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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3ης και 4ης ΥΠΕ
Η Π.Φ.Υ., τόσο εντός αστικού ιστού όσο και στην περιφέρεια, αποτέλεσε από το
ξεκίνημα της πανδημίας του Κορωναϊού και έως σήμερα το ανάχωμα για τα
νοσοκομεία όσο κι αν αντιμετώπιζε προβλήματα ελλείψεων και υποστελέχωσης.
Ωστόσο συνεχίζει να εξυπηρετεί το χρόνια και επείγοντα περιστατικά, ιδιαίτερα μετά
τη διακοπή των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων και τις δυσκολίες που
προέκυψαν στα ιδιωτικά ιατρεία. Δυστυχώς για άλλη μια φορά χρησιμοποιείται ως
πηγή άντλησης προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των νοσοκομείων,
ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν χρειαζόταν, για να καλύψουν την άρνησή τους να
στελεχώσουν, την δημόσια υγεία με τις απαιτούμενες ανάγκες σε προσωπικό. Τα
μέτρα ατομικής προστασίας εξακολουθούν να είναι ελλιπή και η εκπαίδευση του
προσωπικού στην προστασία του ανύπαρκτα. Στο σύνολο των υγειονομικών που
έχουν προσβληθεί και είτε νοσηλεύονται είτε ευρίσκονται σε καραντίνα
περιλαμβάνεται και προσωπικό των Κ.Υ. με κάποια αυτά να βρίσκονται σε καραντίνα
και για κάποια να κρύβουν ακόμα και από τους συναδέλφους που εργάζονται ότι
κάποιος από το προσωπικό νοσεί.
Τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρούμε την υποβάθμιση της ΠΦΥ, όσον αφορά την
μείωση του αριθμού των υπηρετούντων γιατρών-οδοντιάτρων όπως επίσης και του
τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και της κτιριακής κατάστασης λόγω παλαιότητας και
ελλιπούς συντήρησης.
Δυστυχώς χρειάστηκε η πανδημία για να αναγνωρίσουν οι κυβερνώντες, έστω και
λεκτικά, τον ρόλο της ΠΦΥ και την αναγκαιότητα στήριξης της δημόσιας υγείας.
Θεωρούμε ότι είναι η η κατάλληλη στιγμή για να ενωθούν όλοι οι γιατροί και
οδοντίατροι σε συλλόγους ανά ΥΠΕ και να ενταχθούν στην Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠ
ΠΦΥ) που υπάρχει και λειτουργει ώστε να απαιτήσουμε η αναβάθμιση που ακούμε
να μην μείνει στα λόγια.
Λαμβάνετε, εδώ και καιρό, τις ανακοινώσεις μας και γνωρίζετε την δράση και την
δραστηριότητά μας .Ο σύλλογος μας, ΣΕΥΠ ΠΦΥ Βορείου Ελλάδος, εκπροσωπεί
τους γιατρούς και οδοντιάτρους της 3ης και 4ης ΥΠΕ που εργάζονται στις Δημόσιες
Δομές της Π.Φ.Υ. δηλ σε. Κέντρα Υγείας αγροτικού και αστικού τύπου, Πολυδυναμα
Περιφερικά ιατρεία, Περιφερικά και αγροτικά ιατρεία και ΤΟΜΥ ανεξάρτητα από
την εργασιακή τους σχέση. Εξάλλου περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η ανάγκη
για μόνιμη και σταθερή εργασία όλου του προσωπικού.

Να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογος μας είναι ανεξάρτητος από κομματικές
εξαρτήσεις και εκλέγει τα όργανα που τον εκπροσωπούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Θέλουμε την συμμέτοχή σας, όχι μόνον την εγγραφή σας, στις εκλογικές
διαδικασίες, όπου είναι δυνατόν, για να μπορείτε να εκλέγετε τους εκπροσώπους σας
στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και την Ομοσπονδία ώστε να προωθείτε ενεργά
τόσο τοπικά όσο και γενικότερα προβλήματα.
Το ΔΣ αποφάσισε, για τα μέλη του Συλλόγου να προχωρήσει σε αγορά ειδών
ατομικής προστασίας όπως μάσκες υφασμάτινες (πλένονται και σιδερώνονται) με
ανταλλακτικά φίλτρα και ασπίδες προσώπου . Προτείνουμε τα είδη αυτά, επειδή δεν
είναι επίσημα πιστοποιημένα, να χρησιμοποιηθούν εάν και εφόσον λείψουν τα
ανάλογα υλικά της υπηρεσίας.
Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας αναφέρουμε τον τρόπο καθαρισμού και
αποστείρωσης τους.
Σας εσωκλείουμε αιτήσεις εγγραφής και υπεύθυνες δηλώσεις,, είναι δυο έντυπα
για τον καθένα. Μια αίτηση εγγραφής προς τον σύλλογο και μια υπεύθυνη δήλωση
προς την ΥΠΕ. Οι επικουρικοί συμπληρώνουν μόνον την αίτηση προς το ΔΣ και δεν
πληρώνουν συνδρομή ενώ έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο ΔΣ. Ελπίζουμε
και αγωνιζόμαστε ώστε σύντομα να καταλάβουν μόνιμες θέσεις όποτε και θα
συμμετέχουν και με την συνδρομή τους, όπως οι υπόλοιποι (8 ευρώ μηνιαίως που
εισπράττεται κατευθείαν μέσω της μισθοδοσίας της αντίστοιχης ΥΠΕ), και στις
εκλογές των οργάνων της Ομοσπονδίας αλλά και της ΑΔΕΔΥ. Αφού συγκεντρώσετε
ομαδικά τα έντυπα μπορείτε να τα αποστείλετε με κούριερ στην διεύθυνση του
συλλόγου με χρέωση δική μας.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους τους λειτουργούς της υγείας ΚΑΛΗ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ.
Η έξοδος από την πανδημία να μας βρει δυνατούς και ενωμένους.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
προεδ. Σάββας Παρασκευόπουλος 6932235209
αντιπρ. Ζωή Καλπαζίδου

6945884647

γ. γραμ.Νικολεττα Μανιάτη

6932367756

ταμίας Μαρια Τσινάρη

6946191932
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