
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η  Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  ( Α . Σ . Υ . )  Π Γ Ν Ι  

(στηρίζεται από το )     5 ΜΑΗ 2022 

 

ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΦΙΕΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ. ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΟ ΠΓΝΙ 
 

 
 

Απέτυχε η αγωνιώδης απόπειρα  της ΝΔ, της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ και της διοίκησης του νοσοκομείου να 

μετατρέψουν την επίσκεψη κ. Γκάγκα στο ΠΓΝΙ σε πανηγυρική φιέστα. Οι λόγοι είναι οι εξής:  

1ον Η αντισυγκέντρωση-παρουσία χειροκροτητών συναδέλφων της ΔΑΚΕ απέναντι και ενάντια στους 

συμβασιούχους και άλλους συναδέλφους που υποδέχτηκαν αγωνιστικά την υπουργό,  δεν μπόρεσε να επισκιάσει 

την αγωνία και την αγανάκτηση που επικρατεί στο ΠΓΝΙ για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.  Οι χειροκροτητές 

βέβαια, δεν δέχτηκαν την πίεση και τις απειλές που δέχτηκαν οι συμβασιούχοι, να μην τολμήσουν να λείψουν 

από τα πόστα τους για κανέναν λόγο την ημέρα εκείνη διότι ο σύλλογος δεν έχει σχετική απόφαση!!! 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι βρέθηκαν συνάδελφοι να χειροκροτούν την υπουργό εκείνη, η 

οποία πέραν της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας και της εξόντωσης του προσωπικού του ΠΓΝΙ (το οποίο δεν 

καλύπτει καν τον αναγκαίο αριθμό προσωπικό του 2012 δηλ. προ 4ου κτηρίου και προ πανδημίας). χρεώνεται και   

την λυσσαλέα προσπάθεια εδώ και 7 μήνες να απολύσει 200 συναδέλφους ΣΟΧ για να φέρει εργολάβο και αρνείται 

ακόμη και σήμερα να άρει τις αναστολές  δεκάδων συναδέλφων μετά το 9μηνο οικονομικής εξόντωσής τους.  

2ον Παρά την άρνηση της υπουργού να συνομιλήσει με φορείς εργαζομένων, η επίμονη προσπάθεια 

εκπροσώπων συμβασιούχων, μονίμων και της ΕΙΝΗ, μετά το 2ωρο κρυφτούλι που έπαιζε η υπουργός μέσα στο ΠΓΝΙ, 

η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της διοίκησης και μεταφέρθηκαν οι αλήθειες αφτιασίδωτες και ωμές παρά 

την ενόχληση και τις αντιδράσεις της διοίκησης. Συζήτηση που έγινε παρουσία του απερχόμενου προέδρου του 

συλλόγου, ο οποίος βέβαια τη στιγμή εκείνη είχε το ρόλο του συνοδού της υπουργού και  «έψαχνε τη μιλιά του». 

3ον Η «τρίπλα» της υπουργού στη διοίκηση και η απαίτηση της να επισκεφθεί το ΤΕΠ, το οποίο δεν ήταν 

στους «προετοιμασμένους» για την ξενάγηση χώρους, οδήγησε σε αποκαλυπτικά τηλεοπτικά πλάνα απορίας της 

υπουργού προς τον διευθυντή του ΤΕΠ πώς γίνεται να εξυπηρετείται τόσο μεγάλος όγκος ασθενών σε ένα τόσο μικρό 

και ακατάλληλο χωροταξικά ΤΕΠ. Η υπουργός αναγκάστηκε να ακούσει το ότι το ΤΕΠ ενός νοσοκομείου 845 κλινών 

και 80.000 ασθενών ΤΕΠ /έτος, είναι το 1/3 σε έκταση (25Χ60 μέτρα) από αυτό που θα έπρεπε να είναι και ότι τα 

ιατρεία του (ψυχιατρικό, γυναικολογικό, οφθαλμολογικό, παιδιατρικό) είναι διασκορπισμένα στους 4 ορίζοντες του 

ΠΓΝΙ με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τους ασθενείς σε επείγουσα κατάσταση. Αναγκάστηκε να ακούσει ότι 8 

από τις 12 θέσεις γιατρών που προβλέπονται στον πεπαλαιωμένο οργανισμό του ΠΓΝΙ είναι κενές και ότι σε κάθε 

βάρδια υπάρχουν 3 μόνο τραυματιοφορείς αντί των 5  και ελάχιστοι  νοσηλευτές  

4ον Η μη επίσκεψη σε κλινικές με ράτζα (παρ ότι έχουν έναν σκασμό πιστοποιήσεις) και νοσηλεία 

περιστατικών covid, ΑΛΛΑ η επίσκεψη στο υπολειτουργών εμβολιαστικό κέντρο και τα καλλωπισμένα εξωτ. Ιατρεία, 

δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν την «ψευδαίσθηση της τελειότητας». Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (και όχι των 

χειροκροτητών) στην συνάντησή μαζί της, δώσανε μια σαφή πραγματική εικόνα στην υπουργό. 

5ον Η απουσία των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΚΕ ήταν ηχηρή και φανερή. Πιο ηχηρή όμως 

ήταν η αντιφατική στάση  της προέδρου της ΕΙΝΗ και υποψήφιας της ΠΑΣΚΕ στον σύλλογο εργαζομένων του ΠΓΝΙ, η 

οποία ενώ στο ΠΓΝΙ εξαφανίστηκε διαμαρτυρόμενη με πρόσχημα ότι δεν κλήθηκαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων σε 

συνάντηση, στο ΓΝ Χατζηκώστα λίγες ώρες πριν αποτελούσε μέλος της επίσημης συνοδείας της Υπουργού.  

 

Η στάση της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ στην χθεσινή επίσκεψη δεν μας εκπλήσσει καθόλου. Είναι οι ίδιοι, οι 

οποίοι μια ημέρα πριν στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων, ψήφισαν τον αποκλεισμό 

ΜΟΝΟ και ΕΙΔΙΚΑ των επικουρικών γιατρών και ειδικευόμενων γιατρών από τις εκλογές του συλλόγου. 

Η απουσία της ΕΑΠ (ΣΥΡΙΖΑ),  μάλλον προφύλαξε από το  να αναβιώσουν μνήμες από την επίσκεψη του κ. 

Πολάκη ως αναπληρωτή υπουργού Υγείας το φθινόπωρο του 2017 , όταν στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΙ οι ασφαλίτες ήταν 

περισσότεροι από τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ και λίγες ημέρες μετά απολύθηκαν 200 εργολαβικοί εργαζόμενοι. 

http://kozanimedia.gr/?attachment_id=40295

