία από την κλινική. Την Δευτέρα 14/1/2019
στις 7πμ ο εν λόγω Ασθενής που είχε επιστρέψει δύο ημέρες στο Νοσοκομείο Ερυθρός (16.1.2019
στην κλινική έστησε ενέδρα στην Προϊσταμένη εξήλθε) είναι καλά στην υγεία της.
Προξενεί εντύπωση η στάση του Διοικητή.
Νοσηλεύτρια του Τμήματος. Όταν άνοιξε η πόρτα
του ασανσέρ και αντίκρισε την Προϊσταμένη και Δεν είπε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα και κάλεσε να
μια άλλη συνάδελφο, βρίζοντας αναίτια επιτέθη- αποσιωπήσουν το γεγονός. Δεν επισκέφθηκε καν
κε στη Προϊσταμένη με μαχαίρι, χωρίς να προη- τη συνάδελφο στο θάλαμο του Νοσοκομείου που
γηθεί κάτι. Το χειρουργείο που υπεβλήθη πήγαινε νοσηλευόταν. Τέτοια απάθεια και ανευθυνότητα.
Θα θρηνήσουμε θύματα συναδέλφους από την
πολύ καλά.
Μαχαίρωσε τη Προϊσταμένη στο μηρό προκα- πλημμελή φύλαξη και τις αλλοπρόσαλλες δηλώλώντας βαθιά τραύματα. Φώναξαν βοήθεια οι πα- σεις Πολάκη.
ριστάμενοι και δύο αστυνομικοί που φρουρούσαν

ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
Τρεις συνάδελφοι που εργάζονται στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, παράρτημα ΑΜΕΑ
Δυτικής Αττικής, που αναφέρεται σε επιθετικές
συμπεριφορές ασθενών της Γ΄ πτέρυγας Σκαραμαγκά, κατά τη διάρκεια του γεύματος.
Οι ασθενείς επιτέθηκαν στους συναδέλφους
μας όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις

χωρίς η Διοίκηση να πάρει τα απαραίτητα μέτρα
πρόληψης τέτοιων γεγονότων, μολονότι έχει ενημερωθεί αρμοδίως.
Καλέσαμε την Διοίκηση του ΚΚΠΠΑ να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου
να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.

ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ 10.000 ΠΡΟΣΛΉΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ
Άνθρακας ο θησαυρός των εξαγγελιών της κυβέρνησης για 10.000 προσλήψεις στην Υγεία την επόμενη τετραετία.
Το αγαπημένο νούμερο στις κατ’ επανάληψη
ψεύτικες εξαγγελίες της κυβέρνησης για προσλήψεις είναι το 10.000.
Ασόβαρη κυβέρνηση. Εξαγγέλλει προσλήψεις
για την επόμενη τετραετία ενώ μεσολαβούν σε λίγους
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μήνες εθνικές εκλογές. Προσλήψεις που δεν έκανε,
αν και έταζε επί τέσσερα χρόνια.
Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν
έχουμε αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο Υγείας που να δημοσιοποιεί πραγματικά στοιχεία
για την κατάσταση του Συστήματος Υγείας. Τα μαθαίνουμε από το facebook του Αν.Υπουργού Υγείας.
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Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας το ΕsyΝΕΤ έχει να δώσει στοιχεία στη δημοσιότητα από το 2014. Γνωρίζουμε από αξιόπιστες πληροφορίες ότι πια ούτε συλλέγει ούτε επεξεργάζεται
στοιχεία. Απορούμε τι στοιχεία διαθέτει η Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία και ο ΟΟΣΑ για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας που στη βάση αυτών ανακοινώνονται
στατιστικές έρευνες.
Το προσωπικό των Νοσοκομείων στα χρόνια των
Μνημονίων έχει μειωθεί κατά 25.000. Εξ αυτών οι
6.000 αφορούν τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και
λοιπόν βουλευτών. Επανειλημμένως η κυβέρνηση
έχει εξαγγείλει 10.000 προσλήψεις χωρίς να έχουν
γίνει ούτε καν οι προκηρύξεις.
Σε κάθε ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε
10.000 προσλήψεις που δεν έγιναν ποτέ. Η κυβέρνηση προχθές είπε ότι για κάθε μια αποχώρηση υπαλλήλου στη Δημόσια Υγεία θα γίνεται μία πρόσληψη. Η
συγκεκριμένη πολιτική προσλήψεων παγιοποιεί τις
σημερινές τραγικές ελλείψεις προσωπικού.
Το έτος 2018 έκλεισε με μηδενικές προσλήψεις
προσωπικού αν και αποχώρησαν 1.500 (1.200 Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και 300 Ιατροί).
Με μεγαλοπρέπεια η κυβέρνηση (Υπουργός Υγείας, Αν.Υπουργός Υγείας, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης) ανακοίνωσαν πάλι προχθές 10.000 προσλήψεις στην Υγεία τη προσεχή τετραετία.
Εκτός της αναξιοπιστίας που αποδεδειγμένα την
διακατέχει και τα συνεχή ψέματα που έχουν πει για
προσλήψεις, να επισημάνουμε το εξής. Κάθε χρόνο
με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας αποχωρούν προς συνταξιοδότηση ή άλλους λόγους 1.500

υπάλληλοι (1.200 Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό
και 300 Γιατροί).
Δηλαδή την ερχόμενη τετραετία 6.000.
Αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η έκδοση προκήρυξης 1.100 μόνιμων θέσεων που θα αντικαταστήσουν ισάριθμο επικουρικό προσωπικό που σήμερα
υπηρετεί στη Δημόσια Υγεία.
Υπηρετούν με συβάσεις που λήγουν τα έτη 2019
– 2020, 4.000 υπάλληλοι μέσω του ΟΑΕΔ και 3.000
επικουρικό και με άλλες συμβάσεις προσωπικό. Ως
εκ τούτου την ερχόμενη τετραετία θα αποχωρήσουν
14.100 υπάλληλοι Νοσηλευτές, Ιατροί και Λοιπό Προσωπικό.
Ακόμη λοιπόν και εάν γίνονταν οι 10.000 προσλήψεις, που δεν θα γίνουν, θα είμαστε μείον 4.100.
Προσθέτοντας και τις 1.500 αποχωρήσεις το έτος
2018 με τις μηδενικές προσλήψεις, η μείωση θα είναι
κατά 5.600 υπάλληλοι. Θα ψάχνουμε Νοσηλευτές και
Ιατρούς με τα κιάλια!!!
Πόσα άλλα ψέματα;
Φτάνει πια!!!

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
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Η Κυβέρνηση λέει ότι βγήκαμε από τα Μνημόνια.
Λέει ότι οι Δημόσιες δαπάνες Υγείας σε ορίζοντα
τριετίας θα συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ευρώπης. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 7,5% του ΑΕΠ
και στη χώρα μας τώρα είναι 5% του ΑΕΠ. Λέει ότι θα
προσλάβει χιλιάδες υπαλλήλους. Πως θα συμβούν
όλα αυτά;
Το Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απέστειλε επείγουσες προτάσεις
– οδηγίες στα Υπουργεία για την κατάρτιση του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2020-2023.
Για τη κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμ-

ματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, τίθενται ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο
στο κάθε Υπουργείο.
Στην παράγραφο 2.4 δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του προγράμματος στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Για το Υπουργείο Υγείας προβλέπεται:
Παροχές σε εργαζόμενους
2019
2020
2021 2022
2023
2215,8
2274,3 2263,5 2246,2 2246,2
Μεταβιβάσεις
2019
2020
1588,3
1588,3

2021
1588,3

2022
1588,3

2023
588,3
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Λοιπές δαπάνες
2019 2020 2021
20,2 20,2 20,2

2022
20,2

2023
20,2

Π.Δ.Ε.
2019 2020
60,0
65,0

2022
65,0

2023
65,0

2021
65,0

Ταμειακό Σύνολο – Σύνολο κατά ESA
2019
2020 2021
2022
2023
3884,3 3947,8 3937,1 3919,7 3919,7
Πως θα αναταθεί η Δημόσια Υγεία;
Το προσωπικό θα παραμείνει ίδιο και λιγότερο
αφού δεν προβλέπεται καν η μισθολογική ωρίμανση.
Μισθοί ίδιοι. Παρά τις αποφάσεις των Δικαστη-

ρίων δεν θα χορηγηθούν τα Επιδόματα δώρων και
εορτών στο μισθό και αναδρομικά.
Λειτουργικές Δαπάνες των Νοσοκομείων και
των άλλων Μονάδων Υγείας ίδιες. Δημόσιες δαπάνες υγείας καθηλωμένες στο 5% του ΑΕΠ έως το
2023.
Πως θα βελτιωθούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός;
Πως θα καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες;
Η Κυβέρνηση βάζει ταφόπλακα στη Δημόσια
Υγεία έως το 2023 με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που καταρτίζει. Αντιμετωπίζει τη Δημόσια υγείας ως «αγελάδα» για «να αρμέγει» τα Πρωτογενή
Πλεονάσματα.
Το σχέδιο της Κυβέρνησης δεν θα περάσει. Σας
κοινοποιούμε τις προβλέψεις για την κατάρτιση του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΧΩΝ
Οι Προνοιακές Μονάδες έχουν καταντήσει
αποθήκες ψυχών εξαιτίας της έλλειψης Προσωπικού. Προνοιακές Μονάδες που φιλοξενούν
δεκάδες παιδιά είναι χωρίς καθόλου ιατρική κάλυψη.
Η Προνοιακή Μονάδα της Βούλας φιλοξενεί
στις εγκαταστάσεις της Βούλας 71 παιδιά ΑΜΕΑ
και άλλα 18 παιδιά φιλοξενούνται σε δομές αποϊδρυματοποίησης. Σύνολο 89 παιδιά.
Φιλοξενούνται παιδιά με σύνδρομο down,
αυτιστικά και άλλες αναπηρίες. Πολλά παιδιά εξ’
αυτών αντιμετωπίζουν σοβαρά παθολογικά προβλήματα υγείας. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις
Προσωπικού, ειδικά εξειδικευμένου για να αντιμετωπίσουν τις παθήσεις των παιδιών.
Απαράδεκτο όμως είναι ότι δεν υπηρετεί ούτε
ένας γιατρός μόνιμος, αν και η Μονάδα φιλοξενεί
89 παιδιά με πλείστα παθολογικά, ψυχιατρικά
και άλλα προβλήματα υγείας. Κάνουν συμβάσεις
ενός μήνα με ιδιώτες γιατρούς που έρχονται κάποιες ώρες όποτε μπορούν και φυσικά είναι αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες.
Στην Μονάδα της Βούλας έχουν γίνει συμβάσεις με τρεις Ιδιώτες γιατρούς.
Ένας Παιδίατρος ο οποίος έρχεται 3 φορές την
εβδομάδα από δύο ώρες όποτε θέλει.
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Ένας Παθολόγος 1 φορά την εβδομάδα 2 ώρες
όποτε θέλει.
Ένας Παιδοψυχίατρος 1 ημέρα την εβδομάδα
2 ώρες όποτε θέλει.
Δεν συνταγογραφούν όταν χρειάζονται φάρμακα τα παιδιά, γιατί δεν θέλουν να υπερβούν
όπως λένε το πλαφόν του Ιδιωτικού τους Ιατρείου.
Το Σωματείο Εργαζομένων επανειλημμένως
έβαλε το ζήτημα στο Υπουργείο Εργασίας την Κα
Φωτίου, την Διοίκηση αλλά η απάντηση που έλαβε είναι ότι δεν έχουμε χρήματα να προσλάβουμε
μόνιμους Ιατρούς.
Αυτή την έλλειψη Ιατρών πλήρωσε πιθανότατα ένα κοριτσάκι 15 ετών που έχασε τη ζωή του
18/2/2019.
Ξύπνησε το πρωί έκανε εμετό, πόναγε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Έως ότου έρθει το ΕΚΑΒ απεβίωσε. Εάν υπήρχε ιατρική παρακολούθηση μπορεί
και να ζούσε.
Δεν μπορούμε να ανεχθούμε οι Προνοιακές
Μονάδες που αποτελούν τον πυρήνα του Κοινωνικού Κράτους να μετατρέπονται σε Αποθήκες
ψυχών.
Σας κοινοποιούμε έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων του Π.Α.Α.Π.Α. ΒΟΥΛΑΣ.
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΕΔΗΝ - ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΒΑΕ - ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Στάση Εργασίας (5/3/2019) για την ένταξή στα ΒΑΕ
και τον διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ και
η ΑΔΕΔΥ.
Ψηφίστηκε ο Νόμος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (Ν. 4597/ΦΕΚ 35/28-2-2019).
Στο άρθρο 38 παρατείνεται η χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας έως τέλος του χρόνου. Με τις συνεχείς παρεμβάσεις ήδη είχε
φύγει έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας προς τις Διοικήσεις προαναγγέλλοντας την εν’ λόγω ρύθμιση, γι’ αυτό οι
Φορείς του Υπουργείου Υγείας και οι Προνοιακές Μονάδες καταβάλλουν κανονικά στη μισθοδοσία του Μαρτίου
το Επίδομα παρότι τέλος Φλεβάρη με βάση τα ισχύοντα
έπρεπε να περικοπεί.
Η λύση αυτή δεν μας ικανοποιεί. Αντιθέτως επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ζήτημα περικοπής, αφού η Κυβέρνηση δεν έπραξε όσα δεσμεύτηκε κατά τις επεισοδιακές
Κινητοποιήσεις που οργανώσαμε ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαν δεσμευθεί
ότι θα λύσουν το ζήτημα της χορήγησης οριστικά.
Μας καθιστά ιδιαίτερα ανήσυχους η τύχη του Επιδόματος καθ’ ότι σπρώχνουν την οριστική διευθέτησή
του μετά τις εκλογές, αναμένοντας τα πορίσματα των
επιτροπών οι οποίες θα λάβουν υπ’ όψιν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τα τεχνικά κλιμάκια της
Τρόικας, που προτείνουν τη περικοπή σε χιλιάδες Ερ-

γαζόμενους.
Ως εκ τούτω ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ είναι η δυναμική οργάνωση νέων κινητοποιήσεων ΠΟΕΔΗΝ – ΑΔΕΔΥ.
Διεκδικούμε:
• Άμεση οριστική ρύθμιση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας απρόσκοπτη χορήγηση στους σημερινούς δικαιούχους, την επέκτασή του
σε άλλες ειδικότητες όπως την προσδιορίσαμε στο Υπόμνημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή και τον διπλασιασμό του. Λαμβάνουμε εξευτελιστικούς μισθούς και το
εν λόγω επίδομα όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθεί, να
επεκταθεί αλλά και να διπλασιασθεί.
• Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ. Συνταγματική υποχρέωση είναι της κυβέρνησης καθ’ ότι ανήκουμε σε Ενιαίο
Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Δεν είναι δυνατόν ίδια επαγγέλματα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο.
• Αύξηση στους μισθούς. Οι νεοδιόριστοι Νοσηλευτές λαμβάνουν 650 – 740 (ανάλογα την κατηγορία) ευρώ
το μήνα συμπεριλαμβανομένου και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας κοντά στο μισθό του
ανειδίκευτου εργάτη.
• Χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού αναδρομικά.
• Χορήγηση της διαφοράς Επιδόματος Ευθύνης (40
ευρώ) των τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στο μισθό και τα αναδρομικά. Εξάλλου έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
Επικρατείας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕΔΗΝ - ΑΔΕΔΥ ΜΕ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ
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Κατά την Στάση Εργασίας (5/3/19) και τη Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για πρώτη
φορά χωρίς να φάμε ξύλο και χημικά από τα ΜΑΤ συναντήσαμε τον Υπουργό Οικονομικών κο Τσακαλώτο
μαζί με την ΑΔΕΔΥ.
Θέσαμε τα ζητήματα της αύξησης των μισθών, της
ένταξης στα ΒΑΕ, της οριστικής επίλυσης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας με επέκταση σε άλλες ειδικότητες και διπλασιασμό του, την
χορήγηση των Επιδομάτων άδειας και εορτών αναδρομικά και στο μισθό χωρίς περικοπές, την χορήγηση της
διαφοράς του Επιδόματος ευθύνης στους τμηματάρχες
της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας, την χρηματοδότηση του συστήματος και των προσλήψεων Προσωπικού, την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου
κλπ.
Ο Υπουργός Οικονομικών σε άλλα ζητήματα δεν
πήρε θέση και σε άλλα έδωσε απαντήσεις σαν τους
«χρησμούς της Πυθίας». Για την ένταξή μας στα ΒΑΕ
μας πρότεινε αντί να ζητάμε την μείωση των ετών
συνταξιοδότησης, θα έπρεπε να ζητάμε τα τελευταία
χρόνια του υπηρεσιακού βίου οι Νοσηλευτές να μετακινούνται στα γραφεία!!! Τι να σχολιάσεις.
Καμία δέσμευση για το Επίδομα Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας. Η ολιγόμηνη παράταση της κα-

ταβολής του και η συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής μας καθιστά ιδιαίτερα ανήσυχους. Ο κος Τσακαλώτος απέκλεισε την επίλυση όλων των οικονομικών
αιτημάτων που του θέσαμε. Για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών, είπε ότι είναι Μνημονιακή δέσμευση η
κατάργησή του, θα δώσουν μία μικρή παράταση αλλά
θα καταργηθεί.
Μας ξεκαθάρισε ότι η Κυβέρνηση είναι βαθιά
προσηλωμένη στις αγορές και την επίτευξη των
Πρωτογενών Πλεονασμάτων. Ως εκ τούτω, εάν αναγκασθούν από τα δικαστήρια να δώσουν παροχές, θα
περικοπούν αντίστοιχα οι μισθοί και οι συντάξεις.
Το συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση βαθιά προσηλωμένη στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που
έχει αναλάβει, σπρώχνει όλα τα θέματα που θέτουμε
για μετά τις εκλογές με προφανή σκοπό να αποφύγει
το πολιτικό κόστος.
Συνεχίζουμε τον αγώνα.
Πέμπτη 14/3/2019
24ωρη Πανελλαδική Απεργία
9.30 πμ. Συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Εργασίας.
Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την Υπουργό κα.
Έφη Αχτσιόγλου.
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ
& ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Το Κίνημα για τη Σωτηρία της Δημόσιας Υγείας συνεχίζει το δρόμο του.
Την Πέμπτη 31/1/2019 βρεθήκαμε στην Πάτρα για να
αναδείξουμε τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Υγειονομικές Μονάδες της Δυτικής Ελλάδας και να διεκδικήσουμε λύσεις. Η συγκέντρωση θα γίνει στο Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρών 8:30πμ.
Τα Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται στο
κόκκινο.
Έφτανε μία εποχική γρίπη για να αναδείξει την αποδιοργάνωση τους. Συνεχείς διακομιδές ασθενών (έκτακτα
περιστατικά) προκειμένου να καταφέρουν αν προλάβουν να
γίνει διάγνωση και θεραπεία.
Η στελέχωση είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Οι
υποδομές και ο εξοπλισμός βρίσκονται σε κακό χάλι. Διασωληνωμένοι ασθενείς νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους
νοσηλείας λόγω έλλειψης κλινών ΜΕΘ.
Η Δυτικής Ελλάδα με πληθυσμό 700.000 διαθέτει
μόνο 23 κλίνες ΜΕΘ!!! Παγκόσμια πρωτοτυπία.
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ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αναδείξαμε τα προβλήματα της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου που
είναι υπ’ ατμόν. Δημοσιεύτηκε η παραίτηση του
Διευθυντή Παιδιάτρου και τώρα τα παιδιά που
προσέρχονται στα επείγοντα και τα παιδιά που
νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική είναι στα
χέρια ειδικευόμενων ιατρών οι οποίοι δεν έχουν
δικαίωμα να εργάζονται χωρίς να εποπτεύονται

από ειδικευμένο Παιδίατρο.
Εάν η Κυβέρνηση στη Ζάκυνθο έδειχνε το ίδιο
ζήλο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, όσο
δείχνει για να στοχοποιεί τους εργαζόμενους,
τους φορείς του Νοσοκομείου και την ΠΟΕΔΗΝ, η
κατάσταση σαφώς θα ήταν καλύτερη. Αλλά πάνω
από την υγεία των κατοίκων, ο κομματισμός!!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 11/02/2019
Καταθέσαμε υπόμνημα στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τονίσαμε ότι 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 5% 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 αναμονής 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.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ
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Λήγουν οι συμβάσεις και απολύεται το πρώην
εργολαβικό προσωπικό.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την ομηρία του εν
λόγω προσωπικού για ψηφοθηρικούς λόγους.
Για αρκετά χρόνια τους «έπιναν το αίμα» οι εργολάβοι και τώρα η Κυβέρνηση τους πετάει στο
δρόμο ως επιβράβευση των αγώνων που έκαναν
να γλιτώσουν από τους εργολάβους. Αγώνες οι
οποίοι έγιναν όχημα να κερδίσουν τις καρέκλες
της εξουσίας.
Ζητήσαμε από τον Υπουργό Υγείας την παράταση των συμβάσεων έως τέλους του χρόνου και
την έκδοση ενιαίας προκήρυξης για όλα τα Νοσο-

κομεία.
Μάταια!!!
Το Σχέδιο είναι να γίνονται σπαστές προκηρύξεις ανά Νοσοκομείο, να κάνουν αιτήσεις χιλιάδες υποψήφιοι σε προεκλογική περίοδο, για
να καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες πρόσληψης στο δημόσιο. Δεν θα τους περάσει.
Διεκδικούμε την εκδίωξη όλων των εργολάβων από τα Νοσοκομεία, τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων πρώην εργολαβικό προσωπικό.
Εργάζονται στα Νοσοκομεία πάρα πολλά χρόνια και δικαιούνται την εργασία τους.
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ΈΛΛΕΙΨΗ ΜΈΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΆΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ
Επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο ΚΑΤ, στο
οποίο το Σάββατο το πρωί (2/3/19) στο τμήμα Λοιμώξεων στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου σε θάλαμο προκλήθηκε πυρκαγιά και απανθρακώθηκε
ο ασθενής που νοσηλευόταν.
Ο ασθενής νοσηλευόταν ένα εικοσαήμερο και είχε υποβληθεί πριν από μία εβδομάδα σε
χειρουργική επέμβαση, καθ’ ότι έφερε πολλαπλά
τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί.
Ήταν τοξικομανής και εμφάνιζε έντονα ψυχιατρικά προβλήματα. Γι’ αυτό και με ιατρική εντολή περιοριζόταν τα χέρια με ελαστικούς επιδέσμους για
να μην βγάζει τον ορό του που είχε τοποθετηθεί
σε κεντρική φλέβα.
Περίεργα είναι τα αίτια της πυρκαγιάς τα
οποία διερευνώνται από την πυροσβεστική και
την αστυνομία καθ’ ότι λίγα λεπτά πριν στο θάλαμό του βρισκόταν η βοηθός θαλάμου και τον τάιζε
χωρίς να υποπέσει στην αντίληψή της κάτι. Αρκετά εύφλεκτα αντικείμενα που βρισκόταν στο δωμάτιο του ήταν άθικτα.
Η φωτιά έσβησε με την έγκαιρη επέμβαση
των νοσηλευτών και των γιατρών πριν έρθει η πυροσβεστική. Όπως επισημάναμε και στο διοικητή
του νοσοκομείου υπήρχαν παραλήψεις στο νοσο-

κομείου που πρέπει άμεσα να διορθωθούν.
Το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχίατρο εδώ
και ενάμιση χρόνο, δεν έχει οργανική θέση ψυχιάτρου θα μπορούσε όμως να προσλάβει έναν
επικουρικό ψυχίατρο καθ’ ότι νοσηλεύει πολλά
περιστατικά που έχουν ψυχική νόσο. Το περιστατικό αφού δεν διέθετε ψυχίατρο θα μπορούσε να
μεταφερθεί και να παρακολουθείτε η μετεγχειρητική του πορεία σε ένα νοσοκομείο που διαθέτει
ψυχιατρική κάλυψη (πχ Σισμανόγλειο) ή θα μπορούσε να φυλάσσεται από προσωπικό φύλαξης
του νοσοκομείου. Πώς όμως να συμβεί αυτό όταν
είναι 3 ή 4 στη βάρδια για όλο το νοσοκομείο; Το
νοσοκομείο δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας καθ ότι δεν διαθέτει συστήματα πυρανίχνευσης και ενεργητικής πυρασφάλειας (σωληνώσεις
στην οροφή που θα ρίχνουν αυτόματα νερό) και
όχι μόνο δεν υπήρχε πυρανίχνευση και πυρασφάλεια στο νοσοκομείο οι πυροσβεστήρες έχει να γίνει αναγόμωση και συντήρηση από το 2016 ενώ θα
έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο.
Οι λιγοστοί νοσηλευτές και γιατροί οι οποίοι κατέσβησαν έγκαιρα την πυρκαγιά δεν μπορούν
να εργάζονται με τέτοιες επισφαλείς συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ «ή» ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Το άρθρο 124 αποκαθιστά την παρανομία Οργανισμών Νοσοκομείων που προβλέπουν προβαδίζουσα κατηγορία την ΠΕ έναντι της ΤΕ στην
κάλυψη θέσεων Διεύθυνσης και Τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Το ίδιο όμως πρέπει να προβλεφθεί και για
την Διοικητική Υπηρεσία. Εξάλλου το εν λόγω ρητά
προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4369/2016.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ως πρόσθετο κριτήριο της εν λόγω ρύθμισης η σταδιακή
κατάργηση των ΤΕΙ και η μετατροπή τους σε ΑΕΙ.
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Νομοθετική ρύθμιση
Στο άρθρο 124 του Νόμου 4600/ΦΕΚ 43/93-2019 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Νοσοκομείων»
θαπρέπει να προστεθεί παράγραφος στο τέλος του
ως εξής: «Ομοίως ως Προϊστάμενοι Διευθυντές ή
αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης
και Τμήματος) της Διοικητικής Υπηρεσίας επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, όπως
ρητά προβλέπεται στο Ν.4369/2016 άρθρο 29 παρ.
2 ΦΕΚ 33/27.2.2016
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ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ «ή» ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΕΒΊΩΣΕ Ο ΦΊΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΊ ΣΕΙΡΆ ΕΤΏΝ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΕΔΗΝ ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΎΡΟΣ
Δυστυχώς απεβίωσε ο φίλος, συνάδελφος Σπύρος
Παπασπύρος που διατέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ.
Έδωσε γενναία μάχη τα τελευταία χρόνια με
αυτοάνοσο νόσημα που έπασχε και τελικά δεν τα κατάφερε.

Ήταν αγωνιστής με παρεμβατικό λόγο. Του
οφείλουν πολλά οι εργαζόμενοι στην υγεία, την Πρόνοια και οι πολίτες καθ’ ότι συνέβαλλε αποφασιστικά
στη συγκρότηση και ανάπτυξη της σημαντικότερης
κοινωνικής κατάκτησης που είναι το ΕΣΥ.
Μεγάλη η παρακαταθήκη του. Θα μας συνοδεύει.

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ
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Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει το γεγονός ότι δύο νοσηλεύτριες οδηγούνται σε δίκη στις 16- 01- 19 για την
αυτοκτονία ψυχικά ασθενούς από το δεύτερο όροφο
της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
Με τη δίωξη αυτή επιχειρείται να μεταφερθούν οι
ευθύνες που έχει η Κυβέρνηση και η Διοίκηση του Νοσοκομεία Κεφαλονιάς για την απουσία ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος στο οποίο έπρεπε να νοσηλεύονται οι
ψυχικά πάσχοντες, στις πλάτες των εργαζομένων.
Το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Κεφαλονιάς με επανειλημμένες παρεμβάσεις έγκαιρα είχε
επισημάνει τους κινδύνους από την νοσηλεία ψυχικών
πασχόντων στην παθολογική κλινική και είχε απαιτήσει την ανάπτυξη ψυχιατρικής κλινικής στην Πτέρυγα
“ Βεργωτή” όπως είναι ο σχεδιασμός. Δυστυχώς οι
αρμόδιοι απέναντι σε αυτές τις παρεμβάσεις του Σωματείου όχι μόνο δεν πήραν μέτρα αντίθετα συνέχισαν
την παράνομη παραμονή των ψυχικά πασχόντων στην
παθολογική κλινική.
Η ΠΟΕΔΗΝ στηρίζει τις δύο συναδέλφισσες που

διώκονται και απαιτεί την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία.
Καταγγέλλει την προσπάθεια ποινικοποίησης των
εργαζομένων που κάτω από δύσκολες συνθήκες δίνουν την μάχη για την λειτουργία του νοσοκομείου
προκειμένου να καλυφθούν οι ευθύνες όλων των αρμοδίων.
Στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου που διεκδικεί
την ανάπτυξη ψυχιατρικής κλινικής προκειμένου να
διασφαλιστεί η θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικά
πασχόντων σε ένα σωστό και ασφαλές περιβάλλον.
Υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι το Υπ.
Υγείας, η 6η ΥΠΕ και η Διοίκηση του Νοσοκομείου
που κώφευσαν στις επανειλημμένες παρεμβάσεις του
Σωματείου για το ζήτημα αυτό.
Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο καταγγελία
του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κεφαλονιάς.
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ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/ΦΕΚ43/9-3-2019
ΌΤΑΝ ΣΥΖΗΤΟΎΝΤΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Στη βουλή συζητήθηκε άλλο ένα Νομοσχέδιο
του Υπουργείου Υγείας που σπρώχνει περισσότερο στον κατήφορο της κρίσης και της μιζέριας
το υγειονομικό σύστημα της χώρας, αφού δεν
αντιμετωπίζονται δύο βασικά του προβλήματα
που είναι η χρηματοδότηση και η στελέχωση.
Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν
εκδίδουμε στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία του συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Υγείας, το Esynet αντικαταστάθηκε από το Facebook του Αν. Υπουργού Υγείας.
ΕΚΑΒ
Απαράδεκτο από κάθε άποψη και ασέβεια
στα θύματα της πυρκαγιάς στο ΜΑΤΙ είναι το άρθρο 127 του Νομοσχεδίου που πρέπει πάραυτα
να αποσυρθεί. Απαλλάσσει από κάθε αστική ευθύνη τους Προέδρους και τα μέλη του Δ.Σ. του
ΕΚΑΒ και τις αναλαμβάνει το Κράτος. Ταυτόχρονα τους παρέχεται νομική προστασία ακόμη και
εάν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο
από το ΕΚΑΒ.
Φωτογραφική διάταξη για τον Πρόεδρο και
Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ που θα έπρεπε να διαχειριστούν ως μέλη του συντονιστικού της
κυβέρνησης την διακομιδή νεκρών και τραυματιών από τις φωτιές στο ΜΑΤΙ προς τις Υγειονομικές Μονάδες. Θέλουν να τους απαλλάξουν
από τις αγωγές που καταθέτουν οι συγγενείς
των θυμάτων. Την ημέρα των πυρκαγιών απουσίαζε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ με κανονική άδεια
και ο Αντιπρόεδρος εμφανίστηκε τα ξημερώματα ενώ ο Πρόεδρος μετά από πολλές ημέρες.
Είναι οι άνθρωποι που γνώριζαν και κρύβουν
ακόμη και σήμερα την ώρα διακομιδής των νεκρών (πριν την σύγκλιση του συντονιστικού) στα
Νοσοκομεία της χώρας. Επίσης το εν λόγω άρθρο παρέχει νομική προστασία στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ. Αφήνουν
όμως ξεκρέμαστους τους διασώστες, τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας
χωρίς καμία νομική κάλυψη σε βίαιες επιθέσεις
που χώρους εργασίας από όσους επιδεικνύουν
παραβατική συμπεριφορά .
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Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων αρνούνται
τη Νομική κάλυψη στους εργαζόμενους. Αρνούνται να κάνουν μηνυτήριες αναφορές σε όσους
συνοδούς ασθενών ή ασθενείς προβαίνουν σε
βιαιοπραγίες. Προτείνουν στους εργαζόμενους
που τρώνε το ξύλο ή να αποσιωπήσουν τα τραγικά συμβάντα ή να αναλαμβάνουν οι ίδιοι να κάνουν μηνυτήριες αναφορές.
Ποιος εργαζόμενος θα πάει από μόνος τους
να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για να στοχοποιηθεί ο ίδιος και η οικογένειά του; Πού θα
βρουν τα χρήματα;
ΚΕΕΛΠΝΟ
Με το άρθρο 48 μετονομάστηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ σε ΕΟΔΥ. Αυτό δεν γίνεται για να βελτιωθεί η λειτουργία του, αλλά για να περάσουν την
αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ότι έκλεισαν
το «αμαρτωλό ΚΕΕΛΠΝΟ» για να είναι ευκολότερη η στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων.
Που είναι σήμερα τα προγράμματα πρόληψης
του ΚΕΕΛΠΝΟ; Ποια είναι σήμερα η καμπάνια
για τον εμβολιασμό του πληθυσμού; Ποια είναι
τα μέτρα που λαμβάνουν για να αποφεύγονται οι
Νοσοκομειακές λοιμώξεις που θερίζουν;
Αναξιόπιστα είναι τα στοιχεία για τη γρίπη.
Συγκαλύπτουν νεκρούς από γρίπη. Τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα για τη γρίπη
είναι πλασματικά καθότι δεν γίνεται μοριακός
έλεγχος στους ασθενείς εκτός ΜΕΘ στα Νοσοκομεία.
Χαρακτηριστική είναι η τελευταία ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ για εργαστηριακά διαπιστευμένα θύματα της γρίπης εκ των οποίων
μόνο 10 είναι από τις κλινικές των Νοσοκομείων. Οι εν λόγω 10 ασθενείς ξέχασαν να πουν ότι
βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ αλλά
δεν κατάφεραν επί ημέρες να βρουν.
Ανακοινώνονται τα στοιχεία για τη γρίπη χωρίς να γίνεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ καμία αναφορά ότι δεν διαθέτει στοιχεία για τους ασθενείς
των Κλινικών παρότι λαμβάνουν αντιική αγωγή.
Επιδιώκουν να υποβαθμίσουν τη κατάσταση για
να κρύψουν τις ευθύνες του ΚΕΕΛΠΝΟ και του
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Υπουργείου Υγείας (έλλειψη εμβολίων, έλλειψη
κονδυλίων για μοριακό έλεγχο, έλλειψη ΜΕΘ,
έλλειψη καμπάνιας για εμβολιασμό, ελλιπή
ενημέρωση).
Η χρηματοδότηση του έτους 2018 των Νοσοκομείων ήταν στο ύψος των ετών 2014, 2015.
Η κρατική χρηματοδότηση ήταν 786 εκ. ευρώ
από τον Προϋπολογισμό και 737 εκ. ευρώ από
τον ΕΟΠΥΥ. Η ζήτηση αυξήθηκε σε υπηρεσίες
30%. Η υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκε 2% σε
μισθούς και συντάξεις και ο ΕΟΠΥΥ εισπράττει
800 εκ. ευρώ επιπλέον από το συγκεκριμένο
μέτρο. Το παρών Νομοσχέδιο στο άρθρο 111
διαγράφει τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τα Νοσοκομεία τριών ετών (2015, 2016, 2017). Τέτοιες
πολιτικές εφαρμόζονται γι’ αυτό τα Νοσοκομεία
δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν υποδομές, να αντικαταστήσουν εξοπλισμό και να
βελτιώσουν τα μέτρα φύλαξης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως Αντιπολίτευση ήταν στα κάγκελα με τα 10 Νοσοκομεία που έκλεισαν το
έτος 2014. Με το παρόν Νομοσχέδιο (άρθρα
124,130) με την έκδοση των οργανισμών καταργούνται- συγχωνεύονται 30 διασυνδεόμενα
Νοσοκομεία της χώρας. Το Προσωπικό μετακινείται προς τα όμορα Νοσοκομεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απαξίωση του Νοσοκομείου Αμαλιάδας που εφημερεύει μόνο 7
ημέρες το μήνα και τις άλλες 23 ημέρες εφημερεύει με έναν Αγροτικό Ιατρό.
Το άρθρο 124 του σχεδίου νόμου απεσύρθει.

ΜΕΘ
Στο άρθρο 36 για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών προβλέπεται ότι σε κλινικές
80 κλινών θα πρέπει να λειτουργούν 6 κλίνες
ΜΕΘ και κάτω των 80 κλινών 4 κλίνες ΜΕΘ. Στα
30.000 κρεβάτια των Δημοσίων Νοσοκομείων
γιατί λειτουργούν μόνο 450 κλίνες ΜΕΘ; 50 –
60 διασωληνωμένοι ασθενείς περιμένουν μια
εβδομάδα για να βρεθεί κενό κρεβάτι σε ΜΕΘ
αν καταφέρουν να ζήσουν.
Στο άρθρο 37 προβλέπεται η λειτουργία Ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών έως 150 κλίνες.
Γιατί οι 150 κλίνες του ιδιωτικού τομέα δεν είναι
άσυλο και επιτρέπεται να ανοίξουν και τα Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία με τις ίδιες κλίνες
οξέων περιστατικών είναι άσυλα και πρέπει να
κλείσουν; Ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από τις
παροχές που θεσπίζονται οι εργαζόμενοι των
Νοσοκομείων (7ωρη απασχόληση, 30 ημέρες
επιπλέον άδεια, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εξίσωση επιδόματος ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων Νοσηλευτικής
και ιατρικής Υπηρεσίας με τα άλλα τμήματα
των Νοσοκομείων).
Δεν ρυθμίζεται το μείζον ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων των καθαριστριών και
του πρώην εργολαβικού προσωπικού.
Νομιμοποιούνται δαπάνες στο άρθρο 108
και δεν επανέρχεται ο προληπτικός έλεγχος
του ελεγκτικού συνεδρίου που εξασφαλίζει τη
διαφάνεια και διασφαλίζει τα στελέχη στα Δημόσια Νοσοκομεία.

ΠΛΗΜΜΕΛΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΊΠΗ
ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ
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Η κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει το μέγεθος του προβλήματος της εποχικής Γρίπης, για να
κρύψει την κακή εικόνα του υγειονομικού συστήματος της χώρας.
Τα Νοσοκομεία προμηθεύτηκαν εμβόλια της
Γρίπης για το προσωπικό που φθάνουν στο 25%
του αριθμού που υπηρετεί. Ο εμβολιασμός του
υγειονομικού προσωπικού στη χώρα μας είναι
προαιρετικός. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι

υποχρεωτικός (Μ.Βρετανία κλπ). Στην Αμερική
δεν προσλαμβάνονται ή απολύονται οι υπάλληλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί για τη Γρίπη. Τα
εμβόλια που διέθεσαν στην Δημόσια Υγεία όπως
ανακοινώθηκε είναι 20.000. Το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί είναι 90.000.
Ως εκ τούτω ως στόχο το Υπουργείο Υγείας
έθεσε την τρέχουσα περίοδο ο εμβολιασμός του
προσωπικού να κινηθεί στα ίδια ποσοστά με την
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περίοδο 2017 – 2018 που ήταν 24,90% για τα Νοσοκομεία και 40,20% για τα Κέντρα Υγείας. Το
Υπουργείο Υγείας διαθέτει τον ακριβή αριθμό
των υγειονομικών που εμβολιάστηκαν και το
κρύβει.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ λαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα από τα Νοσοκομεία κάθε μήνα για τον αριθμό των εργαζομένων που εμβολιάστηκαν και
τον συνολικό αριθμό που υπηρετεί. Μάλιστα για
να προτρέψει περισσότερο τους επαγγελματίες
υγείας να εμβολιαστούν έχει στείλει και φόρμα
άρνησης η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται
από τους υπαλλήλους που αρνούνται να εμβολιαστούν και τους λόγους που αρνούνται. Η φόρμα
αυτή παραμένει στα αρχεία των Νοσοκομείων και
το ΚΕΕΛΠΝΟ λαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων που συμπλήρωσαν την φόρμα άρνησης.
Τα Νοσοκομεία ουδέποτε έδωσαν σημασία σε
αυτή την φόρμα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει το ακριβές
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.
Γιατί το κρύβει; Να δώσει στη δημοσιότητα το
ποσοστό καθώς επίσης και τις αιτίες της χαμηλής
εμβολιαστικής κάλυψης.
Σας κοινοποιούμε σχετικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ για τον εμβολιασμό 2017-2018 των υγειονομικών ανά Νοσοκομείο και συνολικά. Η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας να ενημερώσει για
την ανάγκη εμβολιασμού σχετίζεται και με τον

χαμηλό αριθμό εμβολίων που προμηθεύτηκαν.
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΌ ΓΡΙΠΗ. ΚΡΥΒΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνεται από τα Νοσοκομεία κάθε ημέρα για τον αριθμό των θανάτων από
Γρίπη που είναι διαπιστωμένα είτε από το quick
test ανίχνευσης της Γρίπης, είτε από τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δείγματα που έχουν σταλεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και όμως μόνο για τις ΜΕΘ υπάρχει σαφή
εικόνα.
Σε πολλούς Ασθενείς που νοσηλεύονται στις
κλινικές Νοσοκομείων από επιπλοκές της Γρίπης δεν γίνονται τα quick test ή δεν αποστέλλονται δείγματα στην Ιατρική Σχολή. Άλλο το strep
test που γίνεται για το στρεπτόκοκκο και άλλο τα
quick test που είναι για τη γρίπη. Ως αιτίες θανάτου πολλών Ασθενών δηλώνονται οι επιπλοκές της Γρίπης ή άλλο συνοδό νόσημα και όχι
η Γρίπη. Έτσι κρύβουν τον πραγματικό αριθμό
θανάτων που προκλήθηκαν από επιπλοκές της
Γρίπης.
ΜΕΘ Λίστα Αναμονής
Το πρωί σήμερα 60 διασωληνωμένοι Ασθενείς ήταν στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ. Το βράδυ
υπερβαίνει η λίστα τους 65 Ασθενείς. Κάθε ημέρα
εξυπηρετούνται 5 Ασθενείς. Οι ημέρες αναμονής
στη λίστα είναι περί της μιας εβδομάδας (7 ημέρες).

ΚΕΣΥ -ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΨΑΝ
ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ
ΚΕΣΥ
Αυτό που κάνουν με την τροπολογία που κατέθεσαν για την αλλαγή σύνθεσης του ΚΕΣΥ είναι ασύλητο.
Δεν σέβονται την Δημοκρατία, τους Επαγγελματίες και χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Αλλάζουν
τη σύνθεση των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας με στόχο την χειραγώγηση των θεσμών. Πετάνε έξω από το ΚΕΣΥ τους θεσμούς που δεν ελέγχουν.
Από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας που χαράζει
την πολιτική υγείας στη χώρα μας αφαιρούν ένα μέλος της ΠΟΕΔΗΝ που εκπροσωπεί 80.000 μέλη και
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πέταξαν τελείως έξω την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Οι άνθρωποι δεν σέβονται τίποτα.
Είναι η πρώτη κυβέρνηση που τόλμησε κάτι τέτοιο. Πέταξαν έξω την ΑΔΕΔΥ, την ΓΣΕΕ και μείωσαν τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ επειδή δεν ελέγχουν τους
εκπροσώπους που προτείνουν. Τέτοια κατάντια και
πολιτική ξετσιπωσιά!!!
Ντροπή!!!
Κρύβονται όμως πίσω από το δάκτυλό τους. Θα
μας βρίσκουν κάθε ημέρα μπροστά τους. Δεν σέβονται την αντιπροσωπευτική λειτουργία των Δημοκρατικών θεσμών της χώρας μας.
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Την Κυβέρνηση τη «σέρνουν από τη μύτη» οι φαρμακευτικές εταιρείες. Τα δωράκια πάνε και έρχονται
προς τις εταιρείες. Στάχτη στα μάτια οι προανακρίσεις
για τη Novartis ενώ αυτοί κάνουν τα αίσχη. Δεν σέβονται τους στοιχειώδεις κανόνες της Δημοκρατίας. Την
κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος.
Σύστησαν διακομματική επιτροπή για την χάραξη
πολιτικής για το φάρμακο. Κλήθηκε και η ΠΟΕΔΗΝ
και υπέβαλε τις προτάσεις της.
Κληθήκαμε στη Βουλή και ενώπιον του Προέδρου
της Επιτροπής κο Δρίτσα και Βουλευτών υποβάλαμε
τις προτάσεις μας.
Ο κος Δρίτσας αφού μας έκανε μαθήματα συνδικαλιστικής διαπαιδαγώγησης, μας είπε ψευτοσυνδικαλιστές επειδή είπαμε ότι ετοιμάζεται αλλαγή
τιμολόγησης στα φάρμακα που θα φέρει μεγάλες αυξήσεις, είπαμε για τα δωράκια της Κυβέρνησης προς
τις φαρμακευτικές εταιρείες με την αύξηση της Νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και την επιτροπή
ανταγωνισμού που τώρα την ανέλαβε η κα Θάνου να
παίζει διακοσμητικό ρόλο, ενώ στις άλλες χώρες της
Ευρώπης, οι Επιτροπές ανταγωνισμού επέβαλαν εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στις εταιρείες για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.
Ο κος Δρίτσας στην επιτροπή της Βουλής διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση δεν θα Νομοθετήσει πριν η
Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της και παραδώσει το
πόρισμα.
Με τροπολογία της νύκτας δίνει δωράκια εκατομμύρια ευρώ στις φαρμακευτικές εταιρείες και
μάλιστα εκβιαζόμενη. Μάθαμε τώρα ότι εκβιάζεται η
Δημοκρατία. Η εκλεγμένη Κυβέρνηση που έχει κηρύξει ανένδοτο κατά των επιχειρηματικών συμφερόντων
όπως λέει εκβιάζεται. Τι κάνουν οι άνθρωποι την ώρα
που τα Νοσοκομεία δεν έχουν υλικά και πέφτουν οι
σοβάδες στα κεφάλια μας, την ώρα που δεν έχουν
λίγα ευρώ να συντηρήσουν Ιατρικά Μηχανήματα, δεν
έχουν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.
Δωράκια στις εταιρείες.
• Τρία χρόνια μετά αυξάνουν τη Νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του έτους 2016 από τα 570
εκατ. Ευρώ που ήταν στα 590 εκατ. ευρώ.
20 εκατ. ευρώ δώρο στις Εταιρείες ετεροχρονισμένο.
• Αυξάνουν ενώ τελείωσε ο χρόνος, την φαρμακευτική Νοσοκομειακή δαπάνη του έτους 2018 από
530 εκ. ευρώ στα 550 εκ. ευρώ.
Άλλα 20 εκατομμύρια δώρο στις εταιρείες.
• Η Νοσοκομειακή Φαρμακευτική δαπάνη του
τρέχοντος έτους 2019, προσδιορίζεται στα 750 ευρώ.
Άλλο ένα δωράκι 200 εκατ. ευρώ στις εταιρείες.
Η επάρκεια σε φάρμακα στα Νοσοκομεία δεν

προσδιορίζεται με το ύψος της εγγεγραμμένης φαρμακευτικής δαπάνης καθ’ ότι τα Νοσοκομεία προμηθεύονται φάρμακα πάνω του ορίου και με το σύστημα
επιστροφών (clawback και rebate) επιβαρύνονται οι
εταιρείες το επιπλέον ποσό απ’ την εγγεγραμμένη πίστωση.
Η αλλαγή τιμολόγησης των φαρμάκων θα επιφέρει μεγάλες αυξήσεις στο σύνολο των φαρμάκων.
Πώς είναι δυνατόν να μειωθούν οι τιμές όταν πια
θα τιμολογούνται με βάσει τις δύο χαμηλότερες των
Χωρών της Ευρωζώνης και όχι της τρεις χαμηλότερες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκεί
υπάρχουν Χώρες πολύ πιο φτωχές από την Ελλάδα.
Πώς είναι δυνατόν να μειωθούν οι τιμές όταν τα
γενόσημα θα τιμολογούνται 65% των πρωτοτύπων
φαρμάκων μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των
δεδομένων αντί στο 50% που είναι σήμερα.
Αφού οι εταιρείες έχουν ζημιές με τις σημερινές
τιμές των φαρμάκων γιατί στα Νοσοκομεία δίνουν τα
ίδια φάρμακα με έκπτωση 80% απ’ την τιμή που πωλούνται στα φαρμακεία!!!
Την ανατίμηση των φαρμάκων θα την πληρώσει ο
ΕΟΠΥΥ που διαχειρίζεται δικές μας εισφορές αντί να
δίνει χρήματα στα Νοσοκομεία να καλύψουν λειτουργικές υποχρεώσεις και οι πολίτες απ’ την τσέπη τους.
Οι πολίτες πληρώνουν 25% συμμετοχή και τη διαφορά σε χρήματα μεταξύ του κόστους του γενόσημου
με του πρωτότυπου και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
εξ ολοκλήρου όσα φάρΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
μακα δεν συνταγογραφούνται.
Αριστοτέλους 22
Η ιδιωτική φαρμα- 10433 Αθήνα
Τηλ.: 210.52.24.604
κευτική δαπάνη θα εκτι210.52.36.094
Fax: 210.52.34.589
ναχθεί στα ύψη!!!
Πού είναι η κα Θά- εκδότης
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
νου με την Επιτροπή ΜΙΧΑΛΗΣ
(πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
Ανταγωνισμού; Ο κος συντάσεται από
Δρίτσας και οι άλλοι ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γραμματεία - πληροφορίες
210.52.24.604
που συμμετέχουν στην
Διακομματική Επιτροπή email
poedhn@otenet.gr
πως ψήφισαν την τροσελίδα
πολογία; Όπως είχαν ηλεκτρονική
www.poedhn.gr
δεσμευθεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
δεν θα ψηφισθούν αλλαγές εάν η επιτροπή εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
δεν ολοκληρώσει το
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν κατ’
έργο της και δεν υποανάγκη και τη θέση της ΠΟΕΔΗΝ
βάλλει προτάσεις.
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των Πρωτ.
Σωματείων των Νοσοκομείων των Κ.
Υ. και & Πρόνοιας
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