Η «Θωράκιση» του ΕΣΥ από τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. ΜΕΘ ΠΓΝ Λάρισας: « Πρέπει να είχαμε 56
Νοσηλευτές και έχουμε 30!!» Υπάρχει «Πολιτική ευθύνη» κ. Μητσοτάκη;
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας κ. Κικίλιας, σε πρόσφατες δηλώσεις τους αναφέρονται
στις παρεμβάσεις που έκαναν για την «ουσιαστική Θωράκιση του ΕΣΥ» με το αναγκαίο προσωπικό, από την
αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Βέβαια, υπάρχει μια «μικρή» απόκλιση 5.394 προσλήψεων, όσο αφορά τα
στοιχεία που αναφέρουν ( 7000 λέει ο κ. Μητσοτάκης-12394 αναφέρει ο κ. Κικίλιας..) αλλά τα «ανεξάρτητα»
ΜΜΕ έχουν φροντίσει να το κρύψουν επιμελώς. Πιάνουν τόπο τα χρήματα της λίστας Πέτσα…
Όμως, έρχεται η ίδια η πραγματικότητα της καθημερινότητας του πολέμου που δίνουν οι «ήρωες με τις πράσινες
και άσπρες μπλούζες» στα Νοσοκομεία με τον Κορονοϊό και αποδεικνύουν τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό.
Ελλείψεις που υπονομεύουν τον αγώνα που δίνουν στις ΜΕΘ και στις Κλινικές οι εργαζόμενοι, υποχρεώνοντας
τους να «υπερβάλλουν εαυτόν» για να λειτουργήσουν οι αναγκαίες Κλίνες.
Χαρακτηριστική είναι η διαμαρτυρία ΟΛΩΝ των εργαζομένων ( από το κ. Καθηγητή έως το πιο απλό μέλος της
Ομάδας..) για τη κατάσταση που επικρατεί στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας, όσο αφορά το προσωπικό και τις
συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Λένε χαρακτηριστικά, όσο αφορά τη στελέχωση:
«Η ΜΕΘ covid-19 θα έπρεπε να απαριθμεί 56 εξειδικευμένους Νοσηλευτές υπό τη προϋπόθεση ενασχόλησης σε
ενιαίο χώρο. Αντί αυτού, τη δεδομένη στιγμή, εργάζονται 30 Νοσηλευτές σε 4 διαφορετικούς χώρους (σ. σ. Με 4
χώρους οι Νοσηλευτές έπρεπε να είναι 72…). Οι λιγοστοί αυτοί Νοσηλευτές έχουν επιφορτιστεί επιπλέον και με
την εκπαίδευση 18 ειδικευόμενων Νοσηλευτών ΜΕΘ, οι περισσότεροι εκ των οποίων προσήλθαν εν μέσω
Πανδημίας χωρίς καμία εργασιακή εμπειρία- πόσο μάλλον από ΜΕΘ. Ουσιαστικά κάνουν την πρακτική τους σε
συνθήκες μάχης.»
«Αυτή τη στιγμή ο αριθμός υπηρετούντων ιατρών είναι ίδιος με το Νοέμβρη του 2019 και αναλογικά με τις κλίνες
πολύ μικρότερος απ ότι στο πρώτο κύμα πανδημίας ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ», (σ. σ για
ενίσχυση με γιατρούς..) τονίζουν οι γιατροί και νοσηλευτές της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας
απευθυνόμενοι στο διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Και καταλήγουν, εκφράζοντας την αγωνία τους, αποδεικνύοντας για
άλλη μια φορά ότι « έχουμε ΦΩΝΗ κάτω από τις μάσκες».
«Η αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτεί επιπλέον διαθέσιμο προσωπικό. Λάβετε υπόψη ότι οι Γιατροί,
αλλά και το Νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό βρίσκονται ήδη σε πίεση και στα όρια εξουθένωσης(
burn-out) αφού η κατάσταση συνεχίζεται ως έχει, χωρίς επιπλέον βοήθεια.»
Αυτή η εικόνα στελέχωσης της ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας, είναι η σκληρή απάντηση της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
απέναντι σε όσα ισχυρίζονται στα «πρόθυμα» ΜΜΕ ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κικίλιας. Όταν μετά από 18 μήνες η
Κυβέρνηση της Ν.Δ δεν έχουν προσλάβει ούτε ΕΝΑ!! (1) ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ στην Υγεία, ούτε έχει εκδώσει
μία δική της Προκήρυξη για ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ότι τρέχει, η 2Κ/19 και 6Κ/2020 είναι του ΣΥΡΙΖΑ…). Ακόμα
και τώρα, σήμερα που οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε ΟΛΑ τα Νοσοκομεία, είναι διαπιστωμένες από
ΟΛΟΥΣ, η Κυβέρνηση, πιστή στις νεοφιλελεύθερες επιλογές της, αρνείται να προχωρήσει σε μια μεγάλη και
αναγκαία ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος με Μόνιμο Προσωπικό. Αντί αυτού, επιλέγει την ενίσχυση του με
την είσοδο Ιδιωτών και Συνταξιούχων Γιατρών, αλλά και λοιπού Ιδιωτικού Προσωπικού. Χαρακτηριστικό δείγμα
του «ενδιαφέροντος» της Κυβέρνησης της Ν.Δ για την ενίσχυση του ΕΣΥ είναι η μετατροπή των νέων Συμβάσεων
από 2ετής σε 1ετής. Καταλάβαμε όλοι…
Και καταλήγουν, οι εργαζόμενοι στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Λάρισας λέγοντας το αυτονόητο: «Υπάρχει κίνδυνος να
χαθούν ανθρώπινες ζωές λόγω εσφαλμένου σχεδιασμού και έλλειψης των αναγκαίων μέτρων
ασφάλειας.» ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Υ.Γ : Για το ότι η ΜΕΘ λειτουργεί με 30 Νοσηλευτές αντί για 56( ή 72..) , και δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ σχέδιο
ενίσχυσης με προσωπικό μέχρι τώρα, όπως λένε οι εργαζόμενοι, θα αναλάβει επιτέλους κάποιος την ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ; Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ; Η 5η ΥΠΕ; ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ; Περιμένουμε…

