APEL LA MOBILIZAREA LUCRĂTORILOR DIN SERVICIILE SANITARE ȘI SOCIALE
Lupta pentru sănătate și îngrijire dincolo de pandemie
„AVEȚI GRIJĂ DE NOI, ASTFEL ÎNCÂT SĂ PUTEM AVEA GRIJĂ DE VOI”
Pandemia de COVID-19 este încă prezentă și numeroase țări din Europa se confruntă cu o creștere
vertiginoasă a cazurilor. Acest al doilea val de infectări va pune din nou o presiune imensă asupra
sistemului de sănătate și îngrijire.
Ne mobilizăm pentru a ne asigura că lucrătorii esențiali și cei din domeniul sănătății sunt protejați și
pentru a pune sistemele noastre sanitare și sociale pe baze mai solide, în scopul de a răspunde la
această pandemia și la altele din viitor. Miliardele care sunt puse la dispoziție și care ar trebui dedicate
planurilor de redresare de la nivel național și european transformă imensa provocare cu care ne
confruntăm într-o oportunitate de a redefini sănătatea și îngrijirea socială pe termen lung. Avem
nevoie urgentă de o dotare suficientă cu personal, precum și de o salarizare decentă, astfel încât
lucrătorii din serviciile de sănătate și cele sociale să poată oferi îngrijirea de calitate pe care o merită
oamenii.






Siguranță: în timpul pandemiei, lucrătorii din domeniul sănătății și al îngrijirii s-au confruntat cu
o presiune enormă și cu riscuri imense la adresa siguranței lor. Ne mobilizăm pentru a ne
asigura că toți membrii personalului dispun de echipamente individuale de protecție adecvate,
de teste și de vaccinuri, în cantitatea și la standardele de calitate care vor garanta siguranța
acum și în viitor. Este esențial să ne asigurăm că toți lucrătorii din linia întâi, din întreaga
Europă, beneficiază de o remunerație corectă pentru serviciile prestate în timpul pandemiei.
De asemenea, și persoanele infectate au nevoie de cea mai bună îngrijire medicală posibilă,
precum și de asigurarea că COVID-19 este tratat ca o boală profesională.
Dotarea suficientă cu personal: sistemele de sănătate și îngrijire socială din Europa se aflau
deja sub presiune din cauza lipsei de personal, înainte ca pandemia să lovească. Această
situație nu mai poate continua astfel. Comisia Europeană a calculat că, dacă nu se întreprind
măsuri adecvate, vor exista lipsuri dramatice în privința furnizării de servicii sanitare și de
îngrijire socială în următorii zece ani. Aceasta înseamnă că este necesar să se recruteze și să
se păstreze mai mulți lucrători, făcând sectorul mai atrăgător, sporind capacitatea sistemelor
de educație și instruire în domeniul sănătății și al îngrijirii sociale și oferind locuri de muncă
permanente pentru numeroșii lucrători tineri și talentați recrutați în condiții precare pentru a
face față pandemiei.
Salarii mai mari: recrutarea personalului sanitar și din domeniul îngrijirii sociale este
perturbată de problemele preexistente, legate de salarizarea insuficientă și de condițiile de
muncă precare. Este scandalos că persoanele care se confruntă cu astfel de riscuri grave la
adresa sănătății lor și care s-au angajat să îngrijească persoanele bolnave și vârstnice sunt
recompensate la un standard atât de scăzut. În calitate de lucrători în domeniul sănătății și al
îngrijirii sociale, merităm o remunerație și condiții mai bune pentru munca pe care o prestăm și
nu doar niște bonusuri sporadice, pentru faptul că luptăm împotriva COVID-19. Consolidarea
1



contractelor colective de muncă și asigurarea unei acoperiri pentru mai mulți lucrători sunt
esențiale pentru atingerea acestui deziderat.
Îngrijire de calitate pentru toți: deși sarcina de a răspunde acestor provocări revine în
principal sistemelor naționale de sănătate și îngrijire socială, trebuie să îmbunătățim
cooperarea, coordonarea și sprijinul la nivel european. Îi solicităm UE să contribuie la
îmbunătățirea siguranței și a disponibilității lucrătorilor. Finanțarea trebuie reinstituită
pentru programul „UE pentru sănătate”, cel puțin la nivelul de 9 miliarde EUR, și în toate
țările bugetele guvernamentale trebuie să răspundă nevoilor sistemelor noastre sanitare
și de îngrijire socială.

Asistenții medicali, medicii, infirmierii, lucrătorii din aziluri și alți lucrători din linia întâi se mobilizează la
nivelul întregii Europe, prezentându-și solicitările de transformare a sectoarelor sanitar și al îngrijirii
sociale. Ca rezultat al austerității și al subfinanțării, spitalele și azilurile noastre au fost foarte slab
pregătite pentru a face față pandemiei. Nu trebuie să se revină la măsurile de austeritate și a sosit
momentul să ascultăm lucrătorii din domeniul sănătății și al îngrijirii. Nu putem rata această ocazie.

A sosit momentul să investim în sănătate și în îngrijirea socială
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