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«Οι καρπαζοεισπράκτορες…»
Τα είχαμε χύμα, μας τα είπανε και τσουβαλάτα!
Δε φτάνει που η υποστελέχωση του ΕΣΥ είναι δραματική και οι
γιατροί έχουν γίνει λάστιχο με μετακινήσεις από νοσοκομείο σε
νοσοκομείο, δε φτάνει που πληθώρα συναδέλφων αναγκάζεται σε
υπερεφημέρευση για να καλύψει τα κενά του συστήματος και οι
συνθήκες εργασίας σε πολλά νοσοκομεία είναι δραματικές, τώρα η
κυβέρνηση κλείνοντας το μάτι υποδεικνύει τεχνηέντως τους γιατρούς ως
υπαίτιους για θανάτους εκτός ΜΕΘ.
Αντί να απολογούνται επειδή έπεσαν έξω σε όλες τις προβλέψεις
τους και να συναισθάνονται πού οδήγησε η διαχείριση του τουρισμού το
καλοκαίρι, αντί να αναλογίζονται πού κατέληξαν με τις παλινωδίες στο
ανοιγο-κλείσιμο της αγοράς και τη μη λήψη σοβαρών μέτρων για την
απρόσκοπτη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων, τώρα έχουν το θράσος
να παίζουν κρυφτούλι με το αν υπάρχουν ιατρικές ευθύνες για τις ΜΕΘ.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε -συντονισμένη σε απόλυτα
εκκλησιαστικό κλίμα- να προβεί σε πρόωρους πασχαλινούς εορτασμούς,
προχωρώντας για τους γιατρούς του ΕΣΥ από τα «Ωσαννά» στο
«Σταύρωσον αυτούς».
Αλήθεια όμως, τι απέγινε το περιβόητο σχέδιο της Επιτροπής -υπό
την προεδρία της κ. Κοτανίδου- για το Σχεδιασμό κλινών ΜΕΘ στην
επικράτεια, η σύσταση της οποίας «μετά βαΐων και κλάδων» είχε
ανακοινωθεί από πέρσι την άνοιξη; Θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το
σχετικό πόρισμα;
Θα ενημερώσει το υπουργείο Υγείας πόσα αιτήματα δέχτηκε το
ΕΚΕΠΥ για διακομιδή ασθενών σε κλίνες ΜΕΘ, πόσες διεκπεραίωσε και
πόσες έμειναν σε εκκρεμότητα λόγω έλλειψης κλίνης ΜΕΘ; Δε μπορούμε
να πιστέψουμε πως απ΄ όλη τη Βόρειο Ελλάδα που είχε 100% πληρότητα
υπήρξαν μόνο δύο περιστατικά από τη Δράμα που χρειάστηκε να
διακομιστούν στην Αθήνα.

Θα δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις κλίνες ΜΕΘ
ανά νοσοκομείο; Θα διευκρινίσει πόσες από αυτές είναι παλιές ΜΕΘ,
πόσες προέκυψαν από μετατροπή άλλων κλινών (στεφανιαίων μονάδων,
ΜΑΦ, ΜΟΧΑ, κτλ), και τελικά πόσες είναι καινούργιες κλίνες ΜΕΘ, που
θα παραμείνουν στο ΕΣΥ και στη μετα-Covid εποχή; Και το κυριότερο, θα
δώσει αναλυτικά στοιχεία ανά μονάδα για το προσωπικό (γιατρούς,
νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κοκ) που καλύπτουν αυτές τις κλίνες,
καθώς και τη σχέση εργασίας με την οποία απασχολείται το προσωπικό
αυτό;
Και μετά από αυτό, θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης ιατρών στο ΕΣΥ; Θα ανακοινώσει νέες
προσλήψεις προσωπικού; Και επιτέλους, θα προχωρήσει συντονισμένα
στη μονιμοποίηση των επικουρικών ιατρών -που υπηρετούν σε συνθήκες
εργασιακού εγκλωβισμού στο ΕΣΥ;
Και ακόμη περισσότερο, θα προχωρήσει στην εξίσωση για το 2021
σε ότι αφορά την εισφορά αλληλεγγύης των γιατρών του ΕΣΥ με τους
ιδιώτες, ή οι «ήρωες» του ΕΣΥ είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού;
Θα προχωρήσει σε σοβαρές αυξήσεις του ιατρικού μισθολογίου ή θα
πρέπει να αρκεστούμε στην «κοινωνική αναγνώριση», που όμως δεν
τρώγεται;
Ας σταματήσει η κυβέρνηση να παίζει κρυφτούλι με τις ευθύνες
τις δικές της και των άλλων; Φαίνεται ότι καλόμαθε από τον τρόπο με
τον οποίο διαχειρίζεται την επιτροπή των λοιμωξιολόγων και ψάχνει
παντού για εύκολους καρπαζοεισπράκτορες.
Ε, δε θα τους περάσει! Εκτός από την προσωπική ευθύνη ή την
επαγγελματική ευθύνη, υπάρχει και η πολιτική ευθύνη.
Αλλά το κυριότερο υπάρχει και λίγη τσίπα, που δυστυχώς φαίνεται ότι
εξέλειπε. Σημεία των καιρών…
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