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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την 4ηΥΠΕ
Σήμερα και μετά από όσα διαδραματίζονται στα ΚΥ της 4 ης ΥΠΕ είχαμε μια
μακράς διάρκειας τηλεφωνική επικοινωνία με την υποδ. κα Ειρήνη Χατζοπούλου
στην οποία εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για τους χειρισμούς των
τελευταίων ημερών, ξεκινώντας από την αναστάτωση και το μπέρδεμα της
προηγούμενης εβδομάδας όπου η ΥΠΕ επέδειξε μια δυσκολία στη διάκριση του τι
εστί Τοπικό Ιατρείο και τι Περιφερειακό. Ευτυχώς όμως έγκαιρα αναγνώρισαν το
λάθος τους και πήραν πίσω το κλείσιμο των Τ.Ι. Στην συνέχεια σε συνεννόηση με
τους υπευθύνους ΚΥ Τούμπας και 25ης Μαρτίου αποφάσισαν να λειτουργήσουν τα
συγκεκριμένα ΚΥ και σε απογευματινό ωράριο χρησιμοποιώντας και τους γιατρούς
των Τοπικών Ιατρείων με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η επέκταση του
ωραρίου έως τις 21.00.
Αντικρούσαμε έντονα τις αιτιάσεις της υποδιοικήτριας ότι ‘’οι γιατροί δεν
συμφωνούν για να μην ξεβολευτούν’’. Έχοντας την από ετών εμπειρία στη λειτουργία
των μονάδων σε απογευματινό ωράριο εξηγήσαμε ότι δεν συμφωνούμε γιατί
θεωρούμε ότι το μέτρο γίνεται μόνο για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και όχι για
λόγους ουσίας και ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία (περιορισμός κυκλοφορίας,
διευκόλυνση των γονέων με τις άδειες ειδικού σκοπού κλπ) δεν έχει νόημα τέτοιου
είδους κίνηση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις ανωτέρω οδηγίες της Γ.Γ.
πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΥ. Αντιπροτείναμε την τηλεφωνική επικοινωνία
ώστε να απαντάμε στα ερωτήματα των ασφαλισμένων, και εν προκειμένω αν θέλουμε
να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι να οριστούν δυο κέντρα υγείας ως κέντρα αναφοράς
του Κορωναιού, φυσικά μετά από και την απαραίτητη εκπαίδευση και την ύπαρξη
υποδομής και μέσων ατομικής προστασίας, ώστε να προσφέρουμε πραγματικές
υπηρεσίες .
Επίσης αναφερθήκαμε στην δύσκολη θέση που βρεθήκαν οι συνάδελφοί μας που
στάλθηκαν στα νοσοκομεία όπου τους υποδέχτηκαν λέγοντας: ‘’γιατί ήρθατε εδώ ενώ

εμείς δεν σας χρειαζόμαστε’’ ή ‘’εν πάση περιπτώσει ίσως να βοηθήσετε γράφοντας
κάποιες συνταγές’’ !!!
Όσον αφορά τις μετακινήσεις των πνευμονολόγων στα νοσοκομεία, για ένα μήνα,
στη συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία είχαν το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας
θεωρούμε ότι αποδυναμώνει περαιτέρω τα Κ.Υ. και κρίνεται άσκοπη λαμβάνοντας
υπόψη τη μειωμένη προσέλευση, κατά 70%, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων.

Σχετικά με την απογευματινή βάρδια έστω και προφορικά εξασφαλίσαμε την
διαβεβαίωση ότι μετά την 1η εβδομάδα και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία θα
επανεξεταστεί το ζήτημα.
Προτείναμε για άλλη μια φορά την συνεργασία της ΥΠΕ με τον σύλλογο πράγμα
που δεν έγινε δυστυχώς αποδεκτό.

Σχετικά με την 3ηΥΠΕ
Εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας για την μη πρόσληψη των 5 συναδέλφων μας
σε Καστοριά και Φλώρινα και μάλιστα σε μια εποχή που η περιοχή πλήττεται έντονα
από την πανδημία. Οι πληροφορίες που διέρρευσαν από την ΥΠΕ αλλά και από άλλες
πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει κεντρική αρνητική εισήγηση από το υπουργείο Υγειας.
Το ίδιο ισχύει και για άλλες ΥΠΕ όπως η 2η και η 6η.
Να υπενθυμίσουμε ότι αποστείλαμε στον πρωθυπουργό επιστολή για το θέμα όπως
και 2 επιστολές ως Ομοσπονδία χωρίς απάντηση έως σήμερα.

3η και 4η ΥΠΕ
Συνάδελφοι τις επόμενες ημέρες τα μέλη μας θα παραλάβουν υφασμάτινες διπλές
μάσκες με θήκη για φίλτρο και έναν αριθμό φιλτρων. Επισης θα δοθούν
προστατευτικές προσωπίδες πολλαπλών χρήσεων. Για την συντήρησή τους να
αναφέρουμε ότι οι μάσκες πλένονται στους 60 βαθμούς και σιδερώνονται. Οι μάσκες
και τα φίλτρα αποστειρώνονται, αν θελήσετε στον αυτόκαυστο κλίβανο στο
πρόγραμμα των 120ο . Η ασπίδα προστασίας προσώπου πλένεται και καθαρίζεται με
απολυμαντικά επιφανειών.
Να διευκρινίσουμε ότι τα υλικά αυτά δεν είναι πιστοποιημένα και πρέπει να
χρησιμοποιηθούν αν υπάρχουν ελλείψεις των επίσημα διαθέσιμων υλικών
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