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Ο ΓΕΩΡΠΑ∆ΗΣ ΜΟΙΡΑΖΕ ΥΛΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΕΝΑ 

Πήγε για «φιλανθρωπία», 
τον αποδοκίµασαν για την οριακή 
κατάσταση του θριασίου Νοσοκοµείου 

Mc συνθήµατα διαµαρτυρίας, 
γιατροί και εργαζόµενοι «υποδέχτηκαν» 

χθες το πρωί τον υπουργό 
Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκοµείο 

της Ελευσίνας «Οριάσιο», µε 
απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου 
των εργαζοµένων στο ίδρυµα. 

Ο υπουργός Υγείας αφίχθη στο 
νοσοκοµείο λίγο µετά τις 9 πµ., προκειµένου 

να παραστεί σε εκδήλωση 
για δωρεάν διάθεση υγειονοµικού 
υλικού στο «Οριάσιο», σε συνεργασία 
από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 

Οµάδα γιατρών και εργαζοµένων 
πραγµατοποίησαν συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας και µε συνθήµατα ενηµέρωσαν 

τον Αδωνι Γεωργιάδη 
ότι το ίδρυµα «βρίσκεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, λόγω των 
ελλείψεων σε µόνιµο προσωπικό», 
ενώ έκαναν επίσης λόγο για «διάλυση 

του ΕΣΥ, εξαιτίας των µνηµονιακών 
πολιτικών» και, απευθυνόµενοι 

πάντα στον υπουργό Υγείας, τόνισαν 
ότι «δεν έχουµε ανάγκη από κανενός 

είδους φιλανθρωπία, αλλά από 
δωρεάν δηµόσια Υγεία για ό-' 

λους». 
Σε ανακοίνωση του, το ∆.Σ. του 

σωµατείου των εργαζοµένων στο 
«θριάσιο» τονίζει µεταξύ άλλων: «Η 
επίσκεψήτου υπουργού υγείας στο 

νοσοκοµείο µας έγινε την ώρα που 
ψηφίζουν την κατάργηση της πρωτοβάθµιους 

δηµόσιας υγείας , οργανώνουν 
το κλείσιµο δεκάδων νοσοκοµείων 
και ετοιµάζουν απολύσεις 

-διαθεσιµότητες, εµπορευµατοποιούν 
την υγεία και περικόπτουν 

τους προϋπολογισµούς των 
νοσοκοµείων µε αποτέλεσµα τεράστιες 

ελλείψεις σε υλικό και προσωηικό». 

Κίνδυνος διακοπής 
της Αιµοδοσίας 

Υπενθυµίζεται ότι το ∆.Σ. του σωµατείου 
των εργαζοµένων στο 

«Θριάσιο» κατήγγειλαν πριν από λίγες 
ηµέρες ότι σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης εξακολουθεί να βρίσκεται 
το Θριάσιο νοσοκοµείο λόγω 

το µεγάλων ελλείψεων σε µόνιµο 
προσωπικό. 

Συγκεκριµένα, το τµήµα αιµοδοσίας 
στο Θριάσιο νοσοκοµείο εξακολουθεί 

να βρίσκεται σε κατάσταση 
οριακής λειτουργίας και να αντιµετωπίζει 

κίνδυνο διακοπής λειτουργίας, 
γιατί στις τέλη Φεβρουαρίου 

λήγει n τρίµηνη µετακίνηση του διευθυντή 
ιατρού από άλλο νοσοκοµείο. 

Αυτό σηµαίνει ότι το τµήµα µένει 
χωρίς διευθυντή - επιστηµονι¬ 

κό υπεύθυνο και δεν θα µπορεί να 
λειτουργήσει. Στο τµήµα της αιµοδοσίας 

θα αποµείνουν µόνο µια µόνιµη 
γιατρός και δύο επικουρικοί 

γιατροί, που n σύµβαση τους λήγει 
στον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο 
2014. Για ένα τρίµηνο έχει µετακινηθεί 

άλλη µια επικουρική ιατρός από 
άλλο νοσοκοµείο: 

«Αποδεικνύεται ότι οι ολιγόµηνες 
µετακινήσεις ιατρών από άλλα νοσοκοµεία, 

µε τις οποίες προσπαθούν 
να «µπαλώσουν» τις ελλείψεις 

n συγκυβέρνηση και οι διοικήσεις 
της 2η ΥΠΕ και του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, 

δεν µπορούν να δώσουν 
ουσιαστική λύση στο πρόβληµα λει¬ 

τουργίας της Αιµοδοσίας.» επισηµαίνει 
n Επιτροπή Αγώνα Θριασίου 

Νοσοκοµείου του ΠΑΜΕ 
Σε οριακή κατάσταση λειτουργίας 

λόγω έλλειψης µόνιµων ειδικευµένων 
ιατρών βρίσκονται επίσης οι 

Παθολογικές κλινικές, καθώς και n 
κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 

(ΦΙΑΠ) του Θριασίου 
Νοσοκοµείου. 

Παράλληλα υπάρχουν και µεγάλες 
ελλείψεις σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό. Με αποτέλεσµα 
στους εργαζόµενους να χρωστάνε 

εκατοντάδες ρεπό. Υπάρχουν 
εργαζόµενοι που τους χρωστάνε 
150 και 180 ρεπό.  
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