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Θέµα: «Αίτηµα υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS
- CoV-2 και επαναφορά χρονικής παράτασηςπεριοριστικών µέτρων στις
14 ηµέρες στους Νοσηλευτές-τριες»

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Οµοσπονδία του Εθνικού
Συστήµατος

Υγείας

(ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.

–

Ε.Σ.Υ.),

αποτελεί

δευτεροβάθµια

συνδικαλιστική οργάνωση, υπαγόµενη στις διατάξεις του Νόµου 1264/1982.

Καθηµερινά βρίσκεται στο πλευρό των σκληρά δοκιµαζόµενων
συναδέρφωνπου βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της µάχης κατά της
πανδηµίας του COVID-19,σας επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν την πρωτοφανή υγειονοµική κρίση, την οποία
βιώνουν όλοι οι επαγγελµατίες υγείας και η οποία κλονίζει συθέµελα το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, το οποίο οι Νοσηλευτές ηρωικά στηρίζουν µε όλες τους
τις δυνάµεις, µε γνώµονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας
της υγείας των Νοσηλευτών-τριών, στο πεδίο της πρόληψης και της
µετάδοσης του COVID – 19 στην ευρύτερη κοινότητα, αιτούµεθα την
καθιέρωση της υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου
SARS-CoV-2 για τους Νοσηλευτές-τριες, επί εµφάνισης παθολογικής
συµπτωµατολογίας, µε σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση του SARS-CoV-2 και
την αποµόνωση – περιορισµό τους, για την πρόληψη µετάδοσης του ιού στο
εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.Επίσης αιτούµεθα
την περαιτέρω επέκταση του υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου
SARS-CoV-2 στους Νοσηλευτές-τριες, κατά την επάνοδο στην υπηρεσία
τους (µετά τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισµό και πριν την ανάληψη
καθηκόντων), προκειµένου να διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικοί στον COVID –
19.

Επιπλέον, σας αναφέρουµε ότι από την καθηµερινή επικοινωνία της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µε τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία (ΣΥ.ΝΟ.), προκύπτει ότι
το υπάρχον υποστελεχωµένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξουθενωµένο,
ενώ όπως γνωρίζετε υπάρχουν ήδη ύποπτα κρούσµατα µεταξύ των
νοσηλευτών-τριών, µε ενεργή παθολογική συµπτωµατολογία. Ωστόσο, επειδή
οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για το γενικό πληθυσµό προβλέπουν ως ελάχιστο
χρονικό διάστηµα περιορισµού και αποµόνωσης των ύποπτων κρουσµάτων,
τις δεκατέσσερις (14) ηµέρες,θεωρούµε ως αυτονόητο και δεδοµένο, το ίδιο
επιστηµονικό κριτήριο να ισχύει και για τους Νοσηλευτές – τριεςτων οποίων η
υγεία δεν είναι δυνατόν να αποτιµάται ως λιγότερο σηµαντική. Για το σκοπό
αυτό αιτούµεθα την επέκταση της συγκεκριµένης άδειας περιορισµού και

αποµόνωσης για τους Νοσηλευτές-τριες(ως ειδική αναρρωτική άδεια) από
επτά (7), σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες, όπως ισχύει για όλους τους πολίτες.

Με γνώµονα την προστασία της Δηµόσιας Υγείας, θεωρούµε ότι τα
προαναφερόµενα αιτήµατά µας, αποτελούν µονόδροµο για τη διασφάλιση της
υγείας των Νοσηλευτών-τριών, όσο και των υπολοίπων επαγγελµατιών
υγείας και κατά συνέπεια όλων των Πολιτών.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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