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    A  ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

     Οι γιατροί των Κέντρων Υγείας της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
μαζί με τους ιδιώτες συναδέλφους μας αποτελέσαμε έως σήμερα την πρώτη γραμμή
αναχαίτισης  των  ύποπτων  περιστατικών  κορωναιού  προς  τα  νοσοκομεία  και
ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε τα χρόνια και οξέα περιστατικά όλων των ειδικοτήτων.
     Από  αυτή  την  εβδομάδα  οι  γιατροί  της  Δημόσιας  Π.Φ.Υ.  καλούνται  να
συνεισφέρουν στη μάχη που δίνουν οι συνάδελφοί μας νοσοκομειακοί είτε στα ΤΕΠ
είτε στις διάφορες κλινικές. Η μάχη είναι άνιση και δυστυχώς και τα μέσα ελλιπή.
Στον αγώνα αυτό προηγήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, νοσηλευτικό προσωπικό αλλά
και προσωπικό των εργαστηρίων μας.
      Θεωρούμε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία
των Κέντρων Υγείας. Η αποδυνάμωσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε
απώλεια συνανθρώπων μας οι οποίοι πάσχουν από πολλά άλλα χρόνια ή ακόμα και
οξέα νοσήματα.
     Για τους συναδέλφους που προσφέρουν ή θα προσφέρουν το επόμενο διάστημα τις
υπηρεσίες  τους  στα  νοσοκομεία  απαιτούμε  από  την  πολιτεία  τον  κατάλληλο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι  μόλυνσης.
Οποιαδήποτε έκπτωση στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που θα θέσει σε κίνδυνο
την υγεία συναδέλφων πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον σύλλογο.
    Ο σύλλογός μας προχώρησε στην παραγγελία μασκών πολλαπλών χρήσεων που θα
δοθούν  τις  επόμενες  ημέρες  αλλά  και  στην  προμήθεια  θερμομέτρων  λέιζερ  που
μοιράστηκαν όπου μας ζητήθηκε. Αν υπάρχουν και άλλες ελλείψεις επικοινωνήστε
με τον σύλλογο.
    Η  Ομοσπονδία απέστειλε έγγραφο προς όλους τους διοικητές των ΥΠΕ  και
προσφέρθηκε να συμβάλλει,  με την εμπειρία των μελών της, συμβουλευτικά όπου
χρειαστεί. Προσφορά η οποία δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή
    Δεν γνωρίζουμε, τουλάχιστον επίσημα, αν υπάρχει σχέδιο για την συμβολή της
ΠΦΥ στην υγειονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, πλην της ανακοίνωσης ότι 6
Κέντρα Υγείας της Αττικής θα αποτελέσουν Κέντρα Αναφοράς για τον κορωναιό.
Για τη Θεσσαλονίκη καμία ενημέρωση δεν υπάρχει. Το έλλειμμα στην ενημέρωση
έχει  προκαλέσει  αναστάτωση στο προσωπικό  αλλά  παρά  τις  προσπάθειές  μας  να
επικοινωνήσουμε επίσημα με τις διοικήσεις των ΥΠΕ αυτό δεν κατέστη δυνατό.    
      Ελπίζαμε ότι σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή θα υπήρχε μια αντιμετώπιση αντάξια της
μέχρι τώρα συνεισφοράς μας στη λειτουργία των δημόσιων δομών και της συμβολής
του  Συλλόγου  μας  στην  ανάδειξη  των  προβλημάτων  αλλά  πάντοτε  προτείνοντας
λύσεις  με  γνώμονα  την βελτίωση των προσφερόμενων  υπηρεσιών  υγείας  και  τη
διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των λειτουργών της.
      Πιστεύαμε ότι η συνεργασία μας με τις Διοικήσεις των ΥΠΕ θα οδηγούσε στην
σωστή προετοιμασία των Κέντρων Υγείας και την ορθολογική χρησιμοποίηση του
προσωπικού  τους  για  την  ανακούφιση  των  χρόνιων  προβλημάτων  υγείας  του
πληθυσμού. που οφείλει να μείνει σπίτι του,  ακόμα και με κατ’ οίκον επισκέψεις,
αλλά  και  στην  αναχαίτιση  της  ροής  των  ήπιων  περιστατικών  νοσούντων  από
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κορωναιό προς τα νοσοκομεία δυστυχώς όμως η συνεργασία αυτή παρέμεινε ευσεβής
πόθος και μόνο.
      Καταγγέλλουμε  την  ακατανόητη  συμπεριφορά  της  3ης  ΥΠΕ που  αρνείται
πεισματικά να αποδεχθεί τις υπηρεσίες συναδέλφων οι οποίοι κέρδισαν δικαστικές
αποφάσεις για επάνοδο στην εργασία και ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση μας προκαλεί
ότι  αρκετοί  συνάδελφοι  είναι  από την περιοχή  της  Καστοριάς  και  Φλώρινας  που
πλήττονται αυτή τη στιγμή από τη λαίλαπα της πανδημίας.
     Η επάνοδος των απολυμένων συναδέλφων είναι, περισσότερο από βέβαιο, ότι, με
δεδομένη και την πολυετή εμπειρία τους, θα αποτελούσε την τονωτική ένεση που
χρειάζεται η περίθαλψη αυτή τη στιγμή.
       Συνάδελφοι ψηλά το κεφάλι. Οι νοσοκομειακοί συνάδελφοι μας χρειάζονται,
η κοινωνία μας χρειάζεται.  Ολόψυχες ευχές να βγούμε αλώβητοι απ’ αυτή τη
μάχη και να τελειώσει σύντομα αυτός ο εφιάλτης . Να είμαστε όλοι γεροί και να
βοηθήσουμε να επουλώσουν γρήγορα οι λαοί τις μεγάλες πληγές που άνοιξε η
πανδημία. 

    Ο λογαριασμός με όσους μας πληγώνουν θα πληρωθεί την επόμενη ημέρα.
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