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Επίσκεψη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Τομεάρχη Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τους βουλευτές Β’ Πειραιά Ν.
Κασιμάτη, Γ.Ραγκούση, τον συντονιστή της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά Χ.Φωτιάδη, τον πρώην Γ.Γ
Υπουργείου Υγείας Σ. Βαρδαρό και την Μ. Καλαμάρη από το Τμήμα υγείας, προκειμένου να
ενημερωθούν για την κατάσταση στο Νοσοκομείο μετά τηΝ επίσημη καταγγελία των
γιατρών για την αδυναμία του Νοσοκομείου να νοσηλεύσει επιπλέον περιστατικά covid-19.

Από τη συνάντηση με τη Διοίκηση, τα επιστημονικά στελέχη του νοσοκομείου και τους
εκπροσώπους γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, διαπιστώθηκε η παντελής απουσία
προετοιμασίας του Νοσοκομείου για να αναλάβει και το βάρος της νοσηλείας αυξημένου
αριθμού κρουσμάτων Covid, πέραν των υπόλοιπων περιστατικών εφημερίας.

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τεκμηρίωσαν ότι οι συνθήκες τόσο από άποψη
διαμόρφωσης των κατάλληλων χώρων, όσο και στελέχωσης με ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, καθιστά τελείως επισφαλή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και δηλώνουν
αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την επαρκή στήριξη του νοσοκομείου με προσωπικό και
πόρους, προκειμένου να ανταποκριθεί αξιόπιστα στην πρόκληση της πανδημίας.
Επισήμαναν μάλιστα τον κίνδυνο να ανασταλεί η τακτική λειτουργία του νοσοκομείου
(εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία κλπ) προκειμένου να διατεθεί προσωπικό στην κλινική
Covid, υπονομεύοντας την παροχή αναντικατάστατων υπηρεσιών δημόσιας περίθαλψης
στους πολίτες του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής, και μάλιστα των οικονομικά
αδύναμων στρωμάτων.

O κ. Ξανθός ανέφερε ότι “το παράδειγμα του Νοσοκομείου Νίκαιας καταρρίπτει το
κυβερνητικό αφήγημα περί χιλιάδων προσλήψεων, διπλασιασμού των ΜΕΘ και θωράκισης
του ΕΣΥ. Πολύ νωρίς οι αντοχές της δημόσιας περίθαλψης και των ανθρώπων της φαίνεται
να εξαντλούνται. Τώρα, πριν να είναι πολύ αργά, απαιτείται η γενναία ενίσχυση με ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό(μόνιμου και επικουρικό)των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας
όλης της χώρας. Ειδικά των νοσοκομείων- πυλώνων του ΕΣΥ που διαχειρίζονται
καθημερινά, πέραν της πανδημίας, και χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά και απειλητικά για τη
ζωή νοσήματα. Το νοσοκομείο της Νίκαιας δεν πρέπει και δεν θα αφεθεί στην τύχη του».
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Τόνισε, τέλος, ο κ. Ξανθός ότι δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός να παρουσιάζει στη
ΔΕΘ πλάνο 15.000 μόνιμων προσλήψεων στις Ένοπλες Δυνάμεις και να μην παρουσιάζει
αντίστοιχο πλάνο 15.000 εργαζομένων στην Υγεία εν μέσω πανδημίας και αφόρητης πίεσης
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
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