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Θέµα: «Χωρίς αναστολή… εξελίσσεται η επισφαλής λειτουργία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας»
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της εφαρµογής του µέτρου της αναστολής εργασίας, για το
οποίο έχουµε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή µας ως µέτρο εφαρµογής της
υποχρεωτικότητας στους υγειονοµικούς, αλλά και έχουµε επανειληµµένως
ενηµερώσει και καταγγείλει τις τραγικές συνέπειες τις οποίες θα επιφέρει στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, επανερχόµαστε και σας ενηµερώνουµε κατόπιν
πληθώρας καταγγελιών από τα µέλη µας, πανελλαδικά, ότι οι Υπηρεσίες Υγείας
βρίσκονται οριακά πριν τη πλήρη διάλυσή τους, καθώς το υγειονοµικό
προσωπικό και ειδικά οι Νοσηλευτές είναι πλήρως εξουθενωµένοι, ως
αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης υποστελέχωσης.
Δυστυχώς το συγκεκριµένο εργασιακό περιβάλλον είναι τοξικό και η
πολιτική υγείας που ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας λανθασµένη. Η αναστολή
εργασίας στους Νοσηλευτές ελλοχεύει κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία των
Τµηµάτων, καθώς µέρος από το έµπειρο Νοσηλευτικό προσωπικό πιθανόν να
αποχωρήσει, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται µε επιπλέον εργασία οι
εναποµείναντες Νοσηλευτές, οι οποίοι θα κληθούν να εκπαιδεύσουν παράλληλα
συναδέλφους µέσω του επικουρικού προσωπικού. Η δεδοµένη δε, ασάφεια και
µη έκδοση έγγραφων οδηγιών για τη διαχείριση της όλης πρωτόγνωρης

κατάστασης για τα δεδοµένα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ανά Υπηρεσία,
έρχεται να ολοκληρώσει και να ενταφιάσει όλες τις προσπάθειες των
υγειονοµικών, οι οποίες για µια ακόµη φορά εξανεµίστηκαν, όπως και οι
«Ήρωες», µαζί µε τις στολές τους.
Στις Υπηρεσίες Υγείας δεν περισσεύει κανείς, όλοι έχουν καθοριστικό
ρόλο για την έκβαση της υγείας των ασθενών, ανεξαρτήτως πάθησης. Για να
επιτευχθεί όµως αυτό, θα πρέπει οι Νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελµατίες υγείας
να εργάζονται σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο να προάγει και
να εξελίσσει την επιστήµη τους, ώστε να προστατεύουν τη Δηµόσια Υγεία και να
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκπροσωπώντας τους Νοσηλευτές του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, παραµένει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των
αρµόδιων φορέων, στο πλαίσιο του υγιή συνδικαλισµού και της διαφάνειας,
ώστε να συµβάλλει στην εύρεση υποχρεωτικών λύσεων κι όχι υποχρεωτικών
αναστολών εργασίας.
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