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Αθήνα, 12/07/2022
Οδηγίες για τη διαχείριση της απεργίας που έχει εξαγγελθεί 18-20 Ιουλίου
Ενόψει των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί από το Συντονιστικό Όργανο
φορέων Π.Φ.Υ. για τις 18, 19 και 20 Ιουλίου 2022, κάτωθι δίνονται οδηγίες για την ενιαία
διαχείριση της κατάστασης από τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους
κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς :
1) Ανάρτηση της αφίσας (που επισυνάπτεται ΕΔΩ) στις εξώθυρες των μονάδων σας,
στους χώρους αναμονής και γραμματειακής υποστήριξής σας.
2) Διάθεση της επιστολής (που επισυνάπτεται ΕΔΩ) προς τους εξεταζόμενους, για την
ενημέρωσή τους. Η επιστολή που απευθύνεται στους ασφαλισμένους, μπορεί να
διατίθεται στα τραπεζάκια που έχουν οι χώροι αναμονής των μονάδων ή των ιατρείων
σας.
Υπενθυμίζουμε, ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα πολυϊατρεία θα είναι
κλειστά αυτές τις 3 ημέρες, ενώ οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί θα απέχουν από τη
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση οι πόρτες των μονάδων μας θα παραμένουν κλειστές,
εκτός του χρονικού διαστήματος 18:00 μ.μ.-20:00 μ.μ. στις 18,19 και 20
Ιουλίου, όπου θα δίνουμε αποτελέσματα σε όσους εξεταζόμενους έχουν
διενεργήσει εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες και πρέπει να λάβουν τα
αποτελέσματα τους.
Τα προβλήματα του κλάδου είναι ζωτικής σημασία για την αυριανή ύπαρξη
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας!
Η ισχύς εν τη ενώσει !!!
Δεν ζητάμε να πληρώνουν οι ασθενείς τις εξετάσεις τους.
Ζητάμε να τις πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ ως οφείλει και όχι εμείς!
Ζητάμε την επαρκή χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας!
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!
Υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται!
Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα για την Υγεία!
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