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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Για την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου και την
μετατροπή του σε αποκλειστικό Κέντρο Εμβολιασμού Covid 19!
Τα δημόσια νοσοκομεία μέσα σε συνθήκες πανδημίας αντί να ενισχύονται με το
αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό, με μόνιμες προσλήψεις με τη δημιουργία νέων
υποδομών (π.χ. ΜΕΘ), ώστε να λειτουργούν ομαλά, έχουν μετατραπεί σε
νοσοκομεία μιας νόσου. Με αποτέλεσμα, οι μακροχρόνια ασθενείς με άλλα
νοσήματα να δοκιμάζονται, το υγειονομικό προσωπικό να τσακίζεται, τα Κέντρα
Υγείας να αποδεκατίζονται. Οι δε χώροι δουλειάς, εν μέσω απανωτών νομοθετικών
ρυθμίσεων, αναδεικνύονται σε κολαστήρια εκμετάλλευσης σε υγειονομικές βόμβες
εξάπλωσης του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ συνεχίζεται, ενώ
οι σχολικές μονάδες και στην περιοχή μας άνοιξαν μερικώς για να κλείσουν πιθανά
σε λίγο, αφού κανένα από τα μέτρα και τις προϋποθέσεις ασφάλειας που διεκδικούν
καιρό τώρα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς δεν πάρθηκε υπόψη από την κυβέρνηση
για την επανεκκίνηση τους.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, έχοντας κάνει καραμέλα την ατομική ευθύνη,
έχοντας κουρελιάσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αγνοώντας τα αιτήματα που
θέτουν οι υγειονομικοί από την αρχή εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας, για να
κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες για την γύμνια του δημοσίου συστήματος
υγείας και για τη διαχείριση της πανδημίας, έχει μεταθέσει τις ευθύνες στον λαό,
ακόμα και στους ίδιους τους αγωνιστές υγειονομικούς. Απέναντι στα αιτήματα των
ταξικών σωματείων για μέτρα θωράκισης του δημοσίου συστήματος υγείας, μέτρα
προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, για συχνότερα δρομολόγια στα ΜΜΜ, η
κυβέρνηση απαντάει με την καταστολή, θέλοντας να βάλει τους αγώνες και τα
αιτήματα μας στον γύψο.
Από μεριάς μας κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι αγώνες και οι διεκδικήσεις μας δεν
αναστέλλονται. Είναι η ώρα κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος, να βάλουμε μπροστά τα
δικά μας συμφέροντα, να διεκδικήσουμε υγεία, ζωή και δουλειά με δικαιώματα.
Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα κανέναν δεν μπορεί να εντυπωσιάζει η
κυνικότητα του κυβερνητικού σχεδιασμού όσον αφορά την λειτουργία του Κέντρου
Υγείας στην πόλη μας που αναστέλλει κάθε άλλη υγειονομική του λειτουργία και
μετατρέπεται αποκλειστικά σε Κέντρο εμβολιασμού για Covid!

Οι εναπομείναντες γιατροί καλούνται πλέον, καθώς φαίνεται, να καλύψουν τις
ανάγκες του εμβολιασμού, μιας και η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ την στελέχωση
των αντίστοιχων κέντρων που στήνει το τελευταίο διάστημα στο γόνατο!
Για δε τους χιλιάδες συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τις εγκύους και παιδιά
στην πόλη που θα χρειαστούν γιατρό και φάρμακο θα πρέπει να περιπλανηθούν στα
άλλα Κέντρα Υγείας, προσευχόμενοι να πετύχουν έγκαιρα ραντεβού για να μην
«γονατίσουν» και πάλι μπροστά στα ιδιωτικά ιατρεία.
Μπροστά στο νέο τρίτο κύμα της πανδημίας, που όπως προειδοποιούν οι ίδιοι,
έρχεται πιο ισχυρό και απειλητικό, είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός ταυτόχρονα με
την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα
υγείας!
ΩΣ ΕΔΩ!
Την ζωή μας και την ζωή των παιδιών και των γονιών μας, δεν την βάζουμε στην
ζυγαριά του κόστους-οφέλους που υιοθετεί η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων.
Απαιτούμε να σταματήσει ο εμπαιγμός και η πρόκληση.
Να λειτουργήσει πλήρως το Κέντρο Υγείας στην πόλη σε 24ωρη βάση και με όλο
το αναγκαίο υγειονομικό προσωπικό που χρειάζεται και εδώ και χρόνια δεν έχει.
Να υποδεχτεί και να υλοποιήσει την ανάγκη της πρόληψης και του εμβολιασμού
μπροστά στην πανδημία, με όλο το επιπρόσθετο και αναγκαίο υγειονομικό που
χρειάζεται για αυτό, χωρίς αποσπάσεις από άλλες καίριες θέσεις.
Να βρεθούν κατάλληλοι δημοτικοί χώροι, που παραμένουν χρόνια αναξιοποίητοι
για να προχωρήσει άμεσα ο εμβολιασμός του λαού της πόλης μας.
Την Πέμπτη 21 Γενάρη, στις 10 π.μ. συμμετέχουμε στην παράσταση
διαμαρτυρίας μαζικών φορέων του δήμου μας έξω από το Κέντρο Υγείας
Ζωγράφου.

