
Η απίστευτη γραφειοκρατία στις 
προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων 
επιμελητών γιατρών, όσο και στο ΑΣΕΠ, 
μέρα με τη μέρα χειροτερεύουν την 
κατάσταση στην υγεία. Έτοιμα 
νοσοκομεία, όπως το Πανεπιστημιακό 
στο Χαϊδάρι, το οποίο θα ανακούφιζε το 
Λεκανοπέδιο, δεν συμμετέχει στις 
εφημερίες λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Για τον ίδιο, δυστυχώς, λόγο δεν 
λειτουργούν πλήρως στελεχωμένες 
εντατικές μονάδες για παιδιά και ενήλικες. 
Πέραν αυτών, το μεγάλο κύμα 
συνταξιοδότησης νοσηλευτικού και 
διοικητικού προσωπικού επιβαρύνει την 
υπάρχουσα κατάσταση. 

Οι προσπάθειες του Υπουργού για 
εξασφάλιση προσωπικού, με τις επι-
κείμενες συγχωνεύσεις των ΔΥΠΕ και την 
καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού δεν μπορούν να καλύψουν τις 
τεράστιες ελλείψεις. Η έκκλησή του για 
γρήγορη κάλυψη των κενών θέσεων στα 
νοσοκομεία, πρέπει να γίνει άμεσα 
αποδεκτή από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να 
προληφθούν απρόβλεπτες τραγικές 
καταστάσεις. 

Χρέος της Πολιτείας είναι να ενισχύσει 
δραστικά το ΑΣΕΠ με πόρους και 
προσωπικό, ανταποκρινόμενη στην 
κραυγή αγωνίας του υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για άμεση 
πρόσληψη τουλάχιστον νοσηλευτι- 

Η άμεση επέμβαση του Υπουργού σε 
όλα τα κακώς κείμενα βελτιώνει την 
εικόνα της υγείας, βάζοντας τέλος σε 
απαράδεκτες καταστάσεις που υπήρχαν 
δυστυχώς για πολλές δεκαετίες. Το 
κλείσιμο της ψυχιατρικής πτέρυγας στο 
Δαφνί και η επίλυση του προβλήματος 
της αιμοδοσίας είναι μερικά πα-

ραδείγματα. 
Η υγεία δεν είναι απρόσωπη. Απο-

τελείται από ανθρώπους που μοχθούν 
καθημερινά με κίνδυνο τη ζωή τους. Η 
ένταξη των επαγγελμάτων υγείας στα 
βαριά και ανθυγιεινά και η αναγνώριση 
των εφημέριων ως συντάξιμα χρόνια, 
είναι η στοιχειώδης αναγνώριση της 
προσφοράς τους. 

Όσοι πόροι και αν εξασφαλιστούν από 
το συμμάζεμα των νοσοκομείων που 
επιχειρείται δεν είναι αρκετοί για τη 
στελέχωση και τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος. 

Απαιτείται πολιτική απόφαση και 
κοινωνική συμφωνία, για τις οποίες ο 
υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
πρωτοστατεί και διαμορφώνει το κλίμα 
για την υλοποίηση τους. 
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