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Παίρνουμε την υπόθεση της υπεράσπισης της υγείας
και της ζωής μας στα χέρια μας.

Το Σωματείο εργαζομένων ΓΝ Δράμας έγκαιρα είχε προειδοποιήσει για το δεύτερο κύμα της
πανδημίας , ώστε να παρθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια της υγείας του λαού μας .
Όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, η κυβέρνηση ενώ είχε τον αναγκαίο χρόνο, δεν έλαβε
υπόψη τα αυτονόητα αφήνοντας ανοχύρωτο το σύστημα υγείας .
Στο νοσοκομείο μας λειτουργούμε στα όριά μας, σφίγγουμε τα δόντια μας να αντέξουμε για τους
ασθενείς μας . Αναδεικνύουμε την ανυπαρξία της κυβέρνησης διεκδικώντας τα αναγκαία όπλα, ώστε
να πολεμήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό, αποδεικνύοντας την αυτοθυσία μας, αφού πάνω από 65
συνάδελφοι νοσούν όπως και εκατοντάδες συγγενείς μας που ήρθαν σε επαφή μαζί μας .
Η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Τρεις κλινικές έχουν μετατραπεί σε covid19 με 136
ασθενείς να νοσηλεύονται κάνοντας υπέρβαση των προβλεπόμενων κλινών (108). Ήδη έχουμε
δεκάδες νεκρούς. Καθημερινά διασωληνώνουμε ασθενείς. Εκατοντάδες ασθενείς συνωστίζονται στα
επείγοντα χωρίς να διασφαλίζονται απόλυτα από βροχές κρύο κτλ , με αναμονή που πολλές φορές
ξεπερνά τις έξι ώρες.
Η Π.Ε. Δράμα είναι η τρίτη σε όλη την χώρα , με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα περιστατικά .
Παίρνουμε την υπόθεση της υπεράσπισης της υγείας και της ζωής μας στα χέρια μας,
γιατί βιολογικά δε θα αντέξουμε για πολύ καιρό .
Ξέρουμε ότι λαός μας στηρίζει τους υγειονομικούς!
Το εισπράττουμε καθημερινά! Ο λαός μας έχει δείξει υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης τηρώντας
όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Χάρη σε αυτόν κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος στο πρώτο κύμα
της πανδημίας. Αναγνωρίζει ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με λιγοστά μέσα και υποδομές εξαιτίας της κυβερνητικής
ανευθυνότητας.

Στηρίζει τα αιτήματά μας, τον αγώνα που δίνουμε, γιατί ξέρει ότι είναι πρώτα από όλα δική του
υπόθεση, γιατί ξέρει ότι αφορά την υγεία και τη ζωή του.
Για αυτό καλούμε να παλέψουμε μαζί με τον λαό μας, τα Σωματεία και Συλλόγους του νομού
μας , για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Έστω και τώρα επιβάλλεται άμεσα να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος
Διεκδικούμε :
•
Να προσληφθούν με έκτακτη ρύθμιση σε μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ όλοι οι
γιατροί που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση 2018 – 2020, χωρίς επιλογή, μόνο με γρήγορο έλεγχο
τυπικών προσόντων.
•
Με την ίδια διαδικασία να γίνουν οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού
υγειονομικού προσωπικού. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άμεσα διαθέσιμοι υγειονομικοί, όπως
αποδεικνύεται από τις αιτήσεις για μόνιμες και επικουρικές θέσεις
•
Να μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό που, σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε, είναι τα
ίδια φυσικά πρόσωπα που κάνουν αιτήσεις για μόνιμες θέσεις,
•
Επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγείας και ένταξη τους στον κρατικό σχέδιο για την
αντιμετώπιση της επιδημίας
•
Ένταξη των αυτοαπασχολούμενων γιατρών στον σχεδιασμό για αντιμετώπιση της επιδημίας,
με τους ίδιους εργασιακούς και μισθολογικούς όρους με τους νοσοκομειακούς γιατρούς
•
Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος. Ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλων
όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
Οι υγειονομικοί του δημόσιου συστήματος υγείας ταυτόχρονα με τη μάχη που δίνουμε στο πλευρό
των ασθενών θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να διεκδικούμε μέτρα προστασίας
της υγείας και της ζωής του λαού μας, με ΟΠΟΙΟΝ τρόπο απαιτείται.

Δε θα τα καταφέρουν να μας φιμώσουν. Η φωνή κάτω από τις μάσκες ακούγεται κάθε μέρα πιο
δυνατά, πιο αποφασιστικά, πιο απαιτητικά!
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