
ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

«Ψήφισμα συμπαράστασης στους υγειονομικούς και διεκδίκηση ενίσχυσης όλων 

των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας» 

 

Η χώρα μας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, διέρχεται υγειονομικά μια πρωτόγνωρη 

δοκιμασία. 

Με την κήρυξη πανδημίας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι δομές του αλλά κυρίως οι 

άνθρωποί του έφθασαν στα όριά τους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου με το παρόν ψήφισμα αναγνωρίζει τον 

σπουδαίο ρόλο των υγειονομικών και εκφράζει την αμέριστη ηθική συμπαράστασή 

του σε όλους τους λειτουργούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας για τον 

καθημερινό τους αγώνα για την αντιμετώπιση του Covid 19. 

Οι υγειονομικοί με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό, ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, 

φιλότιμο μα πάνω απ’ όλα με κίνδυνο ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή 

εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη απέναντι στον κορωνοϊό.  

Είναι οι πραγματικοί αγωνιστές της ζωής που κάτω από αντίξοες συνθήκες, λόγω 

των τραγικών ελλείψεων, των εξαντλητικών ωραρίων και της υποστελέχωσης των 

δομών κατάφεραν να κρατήσουν όρθιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στη 

μεταμνημονιακή εποχή, διαφυλάττοντας τον ρόλο του και προστατεύοντας την 

δημόσια υγεία.  

Είναι οι άνθρωποι που δεν «λύγισαν» ούτε από τον κορωνοϊό, παρά το γεγονός ότι 

προέρχονταν από μία μακρά κρίση κατά την οποία ανταποκρίθηκαν με αξιοπρέπεια 

στα καθήκοντά τους, εισπράττοντας μόνο υποσχέσεις και αναλγησία από τις 

εκάστοτε πολιτικές εξουσίες. 

Σε όλους αυτούς που αποτελούν την πραγματική «ασπίδα» της ανθρώπινης ζωής 

οφείλουμε εκτός των άλλων και ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκφράζοντας παράλληλα, 

την απόλυτη στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου:  

- Ενώνει τη φωνή του για άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις σε  μόνιμο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να στελεχωθούν τα δημόσια 

νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και εξασφάλιση του αναγκαίου 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού και να νομιμοποιηθεί το σύνολο των 

επικουρικών γιατρών που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας 

- Ζητά την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλινών ΜΕΘ έστω και τώρα. 

Πάγιο διαχρονικό αίτημα της ΟΕΝΓΕ και πριν την επιδημία ήταν τουλάχιστον 

2.000 κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία συν άλλες 1.500 κλίνες ΜΑΦ (που 

μπορούν να μετατραπούν άμεσα ανά πάσα στιγμή σε κλίνες ΜΕΘ). 

- Αξιώνει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των 

εργαζόμενων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.  



- Ζητά να διατεθούν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών. 

- Μαζικά και δωρεάν διαγνωστικά τεστ και δημόσια διαχείριση των 

εργαστηριακών ελέγχων που σχετίζονται με την πανδημία. Να υπάρξει ειδική 

μέριμνα για τεστ στο Υγειονομικό Προσωπικό. 

- Άμεσα να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την υγεία των 

προσφύγων και των μεταναστών, των άστεγων, κι άλλων ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι Ρομά. 

- Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και όλες οι 

κοινωνικές δομές των Δήμων οι οποίες συμβάλουν καθοριστικά στην 

εξυπηρέτηση των δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

- Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας Υγείας με τις απαραίτητες προσλήψεις και υλικά. 

Δημοτικά ιατρεία για δυνατότητα διενέργειας του διαγνωστικού τεστ άμεσα σε 

όλο τον πληθυσμό. 

 


