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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Καταδίκη παραπληροφόρησης για το περιστατικό στο ΓΝ Μυτιλήνης»
Με αφορµή την αδικαιολόγητη δηµοσιότητα και την πρωτοφανή έκταση που έχει λάβει το
περιστατικό στο ΤΕΠ του ΓΝ Μυτιλήνης, όπου οι εργαζόµενοι, µεταξύ των οποίων και
Νοσηλευτές, σε ώρα που δεν υπήρχαν ασθενείς, γιόρτασαν για λίγα λεπτά την έλευση του νέου
έτους, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης και
αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης από την αµείλικτη πραγµατικότητα και τα δεκάδες
σοβαρά προβλήµατα που ταλανίζουν τον κλάδο των Νοσηλευτών.
Τα περισσότερα µέσα ενηµέρωσης και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ανήγαγαν σε θέµα
της ηµέρας το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι του ΤΕΠ, έχοντας εκπληρώσει όλες τους τις
υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, χάρηκαν λίγες στιγµές ανάπαυλας και χαλάρωσης, µια ηµέρα
κατά την οποία όλοι οι πολίτες διασκεδάζουν υποδεχόµενοι τη νέα χρονιά.
Ουδέποτε παρατηρήθηκε ο ίδιος ζήλος για ενηµέρωση αναφορικά µε την επικίνδυνη
για τη δηµόσια υγεία υποστελέχωση των Νοσοκοµείων σε Νοσηλευτές, τις τραγικές ελλείψεις σε
υλικό και εξοπλισµό, τη διαρκή παραβίασης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την εξουθένωσης
στην οποία αυτοί έχουν περιέλθει και το γεγονός ότι καθηµερινά ξεπερνούν τον εαυτό τους, εις
βάρος της οικογενειακής τους ζωής, εργαζόµενοι πολύ συχνά δύο βάρδιες εντός του ιδίου 24 ώρου
και πραγµατοποιώντας νοσηλεία ένας νοσηλευτής σε 40 και 50 ασθενείς, στηρίζοντας στην
κυριολεξία και µε όλες τους τις δυνάµεις το ΕΣΥ.
Σε µια χώρα που βρίθει σοβαροφάνειας και άκριτης ηθικολογίας, σε µια χώρα που
επιδίδεται µε ευκολία σε τηλεδίκες και καταδικάζει χωρίς δεύτερη σκέψη, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ,
εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή της στους συναδέρφους που διώκονται πειθαρχικά και
καταδικάζει απερίφραστα την προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής γνώµης από την
αλήθεια του καθηµερινά µαχόµενου και σκληρά εργαζόµενου Νοσηλευτή που, όσο και αν
αυτό δεν συµφέρει το σύστηµα και τους ιθύνοντες, είναι και Άνθρωπος.
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