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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορικά με τη δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” που προσφέρει ποσό ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, σε
εργαζόμενους Νοσοκομείων αναφοράς για τον κορωνοϊό, το οποίο είχε απασχοληθεί σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Α.Φ. ή
σε κλινικές ασθενών από Covid – 19, σαν συμβολική αναγνώριση του έργου τους κατά το κρίσιμο διάστημα
της πανδημίας
Επειδή τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί στα Μέσα Ενημέρωσης μια δημόσια επιστολή συναδέλφου,
εργαζόμενης στη ΜΕΘ – Covid του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την οποία αποποιείται το
χρηματικό μπόνους της δωρεάς του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, με το επιχείρημα ότι “είναι διασπαστικό
για τους συναδέλφους, έχει στόχο τη χειραγώγηση των υγειονομικών και την καλλιέργεια συνείδησης ότι ο
ιδιώτης κάνει κουμάντο θέτοντας τους όρους του στο ΕΣΥ”, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:
Κατ’αρχήν, σαν Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων,
σεβόμενοι πλήρως την πρόθεση και βούληση του δωρητή για οικονομική ενίσχυση εργαζομένων σε
Νοσοκομεία αναφοράς Covid – 19, είχαμε εκφράσει κατηγορηματικά από την αρχή, προς όλους τους
εμπλεκόμενους (πολιτική ηγεσία Υπ. Υγείας, Διοίκηση Νοσοκομείου, υπηρεσίες Νοσοκομείου κλπ) και σε
όλους τους τόνους, την αντίθεσή μας, τόσο με τη διαδικασία υλοποίησης της πρόθεσης του δωρητή, όσο και
με την αντίστοιχη Νομοθετική ρύθμιση, που εκφράστηκε μέσα από τον εφαρμοστικό Νόμο 4690/30-05-2020.
Εξάλλου την ίδια άποψη είχε εκφράσει τόσο η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) με ανοιχτή
επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας στις 12.06.2020, όσο και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών
Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
(Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.).
Και ο μόνος λόγος της αντίθεσής μας αυτής είναι ότι η πρόθεση του δωρητή, την οποία είναι
ευνόητο ότι σεβόμαστε και τιμούμε απόλυτα, αγνοεί, προφανώς από κακή ενημέρωση, ότι πέραν από τους
εργαζόμενους επαγγελματίες υγείας στις Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. και Κλινικές Covid, υπήρχε και ένας σημαντικός

αριθμός άλλων εργαζομένων – επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι είχαν ενεργή συμμετοχή, τόσο σε επίπεδο
διερεύνησης ύποπτων κρουσμάτων, στα Κέντρα Υγείας και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
των Νοσοκομείων όσο και στη διακομιδή ή διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, όπως για
παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα διαγνωστικά Εργαστήρια ή ακόμη και στο Ε.Κ.Α.Β.
Έτσι όλοι οι παραπάνω φορείς των υγειονομικών, όπως η Ε.Ν.Ε., η Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.,
στο πλαίσιο της ισότιμης αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου όλων των επαγγελματιών υγείας, για
την αντιμετώπιση του Covid-19, είχαν ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας, σαν τον μοναδικό αρμόδιο φορέα,
την επανεξέταση και αναδιάρθρωση της δωρεάς, με διεύρυνση της κατανομής της προς όλους τους
εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας, σε συνεργασία πάντα με το “Ίδρυμα Νιάρχος”.
Όμως, όλα αυτά απέχουν πολύ από όσα αναφέρονται τόσο στην πρόσφατη δημόσια επιστολή της
συναδέλφου Νοσηλεύτριας στη Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όσο και σε
αντίστοιχη (παρόμοια) επιστολή νοσηλεύτριας, που εργάζεται, μέσω προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ., στο
Νοσοκομείο ”ΑΤΤΙΚΟΝ” και είχε δημοσιοποιηθεί στις 09.06.2020.
Θεωρούμε απαράδεκτο τον ισχυρισμό ότι η δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” έχει στόχο τη
χειραγώγηση των υγειονομικών και την καλλιέργεια συνείδησης ότι ο ιδιώτης κάνει κουμάντο θέτοντας τους
όρους του στο Ε.Σ.Υ.
Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι, κάτω από την πίεση της ιδεολογικής και κομματικής τους εξάρτησης,
να αισθάνονται προσβεβλημένοι από τη δωρεά ιδιώτη δωρητή, όμως θα πρέπει να απολογηθούν και στους
πολίτες και στους χιλιάδες ασθενείς της περιοχής μας για τα οφέλη των πολλαπλών προσφορών του
Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” στην περιοχή μας.
Και μπορεί η συνάδελφος να χαρακτηρίζει απαξιωτικά το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” ως προνομιακό
μόνιμο συνεργάτη – δωρητή όλων των κυβερνήσεων στο χώρο της Υγείας, από το 1996, όμως θα πρέπει
κάποια στιγμή να δικαιολογήσει τόσο η ίδια προσωπικά όσο και οι κομματικοί της καθοδηγητές και τη
διαχρονική αντίθεσή τους και για άλλες σημαντικές δωρεές του Ιδρύματος προς το Νοσοκομείο μας, που
αφορούσαν:


τον Ξενώνα “Σταύρος Νιάρχος”, για τη διαμονή συνοδών ασθενών που έρχονται στο Νοσοκομείο
μας από άλλες περιοχές εκτός Νομού Ιωαννίνων (που αποτελούν και το 50% των ασθενών του
Νοσοκομείου μας)



το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.) του Νοσοκομείου, ένα πρωτοποριακό
διώροφο ανεξάρτητο κτίριο με Ιατρεία, Εργαστήρια, Μονάδες εξειδικευμένες Φυσικοθεραπείας και
θαλάμους νοσηλείας ασθενών, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”



την αντικατάσταση του Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου με νέο υπερσύγχρονο σύστημα
Μαγνητικής Τομογραφίας MRI Philips Ingenia CX εντάσεως 3.0 Tesla, μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα
και από τους ελάχιστους στη χώρα, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”



την ανανέωση μέρους του στόλου των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.



την προγραμματισμένη εγκατάσταση διαγνωστικού συγκροτήματος PET-SCAN, στο ισόγειο του
νέου 5όροφου κτιρίου του Νοσοκομείου μας, που βρίσκεται ήδη στη φάση της υλοποίησης

και πολλά άλλα ….
Θα πρέπει κάποια στιγμή να βάζουμε στην άκρη την κομματική μας ταυτότητα και σαν υγειονομικοί,
εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, να βάζουμε σαν πρώτη μας προτεραιότητα την
ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε
όλους τους πολίτες.
Όλα τα άλλα αποτελούν εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο ιδιοτελών κομματικών και πολιτικών
σκοπιμοτήτων και τίποτα περισσότερο.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το περιεχόμενο της δήλωσης της συναδέλφου δημοσιεύτηκε στην
ηλεκτρονική έκδοση της κομματικής εφημερίδας του κόμματος της (902.gr) στις 25.06.2020 στις 10:16, πριν
από οποιοδήποτε άλλο τοπικό έντυπο.
Θα πρέπει λοιπόν ακόμη και η ιστορία της πανδημίας του κορωνοϊού, να πάψει να αποτελεί πεδίο
ανάδειξης πολιτικών σκοπιμοτήτων.
Είναι τραγικό, μετά από όσα βίωσε τους τελευταίους μήνες ο ελληνικός λαός, να υπάρχουν ακόμα
Έλληνες που να ισχυρίζονται ότι οι δωρεές από ιδιώτες είναι ο "δούρειος ίππος" για την παραπέρα είσοδο
των ιδιωτών στο Ε.Σ.Υ.
Δεν είδαμε βέβαια καμιά αντίδραση για τις άπειρες δωρεές από ιδιώτες προς το Σύστημα Υγείας της
χώρας μας κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας που αφορούσαν πανάκριβο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό καθώς και υγειονομικό υλικό.
Δεν είδαμε καμιά αντίδραση ακόμη για την πρόσφατη δωρεά από Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος
κάλυψε πλήρως το κόστος των αντιδραστηρίων για τον εργαστηριακό έλεγχο αντισωμάτων Covid-19, σε
όλους τους εργαζόμενους στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας και ο οποίος είναι σε εξέλιξη.
Σεβόμαστε και ευχαριστούμε όλους αυτούς που την δύσκολη αυτή περίοδο στάθηκαν δίπλα με κάθε
πρόσφορο τρόπο.

Και βέβαια η αποδοχή μιας δωρεάς, δεν έχει καμία σχέση με πάγια συνδικαλιστικά αιτήματα, όπως
καταλήγει η συνάδελφος στην δημόσια επιστολή της, επαναφέροντας το αίτημα των μονιμοποίηση
συμβασιούχων, για ένταξη των υγειονομικών στα Β.Α.Ε., για βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, για
αποτροπή παραπέρα ιδιωτικοποίησης των όρων λειτουργίας των Νοσοκομείων κλπ, κλπ
Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολιτικοί καθοδηγητές, ότι οι πολίτες δεν είναι άβουλοι παθητικοί
αποδέκτες του λαϊκισμού και της κομματικής ιδιοτέλειας και της ιδεολογικής αγκύλωσης, περασμένων
δεκαετιών.
Τα πρόσφατα γεγονότα με την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρας μας το
αποδεικνύουν.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
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