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                                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση επιλέγει τον ξαφνικό θάνατο δομών
της ΠΦΥ θέτοντας, από 1/11/21 έως 31/12/21, σε αναστολή λειτουργίας
όλα τα περιφερειακά ιατρεία των νομών Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου  και  το  πολυδύναμο  περιφερειακό  ιατρείο  Δοξάτου  Δράμας.
Επίσης τροποποίησε την λειτουργία των Κέντρων υγείας Παρανεστίου
Δράμας  και  Αβδήρων  Ξάνθης  όπως  και  του  πολυδύναμου
περιφερειακού ιατρείου Φερών  Έβρου τα οποία θα λειτουργούν από
Δευτέρα έως  Παρασκευή από  7π.μ  έως  3μμ.  Επίσης  ετοιμάζονται  οι
μετακινήσεις γιατρών της 3ης ΥΠΕ προς τα νοσοκομεία.

Αυτός  λοιπόν  θεωρήθηκε  ο  καταλληλότερος  τρόπος   για  να
προσφέρει η ΠΦΥ στην αναχαίτιση της πανδημίας. 

Για  άλλη  μια  φορά  θα  διαφωνήσουμε.  Η  χώρα  μας  ποτέ  δεν
κατάφερε να εφαρμόσει  τον  θεσμό του οικογενειακού γιατρού αλλά
τουναντίον  κατάφερε  να  αποδεκατίσει  με  αλλοπρόσαλλες  πολιτικές
ακόμα και την οργανωμένη ΠΦΥ που διέθετε. Καταφεύγει λοιπόν στον
οικογενειακό  γιατρό  και  τον  επικαλείται  μόνο  όταν  πρέπει  να
παραπέμψει  κάπου τους απελπισμένους πολίτες.  Σε όλη τη διάρκεια
της  πανδημίας  χρησιμοποιεί  τις  Μονάδες  υγείας  της  ΠΦΥ σαν  πηγή
άντλησης προσωπικού για μετακίνηση όπου χρειαστεί. Αυτό έγινε κατά
τη διάρκεια όλων των κυμάτων της πανδημίας. 

Για άλλη μια φορά λοιπόν και μάλιστα εν μέσω ενός 4ου σφοδρότατου
πανδημικού  κύματος,  με  περισσότερες  νοσηλείες  και  περισσότερους
θανάτους  ακόμα  και  από  τον  περσινό  ‘’μαύρο  Νοέμβρη’’  αντί  να
συμβάλλει στην αναχαίτιση του κύματος παρακολουθώντας κατ’ οίκον
τα Covid περιστατικά χαμηλής επικινδυνότητας ούτως ώστε αφενός να
μην  φτάνουν  στα  ήδη  κορεσμένα  νοσοκομεία  και  αφ’  ετέρου  να
μειωθούν οι θάνατοι  εκτός νοσοκομείων σε ασθενείς που δεν έχουν
ούτε στοιχειώδη περίθαλψη.



Και  όλα  αυτά  συμβαίνουν  Τη  στιγμή  που  το  προσωπικό  του  ΕΣΥ
προσπαθεί  να  κρατήσει  όρθια  την  κοινωνία  η  κυβέρνηση  ,  επί  δύο
χρόνια,  δεν   έκανε  καμία  προσπάθεια  να  ενισχύσει  το  ΕΣΥ
προετοιμάζοντας τα Νοσοκομεία και την ΠΦΥ για να είναι έτοιμος ο
μηχανισμός για την αντιμετώπιση του 4ου κύματος. 

Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
την ένταξη όλου του ιδιωτικού τομέα στην μάχη κατά της πανδημίας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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