ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΑΘΗΝΑ, 08 Δεκέμβρη 2020

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 8.00-10.00 πμ
ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ στις 11-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑ 550 εκατ. – ΜΕΙΩΣΗ 16%
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ!
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη, μετά τη συνάντηση που είχε το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» με το Διοικητή του
Νοσοκομείου, προτείναμε την παρακάτω Ανακοίνωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του Νοσοκομείου μας.
Η πλειοψηφία του Σωματείου (ΔΑΚΕ , ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΞΙΩΝ), από την αρχή δεν συμφώνησαν ενώ συνέχισαν
με την ίδια τακτική και χθες 7 Δεκέμβρη στην έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε.
Από πλευράς μας, πιστεύουμε ότι η αλήθεια πρέπει να λέγεται ανοιχτά και στην ώρα της για να φέρνει αποτελέσματα έγκαιρα.
Παρακάτω είναι η ανακοίνωσή μας όπως την προτείναμε στις άλλες παρατάξεις στις 3 Δεκέμβρη.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

ΑΘΗΝΑ, 03 Δεκέμβρη 2020

τις τελευταίες δέκα ημέρες παρουσιάστηκε συρροή κρουσμάτων κορωνοϊού στη Γ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας.
Κάθε μέρα που περνάει θετικοποιούνται ασθενείς και εργαζόμενοι. Μέχρι στιγμής δεκατέσσερις ασθενείς θετικοποιήθηκαν, πέντε
νοσηλευτές και ένας γιατρός. Σημειώνουμε ότι η κλινική δεν είναι κλινική Covid 19.
Προκαλεί αίσθηση το γεγονός, ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ενδονοσοκομειακή διασπορά μόλις σήμερα, τόσες μέρες μετά,
αποφασίστηκε ο περιορισμός της λειτουργίας της κλινικής και όχι το κλείσιμό της. Εκτός από τους θετικούς συναδέλφους κανένας
άλλος δεν έχει βγει σε καραντίνα αφού καλούνται να συνεχίσουν να εφημερεύουν και να βγάζουν μονές-αλλά να βγάζουν
βάρδιες.
Είναι απορίας άξιο πως φτάσαμε σε αυτό το δραματικό σημείο στην κλινική της προέδρου της ΕΙΝΑΠ, της επικεφαλής της
επιτροπής Covid 19 του Νοσοκομείου μας, της ανερχόμενης τηλεοπτικής νουθετίστριας να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Ακόμα
χειρότερα κατά τη συνάντηση μας ως ΔΣ του Σωματείου με τον διοικητή στις 2/12/20 λάβαμε την απάντηση ότι δεν γνώριζε την
έκταση της κατάστασης. Εν ολίγοις νίπτουν τας χείρας τους.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η αδιαφορία που κοστίζει την υγεία σε ασθενείς και εργαζόμενους!
Θεωρούμε επείγον και το μόνο ασφαλές να βγει όλο το προσωπικό σε καραντίνα πέραν τον μέτρων που έχουν ληφθεί.
Σημειώνουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλα είκοσι πέντε κρούσματα εργαζομένων στο νοσοκομείο τον τελευταίο μήνα. Δεν
μπορούμε να αφήσουμε τις κλινικές μας να γίνουν σημεία μετάδοσης του ιού και να διακυβεύεται η υγεία όλων μας.
Καλούμε τη διοίκηση εδώ και τώρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
Διεκδικούμε:
-καθολικά τεστ για όλο το προσωπικό σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκονται, με όποια σχέση εργασίας και αν εργοδοτούνται, ανά
βδομάδα.
-καθολικά τεστ σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο.
-κανένας περιορισμός στον αριθμό των συναδέλφων που χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα
-μαζικές μόνιμες προσλήψεις
-καμία σκέψη για επιστροφή εργαζομένων στην εργασία τους μετά από καραντίνα πριν την αρνητικοποίηση του τεστ.

