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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τρίτη 1η του Φλεβάρη του 2022 

Πανελλαδική Ημέρα Δράσης για την Υγεία 

 

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Δυο χρόνια συμπληρώνονται από την εκδήλωση της πανδημίας covid-

19 και η χώρα μας πληρώνει βαρύ το τίμημα, εξαιτίας της κυβερνητικής 

πολιτικής. Ήδη θρηνούμε πάνω από 22.000 νεκρούς και η κατάσταση έχει 

ξεφύγει από κάθε έλεγχο. 

Τα νοσοκομεία και τα Κ.Υ είναι στο κόκκινο, με το προσωπικό 

αποδεκατισμένο, κάτω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας και εφημέρευσης, 

με υγειονομικούς εξουθενωμένους από τις αλλεπάλληλες εφημερίες και τις 

απανωτές βάρδιες, χωρίς ρεπό.  

Την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη δύο παράλληλα επιδημικά κύματα 

με την όμικρον να επελαύνει, τα ενεργά κρούσματα να εκτοξεύονται σε 

εκατοντάδες χιλιάδες, η κυβέρνηση καλλιεργεί τον εφησυχασμό για να μην 

πάρει μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας μας. 

Την ίδια ώρα που στα τμήματα επειγόντων περιστατικών Covid 

σημειώνεται ρεκόρ προσελεύσεων, οι εισαγωγές Covid ασθενών έχουν 

αυξηθεί κατά 35% μέσα σε λίγες μόνο μέρες, Covid ασθενείς στοιβάζονται σε 

ράντζα και φορεία στο τέλος κάθε εφημερίας, περιμένοντας ώρες μέχρι και 
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ολόκληρα 24ωρα να διακομιστούν σε άλλα νοσοκομεία ή να επιστρέψουν στο 

σπίτι, η κυβέρνηση δε διστάζει να διαδίδει επικίνδυνα σενάρια ότι πλησιάζει 

το τέλος της πανδημίας. 

Για μία ακόμη φορά στο ίδιο έργο «θεατές». 

▪ Αντί για τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας με μαζικές 

προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, η 

κυβέρνηση προσπαθεί να μπαλώσει τα κενά με μεθόδους επισφαλείς και 

επικίνδυνες για υγειονομικούς και ασθενείς, με τη μείωση της καραντίνας σε 5 

μέρες, με μετακινήσεις προσωπικού και κλείσιμο χειρουργείων. Νοσούντες, 

μεταδοτικοί υγειονομικοί αναγκάζονται να εργάζονται, εκθέτοντας σε κίνδυνο 

την υγεία τόσο των ίδιων όσο και των ασθενών, μετατρέποντας τα νοσοκομεία 

σε χώρους υπερμετάδοσης του ιού, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση 

ετοιμάζεται να απολύσει 6.000 υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, με 

πρόσχημα ότι αποτελούν «κίνδυνο» για τους ασθενείς.  

Είναι προκλητικοί οι όροι της μίσθωσης των μόλις 300 κρεβατιών του 

ιδιωτικού τομέα υγείας τα οποία θα αποζημιώνονται με το διπλάσιο νοσήλιο 

του ΕΟΠΥΥ, για να νοσηλεύουν ασθενείς «χωρίς σοβαρή νόσο» και οι οποίοι 

δε χρειάζονται αντιμετώπιση από άλλες ειδικότητες όπως χειρουργικοί 

ασθενείς, με έμφραγμα του μυοκαρδίου, έγκυοι κ.λπ.. 

Αυτή είναι η περίφημη «συνεισφορά» του ιδιωτικού τομέα υγείας. 

▪ Αντί για ουσιαστική επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση με 

μαζικά δωρεάν επαναλαμβανόμενα διαγνωστικά τεστ, οι ασθενείς 

αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα εξαιτίας της τεράστιας 

αναμονής στις δημόσιες μονάδες και της έλλειψης αντιδραστηρίων για 

μοριακό έλεγχο. 

▪ Αντί για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης έχουμε μείωση της 

κρατικής χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 2022 κατά 139 εκ. για τα 

δημόσια νοσοκομεία και κατά 52% για την ΠΦΥ. 
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▪ Αντί για πρωτόκολλα περιορισμού της διασποράς στους χώρους 

δουλειάς, στα ΜΜΜ, στα σχολεία και τις σχολές, εφαρμόζονται πρωτόκολλα 

υπερμετάδοσης του ιού που υπαγορεύονται από την κυβέρνηση, το κράτος και 

την εργοδοσία με γνώμονα τις αντοχές της οικονομίας των λίγων. 

 

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Η υπεράσπιση της υγείας και της ζωής μας βρίσκονται στα χέρια μας, 

είναι δική μας υπόθεση. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μαζί με τις Ομοσπονδίες του 

χώρου της Υγείας, σας καλούν αν πάρετε μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις 

και στα συλλαλητήρια που θα γίνουν την Ημέρα της Πανελλαδικής Δράσης 

για την Υγεία, την 1 του Φλεβάρη σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας για να 

αναδείξουμε τα προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και να 

διεκδικήσουμε: 

✓ Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με γενναία αύξηση της 

κρατικής Χρηματοδότησης και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού -

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. 

✓ Ουσιαστική, στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση με 

ευθύνη του κράτους και με δωρεάν διαγνωστικά τεστ. Ανάκληση των 

οδηγιών του ΕΟΔΥ που μειώνουν τις ημέρες καραντίνας του 

προσωπικού. 

✓ Μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και στα σχολεία. 

✓ Ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ και αναγνώριση του θανάτου από 

κορωνοϊό ως εργατικό ατύχημα. Καμία απόλυση υγειονομικού. 
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✓ Δημιουργία εμβολιαστικών δομών στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. Ενίσχυση του εμβολιαστικού προγράμματος ειδικά για 

τις κλειστές δομές, τις δομές προσφύγων και μεταναστών. 

✓ Επίταξη του Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 

 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  

ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 

Στην Αθήνα: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας, ώρα 13:00 

 

 


