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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ 3η και 4ηΥΠΕ
Μετά τις επίσημες κυβερνητικές εξαγγελίες για την περαιτέρω εμπλοκή των Κέντρων Υγείας
στην μάχη κατά της πανδημίας του covid19 προτείνουμε τα εξής:
1) Ανάλογα με τον αριθμό των Κέντρων Υγείας που θα εμπλακούν να υπάρξει πρόνοια
για εξεύρεση μεταφερομένων οικίσκων για την τοποθέτηση τους στον προαύλιο
χώρο.
2) Αυτοψία των επιλεγμένων Κ.Υ από εξειδικευμένο υγειονομικό π.χ λοιμωξιολόγο
που θα ελέγξει την καταλληλότητα του χώρου και θα δώσει εξειδικευμένες οδηγίες,
ώστε να αποφύγουμε λάθη και παλινωδίες.
3) Εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά τη διαχείριση του ύποπτου κρούσματος
(διαλογή, προετοιμασία, πρόληψη και έλεγχο διασποράς) χρήση Μέσων Ατομικής
Προστασίας και τρόποι λήψης επιχρισμάτων κλπ.
4) Πρόνοια για την επάρκεια όλων των απαραίτητων αναλωσίμων και μη υλικών.
5) Ασφάλεια αστικής ευθύνη που θα καλύπτει τους υγειονομικούς μας.
6) Ο σύλλογος μας ΣΕΥΠ-ΠΦΥ Β. Ελλάδος είναι έτοιμος να συνεργασθεί σε οτιδήποτε
απαιτηθεί για την αναχαίτιση της επιδημίας.
Σχετικά με την 3η ΥΠΕ
Όσον αφορά το θέμα της μη επαναφοράς στην υπηρεσία των συνάδελφων από την
Καστοριά και την Φλώρινα, παρά την δικαστική απόφαση που τους δικαιώνει, σας
ενημερώνουμε ότι η γνωμοδότηση της νομικής σας συμβούλου η οποία αποφαίνεται
αρνητικά για το θέμα της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, θεωρείται από τις νομικές μας
υπηρεσίες έωλη και σε λάθος κατεύθυνση. Προωθήσαμε όλα τα επίσημα έγγραφα στο
γραφείο του πρωθυπουργού στην Αθήνα και αναμένουμε.
Σχετικά με την 4η ΥΠΕ
Χαιρετίζουμε την επαναφορά των συναδέλφων παθολόγων και πνευμονολόγων στα
Κέντρα Υγείας από τα νοσοκομεία όπου η παρουσία τους δεν ήταν απαραίτητη (κατά δήλωση
των εκεί διευθυντών), ενώ η έλλειψή τους έγινε αισθητή στα ήδη υποστελεχωμένα Κ. Υ. της
ΠΦΥ.
Θεωρούμε σωστή την αντίδρασή σας στις ορθές διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας και το
εκτιμούμε. Αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι μια συνεργασία της διοίκησης με το σύλλογό μας,
την οποία αρνείσθε μέχρι σήμερα, μπορεί να εχει θετικά αποτελέσματα δεδομένης της
μακροχρόνιας εμπειρίας μας στην ΠΦΥ.
Εξακολουθούμε όμως να έχουμε τις επιστημονικές αντιρρήσεις μας για το απογευματινο
ωραριο, κρίνοντας παράλληλα ως ένα βαθμό θετική τη μείωση του ως τις 18.00 από την
αρχική απόφασή σας για τις 21.00. Για τυπικούς όμως αλλά και ουσιαστικούς λόγους ζητάμε
την ανάρτηση της απόφασης Διοικητή για την τροποποίηση του ωραρίου των Κ Υ της 4 ης
ΥΠΕ με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος

Νικολέτα Μανιάτη

Χειρουργός Ουρολόγος

Γεν. Χειρουργός

