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A ‘ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση
των μελών)

Θέμα: Ναι στον εμβολιασμό – Όχι στις ποινές και τους διαχωρισμούς
Συνάδελφοι/σες
Ως ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί θεωρούμε
καταρχήν ότι κάθε επιστημονικός κλάδος έχει την προτεραιότητα να εισηγηθεί για
τα ζητήματα της ειδικότητάς του. Όπως δε μπορούν μη μηχανικοί να κάνουν τους
μηχανικούς, έτσι και εμείς δε μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους γιατρούς.
Με βάση τις εισηγήσεις, τις μελέτες, την επιστημονική έρευνα, της ιατρικής
κοινότητας αλλά και την βιωματική πραγματικότητα του εμβολιασμού, προκύπτει
ότι ο εμβολιασμός συνεισφέρει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Με
«δικά μας» λόγια στη σχέση «κόστους – οφέλους» από τη διενέργεια εμβολιασμών,
τα πλεονεκτήματα –προς το παρόν- είναι σημαντικά υπέρ των ωφελειών από τον
εμβολιασμό, ειδικά για «ευπαθείς» ομάδες. Αποτελεί πρακτική συλλογικής ευθύνης
και αλληλεγγύης για την προστασία της κοινωνίας.
Δεν μπορούμε όμως να αποδεχτούμε τιμωρητικές και διχαστικές πρακτικές
μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Όταν μάλιστα ο εμβολιασμός δεν
αποτελεί την μοναδική πρακτική ανάσχεσης της πανδημίας. Η κυβέρνηση παρά τις
φωνές πολλών επιστημόνων έχει «ξεχάσει» να ενισχύσει το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας που συνεχώς φτάνει στα όρια του, έχει εγκαταλείψει τη στοχευμένη
επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα και την έγκαιρη ανίχνευση-ιχνηλάτηση
και απομόνωση των κρουσμάτων, αδιαφορεί εντελώς για επαρκή υγειονομικά μέτρα
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(Π.Φ.Υ.). Χωρίς όλα τα παραπάνω ο εμβολιασμός όσο αναγκαίος και να είναι δεν
επαρκεί.
Ποτέ ο καταναγκασμός και πολύ περισσότερο ο καταναγκασμός επί ποινή
«αναστολής εργασίας» και στέρησης μισθού δε μπορεί να αντικαταστήσει την
πειθώ, τα επιχειρήματα, τον ορθό λόγο, όπως αναφέρει και η επιτροπή Βιοηθικής
που ζητά : «εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
εκούσιο εμβολιασμό, προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα, οι οποίες θα
βασίζονται

σε

επιστημονικά

στοιχεία

που

επικαιροποιούνται

συνεχώς

με

προϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των γενικότερων
αντιλήψεων». Πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα στα μέσα
που χρησιμοποιούνται για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. Δηλαδή στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς μπορούμε να συνωστιζόμαστε όλοι μαζί, αλλά όχι σε ένα χώρο
εργασίας ή σε ένα εστιατόριο; Και γιατί δε διενεργούνται δωρεάν -όπως θα έπρεπε
από την πρώτη στιγμή- τεστ σε όλο τον πληθυσμό, ώστε να ελεγχθεί η μετάδοση;
Χιλιάδες εργαζόμενοι στη υγεία – μεταξύ των οποίων και συνάδελφοι μας σε
Τεχνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων – βρέθηκαν από χθες σε αναστολή εργασίας. Μια
κίνηση που προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα στο Δημόσιο Σύστημα
Υγείας από όσα καλείται να επιλύσει. Γιατί αφήνει χωρίς έμπειρο προσωπικό τα
Νοσοκομεία σε μια στιγμή κορύφωσης της πανδημίας. Γιατί παρά την υποχρέωση
της Νομοθεσίας αφήνει κρίσιμες Υποδομές στα Νοσοκομεία (Υποσταθμοί Μ/Τ,
Ιατρικά Αέρια, HVAC, Δίκτυα, Εφαρμογές) χωρίς τις αναγκαίες ειδικότητες για τη
λειτουργία τους. Γιατί χωρίς καμία αναλογικότητα αντιμετωπίζει ως αντίστοιχης
υγειονομικής σημασίας υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως οι Τεχνικές με αυτές της
άμεσης περίθαλψης και νοσηλείας ασθενών. Γιατί ανοίγει το δρόμο για να
εκχωρηθούν μια σειρά ακόμη υπηρεσίες στην Υγεία σε ιδιώτες.
Όπως αναφέρουν και οι Νοσοκομειακοί Γιατροί στην ανακοίνωσή τους:
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αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Δεν
είναι προϊόν εξαγοράς συναλλαγής ούτε μέσο εκβιασμών και απειλών σε βάρος των
εργαζομένων. Ο καθολικός, σύμφωνα με τις επιστημονικές ενδείξεις, μαζικός
εμβολιασμός είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δε θα σας
επιτρέψουμε να τον αξιοποιήσετε σαν δούρειο ίππο για την κλιμάκωση της

αντιλαϊκής επίθεσης. Το όπλο που έχουμε στα χέρια μας για την προστασία της
υγείας και της ζωής μας δε θα σας αφήσουμε να το μετατρέψετε σε όπλο για να
χτυπήσετε τα δικαιώματα μας.»
Επιμένουμε ότι τα βασικά ζητούμενα για την επιτυχή αντιμετώπιση της
πανδημίας είναι: ισχυρό πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, δυνατότητα υγειονομικής
κάλυψης όλου του πληθυσμού και επικοινωνίας με δημόσιο γιατρό πριν κάποιος
ασθενής προσέλθει στο νοσοκομείο, καλά χρηματοδοτημένο δημόσιο σύστημα
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επιδημιολογικής επιτήρησης που κανένα lockdown δεν μπορεί να υποκαταστήσει,
θωράκιση όλων των συλλογικών δραστηριοτήτων (μαζικές μεταφορές, χώροι
εργασίας, εκπαίδευση, κλπ) απέναντι στις συνθήκες που ευνοούν την διάδοση του
ιού, πλατιά καμπάνια ενημέρωσης και προώθησης του εμβολιασμού. Ας παύσει η
κυβέρνηση να εφευρίσκει αποδιοπομπαίους τράγους και να πετάει τη μπάλα στην
«ατομική ευθύνη» και ας προχωρήσει άμεσα στη λήψη αυτών των συγκεκριμένων
και απολύτως ρεαλιστικών μέτρων.

