
ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ   (ΕΟΠΥΥ)   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ)
ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970                                        Website: www.seypika-thes.gr
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 4ος ΟΡΟΦΟΣ                                                          e-mail: info@seypika-thes.gr
ΤΚ:54621    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ.πρωτ:   43                                                     Θεσσαλονίκη 19/06/18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την μετατροπή του ρόλου των θεραπευτών  γιατρών
των Κ.Υ σε οικογενειακούς ιατρούς.

Μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ της Ομοσπονδίας μας και
των  νομικών  καταλήξαμε  και  δόθηκε  εντολή  για  επίσημη
γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα. Μόλις η Ομοσπονδία παραλάβει την
γνωμοδότηση θα ενημερώσουμε για τις ενέργειες που θα γίνουν.

Σχετικά με το ανθυγιεινό επίδομα.

Την προηγούμενη Πέμπτη 15/6 εκδικάστηκε το ανθυγιεινό της
3ης ΥΠΕ με μάρτυρα τον πρόεδρο

Σχετικά με τις διαπιστωτικές πράξεις της 3ης ΥΠΕ.

Την προηγούμενη Τρίτη 12/6 απεστάλησαν από την ΥΠΕ για
δημοσίευση  στο  ΦΕΚ  οι  διαπιστωτικές  πράξεις  της  3ης  ΥΠΕ  και
αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Σχετικά  με  την  εμφάνιση  του  ενημερωτικού
μηνύματος(διαφήμιση) στις συνταγές και τα παραπεμπτικά.

Δείτε το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας με ημερομηνία 19/06
που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www  .  seypika  -  thes  .  gr).

Σχετικά με την ψύξη των ιατρείων.

Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις προς τις δυο
ΥΠΕ για την συντήρηση των κλιματιστικών ήδη από την χειμερινή
περίοδο παραμένουν πολλά προβλήματα εκκρεμή και παρακαλούμε να
ενημερώνεται  ο  σύλλογος  για  όπου  υπάρχει  πρόβλημα  ώστε  α
μπορούμε να επεμβαίνουμε.
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Σχετικά με τις συμβάσεις ιδιωτών οικογενειακών γιατρών.

Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτος ο εκβιαστικός τρόπος που για
άλλη μια φορά, επέλεξε η ηγεσία του υπουργείου για να επιβάλλει το
θεσμό  του  οικογενειακού  γιατρού,  διακόπτοντας  την  σύμβαση  των
συναδέλφων στις 15 Ιουλίου. Ο αυταρχικός αυτός τρόπος σαφώς δεν
προάγει  τις  καλές  σχέσεις  μεταξύ  των  εμπλεκόμενων  πλευρών  και
θεωρούμε ότι είναι ακόμα ένα πλήγμα κατά της Δημόσιας ΠΦΥ καθ'
ότι  οι  συνάδελφοι  είναι  απαραίτητοι  για  την  λειτουργία  του
συστήματος.  Μεγάλος  αριθμός  από  τους  συναδέλφους  αυτούς  είναι
πρώην μέλη  του συλλόγου μας  που  απολύθηκαν επί  Σπυρίδωνα Α.
Γεωργιάδη  το  2014  υποκύπτοντας  τότε,  κακώς,  σ’  ένα  εκβιαστικό
δίλημμα αλλά και τώρα με εξίσου απαράδεκτο τρόπο κινδυνεύουν να
απολυθούν εκ νέου αν δεν αποδεχτούν τις εξευτελιστικές συμβάσεις
ως  οικογενειακοί  γιατροί.  Φυσικά αυτό συνδέεται  και  με  το  πρώτο
θέμα της ανακοίνωσης μας.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                    Χειρουργός
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