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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: “Συνάντηση με τον Αν.Γ.Γραμματέα του Υπ.Υγείας και υπεύθυνο 
για την ΠΦΥ κ. Στ.Βαρδαρό”.

Συνάδελφοι,

Σήμερα  Παρασκευή  08/04/2016  το  μεσημέρι  είχαμε 
συνάντηση στην ΜΥ Π. Αξίου με τον Αν. Γ. Γραμματέα του Υπ. 
Υγείας  υπεύθυνο  για  την  ΠΦΥ κ.  Στ.  Βαρδαρό.  Στη  συνάντηση 
παρευρίσκονταν οι αναπληρωτές διοικητές της 3ης και 4ης  ΥΠΕ και ο 
δ/ντης της μονάδας υγείας. Μετά την ενημέρωση του δ/ντου θέσαμε 
τα εξής θέματα:

1. Σχετικά  με  το  διευρυμένο  ωράριο  εκφράσαμε  τις 
αντιρρήσεις  μας  και  το  κατά  πόσον  είναι  χρήσιμο  γιατί 
θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί  ούτε τους ασφαλισμένους και 
ούτε γενικά την ΠΦΥ. Ειδικά για την μονάδα υγείας Π. Αξιού 
εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για την ασφάλεια του ιατρικού 
και παραϊατρικού προσωπικού αλλά και των ασθενών λόγω 
της  ιδιαιτερότητας  της  περιοχής.  Μας  ενημέρωσαν  ότι  θα 
υπάρχει  ιδιωτική εταιρεία  φύλαξης  αλλά θεωρούμε  ότι  δεν 
αρκεί.

2. Σχετικά με την διαφοροποίηση που υπάρχει ακόμα και 
μέσα στο ΠΕΔΥ όσον αφορά το ωράριο (οι γιατροί των ΚΥ 
που ανήκουν  στο  ΠΕΔΥ  έχουν διαφορετικό ωράριο)  ο  κ. 
Βαρδαρός συμφώνησε απόλυτα μαζί μας και μας είπε ότι θα 
το εξετάσει.

3. Συζητήσαμε το θέμα της έλλειψης αντιδραστηρίων και 
εν γένει υλικών από τα εργαστήρια του ΠΕΔΥ και τονίσαμε 
την οικονομική αιμορραγία που προκαλεί η αδυναμία μας να 
εξυπηρετήσουμε στα εργαστήρια μας τους ασθενείς που μας 
επισκέπτονται.
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4. Επίσης  τονίσαμε  την  έλλειψη  απλών  καθημερινών 
πραγμάτων  όπως  οι  εκτυπωτές,  τα  μελάνια  τους,  χαρτί 
εκτύπωσης  και  διάφορα  προβλήματα  θέρμανσης  που 
προέκυψαν. 

5. Σχετικά  με  το  νομοσχέδιο  για  την  ΠΦΥ  και  την 
επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων, μας ανέφερε 
ότι θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία (ως ΠΑΑ) στο νομοσχέδιο το 
οποίο θα κατατεθεί μετά το Πάσχα.

Ο  κ.  Βαρδαρός  είναι  ένας  νέος  άνθρωπος  που  η  πρώτη 
εντύπωση που μας  δίνει  είναι  ότι  αφουγκράζεται  τα  προβλήματα 
μας και έχει ευήκοον ους.

Σχετικά με την ενημέρωση από τις ΥΠΕ για την πορεία της 
επεξεργασία  των  φακέλων   για  τις  πληρωμές  των  ΠΑΑ,   σε 
σημερινή  επικοινωνία  με  τον  υποδιοικητή  της  3ης ΥΠΕ  κ.  Π. 
Παπαδόπουλο   μας  ανέφερε  ότι  με  τον  ρυθμό  που  γίνεται  η 
επεξεργασία  ευελπιστεί  ότι  ως  το  τέλος  του  μήνα  θα  έχει 
ολοκληρωθεί  η  διαδικασία.  Εννοείται  ότι  θα  είμαστε  σε  συνεχή 
επικοινωνία και θα ενημερώσουμε για ότι νεότερο. 

Για την 4η ΥΠΕ θα έχουμε νεότερη ενημέρωση την ερχόμενη 
Δευτέρα.

Για  τους  γιατρούς  που  δεν  κρίθηκαν  έγινε  επαφή  του 
εργατολόγου  κ.  Η.  Σαρακενίδη  με  τις  νομικούς  σύμβουλους  των 
ΥΠΕ και αναμένουμε νεότερα. 

Το  Σάββατο  09/04/16  μεταβαίνουμε  στην  Αθήνα  για  την 
Ολομέλεια  που  θα  πραγματοποιηθεί  όπου  θα  συζητηθούν  τα 
τρέχοντα θέματα και θα παρουσιάσουμε επίσης την εισήγηση του 
εργατολόγου μας προς την Ομοσπονδία σχετικά με τις ενέργειες μας 
για το ωράριο.

Επίσης  θα  επισκεφθούμε  το  Μέγαρο  Μαξίμου  για  να 
προγραμματίσουμε  με  την  γραμματεία  του  πρωθυπουργού  την 
συνάντηση που έχουμε ήδη ζητήσει εδώ και μήνες εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας.  

                                    ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      Σάββας Παρασκευόπουλος                                      Νικολέτα Μανιάτη
   Χειρουργός  Ουρολόγος                                                  Χειρουργός   
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