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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 11/05/17 έγινε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ
με τον Υπ. Υγείας κ. Ξανθό και τον Αναπλ. Γεν. Γραμματέα κ. Βαρδαρό. Στη
συνάντηση  παραβρέθηκαν  και  2  συνάδελφοι  επικουρικοί  .  Θέμα  της
συνάντησης ήταν η διαβούλευση πάνω στο επερχόμενο νομοσχέδιο για
την ΠΦΥ.   Τον σύλλογο μας εκπροσώπησε η Γ. γραμματέας κα. Μανιάτη.
Για  την  επαναπρόσληψη  των  απολυμένων:  η  απάντηση  που  μας
δόθηκε ήταν ότι η μόνη δυνατότητα αφορά στοχευμένες προσλήψεις στο
ΠΕΔΥ,  ανά  ειδικότητα  και  περιοχές  ανάλογα  με  τις  ανάγκες,  και  θα
αφορούν 350-400 άτομα.
Νομοσχέδιο  ΠΦΥ:  οι  θέσεις  της  Ομοσπονδίας  και  του  συλλόγου  μας
αναλύθηκαν σε κάθε άρθρο,  όπως έγινε  και  στη δημόσια διαβούλευση
(υπάρχουν αναρτημένες στο site του συλλόγου).
Ιδιαίτερα σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός:
 Θα ξεκινήσει η 24ωρη λειτουργία κι άλλων ΚΥ . Θα λάβει υπόψη του το
αίτημα  για  διαχωρισμό  των  τακτικών,  εκτάκτων  και  επειγόντων
περιστατικών  αλλά  και  την  μη  ύπαρξη  υποδομής  για  επείγοντα
περιστατικά σε όλες τις μονάδες.
 Δρομολογείται ήδη η αλλαγή στο ωράριο των εφημεριών του ΕΣΥ ώστε
αυτές να είναι 12ωρες σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία.
Θα εξετάσει το αίτημα για υπαγωγή των γιατρών στα προγράμματα κι
άλλων νοσοκομείων και όχι αποκλειστικά στα νοσοκομεία αναφοράς
Θα καθοριστεί ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και στελέχωσης όλων των ΜΥ
Για το gate keeping : θα εξεταστεί η πιθανότητα χαλάρωσης τουλάχιστον
όσον αφορά τις εισαγωγές στα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Για τους επικουρικούς: Ζητήσαμε να ληφθεί η ημερομηνία δημοσίευσης
του νόμου 4461/17 ως έναρξη του χρόνου σύμβασης τους. Μας απάντησε
ότι θα ληφθεί υπόψη το αίτημα και ίσως υπάρξει διεύρυνση της διάταξης
ή κάποια συμπληρωματική διάταξη ή ακόμα και νομοθετική ρύθμιση . Σε
κάθε περίπτωση ο χρόνος προϋπηρεσίας τους στο ΠΕΔΥ θα είναι προσόν
στις προσλήψεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ.
Για τους συμβεβλημένους: capitation: για Γενικούς ιατρούς, παθολόγους
και παιδιάτρους και πάγια αντιμισθία για τους ειδικευμένους
Συζήτηση έγινε επίσης για τη στάση του ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ Θεσ/νίκης στο θέμα
της μετακίνησης γιατρών από τις ΜΥ ΠΕΔΥ στο ΚΥ Ευόσμου. Αναλύσαμε
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τους  λόγους  που  μας  οδήγησαν  στο  εξώδικο.  Οι  προσλήψεις  που  θα
γίνουν για το ΚΥ θα επαναφέρουν τους γιατρούς στις ΜΥ.
Άμεση θα είναι η έγκριση του συμβουλίου κρίσεων για 3η και 4η ΥΠΕ.
Εμπλοκή υπάρχει στα αναδρομικά της 3ης ΥΠΕ. Σήμερα Δευτέρα 15/5/17
θα  επισκεφτούμε  την  3η  και  4η  ΥΠΕ  και  ελπίζουμε  για  την  οριστική
επίλυση του θέματος.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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