ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ"
ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ.
Την Τετάρτη 2/12/09 πραγματοποιήθηκε κατάληψη των γραφείων της Διοικήτριας του
Νοσοκομείου Σπηλιοπούλειο "Αγία Ελένη", Κας Αγγελικής Αβούρη, από μέλη της ΠΑΣΥΝΟ
– ΕΣΥ, διαμαρτυρόμενα για την μετακίνηση σε διοικητικές θέσεις τεσσάρων νοσηλευτών
του νοσοκομείου.
Οι τέσσερις αυτοί νοσηλευτές αντιστοιχούν στο 1/5 του νοσηλευτικού προσωπικού του
νοσοκομείου, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις νοσηλευτών στα νοσηλευτικά ιδρύματα
τείνουν να ξεπεράσουν σε μεγέθος την ένταση του κύματος πανδημίας της νέας γρίπης
ΑΗ1Ν1.
H ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προάσπιση των συμφερόντων των
νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύστασης της.
Ως εκ τούτου, όπου οι προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις της -που κινούνται στα
πλαίσια του Δικαίου- συναντούν την αδιαλλαξία των διοικήσεων των νοσοκομείων, θα
παρεμβαίνει άμεσα και δυναμικά, επιδιώκοντας την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
υπέρ των μελών της.
Την ίδια ώρα που το πληγωμένο ΕΣΥ καλείται να αντισταθεί στη μεγαλύτερη πανδημία
γρίπης που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται τρομακτική έλλειψη
νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία δείχνει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Απόδειξη γι’αυτό αποτελεί και η κατάθεση ερώτησης στη βουλή από τον βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Ν. Χανίων Μ. ΣΚΟΥΛΑΚΗ με αριθμ. Πρωτ, Αρ. Πρωτ.: 1876 - 2/12/2009 ο οποίος
αναφέρει πως ακόμα και μετά τις 4/10/09, ημέρα των τελευταίων εθνικών εκλογών,
πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 54 μετατάξεις νοσηλευτικού προσωπικού σε διοικητικές
κυρίως θέσεις, από διοικήσεις συγκεκριμένων Υ.ΠΕ.
Κι αυτό, παρά το υπ .αρ. ΔΥ1δ/ΓΠ ΟΙΚ 135096/12-10-2009 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης όπου αποφασίστηκε η αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών στις
Υγειονομικές Περιφέρειες και στους φορείς αρμοδιότητας τους (νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,
μονάδες κοινωνικής φροντίδας, κ.λ.π.), είτε αφορά ΝΠΔΔ είτε ΝΠΙΔ.
Δυστυχώς 60 μέρες μετά την αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας, την ίδια ώρα που το κύμα
πανδημίας της νέας γρίπης ετοιμάζεται να πλήξει το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, το ΕΣΥ
παραμένει βυθισμένο σε βαθειά κρίση, ανήμπορο να αντιδράσει και να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των καιρών.
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας είχαμε εκφράσει από το βήμα
αυτό τους προβληματισμούς μας για τα όσα συμβαίνουν στον πολύπαθο χώρο της υγείας.
Δυστυχώς στο διάστημα που μεσολάβησε, τίποτα δεν άλλαξε.
Τίποτα που να μας πείσει για τον διαφορετικό τρόπο σκέψης της νέας ηγεσίας.
Αντ’αυτού βλέπουμε απλώς να έχει αλλάξει απόχρωση ο κομματισμός και οι καινούργιοι
κομματικοί-συνδικαλιστικοί συμβουλάτορες της νέας ηγεσίας, να έχουν επιβάλει ένα
τεχνητό εμπάργκο στην επικοινωνία της με όλους τους υπόλοιπους συνδικαλιστικούς
φορείς, πλην όσων διαθέτουν τις απαραίτητες κομματικές συστάσεις.

Θεωρούμε πως η στάση της νέας ηγεσίας βρίσκεται σε εντελώς λάθος δρόμο, πως οι
κομματικές συμπεριφορές είτε των προηγούμενων ετών, είτε των προηγούμενων
δεκαετιών, είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας.
Διαπιστώνεται επίσης, παραμονές του 2010, πως αυτό που απασχολεί τη νέα ηγεσία του
ΥΥΚΑ, είναι περισσότερο η ενίσχυση της κομματικής βεντέτας των προσφάτως
αφυπνισμένων συνδικαλιστικών συμβουλατόρων της, παρά η επικοινωνία και η
συνεργασία με όλους τους φορείς που εκπροσωπούν το χώρο της υγείας.
Το ΕΣΥ είναι βαθειά πληγωμένο από ανάλογες συμπεριφορές του παρελθόντος, οι οποίες
δυστυχώς δείχνουν να επαναλαμβάνονται.
Αυτό το βαθειά πληγωμένο ΕΣΥ, καλείται να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο κύμα πανδημίας
των τελευταίων ετών.
Θέλουμε παρ’όλα αυτά να ελπίζουμε πως θ’αντέξει, κόντρα στις όποιες απαισιόδοξες
ενδείξεις.
Σε κάθε περίπτωση πάντως , θα πρέπει να γίνει κατανοητό, πως το φιλότιμο και μόνο
των εργαζομένων δεν είναι αρκετό πλέον για να στηρίξει το ΕΣΥ, η δε συνεχής επίκλησή
του, μοιάζει με τεράστια υπεκφυγή και αδιαφορία για τις ανάγκες τους, οι οποίες
κακοποιούνται, παραμελούνται και διαστρέφονται βάρβαρα τα τελευταία χρόνια.
Ας έχουν υπ’όψιν οι εκάστοτε κυβερνώντες, πως η συνεχής και χρόνια παραμέληση των
αναγκών αυτών, αντανακλά στην ίδια την κοινωνία, η δε καταφυγή σε κομματικάσυνδικαλιστικά υποπόδια, δημιουργεί τις συνθήκες της νέας έκρηξης.
Πολύ περισσότερο δε όταν το πλήγμα και η επιβάρυνση που αναμένεται να δεχθεί το ΕΣΥ
εξαιτίας της νέας γρίπης, θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερα τη δραματική κατάσταση
που επικρατεί σ’αυτό.
Μακάρι, μαζί με τα συντρίμια του κομματισμού που θα αφήσει η επέλαση της πανδημίας,
να μην αντικρίσουμε και τα συντρίμια του ίδιου του ΕΣΥ.
Το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ

