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Στα πλαίσια των προσπαθειών του Σωματείου για την διευθέτηση της εισόδου των
Ιατρικών Επισκεπτών στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα του ΣΙΕΒΕ ΦΣΕΚ, με τον Διοικητή της
4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας Θράκης κ. Πλωμαρίτη, την Παρασκευή 20/4/2018.
Στην συνάντηση αυτή τέθηκε το θέμα της εισόδου μας στο Νοσοκομείο, στα πλαίσια
της διασφάλισης της εργασίας μας, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος,
τόσο για τους Επαγγελματίες Υγείας όσο και για τους ασθενείς. Επίσης, τονίστηκε από
την μεριά μας, πως πρέπει η είσοδος με την επίδειξη της κάρτας μέλους του Σωματείου,
να ισχύει για όλα τα Σωματεία πανελλαδικά και όχι για μια μειοψηφία του συνόλου,
διασφαλίζοντας την ίση αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων ανεξαιρέτως,
συμπεριλαμβάνοντας και όσους δεν έχουν έδρα την Αλεξανδρούπολη και ταξιδεύουν από
άλλες πόλεις για να εργαστούν στο νοσοκομείο.
Ο Διοικητής θεώρησε σωστή την θέση μας και μας διαβεβαίωσε πως θα μεριμνήσει
για την επίλυση του ζητήματος. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε πως στην συνάντηση
υπήρξε ταύτιση απόψεων για την παρουσία μας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και
για την κοινή προσπάθεια της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας από όλους μας, με
στόχο την διαφύλαξη της εργασίας μας, αλλά και την προστασία της λειτουργίας των
ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Με αφορμή την συνάντηση αυτή, επισημαίνουμε σε όλες και όλους, την έκδοση από
το Σωματείο της Κάρτας Μέλους που πιστοποιεί την επαγγελματική μας ιδιότητα,
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν
αποκτήσει την Κάρτα αυτή. Ενημερώστε μας, στέλνοντας μια φωτογραφία σε ψηφιακό
αρχείο, καθώς και όποια άλλα στοιχεία ζητηθούν, στο info@sieve.gr ή επικοινωνήστε με
τον Οργανωτικό Γραμματέα Γιώργο Κυριακού (giorgiokyriakou@gmail.com , τηλ.
6942476347), με σκοπό την εγγραφή στο Σωματείο (για όσους δεν το έχουν ήδη
πραγματοποιήσει) και την έκδοση της Κάρτας Μέλους.
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