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Μετά την εμφάνιση 150 νέων κρουσμάτων COVID-19 στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Πόρτο Χέλι, ο
διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ με έγγραφα του στις 22/4 και στις 23/4, εξαιρεί από τις εφημερίες στο Κ.Υ
Κρανιδίου τους γιατρούς του Π.Π.Ι. Σπετσών (υπάγεται στο Κ.Υ Κρανιδίου).
Η απόφαση λήφθηκε μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Σπετσών στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
και στην διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ και μετά από την παρέμβαση βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, οι
οποίοι ζητούσαν την εξαίρεση από τις εφημερίες των γιατρών του Π.Π.Ι Σπετσών με την επίκληση του
κινδύνου μετάδοσης και διασποράς του ιού από το Κρανίδι στις Σπέτσες.
Ταυτόχρονα η υποτιθέμενη ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό του Κ.Υ Κρανιδίου που εξήγγειλε η ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας με 6 γιατρούς, δεν αφορούσε νέες προσλήψεις αλλά μετακινήσεις γιατρών από
ήδη τραγικά υποστελεχωμένες δημόσιες μονάδες υγείας.
Συγκεκριμένα μετακινήθηκαν 2 μικροβιολόγοι από το Νοσοκομείο Ναυπλίου και 2 γενικοί γιατροί από
το Κ.Υ Λυγουριού, οι οποίοι λόγω παλιότερων παρόμοιων αποφάσεων «κάλυψης κενών διά
μετακινήσεων» καλύπτουν δομές υγείας του Άργους και του Ναυπλίου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών είναι να αποδυναμωθεί αντί να ενισχυθεί το Κ.Υ Κρανιδίου σε μία
τόσο κρίσιμη στιγμή. Επίσης να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Κ.Υ Λυγουριού.
Η Ε.Γ της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε απαιτεί:
1. Την ανάκληση της απόφασης του διοικητή της 6ης ΔΥΠΕ, η οποία όχι μόνο στερείται
οποιασδήποτε επιστημονικής και υγειονομικής λογικής αλλά και «χαϊδεύει» συντηρητικά
ξενοφοβικά αντανακλαστικά.

Ρωτάμε: οι κάτοικοι των Σπετσών κινδυνεύουν σε περίπτωση που οι γιατροί του Π.Π.Ι Σπετσών
προσβληθούν από κορονοϊό κατά τη διάρκεια των εφημεριών τους στο Κ.Υ Κρανιδίου και δεν
κινδυνεύουν από την καθημερινή αναγκαστική τροφοδοσία του νησιού που αφορά όλα τα αγαθά;
Επιπλέον με αυτή του την απόφαση, ο διοικητής της 6ης ΔΥΠΕ αφήνει να πλανώνται σκιές σε βάρος
συναδέλφων, ότι συναινούν σε ενέργειες που έρχονται σε σύγκρουση με τον κώδικα ιατρικής
δεοντολογίας και την ηθική υποχρέωση που έχουμε σα γιατροί να προσφέρουμε σε όλους τις
υπηρεσίες μας χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικής θέσης.
2. Να σταματήσει άμεσα η “αιμορραγία” της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Νομού προς τα
Νοσοκομεία Άργους – Ναυπλίου.
3. Άμεση κάλυψη των κενών των Κέντρων Υγείας Κρανιδίου και Λυγουριού, των Κέντρων Υγείας και
των Νοσοκομείων Άργους – Ναυπλίου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
4. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού στη δομή
προσφύγων στο Πόρτο Χέλι:
-Συνεχείς απολυμάνσεις των χώρων, χορήγηση υλικών ατομικής υγιεινής στους φιλοξενούμενους.
-Στελέχωση του ιατρείου με το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
-Άμεσα να ξεκινήσει η οργανωμένη μεταφορά των υγιών προσφύγων και μεταναστών σε άλλη
κατάλληλη δομή, δίνοντας προτεραιότητα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

