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            ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ
            Όλα τα Κέντρα Υγείας 3ης και 4ης ΥΠΕ

Θέμα : Εμβολιαστικά κέντρα 3ης και 4ης ΥΠΕ

Εδώ και δυο χρόνια τα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού
τύπου  έχουν  μετατραπεί  σχεδόν  αποκλειστικά  σε
εμβολιαστικά  κέντρα  με  αποτέλεσμα  την  περαιτέρω
υποβάθμιση των λοιπών υπηρεσιών υγείας που οφείλουμε να
παρέχουμε στους πολίτες και ιδιαίτερα στον τομέα πρόληψης.

Οι  τεράστιες  ελλείψεις  σε  ανθρώπινο  δυναμικό,  ιατρικό,
παραϊατρικό και λοιπό, οδήγησε το προσωπικό να εργάζεται
αδιάκοπα,  χωρίς  άδειες,  έχοντας  φτάσει  στα  όρια  της
εξάντλησης, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, ακόμα και σε επίπεδο
ασφαλούς λειτουργίας για τους ίδιους και τους πολίτες.

Σε  πολλά  Κέντρα  Υγείας  οδηγηθήκαμε  με  ελάχιστο
προσωπικό να καλύπτουμε εμβολιαστικά 350 ή 460 πολίτες με
2 γιατρούς. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την σωστή άσκηση
της ιατρικής.

Ακόμα  περισσότερο  τώρα  που  Κέντρα  Υγείας  έχουν
αναστείλει  τη  λειτουργία  τους,  έχουν  κλείσει  Περιφερειακά
ιατρεία,  και  οι  γιατροί  καλούνται,  να  καλύπτουν  κινητές
μονάδες  σε  καθημερινές  δράσεις,  μετακινήσεις  χιλιομέτρων
για εμβολιασμούς ή για κατ’ οίκον εμβολιασμούς.  



Καταγγέλλουμε αυτές τις πρακτικές και την αδιαφορία των
ιθυνόντων  για  την  εξάντληση  του  προσωπικού  και
ενημερώνουμε ότι αν δεν λυθεί αυτό το θέμα και δεν ληφθούν
άμεσα μέτρα με προσλήψεις  γιατρών και νοσηλευτών και αν
δεν  καταβληθούν  άμεσα  τα  δεδουλευμένα  όλων  των
εργαζομένων  (ιατρών,  νοσηλευτών  και  λοιπού  προσωπικού)
στα Κέντρα Υγείας,  (εφημερίες,  υπερωρίες και αποζημιώσεις
για Σαββατοκύριακα και αργίες) όπως αυτά περιγράφονται στο
άρθρο  266  του  ν.  4798/2021,  θα  προχωρήσουμε  σε
προειδοποιητικές στάσεις εργασίας με ότι αυτό συνεπάγεται
για το εμβολιαστικό πρόγραμμα στο οποίο πρωταγωνιστούμε
όλον αυτόν τον χρόνο.

Ταυτόχρονα  πρέπει  να  δοθούν κατά τις  γιορτές  τμηματικά
ολιγοήμερες έστω άδειες ώστε να ξεκουραστεί το προσωπικό.

Σας  καλούμε  να  συμμετάσχουμε  στον  σχεδιασμό  και
οργάνωση  των  εμβολιασμών  γιατί  προφανώς  κάποιο  λάθος
γίνεται από τους υπευθύνους.

Το προσωπικό των Κέντρων Υγείας δεν είναι αναλώσιμο και
σε  καμιά  περίπτωση  δεν  μπορούμε  να  δεχτούμε  την
απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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