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Η ανακοίνωση της επίταξης ιδιωτών ιατρών στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των δυο νοσοκομείων
της περιοχής αποτελεί το αποκορύφωμα της οργανωτικής και
διαχειριστικής ανεπάρκειας της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του
Διοικητή της 3ης ΥΠΕ καθώς και των δυο διοικητών των Νοσοκομείων
Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.
Η απουσία ενός συνολικού σχεδιασμού για την διαχείριση της
πανδημικής κρίσης στην περιοχή μας, τόσο σε επίπεδο ΠΦΥ όσο και σε
επίπεδο νοσοκομειακό, μας ήταν γνωστή από καιρό και μας οδήγησε
πολλές φορές στο να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με
τις ανεπάρκειες, τις αβλεψίες καθώς και τους εφησυχασμούς που κατά
καιρούς δημιουργούσε η πανδημία, οδηγώντας όλους τους συντελεστές
σε ανεπίτρεπτη ολιγωρία.
Ουδέποτε λάβαμε κάποια επίσημη έγγραφη αίτηση από την 3η ΥΠΕ για
τις έκτακτες ανάγκες των δυο Νοσοκομείων, ουδέποτε γίναμε γνώστες
του υποτιθέμενου σχεδίου δράσης το οποίο φυλάσσετε πιθανά ως
άκρως απόρρητο και ουδέποτε ενημερωθήκαμε επίσημα από την ηγεσία
του Υπουργείου για τον χρόνο και την ένταση της επίταξης.
Μέχρι που χθες ενημερωθήκαμε κι εμείς έκπληκτοι για την επίδοση των
«φύλλων πορείας» στους ιδιώτες συναδέλφους μας δίχως να έχει
προηγηθεί διαβούλευση με τον Ι.Σ. και δίχως να έχει ληφθεί καμία
μέριμνα για την απόδοση κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος
προκειμένου οι συνάδελφοι μας να τακτοποιήσουν τα άμεσα
επαγγελματικά και προσωπικά τους ζητήματα, προτού αναλάβουν
υπηρεσία. Επιπλέον δεν λήφθηκαν υπόψιν τα προβλήματα που θα
προκύψουν με το κλείσιμο του περίπου 67% των παθολογικών,
πνευμονολογικών ιατρείων της περιοχής και το πλήθος των ασθενών
που εξυπηρετούνταν καθημερινά σε αυτά και τώρα θα συνωστίζονται
στα Νοσοκομεία. Είναι δυστυχώς σημείο των τοπικών καιρών μας να
καλούμαστε κάθε φορά να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και να
αδυνατούμε να σχεδιάσουμε έστω με υποτυπώδη τρόπο ένα υποφερτό
σύστημα διαχείρισης της κρίσης.
Ως ΙΣ καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά την ανεπάρκεια όλων αυτών
που κλήθηκαν σε τόσο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες να ασκήσουν
ηγεσία και να λάβουν συλλογικές αποφάσεις. Η αδυναμία τους 2 χρόνια
τώρα να ενισχύσουν ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και να
δημιουργήσουν ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας με τον
ιδιωτικό τομέα της υγείας καταδεικνύει πλέον με τον πιο εμφατικό
τρόπο την αποτυχία συγκεκριμένων ανθρώπων που καταλαμβάνουν
συγκεκριμένα αξιώματα. Και επιτέλους ας επιδείξουν οι άνθρωποι αυτοί
μια στοιχειώδη ευθιξία και να παραιτηθούν. Δυστυχώς
κύριοι....επτωχεύσατε! Και μαζί με εσάς κήρυξε πτώχευση οριστικά και η
υπομονή μας!
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