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Στήριξη και συμμετοχή της ΠΕΝΕΝ σε δράσεις για την αντιμετώπιση του υγειονομικού
προβλήματος
«Η έξαρση της πανδημίας σε συνδυασμό με την εγκληματική
κυβερνητική πολιτική στο δημόσιο σύστημα υγείας έχει φέρει τα νοσοκομεία σε οριακή και
εκρηκτική κατάσταση και το ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό δίνει μέρα - νύχτα μάχη με
τις αυξημένες ανάγκες στις εισαγωγές covid-19 και τους διασωληνωμένους.

Μια μάχη όμως που υπονομεύεται και ακυρώνεται από την ίδια την ασκούμενη κυβερνητική
πολιτική

Η κυβέρνηση στις συνθήκες δραματικής κατάστασης που έχει περιέλθει το δημόσιο
σύστημα υγείας αρνείται:

- Την ενίσχυση της χρηματοδότησής του,

- Τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,

- Την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας (κλινικών) που όλο το διάστημα της πανδημίας
έχουν μείνει στο απυρόβλητο και κερδοσκοπούν ασύδοτα αφού σε αυτές δεν υπάρχει ούτε
ένα περιστατικό νοσηλείας covid-19!

Το κυβερνητικό δόγμα περί ατομικής ευθύνης είναι ενταγμένο στην κατεύθυνση
αποσιώπησης των ευθυνών τους και της αποτυχίας τους στην διαχείριση του υγειονομικού
προβλήματος.
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Η ΠΕΝΕΝ στηρίζοντας τις δράσεις που αναπτύσσονται αυτό το διάστημα πλαισίωσε την
παρέμβαση που έγινε έξω από την ιδιωτική κλινική (νοσοκομείο) Μετροπόλιταν η οποία
οργανώθηκε από το ΕΚΠ.

Επίσης ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ συμμετείχε στην συγκέντρωση - στάση εργασίας των
ειδικευόμενων γιατρών στο Τζάνειο νοσοκομείο του Πειραιά. Στον σύντομο χαιρετισμό του
εξέφρασε την συμπαράσταση του κλάδου στον δίκαιο αγώνα τους κι ανέφερε ότι η
κινητοποίηση φέρνει στο προσκήνιο τα σοβαρότατα προβλήματα που διαμορφώνονται την
περίοδο αυτή σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, είναι μια θετική συμβολή και αποτελεί
συνέχεια των πολύμορφων δράσεων και αγώνων που έχει αναπτύξει το υγειονομικό κίνημα
βάζοντας μπροστά την ανάγκη ενίσχυσης και θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας
αλλά και τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών.

Υπογράμμισε επίσης ότι το εργατικό και μαζικό κίνημα πρέπει να συνεχίσει τους αγώνες
του καταγγέλλοντας την άθλια κυβερνητική πολιτική και διεκδικώντας λύσεις στα δίκαια
αιτήματα που εύστοχα έχουν αναδειχθεί όλη αυτή την περίοδο.

Στην συγκέντρωση επίσης συμμετείχαν και χαιρέτισαν οι Πρόεδροι ΟΕΝΓΕ - ΕΙΝΑΠ καθώς
και εκπρόσωπος της ΟΓΕ Πειραιά».

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ
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