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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1)ΚΡΙΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ 3ης ΥΠΕ
Την ΤΡΙΤΗ 11 Φεβρουαρίου στις 13:30 και στη συνέχεια στις 14:00, στο αμφιθέατρο του
Νοσ. Γ. Γεννηματάς, θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία για τις κρίσεις γιατρών
της 3ης ΥΠΕ. Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι που αναφέρονται στην λίστα της ΥΠΕ να
προσέλθουν ώστε οι συνάδελφοι μας να κριθούν. Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

2)ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν έως τις 13 Φεβρουαρίου. Οι εκλογές θα
πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι συνάδελφοι με
βαθμό διευθυντού. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν
με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να υπάρξει συντεταγμένη στήριξη της
υποψηφιότητας.

3)ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Η 4η ΥΠΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς διοργανώνει το προαναφερθέν
σεμινάριο που είναι πιστοποιημένο και μετά τη λήξη του χορηγείται βεβαίωση . Το
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις εξής Κυριακές: 9 και 23 Φεβρουαρίου, 8 και 15 Μαρτίου,
5 και 26 Απριλίου, 10 και 24 Μαΐου και 14 Ιουνίου στο 4ο-15ο Δημοτικό Καλαμαριάς 8:30
με 14:00.
Όσοι παρακολουθήσουν το βασικό αυτό σεμινάριο (ΒLS) μπορούν να συμμετέχουν στις 29
Μαρτίου ή στις 21 Ιουνίου και στο σεμινάριο για εκπαιδευτές (ΒLS instructor).
Προτείνουμε όλοι οι συνάδελφοι αλλά και το παραϊατρικό προσωπικό να συμμετάσχουν
στα σεμινάρια ώστε να επικαιροποιήσουμε τις γνώσεις μας. Άσχετα αν συνδιοργανωτής είναι
η 4η ΥΠΕ, μπορούν να συμμετάσχουν και οι συνάδελφοι της 3ης ΥΠΕ.
Έχει γίνει συνεννόηση ώστε να κρατήσουμε μία ή δυο Κυριακές αποκλειστικά για
γιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό και για τις 2 ΥΠΕ.
Οι συνάδελφοι που μετέχουν στο Δ.Σ. του συλλόγου θα αναλάβουν ο καθένας στην
περιοχή του να συγκεντρώσει τις συμμετοχές.
Στους πιο απομακρυσμένους νομούς προτείνουμε να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο
ώστε ανάλογα με την ζήτηση να φροντίσουμε για την οργάνωση του σεμιναρίου.

4)ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

Το σχέδιο νόμου θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν
μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση (στο open gov. gr) ή να αποστείλουν τις
απόψεις τους στο mail του Συλλόγου. Το Δ.Σ. θα συνέλθει για την μελέτη, τις ανάλογες
προτάσεις και την συμμετοχή του Συλλόγου στη Διαβούλευση. Ο ΣΕΥΠ Π.Φ.Υ. Αττικής
ανέλαβε ανάλογη δράση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
.

5)ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 3ης και 4ης ΥΠΕ
Όσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017, 2018 και 2019 να ζητήσουν από το γραφείο
μισθοδοσίας της αντίστοιχης ΥΠΕ βεβαίωση για το ποσόν που τους παρακρατήθηκε για το
ΤΣΑΥ πρόνοιας (εφάπαξ) για τα ως άνω έτη ώστε να το καταθέσουν στο ασφαλιστικό τους
ταμείο.

6)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
Π.Φ.Υ.
Το Δ.Σ. θα ενημερώσει τους φορείς της πόλης και τα κόμματα για την Π.Φ.Υ. αρχής
γενομένης από τον Υφ. Μακεδονίας Θράκης κ. Θ. Καράογλου την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
στις 20:15.

7)ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση του Συλλόγου ώστε να συντονίσουμε, με τα κατά
τόπους ιατρεία και τους διευθυντές τους, τις ανάλογες δράσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος
Χειρουργός Ουρολόγος
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Νικολέττα Μανιάτη
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