
 

                                                                                                                                         22-2-2019 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΑΘ 

Οι Ιατρικού Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΑΘ), με αφορμή  
το θλιβερό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από συνοδό ασθενή στο Νοσοκομείο Καβάλας, τονίζουν 
προς κάθε κατεύθυνση τα εξής: 
• Καταδικάζουμε  απερίφραστα την άνανδρη και βάρβαρη επίθεση εναντίον συναδέλφου μας στο 

Νοσοκομείο Καβάλας. 
• Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας (λεκτική ή σωματική) εναντίον εργαζομένων σε δομές υγείας. 

• Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο αριθμός τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά στα Δημόσια 
Νοσοκομεία, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εργαζόμενοι υπό αντίξοες συνθήκες, με 
εξευτελιστικές αμοιβές, προσπαθώντας να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, στον αυξημένο 
στα χρόνια της κρίσης αριθμό ασθενών που προσέρχονται στα νοσοκομεία. 

• Οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν τουλάχιστον τον έπαινο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους 
προσβάλλει ή να ασκεί εναντίον τους οποιαδήποτε μορφή βίας. 

Ζητούμε από την Πολιτεία και δη το Υπουργείο Υγείας, να διασφαλίσει τις συνθήκες εργασίας 
μας και  να μας προστατεύσει αποτελεσματικά από παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον. 

Απαραίτητα πρέπει σε κάθε δομή υγείας, σε κάθε Κλινική, Τμήμα ή Εργαστήριο να υπάρχουν 
μηχανισμοί αφενός πρόληψης και αποτροπής και αφετέρου άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
τέτοιων καταστάσεων. 

Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια του νοσοκομείου, ικανή σε αριθμό και με δικαιοδοσία για 
ανάλογη και άμεση δράση για την προστασία και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των 
εργαζομένων. 

Φύλακες οι οποίοι, όχι μόνο δεν επεμβαίνουν σε τέτοια περιστατικά για να προστατέψουν τους 
συναδέλφους, αλλά ούτε και την άμεσο δράση καλούν, θεωρούμε ότι άσκοπα υπάρχουν.  

Απαιτούμε αποτελεσματική φύλαξη, σε 24ωρη βάση όλων των χώρων και του προσωπικού των 
δομών υγείας, με δικαίωμα άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρουσμάτων βίας 
στο προσωπικό. 

Ο κάθε χρήστης Δημόσιων υπηρεσιών υγείας, έχει σαφή δικαιώματα τα οποία όμως έχουν όρια, 
ενώ δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα σε άσκηση βίας. 

Θα προστατέψουμε τους εαυτούς μας με κάθε νόμιμο μέσο, καλώντας την πολιτεία να πράξει 
το καθήκον της. 
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