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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΊΩΝ ΤΗΣ ΔΕΘ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Σε κατάσταση κατάρρευσης Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ
Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα
Διαδρομή που θα διανύσετε κε Πρωθυπουργέ για τα εγκαίνια της ΔΕΘ
Ύψος Δαπανών, Χρηματοδότηση, Στελέχωση που επιβεβαιώνουν την κατάρρευση.
Μην παραμυθιάζεται τον κόσμο. Με στοιχεία της κυβέρνησής σας το προσωπικό των
Νοσοκομείων επί των ημερών σας μειώθηκε κατά 7.073 υπαλλήλους
Νομοτέλεια είναι κε Πρωθυπουργέ στο τέλος να ξυρίζουν τον γαμπρό.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ή μας δουλεύεται ή δεν έχετε επίγνωση της πραγματικότητας στη Δημόσια
Υγεία.
Είναι σαφές πια ότι δεν σας αφήνει ο κος Πολάκης να συναντήσετε την
ΠΟΕΔΗΝ. Να συζητήσουμε τα μείζονα προβλήματα του ΕΣΥ.
Σας ενδιαφέρει περισσότερο να τα έχετε καλά με τον κο Πολάκη και το στενό
φανατικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, παρά με τους πολίτες. Δεν νοιάζεσθε για τους ασθενείς
που ταλαιπωρούνται και κινδυνεύει η ζωή τους από την κατάρρευση του συστήματος.
Σας προτείνουμε τώρα που θα ανέβετε στη Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια της ΔΕΘ
να ταξιδεύσετε οδικώς. Ταξιδεύοντας καλό θα ήταν να κάνετε στάσεις σε Νοσοκομεία,
σταθμούς ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας, Προνοιακές Μονάδες που είναι καθ’ οδόν να
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διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι εάν πράγματι αναρρώνει η Δημόσια Υγεία που λέει ο κος
Πολάκης και τα εξαπτέρυγά του.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Ειδικότητες Ιατρών όπως Δερματολόγος, Νευρολόγος και
Αιματολόγος είναι κενές. Η λίστα αναμονής στο οφθαλμολογικό τμήμα ξεπερνά τους έξι
μήνες. Τα δύο ακτινολογικά μηχανήματα παρουσιάζουν συχνές βλάβες λόγω ελλιπούς
συντήρησης. Πολλές φορές υπάρχει μόνο μια τραπεζοκόμος για όλες τις κλινικές. Ο
Αξονικός λειτουργεί μόνο πρωί και τρία απογευματινά την εβδομάδα.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ: Μεγάλη έλλειψη Ιατρών βασικών ειδικοτήτων Νοσηλευτών και
λοιπού προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες. Ο αξονικός τομογράφος είναι κλειστός και δεν
υπάρχει φύλαξη στο Νοσοκομείο.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ: Δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος όλες τις ημέρες με
αποτέλεσμα από το μεσημέρι και μετά να μην γίνονται χειρουργεία, όταν δεν εφημερεύει
αναισθησιολόγος.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ: Μεγάλες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
Συνεχίζεται το φαινόμενο να εφημερεύει ιατρικό προσωπικό από όμορα Νοσοκομεία στο Γ.
Νοσοκομείο Λαμίας για να καλυφθούν κενές μέρες εφημερίας λόγω έλλειψης μόνιμων
ιατρών.
Τα αποτελέσματα τις έλλειψης του προσωπικού είναι: α) Η αύξηση των χιλιάδων
οφειλόμενων ρεπό με γεωμετρική πρόοδο β) Η κόπωση του προσωπικού-Φαινόμενα
burnout (παρουσιάζονται ακόμα και ατυχήματα λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας) γ)
Η αύξηση των αναρρωτικών αδειών. Ήδη υπάρχει προσωπικό με πολλά προβλήματα
υγείας.
Παρεμβάσεις για μετακινήσεις-αποσπάσεις του υπάρχοντος προσωπικού: Δυστυχώς
παρουσιάζεται το φαινόμενο, να μετακινείται προσωπικό, νομίμως, με μετακινήσειςαποσπάσεις, από το Γ.Ν. Λαμίας σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως της Θεσσαλίας, χωρίς να
αντικαθίσταται πλήρως (δεν τηρείται το ισοζύγιο μετακινούμενων από το Γ.Ν. Λαμίας, με
αυτούς που μετακινούνται προς το Γ.Ν. Λαμίας).Έτσι αργά και σταθερά το προσωπικό του
νοσοκομείου αποδεκατίζεται.
Επιπλέον, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να
εκτελούν αλλότρια και πολλαπλά καθήκοντα-πέρα από αυτά που ο νόμος καθορίζει-με
κίνδυνο να είναι από πολλές πλευρές εκτεθειμένοι (π.χ κίνδυνος λάθους στους ασθενείς,
κίνδυνος λάθους χειρισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κίνδυνος της
σωματικής και ψυχικής τους υγείας)
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Δεν υπάρχει ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας.
Πολλά θέματα αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής τα τελευταία χρόνια δεν
προωθήθηκαν λόγω περικοπής κονδυλιών.
Έντονα και συχνότερα φαινόμενα βλαβών του υπάρχοντος ιατροτεχνικού εξοπλισμού λόγω
της υπερβολικής χρήσης του και της μη αντικατάστασής του, λόγω των μειωμένων
κονδυλιών. Επιπλέον είναι δύσκολο να συντηρηθεί ο εξοπλισμός λόγω παλαιότητας
(έλλειψη ανταλλακτικών), λόγω μη πίστωσης από εταιρείες για ανταλλακτικά αλλά και
λόγω έλλειψης του εξειδικευμένου για την συντήρηση, τεχνικού προσωπικού.
Προβλήματα με την λειτουργία των ιδιωτικών εταιρειών.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ: Υπάρχει έλλειψη σε βασικές ειδικότητες ιατρών όπως
Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Ψυχίατρος και Γαστρεντερολόγος με συνέπεια τα τμήματα αυτά να
υπολειτουργούν και να μην εφημερεύουν όλες τις ημέρες. Τα επείγοντα περιστατικά
παραπέμπονται στην Λάρισα.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Δεν λειτουργεί ο αξονικός και από τα τέσσερα
ακτινολογικά μηχανήματα λειτουργεί το ένα λόγω ελλιπούς συντήρησης. Ελλιπής
καθαριότητα και φύλαξη. Έλλειψη μεγάλη σε τραπεζοκόμους με αποτέλεσμα να δουλεύουν
διπλοβάρδιες και χωρίς ρεπό.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Η έλλειψη προσωπικού και αναισθησιολόγων έχει σαν
αποτέλεσμα την μεγάλη αναμονή χειρουργείων. Δεν υπάρχει ΜΕΘ κα ΜΑΦ παίδων που
θα κάλυπτε όλη την Θεσσαλία.
ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: 392 κενές οργανικές θέσεις, 30% η έλλειψη προσωπικού σε
νοσοκομείο που δέχεται 1000 ασθενείς στα ΤΕΠ σε κάθε εφημερία. 8 κλίνες κλειστές στη
ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού. Σοβαρές ελλείψεις στην τεχνική υπηρεσία. Στο
Νοσοκομείο ανιχνεύθηκε το μικρόβιο Λεγιονέλλα στο δίκτυο νερού. Μεγάλη
επικινδυνότητα για τους Ασθενείς.
ΠΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: Μεγάλη η έλλειψη του προσωπικού. Μειωμένη χρηματοδότηση
πεπαλαιωμένος

ιατροτεχνολογικός

εξοπλισμός.

Λόγω

του

παλιού

ακτινολογικού

μηχανήματος στα επείγοντα (ΤΕΠ), οι ώρες αναμονής των ασθενών που προσέρχονται
στην εφημερία είναι ατελείωτες (8 ώρες).
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ :700 ασθενείς προσέρχονται στις εφημερίες. Μεγάλη η έλλειψη
νοσηλευτικού προσωπικού. Ένας νοσηλευτής μπορεί να καλύπτει δύο και τρία τμήματα σε
μία βάρδια. Το Νοσοκομείο ενώ βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημιακού ασύλου , δεν
έχει προσωπικό φύλαξης, με αποτέλεσμα οι κλοπές ασθενών και προσωπικού να είναι
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καθημερινές όπως επίσης καταστροφές αυτοκινήτων. Διαμένουν άστεγοι που με τα
απόβλητά τους γίνεται διασπορά νοσοκομειακών λοιμώξεων
ΓΝΘ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Παλιός εξοπλισμός και ειδικότερα αναπνευστήρες στη ΜΕΘ.
Δεν υπάρχει αξονικός τομογράφος. Για 1700 Ε δεν επισκευάζεται το ασθενοφόρο του
νοσοκομείου και οι ασθενείς μεταφέρονται με ΙΧ.
ΓΝΘ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ: Παρά τη δέσμευση του πρωθυπουργού κ ΤΣΙΠΡΑ στη ΔΕΘ το
2016, ότι << λύνεται επιτέλους το θέμα της παραχώρησης του Νοσοκομείου
ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ από το ΙΚΑ με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των υποδομών και τη
βελτίωση της λειτουργίας για χιλιάδες πολίτες >>, στο νοσοκομείο δεν υπάρχει καμία
εξέλιξη για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μεγάλη έλλειψη προσωπικού. 40% ακάλυπτες οι οργανικές
θέσεις. Έλλειψη υλικών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υποδομών.
ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

Μεγάλες

ελλείψεις

προσωπικού

όλων

των

ειδικοτήτων. Έχει τρία Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα. Το ένα του κοβαλτίου είναι
παροπλισμένο. Δεν χρησιμοποιείται. Θέλει αλλαγή η κεφαλή κοβαλτίου. Δεν διαθέτουν
70.000 ευρώ. Δεν λειτουργεί ενώ θα μπορούσε να σώζει ζωές. Διαθέτει δύο Γραμμικούς
Επιταχυντές. Το Θεαγένειο έχει επιλεγεί για να εγκατασταθούν δύο Ακτινοθεραπευτικά
Μηχήματα

ΔΩΡΕΑ

ΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΝΙΑΡΧΟΥ.

Το

ένα

παραδόθηκε,

εγκαταστάθηκε σε αντικατάσταση ενός παλαιού Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος που
παροπλίστηκε. Η λίστα αναμονής αυξήθηκε αντί να μειωθεί, επειδή βρίσκεται σε
πειραματικό στάδιο λειτουργίας (είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση του προσωπικού) και
ταυτόχρονα επειδή πραγματοποιεί στοχευμένες θεραπείες (IMRT) τηρούνται αυστηροί
κανόνες, οι οποίοι αυξάνουν το χρόνο θεραπείας. Τρία χρόνια και ακόμη το Νοσοκομείο
δεν είναι έτοιμο για την παραλαβή του δεύτερου Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ προς αντικατάσταση του άλλου παλαιού
Γραμμικού Επιταχυντή. Με την ολοκλήρωση της Δωρεάς δεν θα προστεθούν μηχανήματα
για να μειωθούν οι λίστες αναμονής, αλλά αντικαθίστανται σωστά οι παλαιοί Γραμμικοί
Επιταχυντές που έφαγαν τα ψωμιά τους και προσφέρουν χαμηλής ποιότητας ακτινοθεραπείες.
Λόγω του πειραματικού σταδίου λειτουργίας του πρώτου Ακτινοθεραπευτικού
Μηχανήματος της ΔΩΡΕΑΣ την αδυναμία επισκευής του Μηχανήματος κοβαλτίου, την
αφασία για την παραλαβή του δεύτερου της Δωρεάς οι λίστες αναμονής αυξήθηκαν αντί
να μειωθούν. Τώρα φτάνουν τους 4 μήνες. Χαλασμένο είναι το Μηχάνημα του Καισίου
που επιχειρεί στοχευμένες θεραπείες άμεσης έγχυσης χλωριούχου Καισίου. Είναι
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κλεισμένο στο Τμήμα Ισοτόπων του Νοσοκομείου. Δεν αποψιλώνεται αφού το κόστος
είναι απαγορευτικό για το Νοσοκομείο. Ούτε υπάρχουν χρήματα για να αντικατασταθεί. Το
αποτέλεσμα είναι οι καρκινοπαθείς να απευθύνονται στον Ιδιωτικό Τομέα. Όσοι έχουν
χρήματα. Οι πολλοί που δεν έχουν; Ο κος Πολάκης στα εγκαίνια εγκατάστασης του
Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος από το ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΥ ανακοίνωσε ότι θα
εγκατασταθούν και άλλα Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα, καθότι έχουμε χρήματα
όπως είπε από τον Αντικαρκινικό Έρανο. Που είναι; Αλήθεια τι έγιναν εκείνα τα
εκατομμύρια; Γιατί δεν αγοράζουν τα απαραίτητα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα να
σωθούν καρκινοπαθείς; Το Θεαγένειο δεν διαθέτει κεντρική Μονάδα διάλυσης των
κυταροστατικών φαρμάκων με αποτέλεσμα να χάνονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ, την ίδια
στιγμή που το Νοσοκομείο αδυνατεί να διαθέσει 70.000ευρώ να επισκευάσει το
Ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα κοβαλτίου. Με Υπουργική Απόφαση Πολάκη οι
Νοσηλευτές επιφορτίζονται με την διάλυση των κυταροστατικών φαρμάκων ενώ δεν
είναι στα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Πόσα άλλα θα κάνουν οι πολύπαθοι
Νοσηλευτές!!! Ντροπή!!!
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πολύ χαμηλή χρηματοδότηση. Οι
ξενώνες και τα διαμερίσματα που διαμένουν οι Ασθενείς δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανσης για
το χειμώνα
ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού 50%, ακάλυπτες οι οργανικές
θέσεις. Στην τεχνική υπηρεσία οι κενές θέσεις αγγίζουν το 60%. Έλλειψη προσωπικού στη
διοικητική υπηρεσία και στη φύλαξη. Έλλειψη ιατρών αναισθησιολόγων, ΩΡΛ.
Παρωχημένος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και οι υποδομές.
ΓΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Ενώ το νοσοκομείο καλύπτει ένα εκατομμύριο τουρίστες το
καλοκαίρι, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης. Η νέα πτέρυγα των
επειγόντων και της ΜΕΘ με 4 κλίνες , παραμένει κλειστή, λόγω έλλειψης προσωπικού.
Παρά την τραγική κατάσταση του νοσοκομείου, με απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΗ της 4ης
ΥΠΕ μετακινείται προσωπικό προς άλλες μονάδες υγείας.
Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Τα Κέντρα Υγείας συνεχίζουν να
μην έχουν βασικές ειδικότητες ιατρών, όπως καρδιολόγους, γυναικολόγους, ορθοπεδικούς,
ακτινολόγους, μικροβιολόγους. Η διάγνωση ακτινογραφιών γίνεται μία φορά τη βδομάδα,
τα μικροβιολογικά εργαστήρια υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης. Στο
Κ.Υ.

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ δεν υπάρχει και προσωπικό καθαριότητας. Όλος ο Ν.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με ένα εκατομμύριο τουρίστες καλύπτεται μόνο από το σταθμό του
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ΕΚΑΒ στα Μουδανιά, όπου υπάρχει κι εκεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Χαμηλή
χρηματοδότηση , έλλειψη υποδομών κι εξοπλισμού. Οι πολίτες αναγκάζονται να λύνουν το
πρόβλημα της υγείας τους με ιδιώτες γιατρούς.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ:

Η ουρολογική κλινική επειδή έχει μόνο έναν

ουρολόγο ιατρό ,έχει να βάλει 3 χρόνια χειρουργείο. Κενή έμεινε η οργανική θέση του
γναθοχειρουργού προκειμένου ο ιατρός να γίνει υποδιοικητής ΥΠΕ. Το νοσοκομείο δεν
έχει προσωπικό φύλαξης παρά τη γεωγραφική του θέση.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Οι υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου
υποβαθμίζονται ραγδαία, διότι έχει μεγάλη έλλειψη ιατρών κι εξοπλισμού. Αποτέλεσμα
να μετακινεί ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΒΕΡΟΙΑΣ νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο
νοσοκομείο της Βέροιας , αποδυναμώνοντας κι άλλο το διασυνδεόμενο νοσοκομείο της
Νάουσας. Στη Μαιευτική κλινική ενώ επιλέχθηκε μαιευτήρας, δε αποδέχτηκε τη θέση
διότι δεν υπάρχει υπέρηχος. Η Παθολογική έχει 1 από τους 4 γιατρούς. Δεν υπάρχουν
ειδικευόμενοι ιατροί. Δεν υπάρχει αξονικός τομογράφος.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ: Πολλές μετακινήσεις προσωπικού από τα Κέντρα Υγείας
Σερρών. Υποβαθμίζονται συνεχώς οι παροχές υγείας. Μετακινούνται προκειμένου να
στελεχώσουν τμήματα του ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ που δεν έχουν προσωπικό.
Αλόγιστες μετακινήσεις, ρουσφέτια από τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ 4η ΥΠΕ , από
τριτοβάθμια νοσοκομεία σε Κ.Υ. , ΠΕΔΥ, αποδυναμώνοντας τα μεγάλα νοσοκομεία με
προσέλευση 700-1000 ασθενείς σε κάθε εφημερία.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Στη Θεσσαλονίκη όπως και σε όλη τη χώρα καρατομήσατε δεκάδες στελέχη
χωρίς κρίσης από υπηρεσιακά συμβούλια (τα δικά μας παιδιά) Διευθύντριες,
Υποδιευθύντριες,

Προϊστάμενοι,

στα

Νοσοκομεία

Ιπποκράτειο,

Παπανικολάου,

Αγ.Παύλο, Θεαγένειο. Ημέρες εξαγγελιών ενόψει ΔΕΘ… και 3ης αξιολόγησης … για
αξιοκρατία κι εφαρμογή του νέου συστήματος κρίσεων κι αξιολόγησης.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια
Ελλάδα είναι τραγική.
Σε όλο τον νομό Βοιωτίας υπάρχουν μόνο 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε 24ωρη
ετοιμότητα. Το ένα στην Θήβα και το δεύτερο στην Λιβαδειά.
Στον νομό Ευρυτανίας η κατάσταση είναι χειρότερη. Υπάρχει συνήθως ένα
ασθενοφόρο σε διάθεση ενώ κάποιες φορές βγαίνει και δεύτερο.
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Στον νομό Μαγνησίας αν και υπάρχουν 10 ασθενοφόρα οχήματα στην διάθεση του
ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της διοίκησης και καταγγελίες των εργαζομένων, το
περασμένο Σαββατοκύριακο λειτουργούσαν τα δύο. Τα υπόλοιπα οκτώ ήταν στο
συνεργείο. Την ίδια στιγμή σύγχρονο ασθενοφόρο δωρεά την ΕΒΟΛ παραμένει επί δύο
μήνες χωρίς άδεια και πινακίδες!
Στον νομό Τρικάλων επί τρείς συνεχόμενες ημέρες, σύμφωνα με καταγγελία του
σωματείου, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, τα 8 από τα 9 διαθέσιμα ασθενοφόρα ήταν
χαλασμένα. Όλος ο νομός καλύπτονταν από 1 και μόνο ασθενοφόρο. Οι διασώστες του
ΕΚΑΒ εργάζονταν εναλλάξ. Η κατάσταση σήμερα είναι οριακή καθώς η συνολική
δύναμη δεν ξεπερνάει τα 3 ασθενοφόρα.
Στον νομό Χαλκιδικής η κατάσταση για ένα ακόμη καλοκαίρι είναι τραγική.
Μόλις 3 διαθέσιμα ασθενοφόρα προσπαθούν να καλύψουν εκατομμύρια τουρίστες και
πολίτες.
Σε όλη την Δυτική Μακεδονία, με τρείς από τους τέσσερις νομούς να είναι
παραμεθόριοι, επιχειρούν μετά βίας επτά με οκτώ μόλις ασθενοφόρα στην καλύτερη των
περιπτώσεων, καλύπτοντας τεράστια έκταση, κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες το
μεγαλύτερο διάστημα του έτους.
Στον νομό Καβάλας με δυσκολία επιχειρούν τρία ασθενοφόρα και στους νομούς
Ξάνθης και Ροδόπης μόλις από δύο.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η κατάσταση είναι τραγική.
Στο ταξίδι σας προς Θεσσαλονίκη:
Θα διαπιστώσετε ότι από την Αθήνα έως τη Λάρισα δεν υπάρχει σε λειτουργία
Αξονικός Τομογράφος όλες τις ώρες και ημέρες. Υπάρχει ένας παμπάλαιος στο
Νοσοκομείο της Λαμίας που χαλάει συνεχώς και της Χαλκίδας λειτουργεί μόνο το πρωί
και κάποια απογεύματα.
Θα διαπιστώσετε ότι από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη δεν λειτουργεί
ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα παρά μόνο ένα παμπάλαιο στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
Το άλλο της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου σύγχρονο στοχευμένο δεν λειτουργεί προς ώρας.
13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται κατ’ έτος από τις ακτινοθεραπείες. Βρίσκονται σε
απόγνωση. Κάποιοι βρίσκουν χρήματα, ξεπουλιούνται και πάνε στον ιδιωτικό τομέα που
θησαυρίζει. Οι 13.000 άτυχοι που δεν έχουν χρήματα πεθαίνουν με φρικτούς πόνους.
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Να διαπιστώσετε ότι από την Αθήνα έως τη Λάρισα λειτουργούν μόνο 8 κλίνες
ΜΕΘ στο Νοσοκομείο της Λαμίας. 150 κλίνες ΜΕΘ είναι κλειστές. Αν λειτουργούσαν
θα έσωζαν 1.000 Ασθενείς κατ’ έτος. Εάν λειτουργούσαν οι 3.500 κλίνες ΜΕΘ που είναι
απαραίτητες για το Σύστημα Υγείας θα γλίτωναν τη ζωή τους 5.000 Ασθενείς κατ’ έτος.
Να συνομιλήσετε με αιμοκαθαιρόμενους Ασθενείς να σας περιγράψει την
ταλαιπωρία τους από τα χαλασμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης των Δημόσιων
Νοσοκομείων. Την συρρίκνωση του προσδόκιμου ζωής τους (π.χ. ΑΧΕΠΑ 11
Μηχανήματα ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ)
Να κάνετε μία στάση στο Κέντρο Υγείας φάντασμα των Καμένων Βούρλων να το
δείτε. Έχει φτιαχτεί εδώ και χρόνια είναι πλήρως εξοπλισμένο, αλλά παραμένει κλειστό, αν
και ξοδεύθηκαν εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες του Ελληνικού Λαού. Τι και εάν φωνάζουν
οι κάτοικοι.
Να σταθείτε σε Σταθμούς του ΕΚΑΒ που περιγράφουμε στο έγγραφο να
διαπιστώσετε την διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ, την κατάσταση των
ασθενοφόρων που τα περισσότερα είναι χαλασμένα, εκτός λειτουργίας.
Να συνομιλήσετε με τις οικογένειες των θυμάτων της διαχειριστικής ανεπάρκειας του
ΕΚΑΒ.
Να δείτε τις υποδομές και τον εξοπλισμό των Νοσοκομείων που είναι σε κακό χάλι.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έπεσαν οι σοβάδες στα κεφάλια των
ασθενών.
Να πεταχτείτε στο Κέντρο Υγείας φάντασμα Μαυροθάλασσας Σερρών που είναι
εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου ιατρικά μηχανήματα, καλύτερα των Νοσοκομείων και
παραμένει κλειστό. Πολλά πεταμένα εκατομμύρια του Ελληνικού Λαού.
Να συνομιλήσετε με γιατρούς – νοσηλευτές να σας πουν τι σημαίνει εργασιακή
εξουθένωση. Να μετρήσετε το νεοπροσληφθέν προσωπικό και όσους αποχώρησαν με
συνταξιοδοτήσεις και να κάνετε λογαριασμό.
Το ταμείο είναι πολύ μείον.
Νοσοκομεία όπως Θήβα, Φλώρινα, Νάουσα, Χαλκιδική, Διδυμότειχο κλπ
αποδεκατισμένα από γιατρούς και νοσηλευτές.
Βάζουν λουκέτο στις εφημερίες γιατί δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτές.
Να σας πουν οι Νοσηλευτές ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας αν και
κληρονόμησαν όλα τα κακά του ΕΦΚΑ, ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ παρότι το
δικαιούνται.
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Θερίζουν οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. 3.000 θάνατοι κατ’ έτος.
Που ξέρετε μπορεί αν είστε τυχερός και στο δρόμο προς Θεσσαλονίκη να
συναντήσετε το Ασθενοφόρο της Σκιάθου σε διακομιδή προς Θεσσαλονίκη, με τον
γιατρό οδηγό του Ασθενοφόρου και με καύσιμα που έχει πληρώσει ο ίδιος.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας τα χειρίζεστε εντελώς επικοινωνιακά για να
αποφεύγεται το πολιτικό κόστος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να στέκεται πάνω
από φιλίες, ιδίως όταν είναι καταστροφικές. Να μην έχει κατά νου πέντε δέκα ψήφους για
λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον ιδιότυπο ψευτοτσαμπουκά του κου Πολάκη τον επιδιώκετε. Εκτρέπετε έτσι
το Δημόσιο Διάλογο από την ασκούμενη κριτική στη κυβέρνηση, για την κατάρρευση της
Δημόσιας Υγείας, του κρατικού μηχανισμού. Λέτε συνειδητά ψέματα για την κατάσταση της
Δημόσιας Υγείας προκειμένου να πείθετε κάποιο κόσμο που δεν την χρειάστηκε ακόμη.
Ακόμη και αυτή η τακτική έχει κοντά ποδάρια. Είναι τόσα τα περιστατικά ασθενών που
κινδύνεψαν ή έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων, που
όσο κι αν προσπαθείτε δεν κρύβονται.
Εξαγγείλατε αίολες μεταρρυθμίσεις σε πτυχές της Δημόσιας Υγείας (πχ
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη) δείχνοντας ότι δεν έχετε επίγνωση της πραγματικότητας.
Οι Ασθενείς είναι αντιμέτωποι με την κατάρρευση των λειτουργούντων Δημόσιων
Μονάδων Υγείας, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Περίθαλψης και αντί να
λάβετε αυτονόητα μέτρα βελτίωσης της κατάστασης, ανακοινώνετε μεγαλεπήβολες
μεταρρυθμίσεις που δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοσθούν. Αν και το γνωρίζετε, επιμένετε.
Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ανατάσσεται το Σύστημα Υγείας με 5% Δημόσιες
Δαπάνες Υγείας.
Η αριστερή υποτίθεται κυβέρνησή σας έπρεπε να προστατεύει περισσότερο το
κοινωνικό κράτος από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, που έχουν συντηρητικές
κυβερνήσεις.
Πως γίνεται λοιπόν οι συντηρητικές κυβερνήσεις άλλων χωρών της Ευρώπης να
δέχονται κριτική, να κάνουν αυτοκριτική για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο
Συστήματα Υγείας τους, εντοπίζοντας τα προβλήματα στις χαμηλές Δημόσιες Δαπάνες και η
δική μας Δημόσια Υγεία να αναρρώνει με τριτοκοσμικές Δαπάνες. Ασκείται σκληρή κριτική
σε χώρες που ο μέσος όρος των Δημοσίων Δαπανών Υγείας είναι 7,5%. Στη Βρετανία 8,5%,
στη Γαλλία 8,9%, στη Γερμανία πάνω από 9% του ΑΕΠ.
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Και τι ΑΕΠ!!!
Και εσείς στοχοποιείτε όσους κάνουν κριτική στη χώρα μας με τέτοια χάλια. Για
την αποφυγή του πολιτικού κόστους ωραιοποιείται την κατάσταση. Δεν εκμεταλλεύεσθε
την πανθομολογούμενη κατάρρευση των Δημόσιων Νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, των Κέντρων
Υγείας, ως επιχείρημα για διεκδίκηση από την ΤΡΟΙΚΑ, αύξησης των Δημόσιων Δαπανών
Υγείας.
Την ώρα μάλιστα που η ΤΡΟΪΚΑ αναγνωρίζει την τραγική κατάσταση του ΕΣΥ κάτι
που δημόσια επισημαίνουν με δηλώσεις (παράδειγμα η κα Βελκουλέσκου δήλωσε: «Τα
Νοσοκομεία δεν έχουν ούτε καν γάζες και σεντόνια…»).
Αντί να ωραιοποιείτε την κατάσταση, να θέσετε εθνική κόκκινη γραμμή
(πραγματική και όχι γιαλαντζί) αρχής γενομένης από την επόμενη 3η διαπραγμάτευση με
την Τρόικα, ώστε ένα μέρος του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος να κατευθύνεται στη
Δημόσια Υγεία έως την σύγκλιση της Δαπάνης με το Μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης.
Των χωρών που εκπροσωπούν οι Τροϊκανοί.
Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω και μάλιστα από αριστερή κυβέρνηση!!!
Αντιθέτως εδώ γίνονται φοβερά και τρομερά πράγματα. Έχουμε μία κυβέρνηση
που τηρεί ως ευαγγέλιο τις προβλέψεις του Μνημονίου 3 (Ν. 4336/2015). Δεν τις
εφαρμόζει καθόλου βαριεστημένα, με κριτική διάθεση, αλλά με ενθουσιασμό βαπτίζοντάς τες
ως απαραίτητες πολιτικές ανάρρωσης του συστήματος.
Παραδείγματα: Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ λειτουργεί Νοσοκομείο ως Ανώνυμη
Εταιρεία, το Νοσοκομείο Σαντορίνης. Παραχωρήθηκε στην ΑΕΜΥ ΑΕ. 150 ευρώ
χρεώνουν την τοποθέτηση γύψου. 20 ευρώ την Γενική Αίματος. Τι Δημόσιο Νοσοκομείο;
Η ΕΣΑΝ ΑΕ βαπτίστηκε στην αριστερή κολυμβήθρα του Σιλωάμ και
ονομάστηκε ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. Έργο της είναι η κοστολόγηση και η πώληση των
Υπηρεσιών Υγείας, η Δημοσιονομική διαχείριση των Νοσοκομείων, η κατανομή των πόρων
που προέρχονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα. Ξεκινάει το θεάρεστο έργο της από 31/7/2018. Κάποτε την ΕΣΑΝΑΕ την
χαρακτηρίζατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ ταφόπλακα του ΕΣΥ. Τώρα τι είναι;
Η υποτιθέμενη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης γίνεται κατ’
εφαρμογή του Μνημονίου 3. Περιλαμβάνει την οριοθέτηση των λειτουργούντων
Μονάδων του Δημόσιου Τομέα και την ανάθεση κάλυψης της ζήτησης στον ιδιωτικό
τομέα.
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Προχωρήσατε σε προκήρυξη φιάσκο για την κάλυψη των ΤΟΜΥ και οι
Πρωτοβάθμιες Μονάδες που λειτουργούν καταρρέουν.
Για τη δωρεάν περίθαλψη των ανασφάλιστων αυξήσατε 2% την υγειονομική
περίθαλψη σε μισθούς και συντάξεις που είναι υπερπολλαπλάσιο ισοδύναμο.
800 εκατ. ευρώ συγκεντρώνονται από την αύξηση 2 μονάδων της υγειονομικής
περίθαλψης, από τα οποία δεν καταλήγει ούτε ευρώ στη Δημόσια Υγεία. Πληρώνονται οι
συντάξεις.
Οι Υποδιευθύνσεις Οικονομικών των Νοσοκομείων είναι σε απόγνωση καθ’ ότι
οι προϋπολογισμοί είναι εξανεμισμένοι. Πολλοί κωδικοί που αφορούν την συντήρηση,
ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, της υλικοτεχνικής υποδομής, τον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό είναι μηδενικοί.
Το Υπουργείο Υγείας ζητάει συνεχώς να σφίγγουν το ζωνάρι τα Νοσοκομεία στα
λειτουργικά έξοδα προκειμένου να μην έχουν οικονομικές υπερβάσεις. Γι’ αυτό τα
Νοσοκομεία θέτουν μπάτζετ σε θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Γι’ αυτό δεν
έχουν αναλώσιμα υλικά, υλικά καθαριότητας, υγειονομικό υλικό, φάρμακα. Περιμένουν
τα πάντα από δωρεές. Αναγκάζονται οι Ασθενείς να τα κουβαλάνε από το σπίτι τους.
Έτσι θερίζουν οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Από τις αιματηρές οικονομίες που κάνουν τα Νοσοκομεία η κατάσταση πια είναι
ανεξέλεγκτη.
Τα Νοσοκομεία έχουν στεγνώσει οικονομικά. Δεν μπορούν να καλύψουν τις
υποχρεώσεις τους και η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς.
Το 60% των ιατρικών μηχανημάτων έχουν υπερβεί το όριο ζωής. Χαλάνε και δεν
υπάρχουν χρήματα για επισκευή. Δείχνουν λάθος αποτελέσματα.
Η κατάσταση των Ιατρικών Μηχανημάτων στα Δημόσια Νοσοκομεία ενδεικτικά:


Το 50% των Αξονικών Τομογράφων υπερέβησαν το όριο ζωής



Το 60% των Ακτινοθεραπευτικών Μηχανημάτων υπερέβησαν το όριο ζωής



Το 50% των Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων υπερέβησαν το όριο ζωής



Το 45% των Γαστρεντερολογικών Μηχανημάτων υπερέβησαν το όριο ζωής
Δεν υπάρχουν χρήματα για αντικατάσταση ή την επισκευή τους. Τα Νοσοκομεία

κάνουν εκκλήσεις συνεχώς για δωρεές. Μάλιστα ούτε αυτές δεν είμαστε ικανοί να
υποδεχθούμε (πχ ακτινοθεραπευτικά).
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Η ΠΟΕΔΗΝ ανέδειξε με αδιάσειστα στοιχεία ότι 13.000 καρκινοπαθείς
αποκλείονται από ακτινοθεραπείες. Και μόνο αυτό φτάνει για να αντιληφθεί κανένας την
κατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων.
Καμία αντίδραση από την κυβέρνηση….. Σιγή ιχθύος!!!
Αφού υπάρχουν χρήματα με το τσουβάλι, γιατί τα Νοσοκομεία δεν επενδύουν στον
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κάτι που θα συμβάλει τα μέγιστα στη διάγνωση και θεραπεία
των Ασθενών (φυσικά με την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα από τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές).
Είναι τόσο ανίκανος ο φίλος σας κος Πολάκης που δεν καταφέρνει να συντονίσει,
τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων με τους αιρετούς περιφερειάρχες της χώρας, για
προμήθεια σε Νοσοκομεία ιατρικών μηχανημάτων με προγράμματα ΕΣΠΑ.
Τόσο ανίκανοι πιά;;; Δεν μπορείτε να εκταμιεύσετε κοινοτικά κονδύλια για την
αγορά Αξονικών, Μαγνητικών, Ακτινοθεραπευτικών Μηχανημάτων. Αν είναι δυνατόν!!!
ΔΕΘ
Κύριε Πρωθυπουργέ
Από το 2014 έως εφέτος βρεθήκατε στα εγκαίνια τριών ΔΕΘ (2014, 2015, 2016).
Την μία εν δυνάμει Πρωθυπουργός και δύο ως Πρωθυπουργός. Είπατε πολλά ψέματα….
και θα…. Δυστυχώς και σε τούτα τα εγκαίνια της ΔΕΘ τέταρτη στη σειρά 9
Σεπτεμβρίου 2017 ως Πρωθυπουργός θα πείτε ένα κάρο ψέματα….. και θα…. Επιλέγεται
να συντηρείται το σπάταλο πελατειακό κράτος ΣΥΡΙΖΑ και επιτυγχάνετε τα υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα με συνεχείς μειώσεις των λειτουργικών εξόδων των Σωμάτων
Ασφαλείας, της Δημόσιας Υγείας, των Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής.
Μην κοιτάτε που δεν υπάρχει αντίδραση στους δρόμους!!!
Ο κόσμος κουράστηκε. Απογοητεύτηκε. Του αποκεφαλίσατε την ελπίδα. Άλλοι
φορείς είχαν όχημα την ελπίδα για τα βολέψουν εαυτούς και αλλήλους με κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ.
Με στρατιές συμβασιούχων σε ομηρία προσπαθείτε να εξασφαλίσετε ψηφαλάκια. Τα
Νοσοκομεία κε Τσίπρα έχουν ανάγκη από μόνιμο προσωπικό. Οι εργολάβοι ακόμα ζουν και
βασιλεύουν στα Νοσοκομεία.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο Ελληνικός Λαός δεν θέλει άλλα ψέματα…..
Μπούχτισε!!!
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Θυμηθείτε τι έχετε πει!!!
Στα εγκαίνια της ΔΕΘ 2014 εν αναμονή Πρωθυπουργός ανακοινώσατε το
Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ήταν τότε που θα σκίζατε τα Μνημόνια με ένα άρθρο σε ένα
Νόμο.
Ακροβατούσατε όλοι του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ ψευδαισθήσεων και λαϊκισμού. Όχι
μόνο δεν σκίσατε τα Μνημόνια αλλά ψηφίσατε άλλα δύο. Σας πετάει κατάμουτρα ο πιο
στενός συνεργάτης σας τότε, ο κος Βαρουφάκης ότι λέγατε ψέματα. Ότι κοροϊδεύατε τον
Ελληνικό Λαό.
Πληρώσαμε ακριβά τις καθυστερήσεις σας τότε, αν και είχατε αποφασίσει να
υπογράψετε τα πάντα. Η επικοινωνιακή σας τακτική στοίχισε ακριβά σε μας και την Δημόσια
Υγεία.
Στα εγκαίνια το 2015 ως Πρωθυπουργός εξαγγείλατε την κατάργηση των
Μνημονίων μέσω του Παράλληλου Προγράμματος ισοδυνάμων μέτρων. Άλλος ένας
μύθος. Που είναι τα χρήματα από την φοροκλοπή, την φοροδιαφυγή. Πόσα βρέθηκαν και
κατευθύνθηκαν στην Δημόσια Υγεία; Που είναι οι λίστες Λαγκάρντ, Φαλτσιάνι, η προστασία
της Δημόσιας Περιουσίας; Ξεπουλήσατε τα πάντα.
Εξαγγείλατε την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Μύθος!!! Στο δρόμο
ήσασταν μαζί μας ως αντιπολίτευση καταγγέλλοντας το 2 ο Μνημόνιο που μείωνε περαιτέρω
τις Δημόσιες Δαπάνες Υγείας στο 6% του ΑΕΠ. Καταστροφικό λέγατε ότι είναι αυτό το
ποσοστό για τη Δημόσια Υγεία. Εξαγγείλατε επίσης την γενναία αύξηση των Δημόσιων
Δαπανών Υγείας. Παραμένουν καθηλωμένες στο 5% του ΑΕΠ. Εξαγγείλατε 9.000
προσλήψεις στα Νοσοκομεία και λεφτά με το τσουβάλι….. ΨΕΜΑΤΑ……
Στα εγκαίνια της ΔΕΘ 2016 πάλι ως Πρωθυπουργός συνεχίσατε τα ψέματα.
Αυξήσατε την υποσχεσιολογία. Εξαγγείλατε 10.000 προσλήψεις στα Νοσοκομεία και
πολλά λεφτά. Εξαγγείλατε την πρόθεσή σας να μειώσετε τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Παραμένουν στο δυσθεώρητο ύψος 3,5% του ΑΕΠ. Πάλι ψέματα….
Εφέτος 2017 τι θα πείτε κε Πρωθυπουργέ;;; Ότι διαγράψατε το χρέος και θα
φορέσετε επιτέλους γραβάτα; Δεν γίνονται πιστευτές οι εξαγγελίες σας κε Πρωθυπουργέ,
θα πείτε ότι θα προσλάβετε προσωπικό στα Νοσοκομεία; Θα δώσετε πάλι ένα τσουβάλι
λεφτά; Πήρατε δύο λαϊκές εντολές να σκίσετε τα Μνημόνια μία με ένα Άρθρο σε ένα
Νόμο και την άλλη με το Παράλληλο Πρόγραμμα και τις γράψατε στα παλαιά σας τα
παπούτσια.
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Γιατί τώρα; Σας υπενθυμίζουμε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ανακοίνωσε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2017 έως τον Ιούλιο. Το υψηλότατο
πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται και από τη μείωση των Δαπανών κατά 199 εκ. ευρώ
για Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας έναντι του στόχου.
Κύριε Τσίπρα τι έγιναν τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα όπως λέγατε.
Έφυγε τα ματωμένα και τώρα είναι σκέτα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Για τις προσλήψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία έχετε πει απίστευτα ψέματα.
Τον Απρίλη 2014 έξω από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώσατε 4.500 προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού. Μάλιστα ρίξατε την ευθύνη των καθυστερήσεων στο ΑΣΕΠ.
Οργανώθηκε και σχετική κυβερνητική σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας. Ποτέ δεν
προκηρύχθηκαν αυτές οι θέσεις. Η κυβέρνησή σας ολοκλήρωσε μόνο μια προκήρυξη 950
θέσεων

μόνιμου

προσωπικού

στα

Νοσοκομεία

που

είχε

εγκριθεί

από

τις

προπροηγούμενες. Και μάλιστα εξ αυτών μόνο 600 έπιασαν δουλειά . Οι υπόλοιποι 350 είτε
δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και το ΑΣΕΠ ψάχνει την κάλυψη από τους επιλαχόντες,
είτε είναι αναδιανομή μόνιμου προσωπικού από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο.
Δυόμιση χρόνια κυβερνάτε και η μόνη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού που έγινε
είναι 1.660 θέσεις. Δεσμευθήκατε ότι οι εν λόγω θέσεις θα ολοκληρωθούν έως τέλους του
έτους 2016. Μέχρι τώρα βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες του ΠΕ και ΤΕ προσωπικού. Δεν
εκδόθηκαν ακόμη οι προσωρινοί πίνακες του ΔΕ και ΥΕ προσωπικού. Πότε θα
ολοκληρωθούν;
Επίσης προσλήφθηκαν 900 Διοικητικοί υπάλληλοι επιτυχόντες του διαγωνισμού
του ΑΣΕΠ το έτος 1998. Κέρδισαν τις προσλήψεις τους όχι από την κυβέρνηση, αλλά με
απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Με το Νόμο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
(Ν.4486/2017) η κυβέρνηση τους επιτρέπει να μετακινηθούν όπου θέλουν. Θα αδειάσουν
τα Νοσοκομεία. Δώρο άδωρο για τα Νοσοκομεία οι εν λόγω προσλήψεις.
300 μόνιμοι ιατροί εκ των οποίων οι 200 από παλαιές προκηρύξεις των
πρόπροηγούμενων κυβερνήσεων.
186 διασώστες του ΕΚΑΒ 7Κ/2014. Η προκήρυξη φέρει την σφραγίδα της
πρόπροηγούμενης κυβέρνησης.
Στο ΕΚΑΒ το διάστημα της διακυβέρνησής σας αποχώρησαν 200 διασώστες και
100 διασώστες μετακινήθηκαν με ρουσφετολογικά κριτήρια σε διοικητικές θέσεις.
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 2017 ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Από 1/1/2017 έως 31/7/2017 μέσα σε επτά μήνες από τα Δημόσια Νοσοκομεία της
χώρας έφυγαν 1.103 μόνιμοι υπάλληλοι και Ιατροί του ΕΣΥ. 705 με σύνταξη, 194 με
παραίτηση και 204 με αποχώρηση.
Το προσωπικό των Νοσοκομείων μέσα σε επτά μήνες του έτους 2017 μειώθηκε κατά
1.103 άτομα (πληροφοριακό σύστημα Υπουργείο Υγείας ESYNET)
Αναλυτικά ανά ειδικότητα
Προσωπικό

Σύνταξη

Παραίτηση

Αποχώρηση

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

84

16

29

129

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

14

15

1

30

133

20

7

160

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

245

75

105

425

ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ

18

16

13

47

ΤΕΧΝΙΚΟ

51

2

1

54

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ

160

50

48

258

705

194

204

1103

Σύνταξη

Παραίτηση

Αποχώρηση

ΣΥΝΟΛΟ

545

144

156

845

160

50

48

258

705

194

204

1103

ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Προσωπικό
ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
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Όταν αναλάβατε Πρωθυπουργός κε Τσίπρα το μόνιμο προσωπικό των
Νοσοκομείων ήταν 69.223 υπάλληλοι. Οι κενές οργανικές θέσεις ήταν 35.677.
Σήμερα το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό των Νοσοκομείων είναι
62.150. Κενές οργανικές θέσεις 40.000 (καταργήθηκαν χιλιάδες οργανικές θέσεις από
τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων). Σας καταθέτουμε αναλυτικές καταστάσεις με το
προσωπικό ανά Νοσοκομείο, τους αποσπασμένους, τους μετακινημένους κ.α.
Επίσης σας καταθέτουμε αναλυτικά στοιχεία του ESYNET για το προσωπικό που
παραλάβατε στο σύνολο 69.223. Που είναι λοιπόν το προσωπικό που προσλάβατε;
Το προσωπικό των Νοσοκομείων επί των ημερών σας κε Πρωθυπουργέ δεν
αυξήθηκε. Μειώθηκε κατά 7.073 μόνιμους υπαλλήλους.
Στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ αναλυτικές καταστάσεις.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Στα Κέντρα Υγείας όταν παραλάβατε την κυβέρνηση υπηρετούσαν 5.215 υπάλληλοι
και σήμερα υπηρετούν 4.033. Στις Μονάδες Υγείας (πρώην ΕΟΠΥΥ) όταν παραλάβατε
υπηρετούσαν 4.126 υπάλληλοι και σήμερα 3.100. Μείωση προσωπικού παντού. Σε όλη τη
Δημόσια Υγεία.
Σας καταθέτουμε αναλυτικές καταστάσεις του Νοσηλευτικού Προσωπικού των
Νοσοκομείων της χώρας. 35% είναι οι κενές οργανικές θέσεις Νοσηλευτικού προσωπικού
των Νοσοκομείων.
Στις 44.819 οργανικές θέσεις υπηρετούν 28.500 υπάλληλοι. Το σύνολο των
οργανικών θέσεων είναι ΠΕ 1442, ΤΕ 21.095, ΔΕ 15.077, ΥΕ 7.168. Οι υπηρετούντες
είναι ΠΕ 809, ΤΕ 15.100, ΔΕ 9.606, ΥΕ 2.985. 1.500 Νοσηλευτές σε αλλότρια καθήκοντα.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αν είναι δυνατόν με τόσες ελλείψεις.
Έχετε 1.500 Νοσηλευτές σε Διοικητικές θέσεις, σε γραφεία βουλευτών, σε
Υπουργεία, στις ΔΥΠΕ κ.α.
850.000 ρεπό και άδειες οφείλονται στο Νοσηλευτικό προσωπικό. Δουλεύουν
νυχθημερόν. Ένας Νοσηλευτής στην βάρδια για 40 Ασθενείς.
Στα Νοσοκομεία βλέπουμε προσωπικό να φεύγει και όχι να έρχεται. Θέλουμε επίσης
να σας επισημάνουμε παρότι λέτε ότι είστε αριστερή κυβέρνηση, ανασχέσατε το κύμα
των συνταξιοδοτήσεων όχι με κίνητρα αλλά με αντικίνητρα, δηλαδή αυξήσεις των
ορίων ηλικίας και μείωση συντάξεων. Καταντήσατε τις συντάξεις προνοιακά επιδόματα.
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Εργαζόμενοι Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας παρότι σακατεμένοι από την
επίπονη μακροχρόνια εργασία, παραμένουν στην εργασία μέχρι τελικής πτώσεως.
Φοβούνται να βγουν στη σύνταξη. Τι σύνταξη θα πάρουν; 10.000 μόνιμοι υπάλληλοι των
Νοσοκομείων, εξ αυτών 7.000 Νοσηλευτές έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.
Μπορούν και αύριο να συνταξιοδοτηθούν, αλλά φοβούνται. Δεν πιστεύουν όσα λέτε. Πολλοί
τόλμησαν και βγήκαν στη σύνταξη. Δεν τους αναπληρώσατε. Είστε κυβέρνηση που μετράτε
μόνο τις προσλήψεις και όχι τις αποχωρήσεις.
Τα κάνετε αχταρμά για να μπερδεύετε τον κόσμο. Αθροίζετε ότι προσωπικό
προσλαμβάνετε. Υπολογίζετε στην άθροιση ακόμη και τους υπαλλήλους που έληξαν οι
συμβάσεις τους και αποχώρησαν. Αθροίζετε το σύνολο του προσωπικού που προκηρύσσεται
και όχι τον αριθμό του προσωπικού που τελικά προσλαμβάνεται. Όταν φοράει ποδιά.
Επαίρεστε ότι προσλάβατε χιλιάδες υπαλλήλους κάνοντας αλχημείες στην
άθροιση. Αθροίζετε το λιγοστό μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε μαζί με το πάσης
φύσεως προσωπικό που προσλαμβάνεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης (ακόμη και εάν
έχει λήξει η σύμβασή του και αποχώρησε).
Στη πραγματικότητα κε Πρωθυπουργέ για να μην παραμυθιάζεστε τον κόσμο, το
μόνιμο προσωπικό επί των ημερών σας στα Νοσοκομεία λιγόστεψε κατά 7.073. Στα έτη
των Μνημονίων συνολικά μειώθηκε κατά 25.000. Το προσωπικό με ελαστικές μορφές
απασχόλησης που αυτή τη στιγμή υπηρετεί στα Νοσοκομεία είναι 4.000. Αντίστοιχος
αριθμός υπηρετούσε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μόνο που το μόνιμο προσωπικό
τότε ήταν κατά … περισσότερο. Αλλά πάλι ελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες.
Εάν λοιπόν πραγματικά επιθυμείτε τα Νοσοκομεία να δουλεύουν με το
προσωπικό που παραλάβετε θα πρέπει όχι μόνο να προκηρύξετε αλλά να προσλάβετε
7.073 μόνιμους υπαλλήλους Γιατρούς και Νοσηλευτές. Όπως αντιλαμβάνεστε άλλο
προκήρυξη, άλλο πρόσληψη!!! Τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Δικά σας στοιχεία είναι.
Της κυβέρνησής σας.
Είναι τέτοια η οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων επί των ημερών σας που
αδυνατούν να πληρώσουν το προσωπικό με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Με τις
προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις τη μισθοδοσία αναλάμβαναν οι προϋπολογισμοί των
Νοσοκομείων. Εσείς ξέρετε τι κάνετε κε Πρωθυπουργέ; Γυρίσατε τη μισθοδοσία του
επικουρικού προσωπικού (Γιατρών και Νοσηλευτών) σε προγράμματα ΕΣΠΑ.
Πληρώνονται πια από κοινοτικά κονδύλια.
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Πως λοιπόν να βρεθούν κοινοτικά κονδύλια για την ανανέωση του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων. Ξοδέψατε όλη τη πονηριά σας εκεί.
Που είναι εκείνο το προσωπικό που υποσχεθήκατε από τα έσοδα των τηλεοπτικών
αδειών. Να υποθέσουμε ότι τώρα που προκηρύσσονται οι τηλεοπτικές άδειες τα όποια έσοδα
θα τα διαθέσετε για προσλήψεις προσωπικού στα Νοσοκομεία. Ή ήταν και αυτό τότε άλλο
ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να δείξετε στο λαό ότι ενδιαφέρεστε για την βελτίωση
των Υπηρεσιών Υγείας και να στρέψετε τον κόσμο κατά των ιδιοκτητών των καναλιών.
Να φανεί ότι εσείς δήθεν πολεμάτε τα συμφέροντα τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν στην
αυλή σας με άλλο ονοματεπώνυμο.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με στοιχεία που σας παραθέτουμε επιβεβαιώνουμε τις ελλείψεις μόνιμου
προσωπικού στα Νοσοκομεία. Παραλάβατε 69.223 και σήμερα είναι 62.150.
35% των οργανικών θέσεων είναι κενές. Καταργήθηκαν χιλιάδες εν τω μεταξύ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου Υγείας 2014, 2015, 2016, 2017 στη διάθεσή σας
(ιστοσελίδα ΠΟΕΔΗΝ)
Τα Νοσοκομεία εφέτος κε Πρωθυπουργέ θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση 1,156
δις ευρώ. Το 2016 έλαβαν 1,156δις ευρώ. Το 2015 έλαβαν 1,117δις ευρώ. Το όριο
δαπανών τελικά το 2015 αυξήθηκε στο 1,5δις ευρώ. Το 2014 έλαβαν 1,11δις ευρώ. Το
δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης λαμβάνει σταθερά επί των ημερών σας 92 εκ. ευρώ
(2016 – 2017). Το 2014 και το 2015 δεν εμφανίζονται επιχορηγήσεις στις Μονάδες
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας, καθότι οι
Μονάδες εξυπηρετούνταν από τα Νοσοκομεία ή άλλα Υπουργεία.
Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Νοσοκομείων είναι 1,2δις ευρώ (στοιχεία
Γεν.Διεύθυνσης Οικονομικών Υπουργείου Υγείας)
Ο ΕΟΠΥΥ έλαβε το έτος 2014 774εκ.ευρώ. Το έτος 2015 έλαβε 525,5εκ.ευρώ. Το
έτος 2016 έλαβε 525,5εκ.ευρώ. Το έτος 2017 λαμβάνει 325,5εκ.ευρώ. Ελεύθερη πτώση
εφέτος. Πως λοιπόν να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους παρόχους
Υγείας και Νοσοκομεία. Τι κάνει; Δεν είναι σε θέση να αγοράσει τις αναγκαίες Υπηρεσίες
Υγείας για τους πολίτες και τις αγοράζουν οι ίδιοι από την τσέπη τους. 4% του ΑΕΠ
είναι οι ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας στη Χώρα μας. Πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Τα βιβλιάρια
Υγείας κατάντησαν κουρελόχαρτα. Οι πολίτες πληρώνουν τον συμβεβλημένο γιατρό του
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ΕΟΠΥΥ ή τον ιδιώτη γιατρό, πληρώνουν για τα φάρμακα (25% συμμετοχή, τη διαφορά
μεταξύ γενόσημων και πρωτότυπων και ένα ευρώ για την εκτέλεση της συνταγής).
Σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΟΠΥΥ σε χρόνια Νοσήματα εγκρίνει λειψά φάρμακα
και υλικά ανά μήνα. Αναγκάζονται οι ασφαλισμένοι να αγοράζουν από τη τσέπη τους για
να καλύψουν το μήνα (π.χ. ταινίες ζακχάρου, φάρμακα για χρόνιες παθήσεις κ.α.).
Ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει λεφτά στους πολίτες από επιστροφές σε προσφερόμενες
Υπηρεσίες Υγείας (γυαλιά, οδοντιατρικές εξετάσεις κ.α.) πάνω από ένα χρόνο.
Πληρώνουν από τη τσέπη τους, καταθέτουν τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΥΥ και
περιμένουν την επιστροφή. Δεν επιστρέφονται ποτέ!!! Ξεχνάει. Πολλοί Ασθενείς που
πάσχουν από χρόνια νοσήματα και διαθέτουν πενιχρά εισοδήματα (συντάξεις) αναγκάζονται
να παίρνουν τα φάρμακά τους μέρα παρά μέρα για να ανταπεξέλθουν. Τα αγοράζουν βερεσέ
από τα φαρμακεία!!! Αυτή είναι η Ελλάδα σας κε Τσίπρα!!! Έτσι την καταντήσατε. Η
ελπίδα που έγινε εφιάλτης.
Κε Πρωθυπουργέ,
Σας καταθέτουμε έρευνες που επιβεβαιώνουν την διάλυση του Συστήματος. Μην
βιαστείτε να τις διαψεύσετε όπως κάνουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων και ο φίλος σας
κος Πολάκης. Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα.


Έρευνες για τις ελλείψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού. Εργάζονται νυχθημερόν
χωρίς ρεπό και άδειες, σακατεμένοι, πάνω από το όριο της εργασιακής εξουθένωσης,
ένας για 40 Ασθενείς στη βάρδια, σε κάθε κλινική. Τους οφείλονται 850.000 ρεπό και
βλέπουν γύρω τους παντού αδικίες. Χιλιάδες ρουσφέτια, νοσηλευτές σε αλλότρια
καθήκοντα, σε βουλευτές, σε Υπουργεία για όσους έχουν μπάρμπα στην Κορώνη.



Έρευνες για τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις που θερίζουν στη χώρα μας. Η
νοσηρότητα και θνησιμότητα στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας από
Νοσοκομειακές Λοιμώξεις είναι σε διπλάσιο ποσοστό από τις άλλες χώρες της
Ευρώπης λόγω ελλείψεων προσωπικού και τριτοκοσμικών συνθηκών Νοσηλείας.



Έρευνες για την οριακή κατάσταση γιατρών και νοσηλευτών σε πολλά
Νοσοκομεία (π.χ. Διδυμότειχο, Φλώρινα, Νάουσα, Λευκάδα, Αμαλιάδα, Νησιά,
Μεσολόγγι, Χαλκιδική κ.α.). Φεύγει ένας γιατρός και κλείνει το Νοσοκομείο. Δεν
εφημερεύει για 10 – 15 ημέρες το μήνα.



Έρευνες για Νοσοκομεία που διακόπτουν θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις
στα Νοσοκομεία λόγω έλλειψης μπάτζετ στον προϋπολογισμό τους (Άρτα,
Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Βόλος, Παιδιατρικό Πεντέλης).
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Έρευνες για την κατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι παμπάλαιος
και χαλασμένος. Βγάζουν λάθος αποτελέσματα τα ιατρικά μηχανήματα. Κινδυνεύουν
οι Ασθενείς λόγω λανθασμένων διαγνώσεων.



Έρευνες για την ανεπάρκεια κλινών ΜΕΘ. 150 κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές
αν και είναι έτοιμες να λειτουργήσουν. Πάνω από 5.000 κατ’ έτος πεθαίνουν λόγω
μη επάρκειας κλινών ΜΕΘ. Έρχεται χειμώνας και οι λίστες θα ξεπερνούν για άλλη
μια χρονιά τους 100 Ασθενείς.



Έρευνες

για

τους

13.000

καρκινοπαθείς

που

αποκλείονται

από

τις

ακτινοθεραπείες λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.
Τα Νοσοκομεία του κου Πολάκη δεν είναι ικανά να υποδεχτούν 10 σύγχρονα
ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα που θα έσωζαν ζωές δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου.
Πεθαίνουν οι άνθρωποι με φρικτούς πόνους. Που είναι η ευαισθησία σας;


Έρευνες για την κατάσταση των Μ.Τ.Ν. των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Χαλασμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης παντού. Μεγάλη ταλαιπωρία των
αιμοκαθαιρόμενων Ασθενών. Μεγάλη μείωση του προσδόκιμου ζωής (π.χ. ΑΧΕΠΑ
11 μηχανήματα χαλασμένα)



Έρευνες για τα Κέντρα Υγείας φαντάσματα. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ για να
επισκευαστούν και να εξοπλιστούν τα κτίρια και παραμένουν κτίρια κουφάρια.



Έρευνες για την τραγική λειτουργική κατάσταση των Κέντρων Υγείας (από
πλευράς στελέχωσης και χρηματοδότησης)



Έρευνες για την τραγική κατάσταση του ΕΚΑΒ



Έρευνες για την κατάσταση των Προνοιακών Μονάδων.

Καλό είναι κε Πρωθυπουργέ να τις λάβετε υπόψιν σας.
Ξέρετε η κλεψύδρα γύρισε ανάποδα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είναι σαφές στη
κοινωνία τι πρέπει να εξαγγείλετε στη ΔΕΘ 2017 για την Δημόσια Υγεία. Όχι άλλα
ψέματα. Αλήθειες.
7.000 προσλήψεις κατ΄ έτος μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία, Ιατρών,
Νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών Υγείας.
Οι προσλήψεις να ολοκληρώνονται εντός ενός εξαμήνου από την προκήρυξη. Όχι
λόγια του Αέρα. Αύξηση των Δαπανών για την Υγεία 1% του ΑΕΠ κάθε ένα από τα
επόμενα τρία χρόνια. Ένταξη των Υγειονομικών και Προνοιακών Υπαλλήλων στα ΒΑΕ.
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Έτσι θα αναταθούν τα Νοσοκομεία. Με πορδές δεν βάφονται αυγά κε Πρωθυπουργέ. Ο
λογαριασμός έρχεται.
Και βέβαια διεκδικούμε την κατάργηση των Μνημονίων και την ανάκτηση των
απωλειών. Όσα υποσχεθήκατε δηλαδή!!!
Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Δηλαδή τον Πρωθυπουργό κε Τσίπρα!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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