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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΤΕΑ y ΛΡΓΗΤΓτΊ

ΑΠΟΑϋγτ^Λ EnrpAP^fc-Fyii
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Ol ΙΑΤΡΟΙ TOV ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

αμφιςιας

Καταγγελία για τεράστιες ελλείψεις

Περιφέρονται
από νοσοκομείο
οε νοσοκομείο
» Σύμφωνα με την

ΠΟΕΔΗΝ, «για μια σειρά από

σοβαρές παθήσεις οι ασθενείς

γίνονται μπαλάκι από το ένα

Νοσοκομείο στο άλλο,

λόγω έλλειψης Ιατρών
και κλινικών»

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Με 
«δανεικούς» γιατρούς,

χωρίς μηχανήματα για
διαγνωστικές εξετάσεις

και δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους, 

εφημερεύουν τα δημόσια
νοσοκομεία της Αττικής. Σύμφωνα
μάλιστα με στοιχεία που έδωσε
χθες στη δημοσιότητα η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων 

στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), 

«για μια σειρά
από σοβαρές παθήσεις
οι ασθενείς γίνονται
μπαλάκι από το ένα
Νοσοκομείο στο άλλο,
λόγω έλλειψης Ιατρών 

και κλινικών».
Η αναμονή για εξέταση 

σε εφημερεύοντα
Νοσοκομεία, αναφέρει 

η ΠΟΕΔΗΝ, μπορεί 

να ξεπεράσει τις 10

ώρες για ασθενείς που
προσέρχονται μόνοι
τους ή με συγγενείς.

Την ίδια στιγμή, στη λίστα αναμονής 

του ΕΚΑΒ για Μονάδα Εντατικής 

θεραπείας (ΜΕΘ) βρίσκονται 

καθημερινά κατά μέσο όρο
40 Ασθενείς. «Μόνο οι 2 Ασθενείς
εξ αυτών βρίσκουν κρεβάτι κατά το
πρώτο 24ωρο», σημειώνει η Ομοσπονδία 

υπογραμμίζοντας ότι «οι
υπόλοιποι 38 δίνουν άνιση μάχη
με το χρόνο, παραμένοντας διασω-
ληνωμένοι σε απλούς θαλάμους

Το ΕΚΑΒ στο Λεκανοπέδιο 

της

Αττικής -τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ-

«επιβαρύνεται

με χις συνεχείς διακομιδές 

Ασθενών από

εφημερεύον Νοσοκομείο 

οε άλλο εφη-

μερεύον λόγω ελλείψεων 

Ιατρών ειδικοτήτων 

και κλινικών

Νοσηλείας. Δυστυχώς πολλοί εξ
αυτών χάνουν τη μάχη για τη ζωή» .

Καταγγέλλει δε ότι αναβάλλονται
δεκάδες τακτικές χειρουργικές
επεμβάσεις στα Νοσοκομεία, επειδή 

στη συνέχεια οι χειρουργημένοι
ασθενείς χρειάζονται ΜΕΘ και δεν
υπάρχουν. Κλειστές παραμένουν
ωστόσο 200 κλίνες ΜΕΘ.

Το ΕΚΑΒ στο Λεκανοπέδιο της
Αττικής -τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ- «επιβαρύνεται 

με τις συνεχείς διακομιδές 
Ασθενών από εφημερεύον

Νοσοκομείο σε άλλο εφημερεύον
λόγω ελλείψεων Ιατρών ειδικοτήτων 

και κλινικών ακόμη και στα
εφημερεύοντα κύρια Νοσοκομεία
κορμός». Καθημερινά κυκλοφορούν 

55-60 Ασθενοφόρα πρωί -
απόγευμα και 28-30 το βράδυ.

Τα περισσότερα όμως, υποστηρίζει 

η Ομοσπονδία,
έχουν διανύσει τουλάχιστον 

900.000χιλιόμετρα! 
Και σημειώνει ότι

στο Νομό Αττικής αντιστοιχεί 

1 ασθενοφόρο
ανά 100.000 κατοίκους
ενώ στις άλλες χώρες
της ΕυρωπαίκήςΈνω-
σης (διεθνή πρότυπα)
αντιστοιχεί 1 Ασθενοφόρο 

ανά 30.000 κατοίκους.

Η ΠΟΕΔΗΝ θα
συμμετάσχει στο Συλλαλητήριο 

το Σάββατο
10.9.2016τοαπόγευμα

στην ΔΕΘ ενώ έχει προγραμματίσει 
και Πορεία Σωτηρίας την Παρασκευή 

9.9.2016, επτά χιλιομέτρων 

με τίτλο «το Καραβάνι της
Υγείας».

Η πορεία θα εκκινήσει από το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θεσσα-
λονίκη^πις 7.00πμ, θα διέλθει από
τα Νοσοκομεία θεαγένειο, ΑΧΕ-
ΠΑ, Γεννηματά, Αγ .Δημήτριος και
θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας 

Θράκης.
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Στο κόκκινο οι μονάδες Υγείας της Λέσβου
Λουκέτο στην ψυχιατρική κλινική Εγκαταλελειμμένα άλλα τμήματα και τα Κέντρα Υγείας

Η έλλειψη καθαριότητας στα Κέντρα Υγείας οφείλεται στη λήξη και μη ανανέωση της σύμβασης των εταιρειών

ΤϊκΑΝΘΗΙ ΠΑΖΙΑΝΟΥ

Η έλλειψη κινήτρων για την κάλυψη

μιας θέσης γιατρού στις μονάδες

Υγείας της Λέσβου έχει προκαλέσει

πολλά προβλήματα τα τελευταία

χρόνια με κορυφαίο το
πρόσφατο λουκέτο στην ψυχιατρική

κλινική του Νοσοκομείου
Μυτιλήνης Βοστάνειο Η τελευταία

ψυχίατρος και διευθύντρια
της κλινικής χρειάστηκε να λείψει
με αναρρωτική άδεια και χωρίς
κανέναν εναπομείναντα ψυχίατρο
το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου

αποφάσισε να αναστείλει

τη λειτουργία του τμήματος
μέχρι να βρεθεί νέο προσωπικό

Εκτός αυτού οι ελλείψεις
εντοπίζονται και σε άλλα τμήματα
του νοσοκομείου καθώς και στα
Κέντρα Υγείας τα οποία βρίσκονται

εγκαταλειμμένα σύμφωνα
με το προσωπικό τους αφού εδώ
και μήνες δεν έχουν προσωπικό
καθαριότητας

Προκείμενου να μην οδηγηθεί
σε λουκέτο το ψυχιατρικό του
νοσοκομείου εδώ και 15 μέρες
η διοίκηση προχώρησε σε πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αλλά δεν ανταποκρίθηκε κανένας

γιατρός αναφέρει στην Κ
η εκπρόσωπος των εργαζομένων
στο διοικητικό συμβούλιο Μαρία
Γέραλη Εκτός από τη διευθύντρια
του ψυχιατρικού εργαζόταν παλιότερα

ακόμα μία ψυχίατρος η
οποία όμως παραιτήθηκε για να
επιστρέψει στην πατρίδα της
Από την άλλη ο στρατιωτικός ψυχίατρος

που είχε προσληφθεί με
μπλοκάκι δεν θέλησε να ανανεώσει

τη συνεργασία του με το
Βοστάνειο Δεν είχαμε άλλη

επιλογή από το να προχωρήσουμε
σε αναστολή εξηγεί η κ Γέραλη
επισημαίνοντας ότι αν χρειαστεί
κάποιος να εισαχθεί στην κλινική
με εντολή εισαγγελέα χωρίς γιατρό

δεν γίνεται Σε αυτή την περίπτωση

και με δεδομένη την

Η χρηματοδότηση τον
Νοσοκομείου Μυτιλήνης

μειώθηκε από τα
10,9 εκατ ευρώ το 2015
στα 9 εκατ το 2016

αναστολή πρέπει νοσηλευτεί σε
κατάλληλη κλινική της Αθήνας
Παρέμβαση για το θέμα έκανε και
ο υπεύθυνος του Τομέα Υγείας
της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής
Λάρισας Χρήστος Κέλλας Ακόμη
μια κλινική δημόσιου νοσοκομεί¬

ου επί υπουργίας Ξανθού Πο
λάκη έκλεισε επκτήμανε και σχολίασε

Τι θα απογίνουν οι νοσηλευόμενοι

ασθενείς της κλινικής
Αυτήν την ψυχιατρική μεταρρύθμιση

σχεδιάζουν Η διάλυση στη
δημόσια Υγεία επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ συνεχίζεται
Τόσο η κ Γέραλη όσο και ο

πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών
ΕΣΥ Λέσβου Στρατής Παυλής
επισημαίνουν στην Κ ότι τα
κίνητρα για να εκδηλώσει ένας
γιατρός ενδιαφέρον να εργαστεί
στην επαρχία και συγκεκριμένα
στη Λέσβο είναι ελάχιστα Ο

μισθός είναι μικρός για κάποιον
που θα νοικιάσει σπίτι ενώ η θέση

δεν είναι μόνιμη Αβεβαιότητα

επικρατεί και στους επικουρικούς

γιατρούς που περιμένουν
κάθε φορά αν θα ανανεωθεί

η σύμβασή τους ιδίως εκείνων
των ορθοπεδικών του Βοστα
νείου που έχουν προσληφθεί
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ

Το δημόσιο σύστημα υγείας
βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης

κυρίως λόγω της οικονομικής

ασφυξίας και των μεγάλων
ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού
Η οικονομική ασφυξία αποτυπώ¬

νεται στην ακόμα μεγαλύτερη
μείωση των λειτουργικών δαπανών

για όλα τα νοσοκομεία της
χώρας από το 1,3 δισ ευρώ το
2015 στο 1,15 δισ ευρώ το 2016
Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση

του Νοσοκομείου Μυτιλήνης
μειώθηκε από τα 10,9 εκατ ευρώ
το 2015 στα 9 εκατ ευρώ το 2016
με δυνατότητα προσαύξησης στα

9 9 ευρώ εξηγεί ο κ Παυλής
Σε 26 ανέρχονται οι κενές θέσεις
ιατρών από τις 95 προβλεπόμενες
στον οργανισμό του Βοστανείου
Το προσωπικό έχει μειωθεί κατά

40 τα χρόνια της κρίσης λόγω
παραιτήσεων ή συνταξιοδοτήσεων

και δεν έχει αναπληρωθεί ή
αναπληρώνεται με συμβάσεις τρίμηνες

έως ενός έτους

Ελλειψη καθαριότητας
Το πρόβλημα της έλλειψης καθαριότητας

στα Κέντρα Υγείας
της Λέσβου άλλα από τον περασμένο

Μάιο και άλλα από τον
περασμένο Μάρτιο σημειώνει
ο πρόεδρος των Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου

οφείλεται στη λήξη και μη
ανανέωση της σύμβασης των
εταιρειών με αποτέλεσμα οι μονάδες

να βρίσκονται σε κακό χάλι
Στο Κέντρο Υγείας Καλλονής

συνδράμει προσωπικό της οικείας
δημοτικής κοινότητας το οποίο
απασχολείτο στα σχολεία Τον
επόμενο μήνα όμως δεν θα μπορεί

να βοηθήσει Την Πέμπτη 1 1

Αυγούστου οι γιατροί του Κέντρου

πραγματοποίησαν συμβολική

κατάληψη τόσο για την καθαριότητα

όσο και για την έλλειψη

καυσίμων στα ασθενοφόρα
σε μια κεντρική περιοχή του νησιού

που καλύπτει πάνω από τον
μισό πληθυσμό του νησιού

Στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου
υπάρχει μία καθαρίστρια αλλά
καμία δεν υπάρχει στο ΠΕΔΥ Μυτιλήνης

το Κέντρο Υγείας Πολι
χνίτου και το Κέντρο Υγείας Αν
τισσας
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