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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Την  Τρίτη  στις  12  Ιανουαρίου  2020  πραγματοποιήθηκε  τηλεδιάσκεψη  της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ με τον Γ.Γ.  του Υπ. Υγείας υπεύθυνο για
την ΠΦΥ κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.
Στην  τηλεδιάσκεψη  μετείχε  ο  αντιπρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  κ.  Σάββας
Παρασκευόπουλος  ο  oποίος  μετέφερε και  τις  θέσεις του συλλόγου μας μετά το
έκτακτο διαδικτυακό συμβούλιο που είχαμε στις 11/1/20.

Οι θέσεις μας συνοπτικά ήταν:
1)Εκφράσαμε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που δυσκολεύει την
υλοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων της εποχής
2) Υπενθυμίσαμε στον Γ.Γ. την προτροπή μας, κατά την πρώτη μας συνάντηση, να
ζητήσει 2000 προσλήψεις για την ΠΦΥ και αν αυτές δεν του δοθούν να παραιτηθεί.
3) Σχετικά με τα εμβολιαστικά κέντρα τονίσαμε την ανύπαρκτη συνεργασία με την
διοίκηση  με  αποτέλεσμα  ο  σχεδιασμός  να  διασπείρει  τις  δυνάμεις  μας  ενώ  θα
μπορούσε να επιλεγεί η λύση ενός ΥΠΕΡΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ στη Δ.Ε.Θ. για την
Θεσσαλονίκη  που  έχει  επαρκείς  χώρους  και  σε  μια  ακτίνα  ενός  χιλιόμετρου
υπάρχουν  πέντε  νοσοκομεία  της  πόλης  για  τυχόν προβλήματα  που  ίσως  θα
προέκυπταν.
Ενημερώσαμε  ότι  έως  σήμερα  δεν  έχουν  εφοδιαστεί  τα  Κ.Υ.  με  όλον  τον
απαιτούμενο εξοπλισμό.
4) Σχετικά με τις ανύπαρκτες σχέσεις με την διοίκηση εκφράσαμε την βαθειά μας
δυσαρέσκεια και την ανησυχία μας για ενέργειες των διοικητών, όπως αυτές της
3ης ΥΠΕ που δεν προχωρεί στην πρόσληψη 42 γιατρών που κέρδισαν το Εφετείο και
θα ήταν μεγάλη βοήθεια στην δύσκολη αυτή συγκυρία
5)  Τέλος εκφράσαμε την απογοήτευσή μας για την στασιμότητα στην ΠΦΥ γιατί
παρά  τα  όσα  λέγονται  για  την  χρησιμότητα  της,  ακόμη  και  από  τον  ίδιο  τον
πρωθυπουργό, εμείς δεν βλέπουμε καμία βελτίωση. Εκφράσαμε την ευχή αυτός ως
νέος άνθρωπος και γιατρός να στηρίξει την ΠΦΥ γιατί οι ελπίδες για την ανάταξη
της είναι κάθε μέρα λιγότερες

                Για το Διοικητικό Συμβούλιο                       

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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