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Θέµα: «Ανοχύρωτοι οι Νοσηλευτές και η Δηµόσια Υγεία για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας»
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ,
Όπως είναι ήδη γνωστό, το δεύτερο κύµα της πανδηµίας έκανε την
προβλεπόµενη εµφάνισή του, προελαύνοντας πανελλαδικά, µε µαθηµατική
πρόοδο, οδηγώντας κατά εκατοντάδες τους πολίτες στις υπηρεσίες υγείας για
νοσηλεία. Γεγονός αναµενόµενο και προβλέψιµο, καθώς το καλοκαίρι η χώρα
µας µετατράπηκε σε τουριστικό πόλο έλξης εισαγόµενων κρουσµάτων, καθώς
η ολιγωρία και η ανικανότητα των αρµόδιων φορέων να αναχαιτίσουν στις
πύλες εισόδου της χώρας τους φορείς του COVID – 19, σε συνδυασµό µε
την «καλοκαιρινή ανεµελιά» των στελεχών της χάραξης των πολιτικών της
υγείας, άφησαν εκτεθειµένο ολόκληρο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

Επί της ουσίας ότι κερδήθηκε µε µόχθο και αυτοθυσία κατά τη
διάρκεια του πρώτου κύµατος της πανδηµίας, κατακερµατίστηκε κατά τη
διάρκεια του θέρους και εξαργυρώνεται αυτό το διάστηµα µε το επερχόµενο
καθολικό lockdown.

Προς απογοήτευση όλων των Νοσηλευτών:
1. Δεν συστάθηκε ο κλάδος Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., όπως είχαν
δεσµευτεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας.

2. Δεν πραγµατοποιήθηκε η ένταξή µας στο ασφαλιστικό καθεστώς των
Βαρέων

Ανθυγιεινών

Επαγγελµάτων,

όπως

είχαν

δεσµευτεί

ο

Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας.
3. Δεν πραγµατοποιήθηκαν οι απαιτούµενες προσλήψεις µόνιµων
νοσηλευτών στις

υπηρεσίες υγείας και

απλά

έγιναν ανανεώσεις των

συµβάσεων και προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, οι οποίες σε καµιά
περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συστήµατος.

4. Δεν αναπτύχθηκαν µε στρατηγικό σχεδιασµό οι αναγκαίες κλίνες
Μ.Ε.Θ. και τα τµήµατα νοσηλείας COVID-19 στα Νοσοκοµεία Αναφοράς,
καθώς και η στελέχωσή τους µε το αναγκαίο εκπαιδευµένο προσωπικό.
Επιπλέον δεν υπήρξε µέριµνα για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού
στις υγειονοµικές δοµές της χώρας µας, µε αποτέλεσµα να µην δηµιουργηθούν
εφεδρείες Νοσηλευτών και υγειονοµικού προσωπικού σε επίπεδο Μ.Ε.Θ. στις
υπηρεσίες υγείας.
5. Δεν αναπτύχθηκαν νέες υπηρεσίες υγείας για την αντιµετώπιση του
COVID – 19
, σε πρώην υπηρεσίες υγείας, οι οποίες παραµένουν ανενεργές ανεκµετάλλευτες.
6. Δεν ενισχύθηκε η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.
7. Δεν ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.
8. Η έναρξη των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων έγινε µε οργανωτική διοικητική ανωριµότητα και ηµιτελή σχεδιασµό, γεγονός το οποίο οδήγησε στην
άναρχη έναρξη και λειτουργία τους σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, οι Ειδικευόµενοι Νοσηλευτές δεν
αποτελούν πανάκεια, καθώς βρίσκονται σε εκπαιδευτικό καθεστώς και δεν
υπηρετούν ως υγειονοµικό προσωπικό.

9. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν όρισε Νοσηλευτή στην
Επιστηµονική Επιτροπή για τον σχεδιασµό νέων κλινών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας στα Νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, απαξιώνοντας
προκλητικά το έργο των Νοσηλευτών των Μ.Ε.Θ., οι οποίοι λειτούργησαν και
στελέχωσαν επιτυχώς όλες τις νέες Μ.Ε.Θ. πανελλαδικά µέσα σε ελάχιστο
χρόνο. Συνεχίζοντας την απαξιωτική πολιτική υγείας, δεν συµπεριέλαβε εκ νέου
τους Νοσηλευτές στον προσδιορισµό µεταξύ των χρηστών που θα έχουν
πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο. Εµβολιασµών και τα δικαιωµάτων αυτών.

10. Δεν δόθηκαν κίνητρα στους 3.000 έλληνες νοσηλευτές, οι οποίοι
εργάζονται στο εξωτερικό, ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να
ενισχύσουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
11. Δεν υπάρχει µέριµνα για τη διαχείριση των χρόνιων ασθενών, των
προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων µεσούσης της πανδηµίας από
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, πέραν της επιδερµικής αντιµετώπισής ή της
αναβολής τους.

12. Δεν υπάρχει µέριµνα για την αποκατάσταση της διαχρονικής αδικίας
της µη παροχής του επιδόµατος θέσης ευθύνης (290€), στους Τµηµατάρχες
Νοσηλευτικών Τµηµάτων, τα οποία λειτουργούν χωρίς να είναι καταχωρηµένα
στους Οργανισµούς των Νοσοκοµείων.
Τα χειροκροτήµατα όπως είναι ηλίου φαεινότερο πέρασαν ανεπιστρεπτί
και

ως

είθισται

για

ακόµη

µια

φορά,

οι

Νοσηλευτές

παρέµειναν

παραγκωνισµένοι από την πολιτική ηγεσία, καθώς η έλλειψη πολιτικού
αναστήµατος – σθένους και τα µικροπολιτικά συµφέροντα υπέτασσαν τη
στυγνή και παγερή αδιαφορία των αρµόδιων πολιτικών παραγόντων.
Η

συνδικαλιστική

ανεπάρκεια

και

όλες

οι

τοξικές

πολιτικές

διαστρέβλωσης και παραπληροφόρησης, δεν θα βρουν έδαφος για να
αποσταθεροποιήσουν και να υπονοµεύσουν το έργο και την πορεία των
Νοσηλευτών.
Φτάσαµε στο σηµείο µηδέν και µε τα εναποµείναντα σωµατικά και
ψυχικά αποθέµατα, ορθώνουµε το ανάστηµά µας, όπως µας επιτάσσει ο

κώδικάς

Νοσηλευτικής

Δεοντολογίας

και

το

ήθος

µας,

ώστε

να

αντιµετωπίσουµε τη λαίλαπα του COVID – 19, µε κάθε κόστος, έχοντας
µοναδική προτεραιότητα να επιστρέψουν όλους τους συµπολίτες

στα

αγαπηµένα τους πρόσωπα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της
διαφάνειας, καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να εφαρµόσει
«σήµερα» τις δεσµεύσεις της και να εξαργυρώσει τις κοινωνικές επιταγές,
βάζοντας τέλος στη διαχρονική παραπλάνηση των χιλιάδων νοσηλευτών, οι
οποίοι νοσούν και θυσιάζονται για να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας.
Οι Νοσηλευτές δεν επαιτούν, αλλά απαιτούν µε ήθος και αξιοπρέπεια τα
κεκτηµένα τους.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
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