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Θέµα: «Η κακή πολιτική υγείας µπορεί να παίξει ρόλο, ακόµα και στην
επιβίωση..των Νοσηλευτών»
Με αφορµή τις πρόσφατες απαξιωτικές δηλώσεις του Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας στο Νοµό Μαγνησίας Κώστα Μαραβέγια, ο οποίος διαβάζοντας ένα
γραπτό µήνυµα, ξεκίνησε να επιρρίπτει ευθύνες στους Νοσηλευτές και στο Νοσηλευτικό
Προσωπικό αδιακρίτως και µε «ελαφρά τη καρδία» για την κατάσταση στα ελληνικά
νοσοκοµεία, διαµαρτυρόµαστε έντονα και καταγγέλλουµε κάθε προσπάθεια
µικροπολιτικής και εξυπηρέτησης κοντόφθαλµων συµφερόντων, µε την «όλως
τυχαία αναφορά» στο Γενικό Νοσοκοµείο της περιοχής εκλογής του Βουλευτή,
στις πλάτες των πραγµατικών ηρώων και στυλοβατών του ΕΣΥ, διαχρονικά, όσο
και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκπροσωπώντας χιλιάδες Νοσηλευτές του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, οι οποίοι µάχονται καθηµερινά µε αυταπάρνηση προσφέροντας τα
µέγιστα στο συνάνθρωπο, πολλές φορές µε πενιχρά µέσα, µεγάλες ελλείψεις
ανθρώπινου δυναµικού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού και ανεπαρκών κτιριακών
υποδοµών, ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, για ένα Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, το οποίο διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας, απαξιώνουν
µεθοδευµένα και προοδευτικά, όπως έγινε και χθες στη Βουλή των Ελλήνων, από τον
συγκεκριµένο Βουλευτή. Η ευθύνη που έχουν οι Νοσηλευτές και το Νοσηλευτικό
Προσωπικό είναι να υπηρετούν µε αξιοπρέπεια και ήθος την επιστήµη την οποία
επέλεξαν να ακολουθήσουν, ώστε να είναι δίπλα στους συνανθρώπους τους και να
προασπίζονται τη Δηµόσια Υγεία, προς όφελος της κοινωνίας.
Καθώς την ηµιµάθεια, δυστυχώς τη συναντάµε στα έδρανα της Βουλής, απ’ ότι
διαπιστώσαµε, θα θέλαµε να διατυπώσουµε ξεκάθαρα προς κάθε πολιτική κατεύθυνση
ότι η ευθύνη για την κατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι ξεκάθαρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Προς επίσηµη γνώση κι όχι µέσω γραπτών µηνυµάτων φίλων και γνωστών…
Οι οφειλές των κανονικών αδειών και των ρεπό των Νοσηλευτών ανέρχονται

κατά µέσο όρο σε εκατοντάδες και όλοι τους έχουν αγγίξει τα όρια της σωµατικής και
ψυχικής εξουθένωσης εργαζόµενοι ακατάπαυστα.
Τα προγράµµατα εργασίας των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της χώρας
συντάσσονται κατά παρέκκλιση των ελάχιστων προδιαγραφών στελέχωσης του πδ
88/1999 και οι διπλές βάρδιες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
Οι ευπαθείς οµάδες νοσηλευτών αναγκάζονται να εργάζονται, όντας
εκτεθειµένοι διότι «δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναµικό», η υποστελέχωση είναι τραγική.
Οι Νοσηλευτές ως οι πλέον χαµηλόµισθοι, έχουν δαπανήσει χιλιάδες ευρώ από
το υστέρηµά τους για τη φύλαξη των τέκνων τους, γιατί δεν ενεκρίθησαν οι άδειες
ειδικού σκοπού κατά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών µονάδων και ήταν
υποχρεωµένοι να βρίσκονται στην υπηρεσία τους, µιας και δεν νοσηλεύουν εξ’
αποστάσεως, αλλά επί κλίνης (χαλασµένης και µη).
Υπάρχουν νοσηλευτές δε συναντούν τις οικογένειες τους για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, για λόγους προστασίας της υγείας τους και νοσηλευτές που έχουν νοσήσει
και δεν είχαν καν την πολυτέλεια να αναρρώσουν πλήρως πριν την επιστροφή τους.
Κυρίως όµως -και πραγµατικά θλιβόµαστε γιατί κατά το µέρος αυτό οι
δηλώσεις του Βουλευτή αποτελούν έως και ύβρι- καθώς υπήρξαν συνάδελφοί
µας που κατέληξαν, χάνοντας τη µάχη µε τη ζωή, µολυνόµενοι από το φονικό ιό
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Επιπλέον για το ενηµερωτικό σκέλος της υπόθεσης ο Νοµοθέτης σαφώς και
έχει φροντίσει για την υποβολή παραπόνων των νοσηλευόµενων πολιτών µέσω των
Γραφείων Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και των
προβλεπόµενων διαδικασιών. Στις διαδικασίες αυτές δεν περιλαµβάνεται η άκριτη και
ανέλεγκτη παρουσίαση επιστολών απευθείας σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό ούτε η
συλλήβδην σπίλωση ολόκληρου κλάδου επιστηµόνων υγείας, ούτε η διαστρέβλωση της
πραγµατικότητας των ελληνικών νοσοκοµείων.
Η δε συζήτηση για την αξιολόγηση την οποία οι Νοσηλευτές υποστηρίζουµε µε
θέρµη κι αυτό αποδεικνύεται από τους χιλιάδες τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών και
διδακτορικών διατριβών, δηλώνουµε ευθαρσώς ότι κανείς νοσηλευτής δεν τη
«φοβάται» καθώς άπαντες εργάζονται µε αυταπάρνηση και ηρωισµό, και επιπλέον είναι
αν µη τι άλλο ανεπίκαιρη όταν αυτή τη στιγµή στα νοσοκοµεία συνάνθρωποί µας
µάχονται για τη ζωή τους!
Δηλώνουµε λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουµε οι Νοσηλευτές, αντί να ανταµειφθούν
για την τεράστια συνεισφορά τους να θυσιαστούν στο βωµό µικροπολιτικών
συµφερόντων, καλώντας παράλληλα οποιονδήποτε πολίτη ανεξαρτήτως αξιώµατος…
να περάσει έστω ένα µισάωρο στο ΤΕΠ ενός ελληνικού Νοσοκοµείου για να
διαπιστώσει τι σηµαίνει «πόλεµος» και τι «ήρωας» και απαιτούµε την άµεση
αποκατάσταση της αλήθειας και την ανάκληση των προκλητικών και γεµάτων
αγνωµοσύνη δηλώσεων.

Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για όλες τις παθολογικές καταστάσεις που
βιώνουν οι Νοσηλευτές και οι επαγγελµατίες υγείας µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής ηµιµάθειας και των µικροπολιτικών συµφερόντων.
«Η κακή πολιτική υγείας, ανέκαθεν διαδραµάτιζε και διαδραµατίζει
αρνητικό ρόλο στη στήριξη και στην εξέλιξη του Δηµόσιου Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, τόσο όµως… όσο χρειάζεται για να ενδυναµωθεί και να ενισχυθεί το
Ιδιωτικό Σύστηµα Υγείας?... όπως θα µπορούσε κάλλιστα να αναφέρει σε µήνυµα
του κάποιος φίλος και γνωστός…».
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µέσα από τον υγιή συνδικαλισµό, καταδικάζει τις εν
λόγω δηλώσεις, οι οποίες πλήττουν το κύρος και την επιστηµονικότητα των
Νοσηλευτών και εκµηδενίζουν τον ανιδιοτελή και άοκνο αγώνα τους. Απαιτούµε την
άµεση ανάκλησή τους.
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