ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ !!!
Αμετανόητοι...!!!!
Την στιγμή που δεν υπάρχουν τον κορωνοιο για τα νοσοκομεία και το
προσωπικό, και εχουν βγει 400 συνάδελφοι μας σε καραντίνα, ενώ αλλοι 70
νοσούν, και ο κύριος Τσιόδρας λέει πως θα γίνονται τεστ μόνο σε
συμπτωματικους ασθενείς γιατί δεν υπάρχουν αρκετά αντιδραστήρια (;;), η
κυβέρνηση της ΝΔ επιχορηγεί τις ιδιωτικές κλινικές με 30.000.000 ευρώ για
να κάνουν τεστ κορονοιου!!!! Η ιδια εξέταση στο δημόσιο τομεα μπορει να
γίνει με το 1/10 αυτών των χρημάτων!
Παράλληλα η κυβέρνηση συμφώνησε και πέρασε στην ΠΝΠ να δώσει ο
ΕΟΠΥΥ ΔΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ στους κλινικάρχες που θα διαθέσουν
κρεβάτια ΜΕΘ από τις κλινικές τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωναϊού!!!(δηλαδή από 800 ευρώ στα 1600 ευρώ ημερησίως!!!!!).
Χρήση λόγω πανδημίας των 80 ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ για 60 ημέρες:
1600Χ80Χ60=7.680.000 ευρώ στους κλινικάρχες από το δημόσιο ταμείο.
Και όλα αυτα διαδραματιζονται σε μια επιδημία που ευτυχώς μέχρι τώρα
έχει μια ήπια διασπορά.
Υπήρχε λοιπόν άπλετος χρόνος για λειτουργία διαγνωστικών τεστ στα κατά
τόπους νοσοκομεία, για θωράκιση των υγειονομικών με τα απαραίτητα και
ενδεδειγμενα μέτρα ατομικής προστασίας μιας και οι Υγειονομικοί δεν
μπορούν να μείνουν σπίτι, κινδυνευοντας όχι μόνο να νοσησουν αλλά
παράλληλα να γίνουν οι άμεσοι διανομείς και διασπορεις του ιου.
Υπήρχε αρκετός χρόνος να ενεργοποιηθεί επιτέλους η έτοιμη από τον ΙΟΎΛΙΟ
προκήρυξη χιλιάδων μονίμων θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραιατρικου,
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά περιορίστηκε σε μερικές θέσεις
επικουρικων... διότι ο ευσεβής τους πόθος ήταν και θα είναι να ξεπουληθει
το ΕΣΥ ως εμπόρευμα στην ιδιωτική κερδοφορία, χωρίς τα βαρίδια του, που
δεν είναι άλλο από τις μόνιμες θέσεις των εργαζομενων, κάτι που το βιωσαμε
ως ΡΟΔΟΠΑΙΟΙ ένα μήνα πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, όταν πρόλαβαν
και μεταλαξαν εν μια νυκτί τον Νομικό χαρακτήρα του νοσοκομειου μας από
δημόσιο σε ιδιωτικό... γιαυτό όμως θα λογαριαστουμε αργότερα μιας και
τώρα δεν είμαστε μόνοι, την απαράδεκτη αυτή νομοθετική ρύθμιση η ίδια η
κοινωνία θα την ακυρώσει !!!!
Που χάθηκαν όλοι αυτοί που διαφήμιζαν διακαώς τα περίφημα
ΑΠΟΤΥΧΗΜΈΝΑ μοντελα ΣΔΙΤ.. σε ποια λαγούμια κρυφτηκαν σήμερα !!!

Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά..συναμα επιστρατεύουν
διάφορους λαγούς, επικινδυνες οδηγίες του ΕΟΔΥ, τον πρόεδρο του
πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου εξαγνιζοντας τις ΙΔΙΩΤΙΚΌΠΟΙΉΣΕΙΣ, σήμερα
επιστρατευουν ένα άλλο πειθήνιο, ταξικά διασπαστικο όργανο τους, την
περίφημη ΕΝΕ το μακρύ τους χέρι, το οποίο αντί να διεκδικεί μαζικές μόνιμες
θέσεις υγειονομικών, μέτρα ατομικής προστασιας, ειδικές μάσκες, στολές και
όχι χαρτοπετσέτες.. παροτρύνει ανέργους ιατρούς και νοσηλευτές στον
εθελοντισμό.. Όλους αυτούς τους μανδαρίνους που ομνύουν αυτές τις
πολιτικές.. τους στέλνουμε ένα ηχυρο μήνυμα... Ας αφήσουν τους
εθελοντισμους για τους προσκόπους και τα χειροκροτηματα για τις θεατρικές
αίθουσες.... Μια συντεταγμενη πολιτεία πρέπει να έχει στα σεντούκια της
όλα εκείνα τα εφόδια για να υπερασπιστεί το κοινωνικο κράτος
Η πεταλούδα του Κορωνοιου που πέταξε από την Κίνα θα γίνει σπίθα που θα
κάψει τα σπαρτα στον κάμπο του αδηφάγου νεοφιλελευθερισμου που
έσπειρε η σχολή του ΣΙΚΆΓΟΥ και του FREEDMAN... και όταν με το καλό
ξεπεράσουμε αυτή την κρίση τίποτα δεν θα είναι σαν εχθές.. διότι θα
βρισκόμαστε πλέον ώριμοι και συνάμα συγκλονισμενοι μπροστά στο
γύρισμα της ιστοριας !!!
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

