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                                                             ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

    Μετά την απόφαση των ΥΠΕ να προχωρήσουν  στην αξιολόγηση των γιατρών ΕΣΥ
που  υπηρετούν  στην  ΠΦΥ  (Κέντρα  Υγείας,  Πολυδύναμα  περιφερειακά  ιατρεία,
Περιφερειακά  ιατρεία,  Αγροτικά  ιατρεία),  παρά  την  συμμετοχή  πολλών
συναδέλφων  στην  αποχή-απεργία  που  προ  κήρυξε  η  ΑΔΕΔΥ,  προτείνουμε  την
παραλαβή  εκ  μέρους  των  συναδέλφων  των  φύλλων  αξιολόγησης  που  τους
επιδίδονται από την υπηρεσία. Παραλαμβάνουμε τα φύλλα με υπογραφή επί του
εγγράφου για την ημερομηνία παραλαβής και με την υποσημείωση <<με επιφύλαξη
για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου>>. Επίσης ζητάμε να μπει ημερομηνία στο φύλλο
που θα παραλάβουμε. Η επιφύλαξη αυτή αφορά την υποβολή ένστασης εντός 30
ημερών, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. 

   Ο Σύλλογος ενημερώνει  τα μέλη του ότι  το ΔΣ σε  συνεργασία με τον  νομικό
εξετάζει το θέμα και θα ενημερώσει άμεσα για τις επόμενες ενέργειες.

   Συνάδελφοι  για  άλλη  μια  φορά  επαναλαμβάνουμε  ότι  δεν  είμαστε  κατά  τις
αξιολόγησης.  Είμαστε  αντίθετοι  με  Αυτή την αξιολόγηση της  οποίας τα κριτήρια
θεσπίστηκαν για τους κλινικούς γιατρούς των νοσοκομείων αλλά όχι μόνο αυτό.  Το
ακόμα χειρότερο παράδειγμα είναι ότι τα φύλλα αξιολόγησής μας αποστέλλονται
σε έναν 2ο αξιολογητή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την μονάδα του καθενός
από εμάς, σε συναδέλφους που ουδέποτε συναντήσαμε στην ζωή μας ούτε καν εξ
όψεως και μάλιστα με τραγικές διαφορές στην βαθμολόγηση  ή για παράδειγμα η
μια ΥΠΕ να αξιολογεί  με  9 από τα 11 κριτήρια και  η άλλη με τα 10 από τα  11
κριτήρια. 

    Και όλα αυτά παρόλο που ο Υπουργός υγείας στην συνάντηση με το Σύλλογό μας,
στα πλαίσια της ΔΕΘ, συμφώνησε με την άποψή μας ότι είναι απαράδεκτο να μην
υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης των γιατρών της ΠΦΥ.  

  Θα  ακολουθήσει  ανακοίνωση  σχετικά  με  τις  αναστολές  λειτουργίας  Κ  Υ,
Περιφερειακών ιατρείων κλπ  και τις μετακινήσεις γιατρών προς τα νοσοκομεία.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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