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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ... ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Τον κίνδυνο να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του το Πολυδύναμο Κέντρο στο
«Χατζηκώστα» τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ Υγείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με έγγραφο του ο Διευθυντής του ψυχιατρικού τομέα
του Χατζηκώστα στις 9-01-2020, ζητά την άμεση στελέχωση του Ψυχιατρικού Τομέα σε
ιατρικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και την χρηματοδότηση της νέας δομής, διότι σε
αντίθετη περίπτωση «θα αναγκαστούμε καταρχήν να προβούμε σε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας του Σταθμού Υποδοχής Εξαρτημένων» ζητώντας το αυτονόητο δηλ. «όρους
πλήρους υποστήριξης και σεβασμού του έργου της επιστημονικής ομάδας και ασφάλειας
των ασθενών μας».
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«Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Χατζηκώστα είχαμε προειδοποιήσει , κόντρα στα πανηγύρια
και τις μεγαλοστομίες της Διοίκησης και του Υπουργείου, ότι τόσο η προηγούμενη όσο και η
σημερινή κυβέρνηση δεν είχαν διασφαλίσει ασφαλείς όρους λειτουργίας.

Αποδεικνύονται σωστοί οι φόβοι μας ότι είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να λειτουργήσει η δομή
αυτή και άλλες με ΣΔΙΤ. Είναι άλλωστε κατοχυρωμένη η δυνατότητα των διοικήσεων
δημόσιων νοσοκομείων, να υλοποιούν έργα και υπηρεσίες με ΣΔΙΤ, με βάση τον νόμο
4413/2016 που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΣΔΙΤ στα δημόσια νοσοκομεία είναι στην
προγραμματική αντίληψη και της ΝΔ και ο μοχλός ιδιωτικοποίησης ευρύτατων υπηρεσιών
των νοσοκομείων. Άλλωστε ο νέος διοικητής διαφημίζει διαρκώς δημόσια τις δράσεις ΣΔΙΤ
που εφάρμοσε στο νοσοκομείο Φιλιατών όσο ήταν εκεί διοικητής», αναφέρει η ανακοίνωση
το ΠΑΜΕ.

Σε άσχημη κατάσταση το νοσοκομείο

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος και γενικευμένη κακή κατάσταση το νοσοκομείο
«Χατζηκώστα».

«Η κατάσταση σε πολλές κλινικές, όσον αφορά το προσωπικό είναι στα όρια ασφαλείας.

Σχεδόν όλες οι κλινικές στηρίζονται σε επικουρικό προσωπικό, και εργαζομένων μέσω
προγράμματος ΟΑΕΔ, ενώ υπάρχουν τμήματα και κλινικές (όπως τα Πρόωρα και η
Παθολογική Α') όπου το πρόβλημα είναι πραγματικά τεράστιο και οι συνάδερφοι δε μπορούν
ούτε να αρρωστήσουν.

«Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Νοσοκομείο μας , όπως και σε όλες τις δημόσιες
μονάδες Υγείας, με το δραστικά λιγότερο προσωπικό και την αντικατάσταση μεγάλου
μέρους του μόνιμου προσωπικού με εργαζόμενους ορισμένου χρόνου εργασίας, συμβάλλει
στο στόχο της μείωσης του λεγόμενου «μισθολογικού κόστους», βασικού χαρακτηριστικού
στην επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας. Τώρα χρειάζονται άμεσες
προσλήψεις προσωπικού! Άμεσα μονιμοποίηση όλων ελαστικά απασχολήσιμων
εργαζωμένων γιατί καλύπτουν πάγιες και ζωτικές ανάγκες», καταλήγει η ανακοίνωση.
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