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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΔΕΠ
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ
Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ εκ μέρους
της ΕΓ της Ομοσπονδίας με τους εκπροσώπους του τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παν. Καλάρα, την
καθηγήτρια της Ιατρικής του ΕΚΠΑ κ. Χρυσ. Νικολάου και την κ. Α. Κοντοδήμα, μετά από αίτημα της
ΠΟΣΔΕΠ στα πλαίσια συναντήσεων της με τους τομείς Παιδείας και Υγείας όλων των κομμάτων.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ ενημέρωσε τα μέλη του τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. για τις βασικές θέσεις της
Ομοσπονδίας για το ρόλο και τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοκομείων και των Νοσοκομείων του
ΕΣΥ στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, και των Μελών ΔΕΠ που είναι
τοποθετημένα σε αυτά. Ανέδειξε την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός διυπουργικού οργάνου που θα
ασχολείται και θα έχει στην αρμοδιότητα του όλα τα θέματα λειτουργίας των Νοσοκομείων αυτών και
τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν και δυσκολεύουν το έργο των Πανεπιστημιακών κλινικών. Τόνισε
επιπλέον την αναγκαιότητα δημιουργίας Οργανισμών για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που να
διασφαλίζουν τον Πανεπιστημιακό τους ρόλο και χαρακτήρα και να έχουν προκύψει μέσα από έναν
εκτενή και ειλικρινή διάλογο. Επεσήμανε επίσης τη διάθεση των Πανεπιστημιακών να συνεργάζονται
άψογα τόσο με τους συναδέλφους του ΕΣΥ όσο και με το σύνολο του προσωπικού των Νοσοκομείων.
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας και τόνισαν από τη μεριά τους τη
διάθεση του κόμματος τους για ουσιαστικό διάλογο με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση
τόσο της εκπαίδευσης όσο και της λειτουργίας του ΕΣΥ και την προώθηση του κλινικού έργου.
Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η διάθεση για ανοιχτή
επικοινωνία και συνεχή και ειλικρινή διάλογο.
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Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
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