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Χαϊδάρι, 6 Απριλίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Σε ανακοίνωση του Σωματείου μας, ακριβώς δύο μήνες πριν, στις 6 Φεβρουαρίου 2020, για τον ορισμό
του ΠΓΝ Αττικόν ως κέντρο αναφοράς κρουσμάτων κορωνοϊού, αναφέραμε: «ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» και καταγγέλλαμε την έλλειψη οποιουδήποτε σοβαρού
σχεδίου για την αντιμετώπιση πιθανής μαζικής έξαρσης της νόσου COVID 19.
Σε 2η ανακοίνωση του Σωματείου μας, ακριβώς ένα μήνα πριν, στις 6 Μαρτίου 2020, επανήλθαμε με
ανακοίνωση καταγγελία καθώς δεν είχε γίνει τίποτα για την ενίσχυση του νοσοκομείου και καλούσαμε
σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσοκομείου την Πέμπτη 12/3, η οποία και
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή.
Έως σήμερα, 6 Απριλίου 2020, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση κατάφερε (!!!) να
ενισχύσει το ΠΓΝ Αττικόν με 30 περίπου άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (συμβασιούχους
και όχι μόνιμους) και 8 δανεικούς αναπνευστήρες από το νοσοκομείο της Βέροιας. Προφανώς, εκεί
εξαντλείται η κυβερνητική ευθύνη.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου έστειλε σήμερα έγγραφο σε όλο το προσωπικό (καθ’ υπόδειξη του
Υπουργείου Υγείας?) με το οποίο ζητάει «οποιεσδήποτε ανακοινώσεις προς τα ΜΜΕ για θέματα του
Νοσοκομείου, να πραγματοποιούνται μετά από ενημέρωση και έγκριση της Διοίκησης».

Τι φοβάται ο κ. Διοικητής;
Μήπως γίνει γνωστό ότι:


Σε αιτήσεις εργαζομένων της πρώτης γραμμής για άδεια ειδικού σκοπού δεν έχει δοθεί
απάντηση από 19-3-2020;



Αρκετοί συνάδελφοι με σοβαρά νοσήματα (πχ Σακχαρώδης διαβήτης, βρογχικό άσθμα) δεν
απαλλάσσονται από την εργασία τους παρά τις αντίθετες ιατρικές γνωματεύσεις;



Ότι το πρόγραμμα για το Διοικητικό προσωπικό στην αυριανή εφημερία του Νοσοκομείου
βγήκε σήμερα στη 1:00μμ; Τόσο υπολογίζουν το προσωπικό της πρώτης γραμμής?



Ότι τα μέτρα Ατομικής προστασίας εξακολουθούν να δίνονται με το σταγονόμετρο;



Ότι η τακτική του Υπουργείου “βλέποντας και κάνοντας” έχει μετατρέψει το Αττικό σε
νοσοκομείο κουφάρι, καθώς έχει ανασταλεί η λειτουργία του 80% των κλινικών και ιατρείων;



Ότι ο λαός της Δυτικής Αθήνας ψάχνει για γιατρό;



Ότι οι εργαζόμενοι διεκδικούν μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και άμεση ένταξη
όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ;

Μήπως οι ανακοινώσεις των εργαζομένων χαλάσουν το επικοινωνιακό πάρτι της
κυβέρνησης;
Ότι και να φοβίζει τον κ. Αποστολόπουλο, κατανοητό και ανθρώπινο.
Οι εργαζόμενοι όμως του Αττικού δε φοβούνται, δε φιμώνονται.

ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ 7 Απρίλη
(Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία)
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας,
8:00 το πρωί στο Αίθριο του νοσοκομείου.
ΥΓ: Ξεκαθαρίζουμε προς οποιονδήποτε καλοθελητή: Η επίσημη ενημέρωση για το επιστημονικό

κομμάτι της πανδημίας, όσο και αυτές που αφορούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών,
πρέπει να γίνονται από την πολιτεία. Στα ΜΜΕ του τρόμου, του άθλιου κουτσομπολιού πάνω στην
ασθένεια και το θάνατο, στην εκμετάλλευση της αγωνίας του κόσμου για τη θεραπεία με την ατομική
διαφήμιση «θαυματουργών» φαρμάκων και «πρωτοκόλλων», εκεί να εξαντλήσει την αυστηρότητά της
η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των Νοσοκομείων.
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