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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  

Συνάδελφοι

   Η κατάσταση με την πανδημία σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας
ακολουθεί πλέον μια πορεία δραματική και δυστυχώς ανεξέλεγκτη. Σε οριακή
κατάσταση βρίσκονται τα νοσοκομεία και τα ΚΥ της χώρας. Στα όρια ψυχικής
και  σωματικής  κατάρρευσης  όλοι  οι  υγειονομικοί.  Με  γρήγορο  ρυθμό
αυξάνονται  και  τα  κρούσματα  ανάμεσά  μας.  Με  αλληλεγγύη  και  ενότητα
όλος ο ιατρικός κόσμος πρέπει να σταθεί όρθιος στις επάλξεις σ’ έναν πόλεμο
με άγνωστο εχθρό, χωρίς όπλα, χωρίς συμπαράσταση και αντιμετωπίζοντας
αλλοπρόσαλλες οδηγίες και καθυστερήσεις.  Πλήρης είναι η αδιαφορία για
τους εργαζόμενους του ΕΣΥ.  Μετά από ένα 8μηνο που αφήσανε να παρέλθει
χωρίς  καμία  κίνηση  για  την  ενίσχυση  του  ΕΣΥ  εξακολουθούν  ακόμα  να
εμπαίζουν   εργαζόμενους  και  λαό  για  δήθεν  προσλήψεις  που  ποτέ  δεν
πρόκειται να δούμε.
‘’Ανακούφιση  και  εφησυχασμός  μετά  το  πρώτο  κύμα’’,  αυτό  μας  είπαν
σήμερα ότι  είναι  η αιτία για όσα συμβαίνουν σήμερα,  ενώ περίμεναν το
χειρότερο 2ο κύμα και καθυστερούσαν μετρώντας λεπτό -λεπτό τις αντοχές
του ΕΣΥ. Κι όμως είναι τόσο απλό: η οικονομία πάνω από την υγεία. Ήταν
επιλογή και όχι εφησυχασμός.  

ΚΑΛΥΨΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

   Και σαν συνέπεια όλων των ανωτέρω καλούμαστε να συνδράμουμε πέρα
από  όσα  έχουμε  κάνει  ως  τώρα  και  για  την  κάλυψη  εφημεριών  στα
νοσοκομεία. Επειδή υπάρχουν ερωτηματικά από συναδέλφους αν αυτό είναι
σύννομο να ενημερώσουμε ότι σαφώς είναι όπως αναφέρεται στο αρ. 1 παρ.
α του νόμου 794/23/3/16.  ‘’Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ μπορούν
να  αποσπώνται  για  την  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών  για  χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες συνολικά ανά θητεία, σε Νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας,  Περιφερειακά  Ιατρεία,  Πολυδύναμα  Περιφερειακά  Ιατρεία  και
Αποκεντρωμένες  Μονάδες  Υγείας  (στο  εξής  θα  αποκαλούνται  φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας) της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε. Για τις αποσπάσεις
μεταξύ  φορέων  παροχής  υπηρεσιών  υγείας  της  ίδιας  Δ.Υ.Πε.  εκδίδεται
απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. ενώ για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων
παροχής υπηρεσιών διαφορετικών  Δ.Υ.Πε, εκδίδεται κοινή απόφαση των
δυο Διοικητών’’.
   Αυτό   ήταν  ένα  από  τα  σημεία  που  είχαμε  τονίσει  ιδιαιτέρως  στις
ανακοινώσεις μας πριν και μετά την ένταξή μας στο ΕΣΥ.
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   Εκείνο  βέβαια  που  δεν  θα  ανεχθούμε  είναι  το  να  μην  τύχουν  οι
μετακινούμενοι γιατροί μας του ανάλογου σεβασμού, ισότητας και βεβαία
χορήγησης όλων των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας. Για τον λόγο
αυτό  σας  παρακαλούμε  να  ενημερώνετε  τον  σύλλογο  σε  περίπτωση
εμφάνισης προβλημάτων.

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

   Μετά  την  διαδικτυακή  Ολομέλεια  με  την  συμμετοχή  των  νομικών μας
αποφασίσαμε  αρχικά  να  ζητήσουμε  την  ένταξή  μας  στα  ΒΑΕ.
Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να μελετήσουν τα όσα ελέχθησαν
στη δίωρη σύσκεψη περί βαρέων και ανθυγιεινών. Το βίντεο θα το βρείτε στο
facebook  του  συλλόγου  αλλά  και  σε  προσωπικές  μας  αναρτήσεις.  Είναι
σημαντικό να είστε πλήρως και σωστά ενημερωμένοι. Αν υπάρξει ένταξη εκ
των υστέρων δεν υπάρχει επιστροφή ούτε και επιλογή.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 Είναι τα τρία θέματα που συζητήθηκαν χθες σε διαδικτυακή συνεδρίαση της
εκτελεστικής γραμματείας που συμμετείχαμε. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση
της Ομοσπονδίας.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Φ.Υ. κ. Μ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

   Στην σύσκεψη στην όποια θα μετέχουμε, επίσης διαδικτυακά, σήμερα 6
Νοεμβρίου στις 16:  00,  θα τεθούν τα θέματα της προηγούμενης  ενότητας
καθώς  και  προτάσεις  για  την  αύξηση  του  αριθμού  των  συναδέλφων  της
Π.Φ.Υ. και αλλά σημαντικά θέματα.

Για όλα τα θέματα θα υπάρχει ενημέρωση.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 

   Η κρίσιμη κατάσταση απαιτεί από όλους μας να είμαστε ενωμένοι και να
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πάνω από όλα να είμαστε όλοι γεροί
και αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον άλλον αλλά και δίπλα στους ασθενείς μας
που μας χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο λογαριασμός με
όσους νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν θα ξεκαθαρίσει μετά.
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