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Κύριε σποσργέ 

Τν πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ε θπβέξλεζε δελ πήξε θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ 

επηζηεκφλσλ. Φσξίο θακηά νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο πγείαο, ρσξίο κέηξα  ελίζρπζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, 

ρσξίο κέηξα πξνζηαζίαο ζηελ δεκφζηα παηδεία, θαη ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, νδεγεζήθακε αληηθεηκεληθά ζηελ ζεκεξηλή δνθεξή θαηάζηαζε. 

Αληίζεηα ηα «ραηίξηα» ζηα κνλνπψιηα ηνπ ηνπξηζκνχ απνηέιεζαλ ην θαιχηεξν ιίπαζκα ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο παλδεκίαο. 

Πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά επψδπλα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί αλ ην δεκφζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα δελ είρε θζάζεη ζε θξίζηκε 

θαηάζηαζε πνιχ πξηλ ηελ παλδεκία απφ ηα ιεηςά θνλδχιηα θαη ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε. Δπνκέλσο, ε ζεκεξηλήθαηάζηαζε δελ είλαη 

«θεξαπλφο ελ αηζξία», είλαη απνηέιεζκα ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ιατθή πγεία θαη ηεο νιφπιεπξεο επηδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

πγείαο. Δίλαη ηα κέηξα θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαιιηέξγεζαλ ην έδαθνο γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Τα αδηέμνδα 

ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πιεξψλνπκε ζήκεξα κε δξακαηηθφ ηξφπν θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην θξχςεη θακηά επίθιεζε ηεο «αηνκηθήο 

επζχλεο». Τν πνιπαλακελφκελν εκβφιην κπνξεί θξελάξεη ηελ ζεκεξηλή παλδεκία φκσο νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο αλνίγνπλ δηάπιαηα ηηο 

πφξηεο ζηηο επφκελεο «πγεηνλνκηθέο θξίζεηο». 

Δπηβεβαηψλεηαη ζηελ πξάμε απηφ πνπ ρξφληα ε ΠΟΒΣΚΞ ηνλίδεη.Τελ αλάγθε ελφο απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ θαη δσξεάλ ζπζηήκαηνο πγείαο-

πξφλνηαο, κε αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ, πιήξσο ζηειερσκέλνπ ζε πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, ρξεκαηνδνηνχκελνπ 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο ηξέρνπζεοθαη έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Να δηακνξθσζεί 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 πξφλνηαο πνπ αθνινχζεζαλ φιεο νη θπβεξλήζεηο πξνεγνχκελα θαη ζα ζπλερίζεη ε ζεκεξηλή. Παξά ηηο ρηιηάδεο ησλ αζζελψλ παξά 

ηηο εθαηφκβεο ησλ λεθξψλ, ε θπβέξλεζε δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηελ πεξπαηεζηά ηεο. Τν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα 

θαη ζήκεξα θαη ηελ επφκελε κέξα ηεο παλδεκίαο θαη λα νξγαλψζεη ηελ πάιε ηνπ γηα ηελ απφζπαζε θαηαθηήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ιατθήο 

πεξίζαιςεο θαη πγείαο. 

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. 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.  

 Τελ άκεζε πξφζιεςε ηνπ αλαγθαίνπ, κφληκνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πιήξε εμνπιηζκφ θάζε λνζνθνκείνπ θαη 

δνκήο ΠΦΥ, δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ΜΔΘ ζε φιε ηε ρψξα. Κάιπςε ησλ αλαγθψλ φρη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο COVID 19 αιιά γηα 

θάζε αζζέλεηα / ζεξαπεία. 

 Γσξεάλ καδηθά ηεζη γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ θαη έιεγρνη φπνπ ρξεηάδεηαη. 

 Άκεζε επίηαμε ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ πγείαο ρσξίο απνδεκίσζε γηα λα θαιπθζνχλ νη άκεζεο αλάγθεο. 

Τν πξνεδξείν 
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