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Πανελλαδικές για ειδικότητα

Αλλαγές στον τρόπο απονομής της ιατρικής ειδικότητας θα ισχύσουν από τον προσεχή Οκτώβριο. Το Υπουργείο Υγείας
έχει δεχτεί γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων πανελλαδικές
εξετάσεις για ειδικότητα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος».

Οι εξετάσεις θα γίνονται τρεις φορές τον χρόνο και θα είναι γραπτές και προφορικές. Στις γραπτές εξετάσεις θα υπάρχει
βαθμός και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη βάση στα γραπτά, η οποία θα είναι το «5» για να
προχωρήσουν στα προφορικά. Το τελικό αποτέλεσμα, μετά και την προφορική εξέταση, θα είναι δομημένο. Κάθε επιτυχώς
εξετασθείς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λαμβάνει τίτλο ειδικότητας με βαθμό (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς). Η
αξιολόγηση αυτή θα λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικές προκηρύξεις για κατάληψη θέσεων στο ΕΣΥ.

Πάντως, το προεδρείο της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) εκφράζει τη διαφωνία του με τις εξετάσεις.
Εκτιμά πως καθίσταται πιο εύκολος ο έλεγχος του αριθμού των επιτυχόντων.

Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός γιατρών σε κάθε ειδικότητα, η έννοια της επιτυχούς εξέτασης
για τη λήψη του τίτλου ειδικότητας είναι σχετική. Αφήνει, μάλιστα, αιχμές για τις κυβερνητικές προθέσεις, κάνοντας λόγο
ακόμη και για κατάργηση των αποδοχών στους ειδικευόμενους γιατρούς.

Α.Ω

 

300 εθελοντές αιμοδότες

Συνολικά 242 μονάδες ζωής συγκεντρώθηκαν από την καθιερωμένη τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία στο Επιμελητήριο. Η
πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης Μαρία Ζερβού σε έναν απολογισμό αναφέρει: «Δεν μπήκε
άσχημα το 2017. Είχαμε και την αιμοδοσία του ΟΑΕΔ με 35 μονάδες, την αιμοδοσία των Λουτρών με 30 μονάδες και βέβαια
τους αιμοδότες που αιμοδότησαν στο Νοσοκομείο, που δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Τώρα μας περιμένει ο
προγραμματισμός για τις υπόλοιπες αιμοδοσίες μέχρι την Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, που θα γίνει πάλι η
τριήμερη αιμοδοσία μας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όσους δούλεψαν εθελοντικά και, περισσότερο από
όλους, τους εθελοντές αιμοδότες όχι μόνο αυτούς που αιμοδότησαν, αλλά και τους άλλους που ήρθαν για να δώσουν αίμα
και για κάποιο λόγο αποκλείσθηκαν» -που βέβαια δεν ήταν και λίγοι, 68 ακόμη.

Αν.Παζ.

 

Έρχονται μπιλιέτα από τα… παλιά!

Μια δυσάρεστη έκπληξη καταφθάνει τις τελευταίες ημέρες σε εκατοντάδες δημότες, με ένα… ραβασάκι από το Δήμο
Λέσβου. Το οποίο ζητά την πληρωμή μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα προστίμων για τροχονομικές παραβάσεις έτους…
2012. Ενδεχομένως λίγους μήνες πριν από την παραγραφή τους. Το κακό για τους δημότες που καλούνται να πληρώσουν
πρόστιμα, που είχαν διαγράψει από το μυαλό τους, είναι το ότι στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν πως οι κλήσεις που
πρέπει να πληρώσουν σήμερα είχαν υποτίθεται… «σβηστεί»! Αλλά άντε να βρεις το… δίκιο σου όταν σκοπίμως επιχείρησες
να παρακάμψεις το νόμο και να αποφύγεις το κόστος της παράβασης!

Μ.ΟΡΦ

 

Άσκηση «Σεισίχθων» από την Πυροσβεστική

Διεξήχθη με επιτυχία χθες η άσκηση «Σεισίχθων» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης στη Σκάλα Παμφίλων. Στην
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Διεξήχθη με επιτυχία χθες η άσκηση «Σεισίχθων» από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης στη Σκάλα Παμφίλων. Στην
άσκηση συμμετείχε και το ΕΚΑΒ και την παρακολούθησαν ο αντιπεριφερειάρχης Λέσβου Στρατής Κύτελης με το επιτελείο
του, ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Γιώργος Καμπούρης, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας
Β. Αιγαίου Χάρης Καλλίας, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, του δασαρχείου, της αστυνομίας και του
στρατού καθώς και εθελοντικές οργανώσεις.

Αντικείμενο του σεναρίου της άσκησης ήταν η μερική κατάρρευση επιχείρησης λόγω σεισμού με ταυτόχρονη εκδήλωση
πυρκαγιάς καθώς και ανεύρεση/διάσωση εγκλωβισμένων. Η άσκηση ήταν επιτυχής και προέκυψαν χρήσιμα
συμπεράσματα για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων.

Α.Ω.

 

Για να μη λιάζονται (1)

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που παραχώρησαν στην εφημερίδα μας ευρωπαϊκές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε σε
σχέση με την εμπλοκή των υπηρεσιών στο προσφυγικό αλλά και τα κακώς κείμενα των Ευρωπαίων υπηρεσιακών
παραγόντων. Είναι για παράδειγμα ένα πρόβλημα να βρίσκονται 50 εργαζόμενοι της Frontex στη Λέσβο εδώ και τρεις
εβδομάδες και να λιάζονται, μόνο και μόνο επειδή είναι επιφορτισμένοι με ένα αντικείμενο. Απαιτείται συντονισμός και
οργάνωση όλων των αρχών… χτες!

 

Για να μη λιάζονται (2)

Από την άλλη, εφόσον στο προσφυγικό εκτός από την αστυνομία, τη Frontex, το Λιμενικό, τις ΜΚΟ και μια σειρά
παράγοντες εμπλέκονται εκ των πραγμάτων Δήμος και Περιφέρεια αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως κάποιος πρέπει
να αναλάβει χρέη συντονισμού ώστε το όλο εγχείρημα να είναι πιο αποτελεσματικό, διαπίστωση άλλωστε που κάναμε
από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Αλλά και οι τοπικοί μας άρχοντες μήπως να
διεκδικήσουν κονδύλια, θέσεις εργασίας και έργα για τη διαχείριση της κατάστασης τώρα και όχι περιμένοντας τα
διάφορα προγράμματα που άλλο στόχο έχουν;

Αν.Παζ.

 

Διαγραφή… «πολιτευτή»!

Τέλος στο φαινόμενο να δηλώνουν μέλη ή ακόμα και στελέχη του κόμματος «πολιτευτές» ή «υποψήφιοι βουλευτές» θέλει
να βάλει η ηγεσία της Ν.Δ., αφού, σύμφωνα με ρεπορτάζ αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος του κόμματος
Κυριάκος Μητσοτάκης διέγραψε έστω και για… έξι μήνες μέλος που κινούνταν ως «υποψήφιος βουλευτής». Με δεδομένο
πως δεν υπάρχει ακόμα οποιαδήποτε απόφαση για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ., ο
γραμματέας του κόμματος φέρεται να έχει προειδοποιήσει ουκ ολίγες φορές να μη δηλώνει κανείς αυτόκλητα
«υποψήφιος» για τις επόμενες εκλογές, γιατί με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνεται η ισορροπία και η εύρυθμη λειτουργία του
κόμματος.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο να σταματήσουν εν τη γενέσει τους παρόμοια φαινόμενα, καθώς έχει παρατηρηθεί
στελέχη ή ακόμα και απλά μέλη της Ν.Δ. να εμφανίζονται πολλές φορές χωρίς να υπάρχει ουδεμία σχετική συζήτηση ή
διαβεβαίωση από την κομματική ηγεσία ως «υποψήφιοι βουλευτές». Εμείς πάντως με αφορμή τούτο θα παρατηρήσουμε
πως έχουμε αρκετούς «πολιτευτές» της Ν.Δ. αλλά και «υποψηφίους δημάρχους» στο νησί, που δεν ξέρουμε αν είναι υπόψη
του κ. Μητσοτάκη…

Α.Ω

 

«Ντου» στα χοτ σποτς από Αστυνομία;

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος», από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή
αστυνομικών των ΜΑΤ σε δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Λέσβο και Χίο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
μικροεγκληματικότητας, όπως σημειώνουν στελέχη της Αστυνομίας. Τοπικά μέσα στη Χίο δε έκαναν χθες λόγο και για
προσαγωγές προσφύγων στον καταυλισμό της Σούδας και για κατασχέσεις αιχμηρών αντικειμένων που βρέθηκαν σε
σκηνές, ενώ ανάλογη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε τη Δευτέρα και στη Σάμο…

Α.Ω.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας της Ν.Δ. ο Κατράνης;

Εν αναμονή και της σχετικής επίσημης ανακοίνωσης, μαθαίνουμε πως υπεύθυνος επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης σε
επίπεδο βορείου Αιγαίου για τη Ν.Δ. ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Κατράνης. Ο πρώην αντιδήμαρχος
Λέσβου, ο οποίος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν και ο μοναδικός ίσως στη Λέσβο «δηλωμένος» υποστηρικτής του
σημερινού προέδρου της Ν.Δ., πριν από τη διεξαγωγή της εσωκομματικής διαδικασίας ανάδειξης του νέου επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναλαμβάνει φαίνεται ρόλο να είναι η «φωνή» του προέδρου της Ν.Δ. στα νησιά μας και το
γεγονός αυτό έχει την πολιτική σημασία του!

Μ.ΟΡΦ
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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Μετά το Πάσχα

Οι αποφάσεις για την πώληση του πακέτου μετοχών της «Hellenic Seaways» που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς μετατίθενται
για μετά το Πάσχα. Διότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να μελετηθούν οι λεπτομέρειες κάθε προσφοράς αλλά
και τα παράπλευρα κέρδη και ζημιές που θα δημιουργηθούν από την πώληση των μετοχών. Δηλαδή αυτή η …βαλίτσα θα
πάει μακριά.

Ν.Μ.
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