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Κχξηνη:
Τηο ηειεπηαίεο κέξεο, παξαθνινπζνχκε φινη κε αλεζπρία ηελ εμάπισζε
ησλ θξνπζκάησλ ηνπ θνξνλντνχ (COVID-19) ζηε ρψξα καο. Καινχκε ηα
ζσκαηεία καο λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ γηα ην
πεξηνξηζκφ ηεο λφζνπ.
Όζν θαη αλ ν θαζέλαο απφ εκάο πξέπεη κε αίζζεκα επζχλεο λα
εθαξκφζεη ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη απφ ην ππνπξγείν πγείαο
θαη ηηο αξκφδηεο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ εμαξηάηαη πξψηα θαη θχξηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ
δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηειερσκέλν θαη
εμνπιηζκέλν.
Οη θσλέο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηεο
Οκνζπνλδίαο ηνπο (ΟΔΓΝΔ), ζα πξέπεη λα εηζαθνπζηνχλ απφ ηε πνιηηεία θαηνη
πξνηάζεηο ηνπο λα ιεθζνχλ ππφςε γηα φια ηα αλαγθαία κέηξα πξφιεςεο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Δληχπσζε πξνθάιεζε ε άξλεζε
ηνπ ππνπξγνχ Υγείαο λα ζπλαληήζεη αληηπξνζσπεία ησλ γηαηξψλ κε πξφζρεκα
ηνλ θνξνλντφ, ελψ ππάξρνπλ φιεο νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία. Απηνχο πνπ εζείο
νη ίδηνη απνθαιείηε απηέο ηηο εκέξεο «καρεηέο ηεο πξψηεο γξακκήο», «ήξσεο»,
θαη ζσζηά θαηά ηε γλψκε καο, αξλείζηε λα ηνπο αθνχζεηε.

Τα λέα δεδνκέλα πνπ ε παλδεκία έθεξε επηβεβαηψλνπλ ζηελ πξάμε
απηφ πνπ ρξφληα ε ΠΟΒΣΚΞ ηνλίδεη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηεο θαη απνηειεί βαζηθφ
ζηνηρείν ησλ ζέζεσλ ηεο δηαρξνληθά: ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο θξαηηθνχ,
απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ θαη δσξεάλ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε αλαβαζκηζκέλεο
ππεξεζίεο πγείαο-πξφλνηαο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ, πιήξσο ζηειερσκέλνπ ζε
πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, επνκέλσο, επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο
θαζεκεξηλέο αιιά θαη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Μφλν κε απηέο ηηο
πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαη έλα επαξθέο ζρέδην αληηκεηψπηζεο
έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε ζπγθεθξηκέλε παλδεκία.
Δπηβεβαηψλεηαη ζηελ πξάμε φηη ε πγεία δελ κπνξεί λα είλαη νχηε
εκπφξεπκα, νχηε αηνκηθή επζχλε.Σηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο,
αλαδεηθλχεηαη κε ηνλ πην δξακαηηθφ ηξφπν πνζφ βαζηά αληηιατθή θαη επηθίλδπλε
είλαη ε πνιηηηθή ηδησηηθνπνίεζεο ηνκέσλ ηεο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθήο πξνλνίαο
πνπ αθνινχζεζαλ φιεο νη θπβεξλήζεηο κε βάζε θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Μαο βξίζθεη θάζεηα αληίζεηνπο ε επηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο λα δηεπξχλεη
κηα ζεηξά αληηιατθά κέηξα φπσο ε ίδξπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηακείσλ,
εθκεηαιιεπφκελε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε παλδεκία. Να είλαη ζίγνπξε ε
θπβέξλεζε φηη ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζα βξεη ηξφπνπο αληίδξαζεο. Απαηηνχκε
λα αλαζηαινχλ άκεζα νη εξγαζίεο ηεο Βνπιήο γηα λνκνζρέδηα πνπ δελ αθνξνχλ
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο απφ ηελ παλδεκία.
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα πάξεη άκεζα φια
ηα αλαγθαία κέηξα:









Άκεζε πξφζιεςε κφληκσλ, πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο
πγεηνλνκηθψλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, γηα λα θαιπθζνχλ νη ηεξάζηηεο
ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο ηεο πεξηνρήο
καο. Να ζηειερσζνχλ πιήξσο φια ηα δεκφζηα θέληξα Υγείαο, λνζνθνκεία,
εξγαζηήξηα θαη ην ΔΚΑΒ. Να αλνίμνπλ φιεο νη θιεηζηέο ΜΔΘ. Να
κνληκνπνηεζνχλ νη εξγαδφκελνη κε ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο, ρσξίο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Άκεζα λα πξνζιεθζνχλ νη επηθνπξηθνί γηαηξνί αθφκα θαη αλ δελ έρεη
παξέιζεη ην ηξίκελν απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο.
Γηνξηζκνχο ζε κφληκεο ζέζεηο φισλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζήκεξα
επηθνπξηθψλ γηαηξψλ.
Άκεζα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 24σξε βάζε φιεο νη κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο
Υγείαο θαη ηα ελδεηθλπφκελα πιηθά πξνθχιαμεο λα δηαηεζνχλ δσξεάλ απφ
ην θξάηνο ζηνλ πιεζπζκφ
Να ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά φιεο νη ππεξεζίεο, ηα λνζνθνκεία. Να
εμνπιηζηνχλ κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα, ηαηξηθφ πιηθφ θαη λα δηαζέηνπλ
φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ, αιιά θαη ην απαξαίηεην λνζειεπηηθφ θαη
παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ.
Να δηαηεζνχλ ζηνλ πιεζπζκφ δσξεάλ θαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ
θξάηνπο φια ηα ελδεηθλπφκελα πιηθά πξνθχιαμεο (κάζθεο, ζαπνχληα,



αιθννινχρα αληηζεπηηθά θιπ) θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρεη
ζπγρξσηηζκφο. Να ζηακαηήζεη ε αηζρξνθέξδεηα εδψ θαη ηψξα.
Δπίηαμε φισλ ησλ ηδησηηθψλ κνλάδσλ πγείαο ψζηε λα εληαρζνχλ ζην
θξαηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.
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