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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΣΥΝΟ µε αφορµή τον θεσµοθετηµένο εορτασµό της
12ης Μαΐου ως της ηµέρας του Νοσηλευτή, δράττεται της ευκαιρίας να στηλιτεύσει τον
προσχηµατικό χαρακτήρα της εν λόγω επετείου, καταγγέλλοντας παράλληλα τους
βασικούς υπεύθυνους για τα πάµπολλα και συνεχώς επιδεινούµενα προβλήµατα του
χώρου της Υγείας.
Οι Νοσηλευτές λοιπόν, δεν γιορτάζουν στις 12 Μαΐου.
Οι Νοσηλευτές αγωνίζονται νυχθηµερόν και δίνουν και τη ζωή τους ακόµα, µέσα σε ένα
εξαθλιωµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, µε νοσοκοµεία χωρίς προσωπικό και µε τεράστιες
ελλείψεις σε υλικά, µε µία Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας η οποία σχεδιάζεται και
ξανασχεδιάζεται και που τελικά είναι ανύπαρκτη και µε µια µεταρρύθµιση των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας η οποία έχει “τραβήξει χειρόφρενο”.
Οι Νοσηλευτές δεν γιορτάζουν στις 12 Μαΐου.
Γιατί να γιορτάσουν άραγε;
•

Επειδή, βλέπουν καθηµερινά τους συνανθρώπους τους στοιβαγµένους,
ταλαιπωρηµένους για ώρες στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για µια
εξέταση ρουτίνας, λόγω ανεπάρκειας ανταπόκρισης της ΠΦΥ;

•

Επειδή, οι κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείες παραµένουν κλειστές λόγω
έλλειψης Νοσηλευτών και Γιατρών και πεθαίνουν οι ασθενείς µπροστά στα µάτια
τους;

•

Επειδή, βλέπουν ψυχικά ασθενείς να διασχίζουν τη χώρα µέσα σε περιπολικά ως
κρατούµενοι, µε ανυπαρξία κλινών σε αρκετές επαρχιακές πόλεις ή εκεί που
υπάρχουν να µην επαρκούν;

•

Επειδή, η υποχρηµατοδότηση των µονάδων υγείας, τους έχει οδηγήσει σε αγώνα
δρόµου από τµήµα σε τµήµα για τη εύρεση µιας σύριγγας και σε αγορά των
απαραιτήτων πολλές φορές ιδίοις εξόδοις;

•

Επειδή, έχουν τη χαµηλότερη στελέχωση ανά κλίνη παγκοσµίως, νοσηλεύοντας
ένας Νοσηλευτής 40 και 50 ασθενείς ανά βάρδια;

•

Επειδή, οι απολαβές τους έχουν µειωθεί πάνω από 30% και χρόνο µε το χρόνο µε
τη φοροεπιδροµή που επιχειρείται, µειώνονται ακόµη περισσότερο;

•

Επειδή, η συνταξιοδότηση µε αξιοπρεπείς όρους κατάντησε να αποτελεί όνειρο;
Οι Νοσηλευτές λοιπόν, δεν γιορτάζουν.

Αγωνίζονται καθηµερινά να επιβιώσουν ως επαγγελµατίες και να φροντίσουν όσο
µπορούν περισσότερο τους συµπολίτες τους, µε µια Πολιτεία αδιάφορη και παντελώς
ανίκανη να επιλύσει ακόµα και το παραµικρό καθηµερινό πρόβληµα ενός εθνικού
συστήµατος υγείας που σαπίζει αβοήθητο.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

Αριστείδης Δάγλας

Ο Γ. Γραµµατέας

Γεώργιος Αβραµίδης

