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Θέμα : Αξιολογήσεις  των ιατρών ΕΣΥ  των Κέντρων Υγείας .

Κύριοι

Πέρασαν τόσα χρόνια μετά το ‘’θεσμό’’ των αξιολογήσεων και ακόμα περισσότερα από τότε
που το σύνολο των γιατρών της ΠΦΥ της χώρας εντάχθηκαν στο ΕΣΥ. Δυστυχώς για άλλη μια
χρονιά αποδεικνύετε την απαξίωση που έχετε γι’  αυτούς τους γιατρούς.  Ούτε και τώρα
μπήκατε  στον  κόπο  να  ‘’ανακαλύψετε’’  το  έργο  της  ΠΦΥ  και  να  θεσπίσετε  κριτήρια
αξιολόγησης  των γιατρών της  με βάση το έργο  που προσέφεραν.  Ο Σύλλογός μας  έχει
υποβάλλει τις προτάσεις του εδώ και 4 χρόνια. Πριν μερικούς μήνες συζητήσαμε με τον
Υπουργό για το θέμα τονίζοντάς του ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν ; το έργο
που προσφέρει η Δευτεροβάθμια  και τριτοβάθμια περίθαλψη καμία σχέση δεν έχουν με το
έργο της ΠΦΥ (ΠΧ.  3ο Ερευνητικό έργο,  4ο .  Κλινικό έργο,  5ο,  ,  Οργανωτική εμπειρία,  6ο

Διοικητική  εμπειρία).   Εξίσου  απαξιωτικό  είναι  το  να  αξιολογούνται  οι  γιατροί  από
αξιολογητές  που  ούτε  είδαν  ποτέ  ούτε  άκουσαν  γι’  αυτούς  και  ουδεμία  επίγνωση  της
προσφοράς  και  του  έργου  τους  δεν  είχαν  ευρισκόμενοι  ακόμα  και  σε  αποστάσεις
εκατοντάδων χιλιομέτρων .

Δεν μας τρομάζουν οι αξιολογήσεις γι’ αυτό  έχουμε καταθέσει στο παρελθόν  πρόταση για
θέσπιση κριτηρίων για μια αντικειμενική και σε σωστή βάση αξιολόγηση.

Δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης. Μην προσπαθείτε όμως να  προσβάλλετε το έργο, την
επιστημονική μας επάρκεια και τελικά την αξιοπρέπειά μας.

 Πόσο υποκριτικό και πόσο ευτελές το χειροκρότημα και το bonus αλλά και οι αξιολογήσεις
αυτών των χρόνων που το προσωπικό της ΠΦΥ ήταν παρόν κάθε ημέρα και στα πλαίσια της
παντελούς έλλειψης συντονισμού και οργάνωσης από πλευράς σας. Ήταν, είναι και θα είναι
παρόν όπου χρειαστεί για να προασπίσει τη Δημόσια ΠΦΥ αλλά επίσης θα είναι εδώ και θα



παλεύει   να  διατηρήσει  το  έργο  της  ΠΦΥ  και  την  αξιοπρέπειά  του   αρνούμενο  να
συμμετέχει σ’ αυτό το φιάσκο.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Γιατροί του ΕΣΥ 

Αξιολογήθηκαν για το έργο τους κατά προηγούμενα χρόνια 2020, 2021 από την κοινωνία
γιατί κράτησαν όρθιο το ΕΣΥ. 

Αξιολογήθηκαν από την αρχή της πανδημίας όταν τους απαγορεύατε να φορούν μάσκες
εντός του εργασιακού   χώρου και  με προσωπικά έξοδα προμηθεύτηκαν μέσα ατομικής
προστασίας  

Αξιολογήθηκαν  όταν  ξεπερνώντας  τις  αντικρουόμενες  εντολές  σας  προσπαθούσαν  να
βρίσκονται κοντά στους ασθενείς τους.

Αξιολογήθηκαν  όταν  επί  ένα  χρόνο  άντεξαν  τις  ανεπάρκειες  του  συστήματος  και  τις
αντικρουόμενες οδηγίες. 

Αξιολογήθηκαν όταν τηλεφωνικά συμπαραστάθηκαν στους ασθενείς  που οι  οδηγίες σας
κρατούσαν στο σπίτι και οι οποίοι έψαχναν απεγνωσμένα να κρατηθούν στη ζωή ‘’μένοντας
σπίτι και επικοινωνώντας με τον γιατρό τους ‘’.

Αξιολογήθηκαν όταν κάλυπταν με τη μετακίνησή τους τα κενά της Δευτεροβάθμιας (ΤΕΠ,
εφημερίες σε νοσοκομεία και ΚΥ) που εσείς δημιουργήσατε στο ΕΣΥ αρνούμενοι να κάνετε
προσλήψεις  και  τώρα  αρνούμενοι  να  αποδεχθείτε  αυτή  τη  συνεισφορά  θεσπίζετε
διαφορετική μοριοδότηση  στις προκηρύξεις  που θα φέρετε. 

Αξιολογούνται  ακόμα  και  τώρα  για  το  έργο  τους  από  τους  εκατοντάδες  πολίτες  που
προσέρχονται  καθημερινά  στα  Κέντρα   Υγείας  και  απολαμβάνουν  το  πραγματικό
χειροκρότημα από τους ασθενείς και τους πολίτες φτάνοντας στα σπίτια των πολιτών για
τον εμβολιασμό τους.

Συνάδελφοι , Κυρίες και κύριοι

Δεν συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις. Απεργούμε –απέχουμε σύμφωνα με τις
αποφάσεις  της  ΑΔΕΔΥ.  Δεν  επιστρέφουμε  τα  φύλλα  αξιολόγησης  στη  μονάδα  μας.  Τα
συγκεντρώνουμε και τα καταθέτουμε στους κατά τόπους συλλόγους  για να βρίσκονται στη
διάθεση της ΑΔΕΔΥ. 

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε την απαξιωτική  συμπεριφορά, την άρνηση αξιολόγησης με
κριτήρια  ανάλογα  του  έργου  μας,  την  θέσπιση  διαφορετικής  μοριοδότησης  και  την
προκήρυξη λιγοστών θέσεων   για  τους  γιατρούς  της  ΠΦΥ,   την  απασχόλησή  μας  εκτός
ωραρίου  γιατρού  του  ΕΣΥ  όπως  πρόσφατα  ψηφίσατε  στο  νόμο  που  προβλέπει  την
‘’τηλεσυμβουλευτική’’ προς τους πολίτες!!!

Σας  θυμίζουμε  ότι  θα  προασπίσουμε  την  Δημόσια  ΠΦΥ  αλλά  και  την  ασφάλεια  του
προσωπικού της και θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια διάλυσης του ΕΣΥ.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  Μανιάτη   Νικολέττα                                                 Καλπαζίδου Ζωή
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