Personalul medical din spitalele din Maramures intră în grevă generală
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După greva de avertisment de săptămâna trecută, sindicaliştii din Sănătate nu au obţinut
rezultatele scontate, motiv pentru care continuă acţiunile din calendarul protestelor. Astfel,
începând de luni, 31 octombrie, personalul medical va declanşa greva generală la nivel
naţional. „După greva de avertisment de două ore din 19 octombrie, nu am obţinut rezultate
notabile. Am reuşit ca în Camera Deputaţilor să se treacă amendamentele prin comisia de
sănătate.
Am avut comisia de buget-finanţe şi am încercat să influenţăm astfel încât
să trecem amendamentele şi prin această comisie de specialitate şi tragem de actualul
Parlament în speranţa că, până se termină această sesiune, vom avea toate amendamentele la
ordonanţă legiferate. Este singura şansă ca lucrurile să fie rezolvate. Guvernul este depăşit în
acest moment şi nu mai poate să emită ordonanţe la ordonanţe. Astfel, ne pregătim de greva
generală din 31 octombrie”, a declarat Mircea Ciocan, preşedintele Sanitas Maramureş.

Vor fi asigurate urgenţele

Odată cu declanşarea grevei generale, pacienţii vor avea de suferit în condiţiile în care
personalul medical va asigura doar urgenţele şi o treime din activitatea medical. Conducerea
Sanitas Maramureş a precizat că deja se lucrează la pregătirea acţiunilor de protest din spitale.

„În Maramureş, au început deja pregătirile pentru acţiunile de protest din spitale. S-au trimis
instrucţiuni în teritoriu şi toată lumea ştie ce are de făcut. Se lucrează la programarea graficelor
de lucru, astfel încât să se poată asigura o treime din activitatea medicală în fiecare unitate”, a
explicat Mircea Ciocan.

Sindicaliştii sunt nemulţumiţi de Ordonanţele de Guvern 20 şi 43, în cadrul cărora, printre altele,
se produc discriminări salariale în rândul personalului medical. De exemplu, există o diferenţă
mare între salariile de încadrare ale asistenţilor cu studii superioare şi cele ale asistenţilor cu
studii postliceale, chiar dacă ambele categorii prestează aceeaşi muncă şi au aceleaşi
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responsabilităţi.

De asemenea, cele două ordonanţe au exclus din grilele de salarizare personalul tehnic
administrativ, funcţionarii publici din Direcţiile de Sănătate Publică, personalul din sectorul de
asistenţă socială, personalul din creşe şi grădiniţe.
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