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ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα πλαίσια της πανελλαδικής στάσης εργασίας στις δημόσιες δομές

Υγείας  η κινητοποίηση του συλλόγου στην πύλη του νοσοκομείου με κεντρικό σύνθημα «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ». Την κινητοποίηση στήριξε
το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας – Βόνιτσας με τη συμμετοχή του.. 

Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς ουσιαστικά
μέτρα  στήριξης  της  δημόσιας  Υγείας,  χωρίς  επιδημιολογική  επιτήρηση  του  πληθυσμού ώστε  να  μην
τρέχουμε πίσω από τα κρούσματα, χωρίς μαζικά και στοχευμένα  test στα σχολεία, στους εργασιακούς
χώρους,  με ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας. Όταν μάλιστα  τα τελευταία 24ωρα στη περιοχή
μας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα και οι εστίες μετάδοσης του ιού.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλει  την «ατομική» ευθύνη,  ο λαός , οι εργαζόμενοι  και κυρίως η
νεολαία έχουν κουραστεί από τις παλινωδίες  και τις αντιφάσεις της πολιτικής της, «το άνοιξε – κλείσε»,
που  έχουν  στόχο  να  αποσιωπηθεί  η  κυβερνητική-κρατική  ευθύνη,  να  καλλιεργηθεί  ο  κοινωνικός
αυτοματισμός και να κρυφτεί ο ορατός εχθρός που είναι το απάνθρωπο σύστημα του κέρδους.

Παρόλο που ο εχθρός πλέον δεν είναι «αόρατος» όπως μας έλεγαν πριν από ένα χρόνο, η
διαχείριση  της πανδημίας γίνεται  αμιγώς με οικονομικά και πολιτικά κριτήρια και η επιστήμη
εργαλειοποιείται . Η πανδημία αξιοποιείται  για να περάσουν μια σειρά αντεργατικοί νόμοι, που
είχαν στα συρτάρια τους και    που θα επιδεινώσουν  τη ζωή των εργαζομένων,  των λαικών
οικογενειών και της νεολαίας για να βγουν πιο ενισχυμένοι συνολικά, από τη βαθιά οικονομική
κρίση που μαστίζει τον καπιταλισμό οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Ένα  είναι  βέβαιο ότι  η  δημόσια   Υγεία  θα  βγει  πιο  λαβωμένη  μετά  την πανδημία,  το
δημόσιο  σύστημα  Υγείας  πιο  εμπορευματοποιημένο  και  ιδιωτικοποιημένο   αν  συνεχίσουν  οι
εργαζόμενοι και ο λαός, αυτοί που έχουν χρέος να αντισταθούν,  να παραμένουν  θεατές. Και  οι
μόνοι  που πρέπει να πανηγυρίζουν μεταξύ άλλων είναι  οι  μεγάλοι επιχειρηματικοί  όμιλοι  της
ιδιωτικής Υγείας  που ενισχύονται ποικιλοτρόπως.

Προβάλαμε  ΞΑΝΑ  αιτήματα  αιχμής  που  πρέπει  να  αγκαλιαστούν  ευρύτερα  από
εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα όπως:

 Άμεσα να ενισχυθούν το νοσοκομείο και τα δύο  Κέντρα Υγείας της περιοχής μας  με όλο το αναγκαίο
μόνιμο  προσωπικό  και  την  αναγκαία  υλικοτεχνική  υποδομή  με  κατεπείγουσες  προσλήψεις.
Ολοκλήρωση επιτέλους των προσλήψεων των 11 γιατρών που στη πορεία γίνανε 7  του Φεβρουαρίου
του 2019.

 Να ανακληθούν οι διώξεις των συναδέλφων που αναδεικνύουν τα προβλήματα, διεκδικούν λύσεις για
την προστασία της δημόσιας Υγείας.

 Άνοιγμα  των  έξι    κλινών  της   ΜΕΘ με την  πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου εξειδικευμένου
προσωπικού για την λειτουργία της και αφού εξασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη
λειτουργία της.

 Να μονιμοποιηθούν όλοι  οι συμβασιούχοι, να μην απολυθεί κανένας διότι  δεν περισσεύουν. 
 Άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.  Ανάπτυξη του

αναγκαίου αριθμού εμβολιαστικών κέντρων στο  πλαίσιο  της  ΠΦΥ και  στελέχωσή τους  με  όλο το
αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

 Επίταξη  του  ιδιωτικού  τομέα  Υγείας  και  υποχρεωτική  ένταξη  των  ιδιωτών  αυτοαπασχολούμενων
γιατρών στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 Ένταξη στα ΒΑΕ, επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Να
θεωρεί η νόσος ως επαγγελματική ασθένεια. 

 Δωρεάν,  μαζικά  επαναλαμβανόμενα  test με  ευθύνη  του  κράτους,  εκτεταμένη  ιχνηλάτηση   των
κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους, στις μονάδες Υγείας, στα σχολεία.

 Επιδημιολογική επιτήρηση και  διαστρωματωμένος  έλεγχος του πληθυσμού και όχι τυφλά test ώστε
να μην τρέχουμε πίσω από τον ιό.

 Επίταξη ξενοδοχείων για διαμονή και  απομόνωση των κρουσμάτων και των άμεσων επαφών τους, με
εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων (φαγητό κτλ) και ταυτόχρονη  παρακολούθησή τους  για
την αποφυγή ενδοοικογενειακής μετάδοσης του ιού. 
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