«Τα χειροκροτήματα δεν είναι αρκετά»

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021 21:06

Επίσκεψη της Ρένας Δούρου στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ευαγγελισμού για την
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.
“Τα χειροκροτήματα και μία μέρα αναγνώρισης δεν
είναι αρκετά για εκείνους που δίνουν καθημερινά τον καλό αγώνα”

“Διπλό 'ευχαριστούμε', διπλή ευγνωμοσύνη, σήμερα, στις νοσηλεύτριες και τους
νοσηλευτές που ειδικά στις τωρινές συνθήκες της πανδημίας, κάνουν τα αδύνατα δυνατά
για τους ανθρώπους μας. Νοσηλεύουν, βοηθούν, στηρίζουν, ανακουφίζουν.

Γίνονται το αποκούμπι και η απαντοχή των μοναχικών ασθενών του ιού, το χέρι στο
μέτωπο, η ανθρώπινη παρουσία στη μοναξιά του θαλάμου. Και φυσικά μία μέρα
αναγνώρισης του έργου των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών, δεν είναι αρκετή.

Γιατί τον καλό αγώνα τον δίνουν κάθε μέρα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, τις
οποίες επιδεινώνει η αδιαφορία μιας Κυβέρνησης που στην αρχή της πανδημίας τους
χειροκροτούσε και σήμερα, όταν δεν τους απαξιώνει, τους διώκει. Είμαστε στο πλευρό τους
και σήμερα και όλες τις μέρες. Σας ευχαριστούμε!”. Τη δήλωση αυτή έκανε, ερωτηθείσα
σχετικά, η Ρένα Δούρου κατά την επίσκεψή της σήμερα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή.
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Η Ρένα Δούρου μίλησε με νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, στηλιτεύοντας τη
νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης που εδώ και 22 μήνες αρνείται να προχωρήσει
στην πρόσληψη του αναγκαίου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, να τους εντάξει στο
καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων καθώς να άρει την αναστολή των
αδειών τους. Παράλληλα περιηγήθηκε στους χώρους των σύγχρονων μηχανημάτων που
έχουν αγοραστεί και εγκατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Διοίκησης της
Δύναμης Ζωής για τη στήριξη όλων των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ στην Αττική. Όπως
τον ψηφιακό στεφανιογάφο (αξίας 600.000 ευρώ), τις 18 κλίνες ΜΕΘ (αξίας 180.000 ευρώ),
τους 10 αναπνευστήρες για ΜΕΘ (αξίας 150.000 ευρώ), τρία συστήματα παρακολούθησης
φυσιολογικών παραμέτρων (συνολικής αξίας 565.000 ευρώ).

Βαλτώνουν εκκρεμότητες εδώ και 22 μήνες!

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ενώ έχουν περάσει 22 μήνες από ανάληψη της διακυβέρνησης
από τη σημερινή κυβέρνηση και 20 μήνες από την ανάληψη της Διοίκησης από τη σημερινή
Περιφερειακή Αρχή : ο Μαγνητικός τομογράφος 3 ΤESLA (1.700.000 ευρώ), το σύστημα
αγγειογραφίας με σύστημα ανάρτησης monitor (1.300.000 ευρώ), 5 σετ ανάρτησης οροφής
αποτελούμενο από σκιαλυτική λυχνία, λαπαροσκοπική στήλη και στήλη αναισθησιολόγου
(200.000 ευρώ).

Επιπλέον συνεχίζει να εκκρεμεί η ανακαίνιση στο διατηρητέο Παλιό κτίριο, στον 1ο
όροφο, του χώρου των Εξωτερικών Ιατρείων, προϋπολογισμού 1.5 εκατομμυρίου ευρώ έργο που έχει... “σκαλώσει” στη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. Να σημειωθεί
ότι το έργο έχει Κωδικό Αριθμό Εξόδων εδώ και 2.5 χρόνια, δηλαδή χάρη στη Διοίκηση της
Δύναμης Ζωής έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, η οποία εξαιτίας της κωλυσιεργίας
/ αδιαφορίας της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας δεν προχωρά.
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