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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Συνάντηση με την Διοίκηση του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας - Γ.Ν.Α.
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, προκειμένου να καταθέσουμε την
ανησυχία και την αγωνία μας για την συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας του
Νοσοκομείου, στα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του ΓΕΕΘΑ
να προβεί στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων εκατόν ογδόντα (180) κλινών
νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας - Γ.Ν.Α. για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, για το χρονικό
διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης της Ομοσπονδίας μας με την Διοίκηση του
251 ΓΝΑ, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου μας διαβεβαίωσαν ότι το
υγειονομικό προσωπικό, θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας προς το
δικαιούχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρει
στην εθνική προσπάθεια που καταβάλλεται, για την άμβλυνση της πίεσης στον
δημόσιο τομέα της υγείας με την παροχή υπηρεσιών υγείας και προς τους πολίτες.
Επιπρόσθετα η Ομοσπονδία μας, γνωστοποιεί ότι έχει ζητήσει την
πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού
του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ), προκειμένου να ενημερώσει και να καταθέσει προτάσεις,
για τα πολλά προβλήματα και αδικίες που αντιμετωπίζει - υφίσταται το Υγειονομικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο όπως έχουμε αναδείξει κατ’
επανάληψη με επιστολές και συναντήσεις μας, δίνει τιτάνια μάχη στις δομές υγείας,
στα εμβολιαστικά κέντρα, στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(Hot Spot) και αλλού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και όχι
μόνο.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Υγειονομικό προσωπικό απαιτούνται
άμεσες λύσεις.
Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου
Της (ΠΖ)

