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Αθήνα,05/10/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από το Συντονιστικό Όργανο της Π.Φ.Υ., την Τρίτη 12/10/2021 θα
πραγματοποιηθεί προειδοποιητική απεργία των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων
και των κλινικο-εργαστηριακών γιατρών.
Η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συντονιστικό Όργανο είναι η καθολική μη παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Θα είμαστε κλειστά!!!
Για τη διαχείριση της απεργίας αυτής, παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για την διαχείριση της
κατάστασης και την ενημέρωση του κοινού.
Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή επικοινωνία προς τους Έλληνες πολίτες
των λόγων που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
Ειδικότερα θα πρέπει από αύριο, Τετάρτη, 06/10/2021 να προβείτε στις κάτωθι διεργασίες:
1. Επικοινωνία της επίσχεσης
α. Ανάρτηση στην εξώθυρα των μονάδων σας και στους χώρους αναμονής και γραμματειακής
υποστήριξης, της αφίσας αναγγελίας της απεργίας (ΑΦΙΣΑ).
β. Επισύναψη της ενημερωτικής μας επιστολής μέσω των απαντήσεων των εξεταζομένων σας
, στην οποίαν αναλύονται οι λόγοι της επίσχεση (ΕΠΙΣΤΟΛΗ).
2. Ενημέρωση των ασθενών
Διαχείριση των ραντεβού
Προτείνουμε όπως το τηλεφωνικό σας κέντρο, σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να
προγραμματίσουν ραντεβού στις 12/10/2021 να τους παρέχει την κατωτέρω ενημέρωση:
" Αγαπητέ ασθενή, σας γνωρίζουμε ότι το Συντονιστικό Όργανο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας έχει ανακοινώσει ότι τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικο-

εργαστηριακοί ιατροί θα προβούν σε προειδοποιητική απεργία στις 12/10/2021. Αυτό σημαίνει ότι
στις 12/10/2021 θα είμαστε κλειστά."
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