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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προγραμματισμένη για την 1η Δεκέμβρη
2014 δράση της HOMOphonia Thessaloniki Pride έξω από την κεντρική πύλη
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με σύνθημα :
«Να γίνουμε η φωνή και το πρόσωπο των ανθρώπων που ζουν με HIV»
Συμμετείχαν:
- φίλοι και μέλη της συλλογικότητας,
- εκπρόσωποι του σωματείου των εργαζόμενων στο ΑΧΕΠΑ
- εκπρόσωπος του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο
Ιπποκράτειο η οποία επέδωσε και χαιρετιστήριο του φορέα της.
- αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ αποτελούμενη από τις βουλευτίνες του
κόμματος Γιάννα Γαιτάνη (και μέλος της HOMOphonia Thessaloniki
Pride) , Δέσποινα Χαραλαμπίδου, και την εκπρόσωπο του τμήματος
δικαιωμάτων Έφη Τελή.
Τα αιτήματα ήταν:
- η μετεγκατάσταση της ήδη υπάρχουσας Μ.Ε.Λ (Μονάδα Ειδικής
Λοίμωξης) , με τον διαχωρισμό της από την Μ.Α.Ν (Μονάδα Ασήπτου
Νοσηλείας)
- η δημιουργία άλλων δυο (2) Μ.Ε.Λ, για την κάλυψη της γεωγραφικής
περιοχής που εξυπηρετείτε προς το παρόν μόνο από την υπάρχουσα,
η οποία λειτουργεί από όταν εμφανίστηκε ο HIV στην Βόρεια Ελλάδα,
και όταν στην Αθήνα υπάρχουν έντεκα (11)
- η απεμπλοκή του προϋπολογισμού του νοσοκομείου από το κόστος
των φάρμακων που χορηγούνται στους ασθενείς με HIV, όπου λόγω
του αυξημένου κόστους τους, μέσα στον 2014 οι ασθενείς κινδύνεψαν
να μείνουν χωρίς φαρμακευτική αγωγή
- η δημιουργία ξενώνα για την φιλοξενία ασθενών από απομακρυσμένες
εκτός Θεσσαλονίκης περιοχές, συνοδών, καθώς και οροθετικών
άστεγων, φαινόμενο που ήδη έχει αρχίσει να παρατηρείτε.
Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου,
συζητήθηκαν προβλήματα σχετικά με την Μ.Ε.Λ. , και ο διοικητής
συμφώνησε με τα παραπάνω αιτήματα.
Τέλος συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία του σωματείου
των εργαζόμενων στο νοσοκομείο, όπου εκτός από την περιγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι
ως εργαζόμενοι, συμφώνησαν και αυτοί με τα παραπάνω αιτήματα.
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