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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των υγειονομικών

Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε υγειονομικό υλικό

Η πανδημία από τον Κορονοϊό είναι σε εξέλιξη και δοκιμάζει τις αντοχές του  υγειονομικού προσωπικού και του ΕΣΥ.  Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και απαιτούν σοβαρό σχεδιασμό, επαρκείς  και στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την ανταποκρισιμότητα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Το ΕΣΥ, με τις τεράστιες περικοπές που έγιναν εξαιτίας των μνημονίων από το 2010 έως το 2019 υποβαθμίστηκε και έχει σήμερα τεράστιες ελλείψεις τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υγειονομικό υλικό.

Οι Ομοσπονδίες που λειτουργούν στο χώρο της Υγείας (ΠΟΕΔΗΝ – ΟΕΝΓΕ) και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οργάνωσαν, όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεκάδες κινητοποιήσεις για τη στήριξη του ΕΣΥ, για αύξηση των δαπανών για την Υγεία, για προσλήψεις προσωπικού. Δυστυχώς, σε ώτα μη ακουόντων.

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα του ΕΣΥ, ακόμα και οι χθεσινοί πολέμιοί του. Οι ευθύνες, διαχρονικά, όλων των Κυβερνήσεων, για αυτή την κατάσταση, είναι τεράστιες.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας, παρά τις εξαγγελίες τους, δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ διαπιστώνει τα εξής:
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http://tracking.clicknsend.gr/tracking/click?d=CUh449EO0llm_BmRVktVlHnWPb5JXbZPalb6cyOunvvmrO0lwk9hdKvwObnrwY-qDHLE2v9DKIz3B0XLo57SrHNvxrFD7BjrsyZMzGfDKiYvNnttMAOGQr3ZwTlPOsX5q_CIvKA1_oFLCP36etB0FW2PBUc9JlHUV1-YZOnBMcrseVFGIybf_Z98omjPbb-OwmKRGSMzxJRJTKVnXtHjrVt7p3XoM_7FWF8aFxonZR9n0
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    -  Συνεχίζεται η ανεπάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας των υγειονομικών, όπως καταγγέλλουν οι Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία και οι Ομοσπονδίες (ΟΕΝΓΕ - ΠΟΕΔΗΝ) .
    -  Είναι πολύ καθυστερημένη και ανεπαρκής η ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον ιατρικό και νοσηλευτικό - παραϊατρικό προσωπικό. Οι 2.000 εργαζόμενοι, έρχονται με καθυστέρηση και με βάση τους σχεδιασμούς που υπάρχουν, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Είναι κραυγαλέα πλέον η έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
    -  Είναι πολύ προβληματική επιχειρησιακά η μη ενσωμάτωση των δημόσιων  δομών  ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, ΤΟΜΥ, ΠΠΙ, ΠΙ),  παρά τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν, στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου  Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ζητάμε ΑΜΕΣΑ:

    1. Την πλήρη κάλυψη  ΟΛΩΝ των εργαζομένων στις Δημόσιες Δομές Υγείας με επαρκή Μέτρα Ατομικής Προστασίας. Να διασφαλίσει η Κυβέρνηση εδώ και τώρα τις αναγκαίες προμήθειες για όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας.
    2. Πρόσληψη μόνιμου  ιατρικού, νοσηλευτικού και όλων των ειδικοτήτων προσωπικού. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων - επικουρικών. Πρόσληψη όλων των γιατρών (περίπου 3.000-4.000) που έχουν κάνει αίτηση για τις 986 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και είναι σε διαδικασία κρίσης. Προτεραιότητα να δοθεί στα τμήματα πρώτης γραμμής. Ένταξη όλων των εργαζομένων στα ΒΑΕ.
    3. Να ανακοινωθεί  από τη Κυβέρνηση σχεδιασμός και Προκήρυξη Μόνιμων Προσλήψεων που τόσο έχει ανάγκη το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
    4. Ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλινών ΜΕΘ. Υπενθυμίζουμε πως πάγιο διαχρονικό αίτημα των υγειονομικών και πριν την επιδημία ήταν τουλάχιστον 2.000 κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία συν άλλες 1.500 κλίνες ΜΑΦ (που μπορούν να μετατραπούν άμεσα ανά πάσα στιγμή σε κλίνες ΜΕΘ).
    5. Να αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ’ οίκον παρακολούθησης και φροντίδας ευπαθών ομάδων, χρονίως πασχόντων, ηλικιωμένων και ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση και ολοκληρωμένη φροντίδα (υγειονομική και ψυχοκοινωνική). Ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους Άστεγους, τους τοξικοεξαρτόμενους και τους Ρομά. Ενώ απουσιάζει, και πρέπει να υπάρξει άμεσα, ο υγειονομικός σχεδιασμός και οι αναγκαίες αποφάσεις για την υγειονομική στήριξη των ΚΥΤ προσφύγων.
    6. Να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα των διαγνωστικών τεστ και κυρίως να τεθεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας η διαχείριση των εργαστηριακών ελέγχων που σχετίζονται με την πανδημία. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τεστ στο Υγειονομικό Προσωπικό.
    7. Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και Μέσων Ατομικής Προστασίας. Να επιταχτούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής, προστασίας, τεχνολογικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων Υγείας και των υγειονομικών.
    8. Να ενισχυθεί επαρκώς με προσωπικό και μέσα η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι». Να αξιοποιηθούν οργανωμένα και οι φοιτητές - σπουδαστές των Σχολών Υγείας που είναι στα τελευταία έτη φοίτησης μαζί με το αντίστοιχο διδακτικό προσωπικό.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου - PDF

www.adedy.gr

  
    

Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων Τ.Κ. 105 57, Αθήνα, Τηλέφωνα: 213 1616 900 (τηλ. κέντρο), Fax: 2103246165, Email: adedy@adedy.gr , adedy1@adedy.gr  ::| 

 2 / 3

http://tracking.clicknsend.gr/tracking/click?d=z92rW8ILnFoum6LQX47b44hCCydjilg6Kht8inRTUmrscRgpNRkHY4SetDnxexpX-vqHCJOiHGSAam-Hzm-qmjY-gbHKr0o-eT0YCZW68FeAi8GQdwJu_wwmvhsq35IN8RwlYFbq4ww9kZJWMaqnbL7iBH7gxeA72oFtGBe5whuJyL5bY96Dc-vtEnH_LBPN9wX1BCjc0D3xPXU_8hSrnLLSFHdmnBEX8q5uiUYDmjyxc6aFzHvlL4RCpAOAnBC6n43oaiPy0UZ52qDUmajWCIiGOq-NQfgPgCF9-Gr79HF7-zJo_Xfw3siXuIV0z_w7wdGBB2NqPOdTssPYPKPM2YFjF9h9KVQoCKUQVv2aLBTSBSKLoRz3-waG5z809dW8p4BNLkAfkZtC_X8dW9VBl52T15CsmPFPLBwi4Yx-eWYz0
http://tracking.clicknsend.gr/tracking/click?d=NW8d1ZT_yIq8u1k5-V5_-fGGBHnflY6fsOxoAB6saFhqEYYqFEPjS3xb1psKf9qSeavuiAuJQTS55RqziW1RkkxKrvAKa4pu2d4OPAegxRefyKQC-yg8pG-qRX66ZB7ziWCWSd0mz0cdEWr7tPQDyLVUGSHxKPRk3Cwalz0dH4fTqvuRXrA5ETm7YOoOW5xe4A2
mailto:adedy@adedy.gr
mailto:adedy1@adedy.gr


 Δελτίο Τύπου - Στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των υγειονομικών
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 00:00

Διαγραφή απο την λίστα

  
        

 3 / 3

http://tracking.clicknsend.gr/tracking/click?d=Ek51kz0DSiJj5Ic7mJYtISCT-9x5IKpxzw8bfByxHjKOWHCr0HrMMP88R5ECdOgVV1YS8U2-hxP6sKsOENrSGQ8r41UfAmzAUZAWe6BDjzrdwp3oZR8dHziBJ8MTL-sfJfobjHMPqqtcGttucVKv3NCI7JJWaS2piC5bg1AE9exw8WoOQrZW4kGlknKxg2n-QUZCOCpqoB43eQF3hnm1T8dTFdOWXSW66XhHULW1OSiOV5vdOMm91V7fPh1WHqx-VpDNFrXkg0Vb3V0OEpfdiDg8sRNVNonIxWH0DAA3UQC30

