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Ηράκλειο, 31 / 3 / 2020 

 

Θέμα:  ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΔΣ  ΤΗΣ ΕΛΜΕ 

 
Α ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. 

 
Το Δ.Σ της ΕΛ.Μ.Ε Ηρακλείου  εκφράζει  την αλληλεγγύη και  αμέριστη 
συμπαράστασή του στους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς  
στις συνθήκες της κοινωνικής καραντίνας , λόγω Κορωνοϊού. Θεωρεί  ότι  
οι δραματικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας , για τις οποίες ευθύνεται η 
κυβέρνηση της ΝΔ , όπως όλα τα μνημονιακά μέτρα που  απογύμνωσαν 
το λαό από βασικά δικαιώματα υγείας, περίθαλψης και πρόληψης.  
Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, η λειτουργία των ΣΔΙΤ, η 

υποχρηματοδότηση, οι τραγικές ελλείψεις κλινών ΜΕΘ (μόλις το 6%), 
αναπνευστήρων, υλικών αντισηψίας κλπ, σε συνδυασμό με την προβολή 
του… δόγματος «της ατομικής ευθύνης», αποδεικνύουν στην πράξη την 
επικίνδυνη έκθεση του λαού όχι μόνο στη θανατηφόρο δράση του 
κορωνοϊού, αλλά συνολικά σε πολλαπλούς κινδύνους. 
Για τους παραπάνω λόγους, τα ΔΣ της Ε.ΛΜΕ καταδικάζει την πολιτική 
της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας και την ιδιωτικοποίηση 
βασικών τομέων, 
Τονίζει ότι το δικαίωμα του λαού στην υγεία, την περίθαλψη , την 

ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση είναι απαράγραπτο. 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

1. Να  γίνουν τώρα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι  
επικουρικοί γιατροί που προσλήφθηκαν για την  αντιμετώπιση της 
επιδημίας.   

2. Να καλυφθούν, χωρίς καμία καθυστέρηση, οι αναγκαίες κλίνες 
ΜΕΘ.Να προχωρήσει η κυβέρνηση στην ένταξη  των ιδιωτικών 

κλινών ΜΕΘ στο σύστημα υγείας, καθώς και  του ιατρικού 
δυναμικού  και τεχνολογικού εξοπλισμού των ιδιωτικών κλινικών, 
για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση  της πανώλης του 
κορωνοϊού. 

3. Να ανοίξουν όλα τα κλειστά νοσοκομεία. 
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4. Δωρεάν και σε μαζική  κλίμακα  διαγνωστικά test  για τον 
κορωνοϊό  για όλο το λαό. 

5. Δημιουργία έκτακτων υποδομών του δημόσιου συστήματος υγείας 
και ανάπτυξη Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

6. Εξασφάλιση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας για τους 

εργαζόμενους στα νοσοκομεία 
7. Κάλυψη όλων των αναγκών ατομικής προστασίας, μέσω της 

διασφάλισης των απαραίτητων υλικών αντισηψίας για όλο τοβ 
πληθυσμό. 

8. Δωρεάν πρόσβαση του λαού σε όλες τις βαθμίδες Υγείας-
Περίθαλψης –Ασφάλισης. 

 
 

 
 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική γραμματέας 

 

 

 
Ρηγάκης Ζαχαρίας Πανταζή Μαρία 
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