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Προς 
τον Υπ. Υγείας                                                                              Κοινοποίηση
κ. Α. Ξανθό                                                          -Αν.Υπ.Υγείας. κ.Π. Πολάκη
                                                                                  -Διοικητές και Υποδιοικητές 3ης και  4ης ΥΠΕ 
                                                                                  -Μονάδες υγείας ΠΕΔΥ

     Θέμα: «Εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου ΜΥ ΠΕΔΥ»

Κύριε Υπουργέ ,
      Παρ’ όλο που στις τελευταίες συναντήσεις μας την προηγούμενη Παρασκευή 5/2/16
και την Δευτέρα  8/2/16, σε σχέση με την εφαρμογή του νέου διευρυμένου ωραρίου, μας
αναφέρατε ότι δεν είναι της στιγμής και ότι αυτό θα συζητηθεί και με την Ομοσπονδία
μας ωστόσο διαπιστώσαμε  μια επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής του από τους
διοικητές της 3ης και της 4ης ΥΠΕ. Συγκεκριμένα σε συνάντηση των διοικητών με τους
υπεύθυνους και αναπλ. υπεύθυνους των μονάδων υγείας ΠΕΔΥ συζητήθηκε για μεν την
3η ΥΠΕ η εφαρμογή από 4/4/16 ενώ στην 4η ΥΠΕ από 1/3/16. 
      Θεωρούμε ότι  η άμεση εφαρμογή στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα
ωφελήσει σε τίποτα ούτε την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ (οι γιατροί των
μονάδων υγείας θα συνεχίσουν να εξετάζουν με ραντεβού) αλλά θα προκαλέσει έντονα
προβλήματα  και  στους  ασφαλισμένους  των  οποίων  τα  ραντεβού  είναι  σε  χρονικό
ορίζοντα 56 ημερών από σήμερα και θα πρέπει να ακυρωθούν και να μεταφερθούν λόγω
αλλαγής του ωραρίου.
      Εξάλλου  όπως  σας  έχουμε  προτείνει  στις  συναντήσεις  μας,  οι  όποιου  είδους
μεταβολές θα μπορούσαν να συζητηθούν μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για την
ΠΦΥ και των αλλαγών που αυτό θα επιφέρει, όπως μας έχετε υποσχεθεί, αλλά και την
επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε
όλον αυτόν τον νέο σχεδιασμό.
      Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι αν και σε όλους τους τόνους διακηρύσσετε ότι είμαστε
γιατροί ΠΑΑ του ΕΣΥ, στην ουσία οι αλλαγές που επιφέρετε δεν έχουν καμία σχέση με
το ωράριο του ΕΣΥ που είναι πενθήμερο επτάωρο πρωινό και οποιαδήποτε απασχόληση
μετά  από  αυτό  θεωρείται  εφημερία  (ακόμα  και  στην  έως  την  21.00  λειτουργία  του
ΚΥΑΤ Εύοσμου).    
      Ελπίζουμε ότι στην αυριανή σύσκεψη του ΚΕΣΥΠΕ θα αναθεωρήσετε την άμεση
εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου, πριν τη συζήτηση-ενημέρωση- πληροφόρηση προς
τους φορείς και τους εργαζομένους ώστε να δοθεί ο χρόνος και να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες για μια λειτουργία με όρους ΕΣΥ με διασφάλιση της ποιότητας
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  υγείας  προς  τους  ασφαλισμένους  αλλά  και  συνθήκες
αξιοπρεπούς εργασίας για τους εργαζομένους.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Σάββας Παρασκευόπουλος                                               Νικολέττα Μανιάτη
            Χειρουργός  Ουρολόγος                                                 Χειρουργός
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