Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αττικό Νοσοκομείο: Που πας ρε
Καραμήτρο…
Μετά από κάθε στραπάτσο στη Βουλή, οι επικοινωνιολόγοι του Κυριάκου, του προτείνουν τη
«φυγή προς τα εμπρός» με θέματα της καθημερινότητας, που θα κρίνουν και τις επόμενες
εκλογές
Το ίδιο έκανε το Γενάρη του 2017, όπου μετά το στραπάτσο με τη καταψήφιση του κοινωνικού
μερίσματος στη Βουλή, επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό, το ίδιο κάνει και τώρα, μετά το
στραπάτσο με τη ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, επισκέφθηκε το Αττικό Νοσοκομείο.
Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως δυστυχώς η κατάσταση που είδε στο Αττικό
Νοσοκομείο δεν είναι αντάξια ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Ελλάδα του 2019.
«Ράντζα στους διαδρόμους, λίγοι νοσηλευτές, εξοπλισμός ο οποίος δεν δουλεύει. Ένα
νοσοκομείο κόσμημα σε μια δύσκολη περιοχή της Αττικής, το οποίο δυστυχώς ακολουθεί μια
πτωτική πορεία. Δεν πρόκειται να ισχυριστώ ότι όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τα
τελευταία 4 χρόνια, προφανώς πολλά είναι παλιά. Έχει έρθει, όμως, η ώρα να αντιμετωπιστούν
δραστικά, με μια τολμηρή παρέμβαση η οποία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα
υγείας έτσι ώστε να γίνει επιτέλους ένας ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ πρωτοβάθμιας
φροντίδας και της φροντίδας που οι ασθενείς αναζητούν στα νοσοκομεία» δήλωσε ο κ.
Μητσοτάκης ο οποίος ευχαρίστησε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου - γιατρούς, νοσηλευτικό
προσωπικό και υποστηρικτικό προσωπικό, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν
για να μπορέσουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς.
Ποιος τα λέει αυτά; Ο κ. Μητσοτάκης!!!!, που επί Κυβερνήσεων Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ έπραξαν τα εξής:
Παρέλαβε η Κυβέρνηση της Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ το Δεκέμβρη του 2012, να εργάζονται στην Υγεία 94.164
και φεύγοντας το Γενάρη του 2015 άφησε 79.533 να εργάζονται στην Υγεία. ΔΗΛΑΔΗ 14.631
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ!!! Στα Νοσοκομεία , Κ.Υ, ΕΚΑΒ, Πρόνοια,
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ (1)!!! ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
Μέσα σε μια νύχτα έδιωξαν 2500 Γιατρούς της Άθμιας, κατάργησαν το 80% των Δομών , δίνοντας
ουσιαστικά την Α΄θμια στους Ιδιώτες. ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, Η Α΄ΘΜΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ!!!

Έκλεισαν 7 Νοσοκομεία , κατάργησαν 1100 κλίνες ( τα ράντζα που βλέπουμε σήμερα!!!) και
έβαλαν σε Διαθεσιμότητα 1665 Εργαζόμενους από τα Νοσοκομεία αυτά!!, ενώ συνολικά από τα
Νοσοκομεία καταργήθηκαν 10.000 κλίνες και 9.000 θέσεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν!!!!
Μείωσαν με το Μισθολόγιο που έφτιαξε τους Μισθούς από 25-35% ,μονιμοποίησαν τις
Μνημονιακές περικοπές συνδέοντας βαθμό-μισθό, πάγωσαν τις ωριμάνσεις, συνδέοντας εξέλιξη
με ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!!
Έφτιαξαν μια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για να κάνουν ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, με το 15% των εργαζομένων στην Υγεία (
10.000!!!) να τίθενται σε καθεστώς ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ!!
Μείωσαν κατά 40% τις δαπάνες για την Υγεία, οδηγώντας τα Νοσοκομεία σε λειτουργική
κατάρρευση, να αναστέλλονται τακτικές λειτουργίες, να ζητιανεύουν σύρριγγες και γάζες…..
ΑΦΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2.500.000 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, θύματα των
Μνημονιακών πολιτικών. ΕΝΩ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΑ ΕΣΤΕΛΝΑΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!!! ( Συνολικές οφειλές στην Εφορία 28.000.000 και στα Νοσοκομεία 150.000.000,
που τα ΔΙΕΓΡΑΨΕ η «καταστροφική» Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ…)
Και συνεχίζει ακάθεκτος ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ όταν με τις δηλώσεις του στη ΔΕΘ και στα ΜΜΕ μιλάει για:
Μείωση των δαπανών για το Δημόσιο.
Αναστολή των πενιχρών αυξήσεων στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Αναστολή των προγραμματισμένων προσλήψεων. Ότι η χώρα χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις
και όχι κρατικές προσλήψεις!!
Ιδιωτικοποιήσεις Υπηρεσιών και στρατηγική εκχωρήσεων (outsourcing) στον Ιδιωτικό Τομέα:
Καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσίου.
Και το κερασάκι στη τούρτα:
«Επαναφορά της Αξιολόγησης!!!! ( με το περίφημο 15% για διαθεσιμότητες-απολύσεις!!!) και της
κινητικότητας με ένα σύστημα που θα επιβραβεύει τους καλύτερους και θα αξιοποιεί το
ανθρώπινο δυναμικό του με ευελιξία για να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες της
κοινωνίας».
Η εμφανής προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη -ο εκφραστής των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων και
Μνημονιακών πολιτικών, πολιτικές που αμφισβητούν το Δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας, τη
μονιμότητα στο Δημόσιο, που υποστηρίζουν τον Ιδιωτικό Τομέα , συρρικνώνοντας και
διαλύοντας το Ε.Σ.Υ- να δείξει ένα «φιλολαϊκό» προφίλ-με επισκέψεις σε δομές Υγείας- δεν
περνάει στους εργαζόμενους στην Υγεία. Δεν έχουμε «μνήμη χρυσόψαρου» και θα το
διαπιστώσουν σύντομα όλοι όσοι – μέσω αντιστοίχων παρεμβάσεων και δράσεων, όπως η
πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ- επιδιώκουν να κάνουν «delete» στις Μνημονικές Πολιτικές που
άσκησαν ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της Υγείας.
Υ.Γ: Περιμένουμε από τους «αγωνιστές του Κινήματος» και τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ) να πούνε δύο κουβέντες για την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Αττικό, που θυμίζει «την
επιστροφή του δολοφόνου, στο τόπο του εγκλήματος». Μάλλον θα περιμένουμε μάταια…

