Κυβέρνηση Ν.Δ- Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης: Νέα Εγκαίνια ΜΕΘ χωρίς ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Νοσηλευτών και Ιατρών(!!). Στο ίδιο έργο θεατές…
Σήμερα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, εγκαινιάζει 18 Κλίνες ΠΡΟΚΑΤ ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου,
Δωρεά της Επιτροπής «Ελλάδα 21», με την ευγενή χορηγία των 4 συστημικών Τραπεζών. Στην «επικοινωνιακή
φιέστα» του κ. Μητσοτάκη και της κ. Αγγελοπούλου που θα είναι παρούσα, το ΝΤΕΚΟΡ συμπληρώνουν οι
απαραίτητοι Γιατροί και Νοσηλευτές, ΜΕΤΑΚΙΝΗΜΕΝΟΙ από άλλες ΜΕΘ του Νοσοκομείου (Εγκαυμάτων, ΜΕΘ Α,
Β) με ένα μικρό αριθμό προσφάτως προσληφθέντων (ημερών..) επικουρικών νοσηλευτών. Εκτός από το ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ Προσωπικό που απαιτείται (10-12 Γιατροί, 60-72 Νοσηλευτές..) εκτός λειτουργίας είναι και ο αναγκαίος
νέος Υποσταθμός Ρεύματος(!!) που χρειάζεται για να υποστηρίξει τη λειτουργία της ΜΕΘ με το αναγκαίο test να
γίνεται την Δευτέρα 26/4..
Για τις ανάγκες των νέων Κλινών ΜΕΘ, από Δωρεές ή Επεκτάσεις, η Κυβέρνηση στις 30/5/2020, νομοθέτησε τη
σύσταση 500 Θέσεις Ιατρών και 1000 Θέσεις Νοσηλευτών. Για το Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, συστάθηκαν μέχρι
τώρα ΜΟΝΟ 6 Θέσεις ΜΕΘ στις 16/3 (ενώ ήδη Κυβέρνηση-Υπουργείο κατασκεύαζαν ήδη τις 18 Κλίνες ΜΕΘ..)
χωρίς να έχει προκηρυχτεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ μέχρι σήμερα. Ενώ στην προκήρυξη 5/2/2021 προβλέπονται ΜΟΝΟ 2
Θέσεις ΜΕΘ(!!), που προφανώς δε φτάνουν για να ενισχύσουν ούτε για τις ήδη λειτουργούσες ΜΕΘ Α κ Β, που
έχουν αναπτύξει αυξημένες κλίνες. Ενώ, δεν έχει προκηρυχθεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ(!!) θέση νοσηλευτών, από τις 1.000 που
θα έπρεπε να συστήσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ. Είναι προφανές ότι τις νέες 18 Κλίνες ΜΕΘ μπορεί να τις εγκαινιάζει
σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η ΠΛΗΡΗΣ λειτουργία τους, που αποδεικνύεται τόσο αναγκαία, θα αργήσει πολύ να
έρθει. Δυστυχώς με ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ της Κυβέρνησης της Ν.Δ και του κ. Μητσοτάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ…
Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση και η Διοίκηση να μην έχουν φροντίσει για την ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΟΝΙΜΗ στελέχωση της
ΜΕΘ, αλλά η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια «πρώτη ευκαιρία» για να επισκευαστούν τα παρτέρια, τα
πεζοδρόμια και οι κάδοι απορριμμάτων(!!) του Νοσοκομείου. Θυμίζοντας, σε όσους έχουν πάει φαντάροι, τις
γνωστές «στρατηγικές», η Διοίκηση του Νοσοκομείου τις προηγούμενες μέρες φύτεψε εκατοντάδες λουλούδια,
άλλαξε τις σπασμένες πλάκες των πεζοδρομίων, έβαλε παγκάκια(!!) και έφερε καινούργιους κάδους (έμειναν με
νάιλον κλειστοί, μέχρι σήμερα…) και έβαψε κτήρια(!!). Βέβαια, όχι σε όλο το Νοσοκομείο, αλλά μόνο στη διαδρομή
που θα περνούσε ο Μωυσής κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα τη «ευχάριστη διαδρομή» συμπλήρωσε ομάδα μελών της
ΔΑΚΕ, που ντυμένοι με άσπρες μπλούζες, περίμεναν ως «εργαζόμενοι» της ΜΕΘ» για τις απαραίτητες επευφημίες
τον κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς, τους επισκίαζαν οι φωνές και οι ντουντούκες από τη μαζική κινητοποίηση των
Εργαζομένων. Για την περίσταση υπήρχε σε ετοιμότητα δωμάτιο VIP(!!). Πόσο τραγελαφικό φαντάζει αυτό σε
ένα ΕΣΥ που η παρούσα κυβέρνηση απαξιώνει!! Όπως ακριβώς και στην πανδημία: στην καταστροφή και
στο επείγον ΜΟΝΟ ένα δημόσιο σύστημα υγείας έρχεται αρωγός!!
Απέναντι στη «κυβερνητική φιέστα» οι εργαζόμενοι με το Σωματείο είχαν οργανώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας
που θα γινόταν στη Πύλη του Νοσοκομείου με Απόφαση της Γ.Σ, και άλλων Συνδικαλιστικών Φορέων (ΕΔΟΘ,
ΕΝΙΘ) για να αναδείξει τις ελλείψεις και τα μεγάλα προβλήματα του Νοσοκομείου και να δοθεί σχετικό Υπόμνημα. Η
Αστυνομία, με άνωθεν εντολή, τους απώθησε βιαία(!!) εκτός του Νοσοκομείου, στο απέναντι πεζοδρόμιο, και
προσπάθησε να τους κρύψει με ένα αστυνομικό τείχος(!!) για μην τους δει και τυχόν χαλάσει η «ζαχαρένια» του κ.
Μητσοτάκη και της κυβερνητικής κουστωδίας του. Πέρα δε από την άρνηση να δει το Σωματείο Εργαζομένων,
διαμήνυσε μέσω της Διοίκησης ότι δεν θα πάρει ούτε το σχετικό Υπόμνημα, που είχε ετοιμάσει το Σωματείο.
Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, η υποκρισία και ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη για τους
«ήρωες με τις πράσινες και άσπρες μπλούζες». Από τα χειροκροτήματα, τις «ευγνωμοσύνες και το σεβασμό» στα
διαγγέλματα και τις συνεντεύξεις, περάσαμε με ευκολία, στην απαξίωση, στις διώξεις και την παραπομπή στη
Δικαιοσύνη και στο «δεν θέλω να σας δω…». Γεγονός που βιώνουμε ήδη από τη πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας ( έχει να μας δει πάνω από χρόνο..) αλλά και από τις «υποσχέσεις- δεσμεύσεις»που έχουν ξεχαστεί ήδη.
Όπως η Ένταξη στα ΒΑΕ, οι Προκηρύξεις Μόνιμου Προσωπικού, η αύξηση της χρηματοδότησης...
Υ.Γ : Για άλλη μια φορά, η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) έδειξε τη στήριξη της στη Κυβέρνηση της Ν.Δ.
Παρά το ότι συνδικαλιστικοί φορείς (ΕΔΟΘ-ΕΝΙΘ) πήραν αποφάσεις συμμετοχής στη κινητοποίηση του Σωματείου,
η ΠΟΕΔΗΝ, όχι μόνο δεν πήρε αντίστοιχη απόφαση συμμετοχής και καλέσματος, αλλά τα τοπικά στελέχη τους
έλαμψαν δια της απουσίας τους. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη…

