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Αξιότιμε Υπουργέ

       Η απαξίωση των δημόσιων δομών δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Σοβαρός
λόγος είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού και σχετικά μ’ αυτό  σας καταθέτουμε
την πρόσφατη μελέτη που κάναμε για την κατάσταση που επικρατεί στις Μονάδες
Υγείας   της  Β.  Ελλάδος  με  καταγεγραμμένες  τις  συνέπειες  των  απολύσεων  των
τελευταίων ετών

Η μεγάλη μείωση που επήλθε στο προσωπικό μετά τις απολύσεις του 2014 και τις
πιο πρόσφατες του 2017 οδήγησε σε μαρασμό τις Μονάδες Υγείας. Οι ελλείψεις
αυτές  έγιναν  πιο  εμφανείς  μέσα  στην  Πανδημία  .  Η  σχεδόν  αποκλειστική
απασχόληση του προσωπικού και στην συνέχεια με τον εμβολιασμό είχε συνέπειες
για  τους  πολίτες  οδηγώντας  σε  καθημερινές  συγκρούσεις  στην  απέλπιδα
προσπάθειά  τους  να  εξεταστούν  από  γιατρό.  Επίσης  έχουν  παραμεληθεί  τομείς
όπως η πρόληψη και η προαγωγή υγείας

Ως προσωπικό των ΚΥ στηρίξαμε, πέρα από τις δυνάμεις μας, τον εμβολιασμό του
πληθυσμού  φτάνοντας  σαν  Μονάδες  Δημόσιας  Πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  να
έχουμε  καλύψει  τους  μισούς  εμβολιασμούς  που  έγιναν  στη  χώρα.  Καλύψαμε
ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, ακόμα και σήμερα καλύπτονται εφημερίες. 

Απαξιωμένες όμως είναι οι Μονάδες μας ακόμα και σε υλικό -κτιριακή υποδομή.
Χωρίς ψύξη οι περισσότερες σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης σε πολλά
ΚΥ  υπάρχουν  ελλείψεις  τεχνολογικού  εξοπλισμού  και  τα  κτίρια  αφέθηκαν  στη
φθορά του χρόνου.

http://www.seypika-thes.g/


Οι συνάδελφοι επικουρικοί και όλο το επικουρικό προσωπικό βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή και παρά τον αγώνα που έδωσε και δίνει ζει μέσα στην ανασφάλεια της
επικείμενης απόλυσης λόγω μη ανανέωσης των συμβάσεών τους

Πρόσφατα ψηφισμένος ο νόμος  4812/2021 (Φεκ 110 Α΄) στο άρθρο 85 προβλέπει
ένταξη  στην  ΠΑΑ  των  γιατρών  ΠΕ  αλλά  δεν  δίνει  την  ίδια  δυνατότητα  στους
υπηρετούντες γιατρούς με δικαστικές αποφάσεις . 

Η πρόσφατη οριζόντια αναστολή αδειών αδικεί  κατάφορα τους συναδέλφους οι
οποίοι  λόγω των  αναγκών της  υπηρεσίας  δεν  πήραν  καθόλου άδεια,  αυτούς  οι
οποίοι καταθέτουν παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης αλλά και τους επικουρικούς
που λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν πήραν την άδειά τους. 

                                
Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι  δεν θα δεχθούμε το κλείσιμο κανενός Κέντρου
Υγείας.  Το  μεγαλύτερο  Κ.  Υ.  της  Β.  Ελλάδος,  αυτό  της  Πύλης  Αξιού  εξυπηρετεί
χιλιάδες  πολιτών,  είναι  ολοκληρωμένη κάθετη  δομή υγείας  και  περιμένουμε  να
συμβάλλετε στην διατήρηση, αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωσή του. 
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 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

            Νικολέττα Μανιάτη                                               Καλπαζίδου Ζωή
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