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 Προς 

Διοικητές  3ης και 4ης ΥΠΕ 

Υποδιοικητές 3ης και 4ης ΥΠΕ 

                                                                                 Κοιν.  -Υπ. Υγείας κ. Α. Πλεύρη

-Γ. Γ. Πρωτοβάθμιας κ. Θεμιστοκλέους Μάριο 

                                                                     - Επιστημονικά υπεύθυνους 3ης και 4ης ΥΠΕ

 

Θέμα:Πάρτε πίσω τις αξιολογήσεις των ιατρών ΕΣΥ  των Κέντρων Υγείας

Κύριοι

Σας ενημερώνουμε ότι οι Γιατροί του ΕΣΥ 

-Αξιολογήθηκαν για το έργο τους από την κοινωνία. 

-Αξιολογήθηκαν σε όλη την διάρκεια της πανδημίας εργαζόμενοι πέρα από τα
όρια αντοχής τους 

-Αξιολογήθηκαν όταν ξεπερνώντας όλες τις αντίξοες συνθήκες προσπαθούσαν
να  βρίσκονται  κοντά  στους  ασθενείς  τους.  Όταν  ακόμα  και  τηλεφωνικά
συμπαραστεκόντουσαν  στους  ασθενείς  που  οι  οδηγίες  σας  κρατούσαν  στο
σπίτι και οι οποίοι έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν γιατρό.

-Αξιολογούνται καλύπτοντας, με τη μετακίνησή τους πολλά χιλιόμετρα μακριά
από τον τόπο διαμονής και εργασίας τους, τα κενά που εσείς δημιουργήσατε
στο ΕΣΥ αρνούμενοι να κάνετε προσλήψεις.

-Αξιολογούνται  ακόμα  και  τώρα  από  τους  εκατοντάδες  πολίτες  που
προσέρχονται καθημερινά στα ΚΥ για να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο και να
βάλουν  σε  τάξη  τα  χρόνια  και  οξέα  προβλήματά  τους  αλλά  και  να
επανενταχτούν στους προληπτικούς ελέγχους.



Κι εμείς και οι πολίτες όμως Σας αξιολογούμε για όλα. Για την άρνησή σας να
στελεχώσετε το ΕΣΥ, για την άρνησή σας να πληρώσετε τους προσωπικούς
γιατρούς του δημοσίου επί μήνες, για την διάλυση των ΚΥ, για τις απολύσεις
γιατρών ακόμα και τώρα που τα κενά είναι τεράστια, για την προμελετημένη
διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας, για το ότι οδηγείτε το προσωπικό
στα  όρια  του  και  την  κοινωνία  σε  αδιέξοδα.  Για  τον  αυταρχισμό  και  τις
προσπάθειες εκφοβισμού. Τόσα πολλά τα ΓΙΑ …

Δεν  μας  τρομάζουν  οι  αξιολογήσεις  σας.  Έχουμε  πλήρη  συνείδηση  ότι
οδηγείτε το δημόσιο σύστημα υγείας σε διάλυση και ουδόλως σας ενδιαφέρει
το πραγματικό έργο που προσφέρουμε. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζετε να
αξιολογείτε τους γιατρούς των ΚΥ με κριτήρια που καμία σχέση δεν έχουν με
το  πραγματικό  έργο  που  προσφέρουν,  από  αξιολογητές  που  ποτέ  δεν  τους
έχουν δει επί τω έργω (πολλοί βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά) και
ούτε κατ’ όψιν δεν έχουν δει ποτέ αυτούς που αξιολογούν.

Είμαστε  πάντα  έτοιμοι  με  προτάσεις,  τις  οποίες  σας  έχουμε  προ  πολλού
καταθέσει για μια πραγματικά αντικειμενική και σε σωστή βάση αξιολόγηση
όσον αφορά τα κριτήρια για ΠΦΥ. 

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θίξει την αξιοπρέπεια και το ήθος μας, ούτε
να ακυρώσει την προσφορά μας.. Έχουμε δει πολλούς σαν εσάς να έρχονται
και να παρέρχονται. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε εδώ δίπλα στους πολίτες,
θα αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε την δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη στο
υψηλότερο  ποιοτικά  επίπεδο,  όπως  πρέπει  να  είναι  και  όπως  αξίζει  στους
κατοίκους αυτής της χώρας, αρνούμενοι να συμμετέχουμε σ’ αυτό το φιάσκο
των ‘’αξιολογήσεων’’

Συνάδελφοι 

Δεν  συμμετέχουμε  σε  τέτοιου  είδους  αξιολογήσεις.  Απεργούμε  –απέχουμε
σύμφωνα  με  τις  αποφάσεις  της  ΑΔΕΔΥ.  Δεν  επιστρέφουμε  τα  φύλλα
αξιολόγησης στη μονάδα μας. Τα συγκεντρώνουμε και τα καταθέτουμε στο
σύλλογο . 

                Για το Διοικητικό Συμβούλιο                       

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

              Νικολέττα Μανιάτη                                               Καλπαζίδου Ζωή
              Γεν. Χειρουργός                                                        Οδοντίατρος
 


