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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σπλάδειθνη,  

   Σηεξίδνπκε ηελ πξσηνβνπιία  παλειιαδηθήο κέξα δξάζεο γηα ηελ πγεία πνπ θαινχλ ε νκνζπνλδία 

λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ θαη ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ ηελ 7 Απξίιε κε ζχλζεκα «Γπλακψλνπκε ηε θσλή ηεο 

δηεθδίθεζεο γηα κέηξα πξνζηαζίαο, γηα ηελ πγεία ηνπ ιανχ». 

   Τν ζσκαηείν καο έρεη επαλεηιεκκέλσο αλαδείμεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο γηα ηε πξνζηαζία ηνπ ιανχ πνπ ζε ζπλζήθεο παλδεκίαο είλαη πην επηηαθηηθή απφ πνηέ. Κάζε κέινο 

ηνπ ΓΣ ζα παξαβξεζεί θαη ζε έλα ζεκείν ζπλάληεζεο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

Σηιρ 7 Αππίλη ενώνοςμε ηη θυνή μαρ με ηοςρ ςγειονομικούρ 

 

Απαιηούμε: 
 Άμεζη ππόζλητη μόνιμυν, πλήποςρ και αποκλειζηικήρ απαζσόληζηρ ςγειονομικών όλυν ηυν 

ειδικοηήηυν, 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. 

 Άμεζα να πποζληθθούν οι επικοςπικοί γιαηπνί αθφκα θαη αλ δελ έρεη παξέιζεη ην ηξίκελν απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο. Γηνξηζκνχο ζε κφληκεο ζέζεηο φισλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζήκεξα 

επηθνπξηθψλ γηαηξψλ.  

 Άμεζα να λειηοςπγήζοςν ζε 24υπη βάζη όλερ οι μονάδερ Ππυηοβάθμιαρ Υγείαρ θαη ηα 

ελδεηθλπφκελα πιηθά πξνθχιαμεο λα δηαηεζνχλ δσξεάλ απφ ην θξάηνο ζηνλ πιεζπζκφ  

 Να λειηοςπγήζοςν αποηελεζμαηικά όλερ οι ςπηπεζίερ, ηα νοζοκομεία. Να εμνπιηζηνχλ κε 

ζχγρξνλα κεραλήκαηα, ηαηξηθφ πιηθφ θαη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ, αιιά θαη ην 

απαξαίηεην λνζειεπηηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ.  

 Να διαηεθούν ζηον πληθςζμό δυπεάν και με αποκλειζηική εςθύνη ηος κπάηοςρ όλα ηα 

ενδεικνςόμενα ςλικά πποθύλαξηρ (κάζθεο, ζαπνχληα, αιθννινχρα αληηζεπηηθά θιπ) θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρεη ζπγρξσηηζκφο. Να ζηακαηήζεη ε αηζρξνθέξδεηα εδψ θαη ηψξα. 

 

 

Γηα ην ΓΣ 

Ο πξφεδξνο                                                                            ν Γελ.Γξακκαηέαο 

Φαξαιακπίδεο Γηψξγνο                                                            Φιψθνο Γεκήηξεο 
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