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ΘΕΜΑ: Να  ανακληθεί  η  απαράδεκτη  απόφαση  για  δραστικό  περιορισμό  των  τακτικών
χειρουργικών  επεμβάσεων  που  βάζει  σε  κίνδυνο  την  υγεία  δεκάδων  χιλιάδων
ασθενών  και  τους  εξαναγκάζει  να  χρυσοπληρώσουν  στον  ιδιωτικό  τομέα  για
υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται

Η απαράδεκτη απόφαση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, για περικοπή έως και 80% των προγραμματισμένων
χειρουργικών επεμβάσεων στα δημόσια νοσοκομεία, στο όνομα της εξοικονόμησης προσωπικού και υποδομών για
την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19, ουσιαστικά μετατρέπει το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα υγείας
"μιας νόσου",  βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία δεκάδων χιλιάδων ασθενών.  Τους αναγκάζει  ή να συνεχίσουν να
υποφέρουν  και  να  κινδυνεύουν  από  πιθανές  επιπλοκές  ή  να   χρυσοπληρώσουν  στον  ιδιωτικό  τομέα  για  την
χειρουργική επέμβαση που έχουν ανάγκη.

Χαρακτηριστικό είναι  το παράδειγμα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου, όπου περισσότεροι από 1.500  ασθενείς
είναι  σε  πολύμηνη  αναμονή  για  χειρουργική  επέμβαση.  Συγκεκριμένα,  περισσότεροι  από  250  ασθενείς  να
βρίσκονται για μήνες στη λίστα αναμονής της Γενικής Χειρουργικής κλινικής, περισσότεροι από 150 ασθενείς στη
λίστα αναμονής της Νευροχειρουργικής και περισσότεροι από 700 ασθενείς στη λίστα αναμονής της Ορθοπαιδικής
κλινικής. Παρόμοιες είναι οι λίστες αναμονής και για τις υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες (ΩΡΛ, Ουρολογική, Πλ.
Χειρουργική, Οφθαλμολογική, Γναθοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική και Γυναικολογική). Σε πολλές περιπτώσεις, ο
χρόνος αναμονής ξεπερνά τα δύο έτη, με αρνητικότατες συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Η απόφαση για  περιορισμό  των  τακτικών  χειρουργείων  είναι  ανοιχτή  κυβερνητική  ομολογία  αυτού  που  ήδη
γνωρίζουμε και η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθούσε να κρύψει. Ότι δηλαδή δεν υπήρξε ουσιαστική ενίσχυση
των  δημόσιων  μονάδων  υγείας  με  προσωπικό  και  εξοπλισμό  και  τα  δημόσια  νοσοκομεία  αδυνατούν  να
αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της επιδημίας.

Σύμφωνα με  τα επίσημα στοιχεία,  ο  αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία μειώθηκε  κατά 1938
εργαζόμενους (από  78.220 τον Ιανουάριο 2020 σε 76.282 τον Σεπτέμβριο 2021) ενώ περισσότεροι από 6.000
εργαζόμενοι παραμένουν σε αναστολή εργασίας, λόγω της κυβερνητικής εμμονής στη στοχοποίηση τους.

Την ίδια στιγμή που οι ασφαλιστικές εισφορές μας για υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκαν κατά 219 εκατ. ευρώ, η
κυβέρνηση ουσιαστικά αποκλείει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς από τη δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης σε δημόσια
νοσοκομεία και τους αναγκάζει να γίνουν πελάτες των ιδιωτικών κλινικών. 

Αποτέλεσμα της κυβερνητικής απόφασης θα είναι η μεγάλη αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων στις ιδιωτικές
κλινικές, που σε συνδυασμό με τις προηγούμενες αποφάσεις  - για διπλασιασμό της ημερήσιας αποζημίωσης για
κρεβάτι ιδιωτικής ΜΕΘ και για αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανεμβολίαστων από την πρόσβαση στις δημόσιες
μονάδες υγείας για την διενέργεια δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου για SARS-CoV-2 - θα οδηγήσει σε εκτόξευση των
επιχειρηματικών κερδών. 

Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι στα πλαίσια του συστήματος που ζούμε, ακόμα και η αντιμετώπιση της
επιδημίας, για τις λαϊκές οικογένειες αποτελεί «ατομική ευθύνη» ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους γίνεται πηγή
κερδοφορίας.

Δεν ανεχόμαστε να πληρώσουμε, για άλλη μια φορά, τις συνέπειες της υποστέλεχωσης και υποβάθμισης των
δημόσιων μονάδων υγείας, από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.  Δεν ανεχόμαστε να θυσιάζουμε την
υγεία και τα δικαιώματα μας για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Υγεία, γι’ αυτό απαιτούμε:
► να ανακληθεί η απαράδεκτη απόφαση για περικοπή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων
► να  ενισχυθούν  οι  δημόσιες  μονάδες  υγείας  με  επείγουσες  προσλήψεις  προσωπικού  και  μονιμοποίηση  των

συμβασιούχων.
► να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας και πρόνοιας
►να στελεχωθούν και να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά δημόσια νοσοκομεία 
►να  επιταχθούν  οι  ιδιωτικές  μονάδες  υγείας  και  να  ενταχθούν  στο  κρατικό  σχέδιο  για  την  αντιμετώπιση  της

επιδημίας
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