
 

Αθήνα 7 Απριλίου 2021 

 

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια μέρα της Υγείας 

 

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών έξω από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα 

Υγείας, και στις 4μμ στο Υπουργείο Υγείας! 

 

Τέτοια μέρα πριν ένα χρόνο στην χώρα μας ανακοινώνονταν 20 νέα κρούσματα κορονοϊού, 

οι διασωληνωμένοι ήταν 90 πανελλαδικά, οι νεκροί ήταν συνολικά 79 και με καθολικό 

lockdown, η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι «το σύστημα Υγείας λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα 

πλήρως και με επάρκεια»! 

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, έχουμε δει με τον χειρότερο τρόπο το πως 

λειτουργεί το συστήματα υγείας, και βιώνουμε τη βαρβαρότητα: 

 

− να μετατρέπονται τα ΜΜΜ και οι εργασιακοί χώροι σε υγειονομικές βόμβες μπροστά 

στη διασφάλιση των κερδών των επιχειρήσεων. 

− να έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία σε “μιας νόσου”, ενώ χιλιάδες χειρουργεία 

αναβάλλονται και ασθενείς με άλλες βαριές ασθένειες δεν μπορούν να νοσηλευθούν. 

− να ζούμε με το άγχος πως θα καλύψουμε τα έξοδα για τις εξετάσεις και τους γιατρούς, 

καθώς τα δημόσια Κέντρα Υγείας είναι υποβαθμισμένα ή ανύπαρκτα και πρέπει να τα 

χρυσοπληρώνουμε στους επιχειρηματικούς ομίλους. 

− να ανακυκλώνεται το υπάρχον ελάχιστο προσωπικό, να γίνονται μπαλάκι γιατροί και 

νοσηλευτές, μετακινούμενοι από δομή σε δομή, οι οποίοι με την εντατικοποίηση 

οδηγούνται στην εξόντωση. 

− να πεθαίνουν άνθρωποι με φορητό αναπνευστήρα στα ράντζα των νοσοκομείων, 

καθώς δεν έχουν εξασφαλιστεί οι ΜΕΘ που έχει ανάγκη η χώρα. 

− να έχει σκοντάψει ο εμβολιασμός στα παζάρια, στον εμπορικό πόλεμο και στους 

ανταγωνισμούς ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους στους οποίους είναι άμεσα 

μπλεγμένη η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. 

− της "αποθέωσης" της ατομικής ευθύνης, που φτάνει σήμερα μέχρι και τη διάγνωση 

της νόσου να την κάνουμε μόνοι μας με τα self-test και να τη δηλώνουμε εθελοντικά. 

 

Αντί το κράτος να προσλάβει μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να επιτάξει τον 

ιδιωτικό τομέα της υγείας, να δημιουργήσει και να στελεχώσει νέες ΜΕΘ, να ενισχύσει 

αποφασιστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, χαρίζει εκατομμύρια ευρώ στους 

κλινικάρχες και δισεκατομμύρια στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς θυσιάζοντας τις λαϊκές 

ανάγκες. 

 

Και η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Υγείας, μας βρίσκει στον αγώνα για Δημόσια και Δωρεάν 

Υγεία! Είμαστε στο πλάι των υγειονομικών και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους τις 

πρωινές ώρες έξω από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας,  στις 4μμ στο Υπουργείο Υγείας, 

και τα αιτήματα τους για: 

 

 Άμεση και άνευ όρων επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων, του προσωπικού 

και του εξοπλισμού τους. 



 Άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ και πρόσληψη - εκπαίδευση του αναγκαίου αριθμού 

προσωπικού για τη λειτουργία τους. Άμεση επίταξη όλων των δομών του ιδιωτικού 

τομέα Υγείας (χειρουργείων, κλινών ΜΕΘ, εργαστηρίων κ.λπ.). 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και όλων των υπόλοιπων 

ειδικοτήτων και κλάδων (παραϊατρικό, καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, διοικητικοί, 

τεχνικοί). 

 Να μην απολυθεί κανείς! Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 

 Εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και μέτρων προστασίας. Άμεσα εξοπλισμό 

όλων των υγειονομικών μονάδων με τα απαιτούμενα υλικά. 

 

 

Ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς του Σωματείου μας    

https://twitter.com/enwsilogistwn
https://www.youtube.com/channel/UC3nqoBtTO9RPW4nZpQwnkCw

