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Ανοιττή Δπιστολή προς τον Τποσργό
Κ. Υπνπξγέ
Τα ρεηξνθξνηήκαηα ηειείσζαλ θαη ν παξνλνκαζηήο παξακέλεη ίδηνο
Από ηελ αξρή αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ζαο
θαη ζε ζπλάληεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε ζαο ζέζακε κηα ζεηξά από ζέκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηόζν ηελ
ππεξεζία όζν θαη καο σο εξγαδόκελνη ζε κηα ππεξεζία Δθηάθηνπ Αλάγθεο
Παξόια απηά ζήκεξα 2 ρξόληα κεηά δπζηπρώο ηα πεξηζζόηεξα από όζα έρνπκε
ζπδεηήζεη δελ έρνπλ πινπνηεζεί θαη κάιηζηα όρη κόλν δελ πινπνηήζεθαλ αιιά από
ηνλ ηύπν ελεκεξσλόκαζηε όηη εηνηκάδεηε θαη λνκνζρέδην γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ
ΤΔΠ κε ην ΔΚΑΒ
Δηνηκάδεηε δειαδή έλα λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ κνίξα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
ΔΚΑΒ
Δηνηκάδεηε έλα λνκνζρέδην ρσξίο λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο
ηνπ ΔΚΑΒ
Δηνηκάδεηε έλα λνκνζρέδην πνπ όπσο αληηιακβάλεζηε είλαη αδύλαηνλ λα
ζπκθσλήζνπκε θαη είλαη αδύλαηνλ γηαηί απιά δελ θξνληίζαηε λα καο ελεκεξώζεηε
γηα ηνπο βαζηθνύ ηνπ ζηόρνπο ηνπιάρηζηνλ
Σήκεξα κέζα από ηελ «πξνζθνξά» ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαθέξακε λα θάλνπκε ην
ΔΚΑΒ έλα νξγαληζκό «ζηνιίδη» ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηθή Φξνληίδα .
Καηαθέξακε κεηά από πνιύ ζθιεξή θαη ζπιινγηθή δνπιεηά λα αληεπεμέιζνπκε ζηηο
δύζθνιέο απαηηήζεηο ηεο Παλδεκίαο ηνπ covid-19. Πξνζπαζνύκε θαη βγαίλνπκε
ληθεηέο από ηελ δύζθνιή απηή θάζε, κηα θάζε πνπ σο ζύγρξνλνη «Ηξσεο» ηα
θαηαθέξακε κάιινλ άξηζηα όπσο θαη ζεηο έρεηε παξαδερηεί ζε δειώζεηο ζαο
Αληηιακβάλεζηε ινηπόλ θ. Υπνπξγέ πσο είλαη αδύλαηνλ νη άλζξσπνη ηεο πξώηεο
γξακκήο , νη άλζξσπνη «Βηηξίλα» ηνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο ηεο ρώξαο καο λα γίλνπλ
«Παξαθνινύζεκα» νπνηνπδήπνηε ΤΔΠ - Οπνηνπδήπνηε Ννζνθνκείνπ .
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Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνύ
Δ.Κ.Α.Β
Κακία ζρέζε δελ έρεη ε Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Φξνληίδα κε ηα Τκήκαηα Τσλ
Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ησλ Ννζνθνκείσλ
Κακία ζρέζε δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα έρεη ν Γηαηξόο ησλ ΤΔΠ κε ηνλ Γηαηξό ηεο
Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο Ιαηξηθήο
Τν ΔΚΑΒ από ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα είλαη έλα αλεμάξηεηνο Οξγαληζκόο
κε ζαθή θαη μεθάζαξν ξόιν.
Δίλαη ν κόλνο Γεκόζηνο Οξγαληζκόο ζηελ Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Φξνληίδα
θαη Ιαηξηθή ζηελ Φώξα θαη ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΘΑ ΔΠΙΣΡΔΨΟΤΜΔ ΠΟΣΔ ΝΑ
ΑΛΛΆΞΔΙ
Φπζηθά ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα ε ηδέα ηεο ζπλέλσζεο ησλ ΤΔΠ κε ην ΔΚΑΒ
αθνύγεηαη όιν θαη πην έληνλα , κάιηζηα πξν Πεληαεηίαο αθνύζακε θαη ην «θνξπθαίν»
ηελ ζπλέλσζε ησλ Υπεξεζηώλ ηεο Δπείγνπζαο Πξνλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο ηνπ
ΔΚΑΒ κε ηα Ννζνθνκεία ( Τόηε δειαδή εμέθξαδαλ ηηο ζθέςεηο νη Γηαζώζηεο ηνπ
ΔΚΑΒ λα είλαη εξγαδόκελνη ησλ ΤΔΠ)
Σθέςεηο ή κάιινλ θαιύηεξα επηθίλδπλεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ έλα θαη κνλαδηθό
ζηόρν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ μεθάζαξνπ ξόινπ ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηελ ζηξνθή απηνύ ζε
«παρακολούθημα» τοσ Δκάστοτε Νοσοκομείοσ
ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΙΣΑΙ ΝΑ ΔΠΙΣΡΔΨΟΤΜΔ ΝΑ ΤΜΒΔΙ ΚΑΣΙ ΣΔΣΟΙΟ
Μέζα από ηνπο ζπλερείο αγώλεο θαη δξάζεηο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο
Πξνζσπηθνύ Δ.Κ.Α.Β. όπσο θαη ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ θαηαθέξακε όια
απηά λα ρξόληα λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ πνιύ ςειά ζηελ
ζπλείδεζε όισλ ησλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο θαη απηό είλαη αδύλαηνλ λα ην
απεκπνιήζνπκε
Σαο θαινύκε λα απνζύξεηε νπνηαδήπνηε πξόηαζε – ζθέςε γηα ζπλέλσζε ησλ
Υπεξεζηώλ ηνπ ΔΚΑΒ κε κέξνο ησλ Υπεξεζηώλ νπνπδήπνηε Ννζνθνκείνπ
Να καο ζηείιεηε όιεο ηηο πξνηάζεηο ζαο γηα ην ζέκα απηό θαη πξηλ αθόκε αξρίζεη
νπνηαδήπνηε δηαβνύιεπζε κε ηελ θνηλσλία λα γίλεη ε εζσηεξηθή καο δηαβνύιεπζε
ζπιινγηθά κέζα ζην θάζε πξσηνβάζκην όξγαλό καο
Καςά ςα λξιπά δια ςηπ παοξύρηπ διαπιρςώμεςαι και η οηςή επιτύλανή μαπ για
ςημ ποξάρπιρη παμςόπ έμμξμξσ ρσμτέοξμςξπ μαπ , πξσ εμδευόμεμξπ θίγεςαι
από ςημ εταομξγή ςωμ ποξαματεοθειρώμ διαςάνεωμ ςξσ Νόμξσ πξσ
εςξιμάζεςε
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