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Θέµα: «Αεροβαπτίσεις εκπαιδευτικών επιδοµάτων σε ... bonus»
Τις τελευταίες ηµέρες γίναµε µάρτυρες σε ακόµη µια πρωτοτυπία από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία «αεροβαφτίζει» εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για τους συναδέλφους του Ε.Κ.Α.Β., σε χορήγηση επιδόµατος προς
αυτούς, επιχειρώντας εκ νέου να σπείρει τη διχόνοια µεταξύ των επαγγελµατιών
υγείας.
Ύστερα από το ηθικό επίδοµα το οποίο έλαβαν οι Νοσηλευτές κατά τη
διάρκεια του Πάσχα, αλλά και εν γένει την κατακλυσµιαία συγκοµιδή
επιβραβεύσεων από την Πολιτεία, παρέµειναν και πάλι µόνοι τους στην αρένα
της πανδηµίας, χωρίς να είναι ενταγµένοι στα Β.Α.Ε., χωρίς κλάδο Νοσηλευτών
του Ε.Σ.Υ., υποστελεχωµένοι, ψυχοσωµατικά εξουθενωµένοι, κακοπληρωµένοι
και παραπλανηµένοι από τις ανεκπλήρωτες πολιτικές δεσµεύσεις.
Ακόµα και το επιχείρηµα της άρσης των κανονικών αδειών, λανθασµένα
και άτοπα χρησιµοποιήθηκε από την Πολιτεία για να «χρυσώσει» το άκαµπτο
κλίµα µεταξύ του Υπουργού Υγείας απέναντι στους Νοσηλευτές, τους οποίους
εξακολουθεί να αρνείται να συναντήσει παρά τα αλλεπάλληλα αιτήµατά τους.
Σ’ αυτόν τον αγώνα όµως, οι Νοσηλευτές δεν είναι µόνοι πλέον, καθώς
είναι µαζί τους όλοι οι ασθενείς, οι οικογένειες τους και το σύνολο της κοινωνίας,
της οποίας οι επιταγές για την ουσιαστική και έµπρακτη αναγνώριση του έργου
των Νοσηλευτών, παραµένουν ακάλυπτες, διαιωνίζοντας τόσο τον παθολογικό

παραλογισµό των περασµένων δεκαετιών, όσο και τον πάγιο πολιτικό εµπαιγµό
απέναντι στους Νοσηλευτές.
Όσο πολιτικό θράσος έχετε, ώστε να κοιτάτε στα µάτια τους Νοσηλευτές,
όταν κόβετε κορδέλες εγκαινίων… τόσο περισσότερο θάρρος αποκτούν οι
Νοσηλευτές για να διεκδικήσουν µέχρι τέλους τα δίκαια αιτήµατά τους:
1. Ένταξη των Νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.
2. Δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ.
3. Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων (επικουρικού προσωπικού και
Ο.Α.Ε.Δ.).
4. Μονιµοποίηση των ειδικευοµένων Νοσηλευτών.
5. Χορήγηση ειδικών κινήτρων και ειδικών ευνοϊκών ρυθµίσεων για τους
Νοσηλευτές.
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