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Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

       Ως Σύλλογος των γιατρών οδοντιάτρων της δημόσιας ΠΦΥ έχουμε υποχρέωση
να σας ενημερώσουμε για όσα διαδραματίζονται στον χώρο μας και πραγματικά
πιστεύουμε ότι  απέχουν πολύ όχι  απλά από αυτά που είμαστε σίγουροι ότι  και
εσείς επιθυμείτε για την περίθαλψη των κατοίκων της χώρας  μας
      Ήμασταν  και  είμαστε  πρόθυμοι  να  συνεισφέρουμε  στην  κατεύθυνση  της
βελτίωσης των παροχών υπηρεσιών υγείας στην Δημόσια ΠΦΥ. Δυστυχώς με όσα
συμβαίνουν εδώ και ενάμιση χρόνο στάθηκε αδύνατον να πάμε ένα βήμα μπροστά
την  Δημόσια  ΠΦΥ  παρά  τις  προσπάθειες  που  έχουμε  καταβάλει  όλο  αυτό  το
διάστημα. 
     Ως ένας από τους κλάδους που χτυπήθηκε βάναυσα από τις  προηγούμενες
κυβερνήσεις, μη ξεχνάτε ότι απολύθηκαν 2500 γιατροί, ζητούμε μια συνάντηση μαζί
σας, με την παρουσία φυσικά της ηγεσίας του υπουργείου, ώστε με την παρέμβασή
σας να υλοποιήσουμε αυτό που επιθυμούμε όλοι μας την βελτίωση των υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
      Η πανδημία πέρα από όλα τα άλλα ανέδειξε προβλήματα που ο χώρος μας
βιώνει εδώ και πολλά χρόνια και ποτέ  κανένας δεν έσκυψε σοβαρά πάνω τους.
Όμως ανέδειξε και το πολύτιμο έργο που προσέφεραν στον τόπο οι Δημόσιες δομές
Πρωτοβάθμιας  Περίθαλψης.  Μπήκαμε  στον  αγώνα  αντιμετώπισης  μιας
πρωτόγνωρης πανδημίας,  καταστροφικής από κάθε άποψη, αποδεκατισμένοι και
απαξιωμένοι με ελλείψεις τραγικές και σε προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή και
κτιριακή  εγκατάλειψη.  Παλέψαμε  να  στηρίξουμε  τους  πολίτες,  κληθήκαμε  να
καλύψουμε  τα  κενά  των  Νοσοκομείων,  τις  εφημερίες  σε  Κ.Υ,  το  εμβολιαστικά
κέντρα, τους κατ΄ οίκον εμβολιασμούς, την περίθαλψη σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και
στην συνέχεια τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Μέχρι σήμερα, στα Κέντρα Υγείας
έχουμε διενεργήσει τους μισούς  από τους >6.000.000 εμβολιασμούς που έχουνε
γίνει.  Όλα  αυτά  με  ελλείψεις  προσωπικού,  τραγικές  μάλιστα  σε  πολλά  Κ.Υ  και
ιδιαίτερα  στην  επαρχία,  όπου  οι  ίδιοι,  ελάχιστοι  γιατροί,  κλήθηκαν,  χωρίς
ξεκούραση να δουλεύουν  και  τις  αργίες,  χωρίς  άδειες  ή  ρεπό.  Εργαστήκαμε  σε
συνθήκες απαράδεκτες σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για μια ακόμα χρονιά,
χωρίς κλιματισμό.



 Δεν παραπονιόμαστε γ’ αυτό. Ηθικό μας καθήκον να στηρίξουμε τους κατοίκους
της χώρας και να τους πείσουμε να προφυλαχθούν,  με τον εμβολιασμό, από τη
μάστιγα της πανδημίας. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε.
Αντί  όλων  αυτών  εισπράττουμε  την  οριζόντια  αναστολή  αδειών  ακόμα  και  για
όσους  δεν  έλειψαν  ούτε  μια  ημέρα  στη  διάρκεια  του  καλοκαιριού,  όσων
υποβάλλουν  αίτηση  συνταξιοδότησης  και  των  επικουρικών  συναδέλφων  που
επίκειται η λήξη των συμβάσεων 

Απαιτούμε όμως:

Κατά περίπτωση εξέταση της αίτησης αδείας όπως προανάφέραμε
Και:
1)Μονιμοποίηση όλων των Επικουρικών γιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ
2) Άμεση πρόσληψη όλων των γιατρών οι οποίοι διεκδικούν την επάνοδό τους στην
Υπηρεσία, με ένδικα μέσα, ανεξάρτητα από το βαθμό εκδίκασης, με ένταξή τους στο
άρθρο 85 του νόμου 4812/21, που πρόσφατα ψηφίστηκε
3) Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στα
εμβολιαστικά κέντρα για εφημερίες, εξαιρέσιμα, αργίες και το ‘’bonus’’ των 20 ευρώ
που θα ελάμβανε και το λοιπό προσωπικό για εργασία τα Σαββατοκύριακα
 4) Επαναφορά του Ιατρικού μισθολογίου σύμφωνα με την Απόφαση του ΣτΕ το
Φεβρουάριο του 2018. 
5) Χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλο το Ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ. 
6) Ένταξη του κλάδου στα Β.Α.Ε 
7) Εκπαίδευση και επανεκπαίδευση του προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται, για την
προετοιμασία μίας πιθανής νέας αναζωπύρωσης πανδημίας. 
8) Η δημιουργία εμβολιαστικών Κέντρων,  τα οποία θεωρούμε ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
στον αγώνα μας ενάντια στην πανδημία, δε θα πρέπει να υποβαθμίσει την παροχή
Υπηρεσιών  Υγείας  της  ΠΦΥ  προς  τους  πολίτες  για  την  αντιμετώπιση  της
νοσηρότητας πλην COVID και παράλληλα λειτουργία ιατρείων  για το  post Covid
σύνδρομο 
 9)  Συνεργασία  των  ΥΠΕ  με  την  Ομοσπονδία  μας  καθώς  και  τα  κατά  τόπους
Πρωτοβάθμια  Σωματεία  για  τον  καλύτερο  συντονισμό  των  δράσεων  στην
κατεύθυνση  της  βελτίωσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  Υγείας  και  ακόμη  τον
συντονισμό των υπηρεσιών όλων των ΥΠΕ για να σταματήσει το απερίγραπτη αυτή
εικόνα διαφορετικής αντιμετώπισης ανάμεσα στους υπαλλήλους  

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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