6ωρη στάση εργασίας στο ΓΝ Μεσολογγίου
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2013 07:06

Σε 6ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 17 Απριλίου (09:00 – 15:00) και σε Γενική Συνέλευση
στην είσοδο του Νοσοκομείου στις 10:00πμ προσχωρούν οι εργαζόμενοι

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:
- Να μην κλείσει – συγχωνευθεί καμία κλινική, τμήμα, δημόσια μονάδα υγείας – πρόνοιας
- Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους.
- Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Ν’ ανακληθούν όλες οι περικοπές στους μισθούς
και να καταργηθούν όλα τα χαράτσια. Κατάργηση των πληρωμών των ασθενών. Δωρεάν
περίθαλψη των ανέργων.
- Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης
Συναδέλφισσα – Συνάδελφε

Σκέψου τις εξελίξεις και πάρε θέση στον αγώνα.
Τώρα πια ξέρουμε. Τα αντιλαϊκά μέτρα δεν είναι προσωρινά, ούτε τα τελευταία. Δεν
παίρνονται για τη σωτηρία της χώρας, αλλά για να εξασφαλίσουν ακόμα φθηνότερους και
«ευέλικτους» εργαζόμενους στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο κράτος.
Γι’ αυτό επιτίθενται στην Υγεία, στα δικαιώματα υγειονομικών και ασθενών
Και ενώ σε συνθήκες κρίσης οι λαϊκές ανάγκες για δημόσιες, δωρεάν υγειονομικές
υπηρεσίες αυξάνουν, η συγκυβέρνηση ανακοινώνει συγχωνεύσεις μονάδων υγείας, που θα
επιδεινώσουν την ήδη άθλια κατάσταση.
Προωθεί νέους οργανισμούς νοσοκομείων που θα οδηγήσουν σε κατάργηση 774 κλινικών και
τμημάτων, σε κλείσιμο χιλιάδων νοσοκομειακών κρεβατιών και θα ανοίξουν τον δρόμο για
μαζικές απολύσεις υγειονομικών.
Θέλουν δημόσια νοσοκομεία – επιχειρήσεις με φθηνούς εργαζόμενους
Οι νέοι οργανισμοί είναι μέρος του σχεδίου «προσαρμογής» της λειτουργίας των δημοσίων
νοσοκομείων ως επιχειρήσεις Α.Ε., με έσοδα που θα προέρχονται από το χαράτσωμα του
λαού.
Όσα νοσοκομεία δεν κρίνονται «βιώσιμα» θα κλείνουν. Όσοι εργαζόμενοι δεν αξιολογούνται
«αποδοτικοί» και «υπάκουοι» θα απολύονται.
Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους συμμάχους μας. Τους ασθενείς, τους
συνάδελφους του ιδιωτικού τομέα, τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τους
αυτοαπασχολούμενους, τους σπουδαστές των υγειονομικών σχολών.
Μαζί να οργανώσουμε τον αγώνα για να αποτρέψουμε τις συγχωνεύσεις και απολύσεις.
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ»
Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος των εργαζομένων.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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