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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-3η & 4η ΥΠΕ
                                                  

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ COVID 19 ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

         Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την εξέλιξη των κρουσμάτων  του
κορωναιού. Μετά τα χθεσινά δυο επιβεβαιωμένα περιστατικά σε Κέντρα Υγείας της
Θεσσαλονίκης  εκφράζουμε τον  προβληματισμό  μας  για  τον  τρόπο αντιμετώπισης
των συναδέλφων που επιστρέφουν από διακοπές.  Οι συνάδελφοι επιστρέφουν στην
εργασία τους πριν να έχουν τα αποτελέσματα  του τεστ και με συνέπεια το θετικό
αποτέλεσμα  να  τους  βρίσκει  εργαζόμενους  και  έχοντας  έρθει  σε  επαφή  με
συναδέλφους και ασθενείς.

        ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  η επιστροφή στην εργασία να γίνεται με ανά χείρας το
αρνητικό  τεστ.  Η  υπηρεσία  πρέπει  να  βρει  τρόπους  ώστε  η  διαδικασία  να  είναι
άμεση. Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τον έλεγχο όλου του προσωπικού του ιατρείου και
άμεση ιχνηλάτηση των επαφών τους.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

 Είμαστε στην αρχή του  2ου κύματος της πανδημίας του κορωναιού και  όλοι  με
συνέπεια  πρέπει  να  εφαρμόζουμε  τα  υγειονομικά  πρωτόκολλα  και  όλες  τις
απαιτούμενες προφυλάξεις.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ  η  υπηρεσία  πρέπει  να  εξοπλίσει  το  προσωπικό  με  όλον  τον
απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί  και  ασφαλείς.  Δυστυχώς
μέχρι τώρα διαπιστώνουμε μόνο παλινωδίες και αντιφατικότητα στις αποφάσεις.
Ακόμα και στον τομέα της καθαριότητας,  σε ορισμένα ιατρεία,  η κατάσταση των
ιατρείων είναι απαράδεκτη όταν σ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου οι χώροι δεν
απολυμαίνονται 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν υπάρχει εκπροσώπηση της ΠΦΥ στην επιτροπή  του ΕΟΔΥ αλλά
κάνουμε προσπάθεια να έχουμε επαφές σε ανώτερο επίπεδο ώστε να προτείνουμε
αλλά και να ενημερωθούμε με πιο άμεσο τρόπο.

mailto:info@seypika-thes.gr
http://wwwseypikathew.gr/


ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ  ΛΗΨΗ  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ -4ηΥΠΕ

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση όλου του προσωπικού δεν χρειάζεται και με τον τρόπο
που γίνεται  είναι έως και επικίνδυνη εκθέτοντας τους συναδέλφους σε νοσοκομειακό
περιβάλλον με αμφίβολη την ύπαρξη όλου του αναγκαίου εξοπλισμού.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  την  εκπαίδευση  ιατρικού  και  παραϊατρικού  προσωπικού  με
συνάφεια στο αντικείμενο. Μια εντολή για καθολική εκπαίδευση του προσωπικού θα
έπρεπε να γίνει στον φυσικό χώρο των ιατρείων, ανά ιατρείο, με τους κατάλληλους
εκπαιδευτές και χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των ιατρείων.
    
  Έχουμε εκφράσει με όλους τους τρόπους τη θέληση μας για συνεργασία με τις
διοικήσεις των ΥΠΕ  αλλά, δυστυχώς, ίσως κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους
παντογνώστες με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη συνεργασίας η οποία θα ήταν
χρήσιμη προς όφελος όλων και ιδίως των πολιτών.

     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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