
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα 11 Μαρτίου 2021
Α.Π:11205

Προς:

 ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ

 ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ

 ΦΟΡΕΙΣ

 ΜΜΕ

Ένας χρόνος πανδημίας και η κυβέρνηση, 

Αντί  να  ανοίξει,  ΚΛΕΙΝΕΙ  τμήματα,  ακόμα  και  καρδιοχειρουργικά  τμήματα,  μονάδες  εμφραγμάτων,

κλινικές, ολόκληρα νοσοκομεία.   

Αντί  να  προσλάβει  παθολόγους,  πνευμονολόγους,  αναισθησιολόγους,  εξαναγκάζει  ειδικευόμενους

παιδίατρους,  γυναικολόγους,  ορθοπαιδικούς,  χειρουργούς,  γαστρεντερολόγους  να  περιθάλπουν

ασθενείς με covid.

Αντί  να ενισχύσει  το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμους γιατρούς,  νοσηλευτές,  όλο το αναγκαίο

προσωπικό, συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς τάζοντάς τους μισθό 2.000 ευρώ συν 1.400 ευρώ

το μήνα για εφημερίες. Την ίδια στιγμή οι γιατροί και οι νοσηλευτές του δημόσιου συστήματος υγείας

έχουν απλήρωτες δεδουλευμένες εφημερίες και υπερωρίες ολόκληρων μηνών. 

Αντί  να επιτάξει  το  σύνολο  των ιδιωτικών κλινικών,  χωρίς  αποζημίωση των ιδιοκτητών τους,  τους

παρακαλάει να «παραχωρήσουν» κλίνες  με το αζημίωτο, έναντι αδράς αμοιβής.

Δυναμώνουν τον αυταρχισμό και την καταστολή στους χώρους δουλειάς, στις σχολές ακόμα και στις

γειτονιές. Απολύουν γιατρούς μέσα στην πανδημία επειδή δεν άφησαν τους συναδέλφους τους που

αρρώστησαν να συρθούν σε ΕΔΕ.

Στο lockdown που προσπαθούν να επιβάλλουν στη ζωή μας και στα δικαιώματά μας απαντάμε με

lockdown στην πολιτική τους.

Δε θα τους επιτρέψουμε να παίζουν με τη ζωή μας και την υγείας μας.



Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που οδηγεί ασθενείς και υγειονομικούς σε ασφυξία,

ενάντια  στην  πολιτική  που  στραγγαλίζει  τα  δικαιώματά  μας,  ενάντια  στην  κρατική  βία  και  την

καταστολή.

Όλοι  στο  συλλαλητήριο  την  Τετάρτη  17/03  για  την  υγεία  του  λαού  και  στη  συγκέντρωση  στο

Σύνταγμα στις 6:30 μμ. 

Στη συλλογική διεκδίκηση και την οργανωμένη δράση βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική.

Απαιτούμε:

 Επίταξη ΤΩΡΑ  του ιδιωτικού τομέα υγείας, χωρίς αποζημίωση των κλινικαρχών. 

 Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές προσλήψεις

όλου  του  αναγκαίου  μόνιμου  προσωπικού  για  την  αποφασιστική  ενίσχυση  του  δημόσιου

συστήματος υγείας.

 Εξασφάλιση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δημόσιων μονάδων υγείας.

 Άμεση επαναφορά της τακτικής λειτουργίας (εξωτερικά ιατρεία, χειρουργεία).

                          

       


