 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ελλείψεις γιατρών
και νοσηλευτών
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

85.45 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

6

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

14860

1

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελλείψεις γιατρών
και νοσηλευτών
Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού
και ιατρικού προσωπικού σιο Κέν
τρο Υγείας Ελευσίνας καταγγέλ
λουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκο
μείο Θριάσιο. Οπως τονίζουν σε
επιστολή τους προς το υπουργείο
Υγείας και στην αρμόδια 2η Υγει
ονομική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, το κέντρο υγείας καλύπτει
την περιοχή Ελευσίνας - Μαγού
λας, με περισσότερους από
30.000 μόνιμους κατοίκους και χι
λιάδες εργαζομένους στις επιχει
ρήσεις της περιοχής. Στο κέντρο
υγείας παρατηρούνται σοβαρές
ελλείψεις νοσηλευτών αλλά και
γιατρών βασικών ειδικοτήτων,
όπως παθολόγοι, καρδιολόγοι, ορ
θοπεδικοί, οφθαλμίατροι, ενδοκρι
νολόγοι, γυναικολόγοι, ψυχίατροι,
δερματολόγοι, ακτινολόγοι, ενώ

S

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

αξίζει να σημειωθεί ότι στην Τοπι
κή Μονάδα Υγείας Ελευσίνας υπη
ρετεί μόνο ένας γιατρός, αποσπα
σμένος από το κέντρο υγείας. Το
αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να
προσφεύγουν στο Θριάσιο νοσο
κομείο, το οποίο επίσης αντιμετω
πίζει προβλήματα ελλείψεων.

1

 Αποστολή εμβολίων κατά χολέρας
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιφάνεια:

73.13 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

10

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αποστολή εμβολίων
κατά χολέρας
ΜΠΕΪΡΑ. Ενα εκατομμύριο εμβόλια
κατά της χολέρας στέλνει ο Παγκό
σμιος Οργανισμός Υγείας στη Μοζαμ
βίκη, μετά τις καταστροφικές πλημ
μύρες του τυφώνα «Ιντάι», που
έπληξαν προ δεκαημέρου το πυκνοκαχοικημένο λιμάνι Μπέιρα. «Ηταν
άλλο ένα καμπανάκι για τους κινδύ
νους της κλιματικής αλλαγής», δήλω
σε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτιέρες, κάνοντας λόγο
για «ασυνήθιστα σφοδρή και παραιεχαμένη κατηγορία». «Τουλάχιστον
ένα εκατομμύριο παιδιά χρειάζονται
άμεση βοήθεια και ο αριθμός αυτός
μπορεί να αυξηθεί», είπε ο Γκουτιέ

ρες, εκφράζοντας φόβο όχι «ολό
κληρα χωριά έχουν παρασυρθεί από
τις λάσπες σε μέρη στα οποία δεν
έχουμε φθάσει ακόμη.» Ο συντονι
στής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας στην πρωτεύουσα Μαπούτο
είπε όχι ο οργανισμός πραγματοποιεί
διαρκώς ελέγχους για χολέρα, κα
θώς ία περιστατικά οξείας ενιερικής
διαταραχής πολλαπλασιάζονιαι.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Ο εφιάλτης των παιδιών φορούσε καπαρντίνα
Πηγή:

ΕΘΝΟΣ

Επιφάνεια:

476.88 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

26

Αρθρογράφος:

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

4750

ΣΥΛΛΗΨΗ 56ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΕΛΓΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ο ειριάλιης ίων παιδιών
φορούσε καπαρνιίνα
Αίσθηση προκαλεί ότι τον Μάρτιο του
2 018 είχε συλληφθεί ξανά γιατί επιδεί
κνυε τα γεννητικά του όργανα σε μα
θητές δημοτικού σχολείου στη Νέα Ιω
vas 56xpovos συλλαμβάνετε» σχε
νία, και μόλις λίγες ημέρες μετά αφέδόν κάθε χρόνο την τελευταία
θηκε ελεύθερος και ξεκίνησε να επι
2 Οετία για το ίδιο σοβαρότατο αδί
σκέπτεται -σχεδόν μέρα παρά μέρα- δη
κημα. Φέρεται να πηγαίνει με το αυτο
μοτικό σχολείο στο Μενίδι.
κίνητό του έξω από σχολεία, φορώντας
Η πρώτη φορά που είχε συλληφθεί ήταν
συνήθως καπαρντίνα, και να επιδίδεται
το 1998 για ασελγείς πράξεις έξω από
σε ασελγείς πράξεις μπροστά στα μάτια
δημοτικό σχολείο στο Κορωπί. Στην
παιδιών, ηλικίας από 5 έως 13 ετών. Για
περιοχή αυτή είχε γίνει γνωστός στους
τους αστυνομικούς των νοτίων και βο
γονείς, που πρόσεχαν για χρόνια τα
ρείων προαστίων αποτελεί γνωστή πε
παιδιά τους για να μην έρθουν ποτέ σε
ρίπτωση παιδόφιλου στην Αττική, ενώ
επαφή μαζί του. Τα χρόνια που ακολού
δεκάδες είναι οι καταγγελίες σε βάρος
θησαν «μετακόμισε» σε άλλες περιοχές
των νοτίων και των δυτικών προαστίων.
του από τρομαγμένους γονείς στα το
πικά αστυνομικά τμήματα.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 αστυνομικοί
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το
τού πέρασαν χειροπέδες έξω από δημοπρωί της περασμένης Πέμπτης εθεάθη
με το αυτοκίνητό του να προσεγγίζει τα
Ομολόγησε ότι tous τελευταίοος μήνες
κάγκελα δημοτικού σχολείου στο Μεέχει προσεγγίσει δημοτικά και νηπια
νίδι. Αστυνομικοί του Τρήματος Ασφα
γωγεία xns Αττικός περίπου 60 (popes
λείας Αχαρνών τον εντόπισαν και κινή
θηκαν npos το μέρος του. Εκείνος άρ
χισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς
τικό σχολείο της Γλυφάδας, όπου τον
για να ξεφύγει. Αστυνομικές δυνάμεις
εντόπισαν να προχωρά σε ασελγείς
πήραν εντολή να αποκλείαουν τις εισό
πράξεις σε κοντινή απόσταση από το
δους της Αττικός Οδού στο Μενίδι και
σχολείο, την ώρα που τα παιδιά έκαναν
στα Ανω Λιόσια, με αποτέλεσμα να συλδιάλειμμα.
ληφθεί τελικά στη λεωφόρο Δημοκρα
Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε
τίας, λίγο πριν εισέλθει στην Αττική Οδό.
δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας
Αχαρνών για προσβολή γενετήσιας
Βαριά ψυχασθένεια
αξιοπρέπειας, πρόκληση σκανδάλου με
Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι πάσχει
ακόλαστες πράξεις κατά συρροή και
από βαριά ψυχασθένεια και ομολόγησε
κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ι.Μ. οδη
ότι τους τελευταίους μήνες έχει προσεγ
γίσει δημοτικά και νηπιαγωγεία της
γήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος δι
Σε πολλές
Αττικής περίπου 60 φορές. Οι ίδιες πη
έταξε να εξεταστεί από ψυχίατρο δημό
γές ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε
περιπτώσεις
σιου νοσοκομείου και ανάλογα με τη
ο Ι.Μ. φωτο
έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπί
γνωμάτευση του τελευταίου να ληφθεί
η τελική απόφαση. Ο 56xpovos εξετά
γράφιζε και
στηκαν δύο καπαρντίνες και δίσκοι με
βιντεοσκοπορνογραφικό περιεχόμενο. Αξιωματι
στηκε πράγματι από γιατρό ψυχιατρικής
πούσε τις μα
κοί της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι προέκυκλινικής και στη συνέχεια αφέθηκε
θήτριες, είτε
ψε πως σε πολλές περιπτώσεις ο 56χροελεύθερος. Αστυνομικοί εξέφραζαν χθες
έξω από τα
vos φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε
την ανησυχία τους ότι ο κατηγορούμε
σχολεία είτε
μαθήτριες, είτε έξω από τα σχολεία είτε
νος μπορεί να μεταβεί ξανά σε σχολεία
την ώρα των διαλειμμάτων.
την ώρα των
για να προβεί σε ασελγείς πράξεις ·
Του

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
akalafatis@ethnos.gr

E

διαλειμμάτων

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

568.81 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

16

Αρθρογράφος:

I

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

6345

1

/ 1/ \ΓΛϋΓΛ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

InpiKos nupcxos για
εξετάσει και BaOpous
ε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΠΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
σήμερα έξω από το υπουρ
γείο Υγείας «απαντούν» οι ει
δικευόμενοι γιατροί στο νέο τρόπο
Συμβούλιο
εξε
Υγείας) έχουν συμβουλευτι
κό χαρακτήρα». Επισημαίνει, μεταξύ άλ
τάσεων για τπ λήψη ιατρικής ειδικότητας
-και κυρίως στη βαθμολόγησή τους- που
λων, ότι το μέτρο αυτό «κατηγοριοποιεί
πήρε πρόσφατα το «πράσινο φως» με
τους γιατρούς, τους χωρίζει σε ικανούς,
ικανότερους, λιγότερο ικανούς, αντί να
τπν ψήφιση του ογκώδους πολυνομοπάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
σχεδίου του υπουργείου Υγείας.
ουσιαστική αναβάθμιση και τη βελτίωση
Με την τροπολογία που ψηφίστηκε
των συνθηκών της ιατρικής εκπαίδευ
πρόσφατα, καθιερώνεται σύστημα πα
σης ώστε το σύνολο των γιατρών να
νελλαδικών εξετάσεων, με εξεταστικά
είναι “άριστο”, με στέρεα επιστημονική
κέντρα στην Αττική και στη Θεσσαλονί
κατάρτιση...». Οι γιατροί επαναφέρουν
κη, και ορίζει τέσσερις εξεταστικές πε
και το ζήτημα της μαζικής φυγής στο
ριόδους το χρόνο: Φεβρουάριο, Μάιο,
εξωτερικό, που έχει ως αποτέλεσμα να
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Η ρύθμιση
μην παρατηρούνται πλέον οι τεράστιες
εκείνη, όμως, που έχει σηκώσει θύελλα
αντιδράσεων τόσο στους ειδικευόμε
αναμονές που παρατηρούνται στο πα
ρελθόν για απόκτηση ειδικότητας.
νους όσο και στους ειδικευμένους για
Προβληματική αποδεικνύεται κατά τον
τρούς είναι π βαθμολογία με «καλώς»,
ιατρικό κόσμο και η καθιέρωση εξεταστι
«λίαν καλώς» και «άριστα» στον τίτλο
κών κέντρων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
ειδικότητας, αναλόγως με τις επιδόσεις
των γιατρών στις εξετάσεις.

Μ

Εμπαιγμός
Η ιατρική κοινότητα αντιδρά έντονα
στη συγκεκριμένη ρύθμιση και θεωρεί
ότι ο βαθμός θα συνοδεύει το γιατρό
σε όλη του την καριέρα. Η Ομοσπον
δία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) κάνει για ακόμη μία
φορά λόγο για κυβερνητικό εμπαιγμό,
καθώς ο ιατρικός κόσμος αποκλείστη
κε από το σχετικό διάλογο και ενώ «ο
υπουργός Υγείας μάς διαβεβαίωνε ότι
οι προτάσεις του ΚΕΣΥ (σ.σ.: Κεντρικό

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

«Παγκόσμια
πρωτοτυπία»
χαρακτηρίζει ο γενικόε
γραμματέα5 ins
ΟΕΝΓΕ, Παναγιώτή
Παπανικολάου, τη
βαθμολογία στον τίτλο
ειδικότηκκ

Κι αυτό γιατί σε κάθε γιατρό που ειδικεύ
εται σε νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός των
δύο νομών θα καταβάλλεται το «πενιχρό
επίδομα-χαρτζιλίκι» των 150 ευρώ για
την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και
διαμονής του. Μάλιστα, όπως αναφέρει
η ΟΕΝΓΕ, το ποσό θα δίνεται μόνο μία
φορά για την πρώτη εξεταστική περίοδο
στην οποία θα συμμετέχει. «Εάν αποτυγ
χάνει δεν θα δικαιούται το επίδομα, θα
τιμωρείται και θα επιβαρύνεται με δικά
του έξοδα», προσθέτει η Ενωση.

Σχάση εργασίας
«Παγκόσμια πρωτοτυπία» χαρακτη
ρίζει ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ
και νευροχειρουργός στο Νοσοκομείο
Νίκαιας, Παναγιώτης Παπανικολάου,
τπ βαθμολογία στον τίτλο ειδικότητας.
Ανακοίνωση εξέδωσε χθες και η Ενω
ση Ιατρών Αθηνών-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ),
εκφράζοντας τπν πλήρη αντίθεσή της
στις ρυθμίσεις και καλώντας τα μέλη
της σε στάση εργασίας από τη μία το
μεσημέρι έως τπ λήξη της βάρδιας εν
όψει της συνάντησης της ΟΕΝΓΕ με τον
υπουργό Υγείας.
Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει στις ρυθμίσεις του
και το νέο εξεταστικό σύστημα για τις
ιατρικές ειδικότητες, εκκρεμεί η σύνταξη
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ώστε
να ενεργοποιηθεί ο νόμος. Προκειμένου
να ανατρέψουν τις αποφάσεις που έρχο
νται, οι εκπρόσωποι του κλάδου κλιμα
κώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

4

 «Στα όπλα» οι γιατροί για τη βαθμολογία στην
ειδικότητα
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

275.25 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

16

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

13695

1

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

«Στα όπλα» οι γιατροί για τη βαθμολογία στην ειδικότητα
νους να βρίσκονται στο πλευρό των ειδικευ
όμενων - είναι ότι ανάλογα με τις επιδόσεις
των νέων ιατρών, στον τίτλο ειδικότητας θα
υγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του βαθμού
υπουργείο Υγείας έχουν προγραμμα
επιτυχίας του ιατρού στην προφορική δοκι
τίσει για σήμερα οι ειδικευόμενοι για
μασία (καλώς, λίαν καλώς, άριστα).
τροί, οι οποίοι εναντιώνονται στην απόφαση
Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση της Ομοσπον
του υπουργείου Υγείας να βαθμολογείται ο
δίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλά
τίτλος ειδικότητας των νέων γιατρών. Ειδικό
δας (ΟΕΝΓΕ), που κάνει για ακόμη μια φορά
τερα και σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστη
λόγο για κυβερνητικό εμπαιγμό, καθώς ο ια
κε πρόσφατα, ο νομοθέτης καθιερώνει σύστη
τρικός κόσμος αποκλείστηκε από τον σχετικό
μα πανελλαδικών εξετάσεων, με εξεταστικά
κέντρα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλο
διάλογο και ενώ «ο υπουργός Υγείας μας δι
νίκης και ορίζει τέσσερις εξεταστικές περιό
αβεβαίωνε ότι οι προτάσεις του ΚΕΣΥ έχουν
δους τον χρόνο (Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμ
συμβουλευτικό χαρακτήρα».
βριο και Δεκέμβριο). Ομως, το σημείο του νό
Ετσι, μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι το μέτρο
μου που έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων
αυτό «κατηγοριοποιεί τους γιατρούς, τους χω
στην ιατρική κοινότητα - με τους ειδικευμέ
ρίζει σε ικανούς, ικανότερους, λιγότερο ικα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

Σ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νούς, αντί να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα
για την ουσιαστική αναβάθμιση και τη βελ
τίωση των συνθηκών της ιατρικής εκπαίδευ
σης ώστε το σύνολο των γιατρών να είναι άριστο, με στέρεα επιστημονική κατάρτιση...».
Με αιχμηρούς χαρακτηρισμούς όπως «αθλιό
τητα και ηλιθιότητα» αναφέρεται στο νέο σύ
στημα βαθμολόγησης και ο γενικός γραμμα
τέας της ΟΕΝΓΕ - νευροχειρουργός στο νο
σοκομείο Νίκαιας, Παναγιώτης Παπανικολάου, ο οποίος επιμένει ότι πουθενά στον κό
σμο δεν εφαρμόζεται η βαθμολογία στον τίτ
λο ειδικότητας.
Και προσθέτει ότι η συγκεκριμένη παρέμ
βαση αφενός θέτει εμπόδια στην ισοτιμία με
τίτλους ειδικότητας που αποκτούνται στο εξω
τερικό και αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτι

κά για τους νέους γιατρούς, καθώς δημιουρ
γεί μια στρεβλή εξάρτηση από τους καθηγη
τές Ιατρικής με τη βαθμολογία να τους συνο
δεύει σε όλη την επαγγελματιχή τους πορεία.
Στο μεταξύ και καθώς εκκρεμεί η σύντα
ξη της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε
να ενεργοποιηθεί ο νόμος, οι εκπρόσωποι
του κλάδου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
τους με στόχο να βάλουν οριστικό φρένο στις
υπουργικές υπογραφές. Στο πλαίσιο αυτό,
επικαλούνται τη μαζική φυγή των ιατρών στο
εξωτερικό, καθώς υπολογίζεται ότι πανελλα
δικά τουλάχιστον 18.000 επιστήμονες έχουν
μεταναστεύσει. Ανάμεσά τους και ειδικευόμε
νοι, οι οποίοι αναζήτησαν ένα ασφαλέστερο
εργασιακό περιβάλλον με καλύτερες συνθή
κες εκπαίδευσης.
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 Οι νέοι γιατροί στα χαρακώματα
Πηγή:

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ

Επιφάνεια:

267.7 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

15

Αρθρογράφος:

Οι νέοι γιατροί
στα χαρακώματα

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

0

ΔΥΝΑΜΙΚΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Υγείας διοργανώνσυν σή
μερα, Τετάρτη, οι ειδικευόμενοι γιατροί, διαμαρτυρόμενοι για την προωθούμενη θεσμοθέ
τηση βαθμολογίας στον τίτλο της ιατρικής ει
δικότητας. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας,
με τον πρόσφατο νόμο της, υιοθέτησε ένα νέο
σύστημα βαθμολό
γησης των γιατρών
που θα παίρνουν ει
δικότητα, γεγονός
που θα τους καταστή
σει, όπως υποστηρί
ζει η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκο
μειακών Γιατρών
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), δέσμιους των καθηγητών.
Οι βαθμολογίες, που θα δίνονται στους τίτλους
ειδικότητας, θα συνοδεύουν τους νέους για
τρούς σε ολόκληρη την επαγγελματική πορεία
τους, ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια εκπαιδευ
τούν περαιτέρω ή αποκτήσουν νέες γνώσεις.
Σύμφωνα με τους νέους γιατρούς, πρόκειται

για παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς ο βαθμός
δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα. Σε όλες
τις χώρες του κόσμου (δυτικής Ευρώπης και
Βόρειας Αμερικής συμπεριλαμβανομένων) ο
τίτλος ιατρικής ειδικότητας είναι κρατική πι
στοποίηση επάρκειας του/της ειδικευμένου/ης
γιατρού και για τον λόγο αυτόν δεν έχει «βαθ
μό». Από την πλευρά
του, ο γραμματέας
της Ομοσπονδίας Ε
νώσεων Νοσοκομει
ακών Γιατρών Ελλά
δας, Παναγιώτης
Παπανικολάου, έχει
χαρακτηρίσει το μέ
τρο «αθλιότητα και
ηλιθιότητα», τονίζοντας ότι στο εξωτερικό δεν
υπάρχουν ανάλογες διαδικασίες.
Επιρρίπτει, δε, την ευθύνη στους καθηγητές
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στην
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, κα
ταγγέλλοντας ότι «εκτελεί συμβόλαιο» για
λογαριασμό τους...

Κατεβαίνουν σήμερα
σε διαμαρτυρία
οι ειδικευόμενοι, για το
σύστημα βαθμολόγησης

Ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, Πόνος
Παπανικολάου, χαρακτηρίζει το μέτρο
«ηλιθιότητα και αθλιότητα»

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Συγκέντρωση σκευασμάτων για τις ανάγκες του
Κοινωνικού Φαρμακείου
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιφάνεια:

90.07 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

27

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

0

1

Συγκέντρωση σκευασμάτων για ns
ανάγκεε του Κοινωνικού Φαρμακείου
ΔΡΑΣΗ συλλογής φαρμάκων για την κάλυψη αναγκών του
Κοινωνικού Φαρμακείου διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονί
κης. Η δράση, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, αποσκοπεί στη
συλλογή φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών φαρμακευτικής
περίθαλψης κατοίκων της πόλης οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική
κάλυψη και δεν έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική δαπάνη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα που
δεν χρειάζονται από σήμερα, Τετάρτη, έως την Τετάρτη 24 Απρι
λίου, από τις 08.00 έως τις 14.30, στο Κοινωνικό Φαρμακείο του
Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της
οδού Μοναστηριού 53-55 (5ος όροφος) τηλ.: 2310-509084, 2310509020.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στάση εργασίας από ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σελ.:

Επιφάνεια:

72.73 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

6

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

14860

ΑΥΡΙΟ 08.00-12.00

Σχάση εργασίας
απόχην ΠΟΕΔΗΝ
Παναχτική στάση εργασίας από τις 8
π.μ. έως τις 12 μ. και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργα
σίας (οδός Σταδίου 29) στις 8.30 π.μ.
διοργανώνουν για αύριο οι εργαζό
μενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Οι
εκπρόσωποι ίων εργαζομένων (ΠΟ
ΕΔΗΝ) διεκδικούν την ένταξή τους
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ
ματα. Οπως τονίζουν, συνάδελφοί
τους που πλέον έχουν τον ίδιο φο
ρέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά προ
έρχονται από το ΙΚΑ, είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, κάτι
που δεν ισχύει για όσους προέρχον
ται από τον ασφαλιστικό φορέα του
Δημοσίου. Στάση εργασίας από τη 1
μ.μ. έως και ιη λήξη της βάρδιας
πραγματοποιούν σήμερα και οι νο
σοκομειακοί γιατροί της Αθήνας. Οι
γιατροί, που διαμαρτύρονται έντονα
για την πρόσφατη θεσμοθέτηση πα
νελλαδικών εξετάσεων για τον τίτλο
ιατρικής ειδικότητας, θα πραγματο
ποιήσουν συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Υγείας στις 2.30 μ.μ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Παναττική στάση ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

Σελ.:

Επιφάνεια:

41.81 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

8

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

6090

Παναττική
στάση μ
ποεδηνΊ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 08:00 π.μ.-12:00 μ.μ.
και συγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας στις08:30π.μ., αποφάσισε
για την Πέμπτη 28 Μαρτίου η
Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απεργούν οι γιατροί στην Αττική
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ.:

Επιφάνεια:

121.77 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

ΚΡΕΜΑΝΕ εκτάκτως τις άσπρες
μπλούζες τους σήμερα οι γιατροί
των νοσοκομείων της Αθήνας και
του Πειραιά, από τις 13.00 έως
τη λήξη της βάρδιας, ενώ έχουν
προγραμματίσει συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο Υγείας στις
14.30, εν όψει της συνάντησης της
ΟΕΝΓΕ με τον υπουργό Υγείας για
το μείζον θέμα της τροπολογίας
των πανελλαδικών εξετάσεων.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνω
σή της η Ενωση Ιατρών Νοσοκο
μείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ):

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

22

1
Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

8215

Απεργούν
οι γιατροί
στην Αττική
«Εκφράζουμε ομόφωνα την πλή
ρη αντίθεσή μας στην πρόσφατη
νομοθεπκή ρύθμιση περί εξετάσε
ων και βαθμού στον τίτλο ιατρικής
ειδικότητας και απαιτούμε την κα
τάργησή του». Ακόμη, αύριο Πέ
μπτη η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζόμενων Δημοσίων Νοσοκο
μείων (ΠΟΕΔΗΝ) προγραμματίζει
στάση εργασίας και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας έξω από το υπουρ
γείο Εργασίας από τις 8 το πρωί
έως ης 12 το μεσημέρι.
Οι εργαζόμενοι στα δημό
σια νοσοκομεία ζητούν την έντα
ξή τους στα βαρέα και ανθυγιει
νά: «Οσοι προέρχονται από το
ΙΚΑ είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ,
εν αντιθέσει με συναδέλφους ιδί
ων επαγγελμάτων του Δημοσίου»
αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.
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 Παναττική στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ
Πηγή:

ΛΟΓΟΣ

Σελ.:

Επιφάνεια:

97.31 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΟΕΔΗΝ

Αρθρογράφος:

8

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

27-03-2019

Κυκλοφορία:

60

Παναττική στάση εργασίας
της ΠΟΕΔΗΝ

Παναττική στάση εργασίας 8:00 π.μ.-12:00 μ.μ. και συ
γκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας στις 8:30π.μ., απο
φάσισε για αύριο 28 Μαρτίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), διεκδικώντας την ένταξη των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι "συνταγματική υποχρέωση
της Κυβέρνησης είναι η ένταξή στα ΒΑΕ". Προσθετει ότι
ίδιοι επαγγελματίες αντιμετωπίζονται με διαφορετικό
ασφαλιστικό τρόπο, κάνει λόγο για "επικοινωνιακά κόλπα"
και απαιτεί συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, κ.
Αχτσιόγλου και ένταξη στα ΒΑΕ.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11

