ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)
ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103845732
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr
Αθήνα, 9/9/2019
Α.Π. 793

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διανύουμε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο κατά την οποία διογκώνονται
τα προβλήματα της Δημόσιας Π.Φ.Υ. .Μετά την αλλαγή κυβέρνησης και τα
νέα πρόσωπα στο Υπουργείο Υγείας επιβάλλεται μια συνάντηση με τον
Υπουργό Υγείας. Ήδη από την αρχή της θητείας του υπουργού ζητήσαμε
συνάντηση η οποία δεν υλοποιήθηκε ακόμα.
Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε και δια ζώσης το ραντεβού
από τον υπουργό στην συνάντησή τους στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
στις 7 Σεπτεμβρίου.
Επίσης έθεσε εκ νέου το θέμα των απολυμένων –παλαιών, νέων και
επερχόμενων του 10/2019 και πρότεινε τη διενέργεια συνεδρίου με συμμετοχή
του Υπουργείου Υγείας, ΠΙΣ, ΟΕΝΓΕ,ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ,ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ και αμιγώς
ελευθεροεπαγγελματιών ώστε να υπάρξει συνολική πρόταση και συναίνεση
από όλους τους φορείς για την Υγεία.
Έχει προκύψει εκ νέου θέμα στη Θεσ/νίκη με το Κέντρο Υγείας Πύλης
Αξιού. Στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό των φορέων της πόλης στις 30
Αυγούστου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ζήτησε να αποδοθεί το
κτίριο στα δικαστήρια ενώ ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων πρότεινε να μεταφερθεί
το προσωπικό στο Κ.Υ. Αμπελοκήπων.
Η πρόταση έγινε ερήμην της διοίκησης του ΣΕΥΠ Θεσ/νίκης και του
Ι.Σ.Θ, και επιπλέον είναι απαράδεκτη και παραπλανητική διότι στο Κ.Υ.
Αμπελοκήπων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι πλην ενός ιατρείου και φυσικά
είναι αδύνατον να στεγάσει τους 50 γιατρούς , τα 56 άτομα λοιπού
προσωπικού, τα ΚΕΠΑ, τα εργαστήρια (μικροβιολογικό, ακτινολογικό,
κυτταρολογικό) κλπ.
Από την άλλη είναι απαράδεκτο και χωροταξικά να στερηθεί ο
μεγαλύτερος δήμος της πόλης το μεγαλύτερο Κ.Υ. της Β .Ελλάδος. Είναι
σαφές ότι πίσω από τη λεγόμενη μεταφορά υποκρύπτεται το κλείσιμο του
Κ.Υ.Π. Αξιού με απρόβλεπτες εξελίξεις στο μέλλον.
Ο Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ι.Σ.Θ και την
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ ήρθε άμεσα σε επαφή με τον περιφερειάρχη, δημάρχους,
με τη διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσ/νίκη, ενώ στην
Δ.Ε.Θ συνάντησε και ενημέρωσε τον Υπουργό Υγείας, το δήμαρχο της πόλης
και βουλευτές. Επίσης έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους αρχηγούς
των κόμματων που θα επισκεφτούν τη Δ.Ε.Θ.

Συνεχίζουμε να είμαστε σε εγρήγορση για το θέμα, διότι παρόλο που
φαίνεται να έγινε κατανοητό το όλο πρόβλημα θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ
παρασκήνιο.
Ως Ομοσπονδία θεωρούμε απαράδεκτη την περαιτέρω μείωση των
δομών και θεωρούμε ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας δε θα
προχωρήσει σε τέτοιο ατόπημα.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Δημόσιου Συστήματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.)
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