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Κύριε Υπουργέ

Το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού των εργαζομένων στην

υγεία  καταβάλλει  τεράστιες  προσπάθειες,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί

στην  κρίσιμη  κατάσταση  που  βιώνει  η  χώρα,  για  τον  περιορισμό  της

εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται

στην πρώτη γραμμή της μάχης υπερβάλλοντας εαυτόν.

Ωστόσο,  δεν  μπορεί  να  παραβλέπεται  η  καίρια  συνδρομή  των

υποστηρικτικών υπηρεσιών στον αγώνα αυτό, δεδομένων των αυξημένων

αναγκών σε  αναλώσιμα,  βιοϊατρικό  εξοπλισμό  κλπ.  Οι  εργαζόμενοι  στο

χώρο  της  υγείας  εργάζονται  υλοποιώντας  σχέδια  με  γνώμονα  την

ανταπόκριση  στις  τρέχουσες  αυξημένες  ανάγκες  αλλά  και  στις

μελλοντικές.  Στα  πλαίσια  της  προσπάθειας  αυτής  υπάρχει  αυξημένος

φόρτος  στις  Τεχνικές  υπηρεσίες  καθώς  υλοποιούνται  κατασκευαστικές

τροποποιήσεις  στις  προσβάσεις  του  Νοσοκομείου,  πραγματοποιούνται

μετατροπές για τη δημιουργία ειδικών θαλάμων, γίνονται λειτουργικές και

κατασκευαστικές τροποποιήσεις σε κλινικές και επιχειρείται η δημιουργία

παραπάνω κλινών ΜΕΘ.  Παράλληλα,  συζητείται  η  πιθανή επιστράτευση
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Κέντρων Υγείας ως σταθμών αναφοράς για τον  covid19. Αυτονόητη δε

είναι η πρόσβαση του τεχνικού προσωπικού σε όλους τους χώρους υγείας

και ειδικά στους χώρους νοσηλείας, με τις αυτονόητες συνέπειες έκθεσης

στον παρόντα κίνδυνο.

Υπογραμμίζοντας  τον  καθοριστικό  ρόλο  του  τεχνικού

προσωπικού  στον  αγώνα  αυτό,  ζητούμε  την  ηθική  αναγνώριση  της

προσπάθειας του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στην Υγεία και

συγκεκριμένα  στο  Υπουργείο  Υγείας,  τις  Υγειονομικές  Περιφέρειες,  τα

Νοσοκομεία  και  τις  Μονάδες  πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  (Κέντρα

Υγείας,  ΤΟΜΥ,  κλπ).  Ειδικότερα  υπογραμμίζουμε  τον  καίριο  και

καθοριστικό ρόλο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στην

Υγεία τους οποίους και εκπροσωπούμε. Για του λόγους αυτούς, σεβόμενοι

το  ρόλο  των  Διπλωματούχων  μηχανικών  της  υγείας  προσδοκούμε  στη

χορήγηση του ειδικού επιδόματος στους Διπλωματούχους μηχανικούς που

εργάζονται στην υγεία.

 


