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Θέμα: «Σοβαρές καταγγελίες ιατρών, που μετατίθενται σε
νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος».
Κοινοβουλευτική ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη
Κικίλια κατέθεσαν 21 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία του βουλευτή
Αχαΐας κ. Κώστα Μάρκου, με αφορμή τις σοβαρές καταγγελίες νοσοκομειακών
ιατρών μετά τις πρόσφατες έκτακτες μετακινήσεις τους από νοσοκομεία της Αθήνας
σε νοσηλευτικές δομές της Βόρειας Ελλάδος, οι οποίες ουσιαστικά υποδηλώνουν, ότι
αντί της επίταξης ιδιωτικών κλινικών, ουσιαστικά διενεργείται επίταξη ιατρών. Στον
πυρήνα του προβλήματος, βρίσκεται και πάλι η ίδια πραγματικότητα: προχειρότητα
και σχεδόν εγκληματική ανευθυνότητα στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας,
παντελής απουσία κυβερνητικού πλάνου και οργανωτικού σχεδίου.
Τα πραγματικά περιστατικά, που συνοδεύουν τις εν λόγω μετακινήσεις,
σοκάρουν : όσοι ιατροί μετακινήθηκαν δε γνώριζαν εκ των προτέρων το νοσοκομείο,
στο οποίο μετακινούνται, τελούν σε πλήρη άγνοια του χρονικού διαστήματος για το
οποίο ισχύει η μετακίνηση, απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή ενημέρωση για το
θέμα της σίτισης και διαμονής τους. Χαρακτηριστικό είναι πως, σύμφωνα με τις
καταγγελίες οι ιατροί μπαίνουν σε ένα πούλμαν μαζί με άλλους συναδέλφους τους
και έπειτα από το ταξίδι προς τα βόρεια της χώρας ξεκινά η «διανομή» τους σε
νοσοκομεία (η 4η ΥΠΕ καλύπτει τη Μακεδονία και τη Θράκη), δυσχεραίνονται
υπερβολικά στην ανεύρεση τόπου διαμονής (χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει την
προτροπή ενός διοικητή νοσοκομείου να διαμείνουν οι ιατροί σε κρεβάτια του
εφημερίου) με αποτέλεσμα να διανυκτερεύουν σε ξενοδοχεία με δικά τους έξοδα, ενώ
τα ίδια ισχύουν και για τη σίτισή τους.
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Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση για τα αυτονόητα: σε ποια ακριβώς
νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος αλλά και συνολικά της Επικράτειας έχουν
διαπιστωθεί ελλείψεις και υπάρχουν πραγματικές ανάγκες για άμεση μετακίνηση
ιατρών και πώς αποτυπώνονται οι ελλείψεις αυτές αριθμητικά; Σε ποιες ειδικότητες
αφορούν οι ελλείψεις αυτές και ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ιατρών που έχουν
ήδη μετακινηθεί; Σε ποια συγκεκριμένα νοσοκομεία έχουν διενεργηθεί οι
μετακινήσεις και ποιο είναι ο χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύσουν αυτές; Με
ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των ιατρών; Τέλος, πρόκειται να λάβουν τα
οδοιπορικά τους ή αμοιβή για εκτός έδρας υπηρεσία καθώς και αν θα υπάρξει
πρόβλεψη κονδυλίου για προκαταβολή των σχετικών ποσών;
Για την ώρα, η λίστα των κυβερνητικών παραλείψεων στο χώρο της υγείας
μακραίνει, μετρώντας χιλιάδες νεκρούς και δοκιμάζοντας τα όρια της αντοχής των
υγειονομικών ενώ η εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίζεται συθέμελα. Για πόσο
ακόμα;
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