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Δελτίο τύπου του τμήματος Υγείας

Με πάνω από 1500 κρούσματα ημερησίως και ενώ η κατάσταση βρίσκεται πλέον εκτός ελέγχου, η
κυβέρνηση της ΝΔ χωρίς ίχνος ντροπής για την πλήρη ανικανότητα που επέδειξε εδώ και οκτώ μήνες,
περιορίστηκε για μια ακόμη φορά στην ανακοίνωση περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση του 2ου
κύματος της πανδημίας. Μέτρα που, παρά την αναγκαιότητα τους, θα φέρουν περαιτέρω φτωχοποίηση
μεγάλων κομματιών της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή δεν συνοδεύονται από επαρκή μέτρα στήριξης
όσων πλήττονται.
Παρά τις μεγαλόσχημες υποσχέσεις της, η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύεται πιο απροετοίμαστη και
ανίκανη από ποτέ μέσα στην υγειονομική κρίση. Η μείωση των χειρουργικών επεμβάσεων κατά 80%
στις περιοχές υψηλού κινδύνου, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη για την τραγική αμέλεια που επέδειξαν
Υπουργείο Υγείας και κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα αφήνοντας ανέτοιμο το ΕΣΥ εν μέσω
πανδημίας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντί να ενισχυθεί με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
δίνει τη μάχη με “δανεικό” προσωπικό που μετακινείται από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο ενώ οι κλίνες
ΜΕΘ παρότι...διπλασιάστηκαν, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι, τα Νοσοκομεία της
Θεσ/νίκης καλούνται με άνωθεν εντολές να προχωρήσουν σε αεροδιακομιδές ασθενών σε Νοσοκομεία
άλλων πόλεων αφού πλέον αδυνατούν να νοσηλεύσουν ασθενείς λόγω πληρότητας των ΜΕΘ. Ενώ στο
σύνολο σχεδόν της χώρας, επιλέγεται η πολιτική του αποκλεισμού της συνήθους νοσηρότητας από τις
δομές του ΕΣΥ.
Η κυβέρνηση είναι πλέον έκθετη γιατί άφησε εδώ και μήνες ανοχύρωτο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Όσο και αν επικαλείται την ευρωπαϊκή διάσταση της υγειονομικής κρίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη
για τα μέτρα στήριξης που όφειλε να πάρει αλλά δεν πήρε, στο όνομα μιας΄εμμονικήςκαι ιδεοληπτικής
πολιτικής για λιγότερες δαπάνες στην υγεία. Φέρνει έτσι την ελληνική κοινωνία, αντιμέτωπη με τη
μεγαλύτερη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Και πολύ σύντομα
θα βρεθεί υπόλογη για τα αδιέξοδα που δημιούργησε η ολιγωρία και η ανικανότητά της.

