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Προς

Διοικήτη και Υποδιοικητές 4ης ΥΠΕ

                                                                                          Κοινοποίηση:

                                                                                          -Υπ. Υγείας κ.Α.Πλεύρη

                                                                                          -Αν.Υπ.Υγείας κα.Μ.Γκάγκα

                                                                                           -ΚΥ 4ης ΥΠΕ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Υ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στις 14.02 , και σχεδόν 1,5 μήνα αφού συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στα Κ.Υ.,  με  την  ΚΥΑ Γ4α / Γ.  Π  72682 συνάδελφοι  σημαντικών ειδικοτήτων(π.χ.
χειρουργοί , οφθαλμίατροι , γεν. ιατροί ) αποκλείονται από την παράταση χρόνου
παραμονής τους στην υπηρεσία .

Δυστυχώς δεν λάβατε καν υπόψη ότι  σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως η
Τούμπα δεν έμεινε κανένας χειρουργός ή ότι οι 2000 εγγεγραμμένοι πολίτες στον
Γεν.  ιατρό  που  εξαιρέθηκε  από  την  παράταση  δεν  πρόκειται  να  βρουν
αντικαταστάτη του.

Και μέχρι εδώ όλα ίσως ‘’κατανοητά’’ στο πλαίσιο της αδιαφορίας για τους πολίτες
και  στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  υποβάθμισης  των  ΚΥ  με  απώτερο  στόχο  το
οριστικό κλείσιμό τους. Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Στις 1/ 03/23 με νέα ΚΥΑ
Γ4α/Γ.Π.12419  τροποποιείται  η  προαναφερθείσα  ΚΥΑ  και  χορηγείται  παράταση
θητείας σε 4 γιατρούς και λήγει η παράταση που είχε δοθεί με την προηγούμενη
ΚΥΑ σε 1 γιατρό.

Φυσικά δεν αφορά η ‘’διορθωτική’’ κίνηση τις προηγούμενες βασικές ειδικότητες
που λείπουν από τους κατοίκους της Αν. Θεσσαλονίκης.

Στην εύλογη ερώτηση με ποια κριτήρια χορηγείται η παράταση ή όχι δεν υπάρχει
λογική εξήγηση. Συνεπώς εξίσου εύλογα τίθεται το ερώτημα αν η Διοίκηση της 4 ης
ΥΠΕ η το Υπουργείο ,που υπογράφει τη ΚΥΑ ,  αιτήθηκε την παράταση ή μη των



ειδικευμένων  γιατρών  με  άλλα  κριτήρια  και  ποια  είναι  αυτά  διότι  το  βασικό
κριτήριο που είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δεν ελήφθη υπόψη. Για
την εξυπηρέτηση τους οι κάτοικοι της περιοχής Τούμπας και Χαριλάου θα χρειαστεί
να μετακινηθούν κάποια χιλιόμετρα για την εξεύρεση χειρουργού ή οφθαλμιάτρου .

Αυτή η νέα προσπάθεια αποδόμησης των Κ.Υ που προστίθεται στις απεγνωσμένες

ενέργειες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για γρήγορη κατάργηση του

δημοσίου χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια λειτουργίας των ΣΔΙΤ θα μας

βρει ,όπως μέχρι τώρα, σθεναρά απέναντι.

                                                                 Για Το ΔΣ

                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       Μανιάτη Νικολέτα                                  Καλπαζίδου Ζωή 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Ο Αντιπρόεδρος

Παρασκευόπουλος Σάββας


