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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Τομέα Υγείας της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αργολίδας

Θέμα: «Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου: Χτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου»
Η πανδημία αποτελεί χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο γεγονός του αιώνα μας. Έχει ήδη επηρεάσει
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα, και ήρθε να
μας θυμίσει ότι η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή του ανθρώπου και δεν πρέπει να γίνεται
αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος. Ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο την τεράστια σημασία
των δημοσίων συστημάτων υγείας στην προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών.
Τα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου, όλη αυτή την περίοδο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους σε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές, προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στους
πολίτες της Αργολίδας. Οι εργαζόμενοι σε αυτά λειτούργησαν ακούραστα και με αυταπάρνηση, σε
συνθήκες, πρωτοφανείς και βγήκαν νικητές. Τους χρωστάμε κάτι περισσότερο από ένα απλό ευχαριστώ.
Δεν αρκούν τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια και οι αόριστες υποσχέσεις.
Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, επίσης, ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έπαψαν να υπάρχουν τα
υπόλοιπα νοσήματα. Δυστυχώς οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας προκάλεσαν ασφυκτική πίεση στο
σύστημα υγείας και κάθε άλλο πρόβλημα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το αποτέλεσμα είναι η χώρα μας να
μετρά απώλειες από άλλα αίτια, υπερδιπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι τεράστια η ευθύνη
της Κυβέρνησης γιατί εμμένοντας στις δογματικές ιδεοληψίες της για συρρίκνωση του δημόσιου τομέα,
δεν ενίσχυσε τα Νοσοκομεία και έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η πανδημία αργά ή γρήγορα θα υποχωρήσει. Τα Νοσοκομεία
του Άργους και του Ναυπλίου θα επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας όμως υπάρχουν σημαντικά
κενά σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλα σχεδόν τα τμήματα του παθολογικού, του παιδιατρικού και του
χειρουργικού τομέα. Τα κενά αυτά θα γίνουν ακόμα περισσότερα με τις επικείμενες συνταξιοδοτήσεις σε
αυτό το χρόνο. Είναι αδιανόητο να εφημερεύει ένα Νοσοκομείο, για έναν ολόκληρο νομό, και να μην
υπάρχουν στην εφημερία βασικές ειδικότητες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει αυτήν την περίοδο με την
Παιδιατρική.
Καλούμε τους αρμόδιους να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ενίσχυσή τους για
να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές...

