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Άμεσες προσλήψεις ζητούν οι εργαζόμενοι

Την υπαγωγή του Θεραπευτηρίου χρονιών παθήσεων Ιωαννίνων στο υπουργείο Υγείας και
όχι στο εργασίας στο οποίο έχει μεταφερθεί πρόσφατα, την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας τους καθώς επίσης την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και την κάλυψη των
αναγκών του θεραπευτηρίου σε υλικοτεχνική και υγειονομική υποδομή ζήτησαν χθες οι
εργαζόμενοι σε αυτό με αφορμή την 6ωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως τόνισαν το εν λόγω θεραπευτήριο μαζί με τα υπόλοιπα ανά την επικράτεια αλλά και η
πρόνοια όλη, από τα τέλη Ιανουαρίου ανήκουν στους 300 οργανισμούς του Δημοσίου που
συγχωνεύονται ή καταργούνται. Για την ακρίβεια όλοι οι προνοιακοί οργανισμοί
συγχωνεύονται σε έναν οργανισμό ανά περιφέρεια. Συγκεκριμένα στην Ήπειρο
δημιουργείται οργανισμός με την ονομασία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου» με έδρα
τα Ιωάννινα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι δομές στην περιοχή μας(Ιωάννινα,
Κόνιτσα, Πωγωνιανή, Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες ).

«Δηλαδή στο όνομα ενός μικρού και ευέλικτου κράτους δημιουργούνται μεγάλες, δυσκίνητες
και υδροκέφαλες υπηρεσίες με ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Για την παραμικρή
διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών των δομών θα υπάρχει μια ολόκληρη γραφειοκρατική
διαδικασία μεταξύ της δομής και της κεντρικής υπηρεσίας», τόνισαν οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα αναφέρθηκαν στις μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.
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Αυτή τη στιγμήν το Θεραπευτήριο λειτουργεί έχοντας κάλυψη των 23 της δυναμικότητας
της δομής (69 νοσηλευόμενοι σε 100 κλίνες ) και με προσωπικό που ειδικά στο τμήμα
νοσηλείας η αναλογία του με τους νοσηλευόμενους φτάνει στους 1 προς 8 με αυξητική
τάση(υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 νοσηλευτές και 8 άτομα βοηθητικό υγειονομικό
προσωπικό).

Παρόλα αυτά όλοι οι εργαζόμενοι όλων των βαθμίδων (ιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό
υγειονομικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, προσωπικό εστίασης,
καθαριότητας και φύλαξης, οδηγοί, διοικητικοί, κ. λειτουργοί) και όλων των τμημάτων
(τμήμα νοσηλείας, αποκατάστασης, κέντρο προεπαγγελματικής κατάρτισης ) δίνουν
καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους πέρα και πάνω από τις δυνάμεις και τις αντοχές τους
εξασφαλίζοντας ένα επίπεδο παροχής υπηρεσιών πολύ καλό, υψηλότερο από το μέσο
επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας εστιαζόμενοι στις προσωπικές ανάγκες και
φροντίδες του κάθε νοσηλευόμενου.

Τέλος, οι εργαζόμενοι στο Θεραπευτήριο καλούν όλους τους συναδέλφους τους που
εργάζονται στις υπόλοιπες προνοιακές δομές, τους συναδέλφους που εργάζονται στα δύο
νοσοκομεία αλλά και τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να
συναντηθούν, να συζητήσουν και να συντονίσουν από κοινού την πάλη τους για τα αιτήματα,
τις διεκδικήσεις και το μέλλον του χώρου τον οποίο υπηρετούν.
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