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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη της 24ωρης απεργίας ΟΕΝΓΕ στις 24 Σεπτεμβρίου 2020

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τον αγώνα των Νοσοκομειακών Γιατρών, για την υπεράσπιση και την αναβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, καθώς και την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Η Κυβέρνηση μετά το πρώτο κύμα πανδημίας με επικοινωνιακή καταιγίδα ισχυρίζονταν πως έχει θωρακίσει το ΕΣΥ με μέσα, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Δυστυχώς, το δεύτερο και ήπιο, ακόμα, κύμα της πανδημίας έδειξε πως το αφήγημα κατέρρευσε. Ελλείψεις υλικών, κρεβάτια ΜΕΘ ανεπαρκή, προσωπικό ελλιπές.

Η Κυβέρνηση παρότι αξιοποίησε πολιτικά τον αγώνα των υγειονομικών και τα καλά αποτελέσματα που είχε στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας, εν τούτοις δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της για αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Έτσι το κορυφαίο αίτημα των γιατρών για επαρκή στελέχωση κλινικών και μονάδων με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι επίκαιρο και επιτακτικό.

Απαιτούμε:

    1. Προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
    2. Καμιά απόλυση συμβασιούχου προσωπικού αλλά άμεση μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
    3. Αύξηση των κλινών στις ΜΕΘ.
    4. Πληρωμή δεδουλευμένων χωρίς υπερεφημέρευση που οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση.
    5. Μαζικά τεστ με προτεραιότητα στην υγειά πρόνοια, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, στις κλειστές δομές.
    6. Επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας πρόνοιας σε ενιαίο κρατικό σχεδιασμό.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη να πάρουν μέρος ΜΑΖΙΚΑ στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Νοσοκομειακών Γιατρών και εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12:00, στο Υπουργείο Υγείας για να διαδηλώσουμε για τα δικαιώματα των λειτουργών και των χρηστών της Υγείας.

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

Δελτίο Τύπου - PDF
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