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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Με ςέκαηα θαη κηζέο αιήζεηεο ε Έλσζε Ννζνθνκεηαθώλ Ιαηξώλ Σάκνπ θαη ν
Σύιινγνο Δξγαδνκέλσλ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σάκνπ επηρεηξνύλ λα δηαζύξνπλ ην
Ννζνθνκείν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα θόβνπ θαη αλαζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, κε
εμώδηθεο δειώζεηο θαη πεξηεξρόκελνη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπ λεζηνύ. Τα
θίλεηξά ηνπο είλαη ηδηνηειή θαη επηδηώθνπλ, κάηαηα, πνιηηηθά θαη κηθξνπνιηηηθά
νθέιε.
Δίλαη ςέκα όηη ζην Μηθξνβηνινγηθό- Αηκνδνζία ππάξρνπλ δύν (2) ηαηξνί.
Υπεξεηνύλ ηξεηο (3) ηαηξνί βηνπαζνιόγνη θαη αλακέλεηαη ηέηαξηνο. Όηαλ αλέιαβε ε
παξνύζα δηνίθεζε ππεξεηνύζε κία (1) βηνπαζνιόγνο.
Δίλαη ςέκα όηη ππάξρνπλ δύν (2) παζνιόγνη θαη δύν (2) ρεηξνπξγνί. Σηελ
Παζνινγηθή Κιηληθή ππεξεηνύλ ηξεηο (3) παζνιόγνη, έλαο (1) γεληθόο ηαηξόο, έλαο (1)
ξεπκαηνιόγνο θαη παξάιιεια ν Γηεπζπληήο ηεο Μνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Σηε
Φεηξνπξγηθή Κιηληθή ππεξεηνύλ έμη (6) ρεηξνπξγνί. Όηαλ αλέιαβε ε παξνύζα
δηνίθεζε ππεξεηνύζαλ, όλησο, δύν (2) παζνιόγνη θαη δύν (2) ρεηξνπξγνί.
Δίλαη ςέκα όηη ππάξρεη κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. Από ην 2015 θαη κεηά ε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ηέηνηα, ώζηε ην ηακεηαθό απόζεκά ηνπ λα
αλέξρεηαη, ζήκεξα, ζηα 12.000.000 επξώ.
Δίλαη ςέκα όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα δηεξκελείαο γηα ηνπο πξόζθπγεοκεηαλάζηεο. Η δηεξκελεία κε θπζηθή παξνπζία ή ηειεθσληθά είλαη εμαζθαιηζκέλε
νιόθιεξν ην 24σξν.
Δίλαη κηζή αιήζεηα λα απνθξύπηεηαη όηη ππεξεηνύλ ηέζζεξηο (4) θαξδηνιόγνη,
όηη εληόο ησλ εκεξώλ δηνξίδνληαη δύν (2) επηπιένλ ηαηξνί ζηε ΜΔΘ, όηη έρνπλ
πξνθεξπρζεί θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο δεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο
εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ.
Δίλαη κηζή αιήζεηα λα απνθξύπηεηαη όηη ε δηνίθεζε έρεη πξνθεξύμεη ηξεηο (3)
θνξέο ηε ζέζε ηεο παηδηαηξηθήο θαη όηη κεηά ηελ απνρώξεζε ηεο επηθνπξηθήο
αλαηζζεζηνιόγνπ θαη ηνπ αθηηλνιόγνπ κεξίκλεζε λα πξνθεξπρζνύλ άκεζα νη ζέζεηο
απηέο.
Δίλαη κηζή αιήζεηα λα απνθξύπηεηαη όηη έρνπλ πξνθεξπρζεί δύν (2) ζέζεηο
νξζνπεδηθνύ θαη νινθιεξώλεηαη, εληόο ησλ εκεξώλ, ε πξόζιεςε επηθνπξηθνύ
ηαηξνύ. Δπηπιένλ, είλαη ρπδαίν θαη αλήζηθν λα αμηνπνηείηαη κηα απξόβιεπηε,
δπζκελήο θαη ζηελάρσξε πξνζσπηθή πεξηπέηεηα, γηα λα δεκηνπξγνύληαη εληππώζεηο.
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Δίλαη κηθξνςπρία λα κελ αλαγλσξίδεηαη, όηη επί ησλ εκεξώλ ηεο παξνύζαο
δηνίθεζεο έρνπλ πξνζιεθζεί δέθα (10) κόληκνη θαη δέθα (10) επηθνπξηθνί ηαηξνί,
θαζώο θαη όηη ν αξηζκόο ησλ ππεξεηνύλησλ ηαηξώλ απμήζεθε θαηά πελήληα ηνηο
εθαηό (50%). Όηαλ νινθιεξσζνύλ δε νη θξίζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζα
έρεη δηπιαζηαζηεί ν αξηζκόο ηνπο.
Δίλαη παξαπιεξνθόξεζε λα πξνβάιινπλ ειιείςεηο ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ, νη
νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οξγαληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Γλσξίδνπλ, αιιά απνθξύπηνπλ ζθόπηκα, όηη θαηά ηε ζεηεία ηεο παξνύζαο
δηνίθεζεο απμήζεθε ην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαηά είθνζη
ηέζζεξηο (24) εξγαδόκελνπο, ζηνπο νπνίνπο ην πξνζερέο δηάζηεκα ζα πξνζηεζνύλ
άιινη ηξεηο (3).
Δίλαη παξαπιεξνθόξεζε λα θαηαγγέιινπλ ειιείςεηο ζε ηαηξνηερλνινγηθό
εμνπιηζκό, ελώ όια ηα αηηήκαηα ησλ ηαηξώλ έρνπλ εγθξηζεί, έρνπλ εληαρζεί ζην
Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη νινθιεξώλεηαη,
εληόο ησλ εκεξώλ, ε όιε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν,
κέζα από δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη εμ ηδίσλ εθζπγρξνλίζζεθε ζεκαληηθά ν
εμνπιηζκόο ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, ηεο ΜΔΘ θαη ηνπ Αθηηλνινγηθνύ
Δξγαζηήξηνπ. Τν Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην απέθηεζε πξόζθαηα ππεξζύγρξνλν
εμνπιηζκό γηα ηε δηάγλσζε εηδηθώλ ινηκώμεσλ θαη πνιπαλζεθηηθώλ
κηθξννξγαληζκώλ κε κνξηαθή ηερλνινγία.
Δίλαη εμσπξαγκαηηθό λα δηαηπκπαλίδνπλ έιιεηςε πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, όηαλ
γλσξίδνπλ όηη απηή δελ πθίζηαηαη εδώ θαη είθνζη νθηώ (28) κήλεο.
Η δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, όρη κόλν δελ έρεη δπζαλεμία ζηελ θαιόπηζηε θαη
ηεθκεξησκέλε θξηηηθή, αιιά ζεσξεί όηη ε επηζήκαλζε ειιείςεσλ, παξαιείςεσλ θαη
αζηνρηώλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ, ν νπνίνο πξέπεη
λα είλαη απνθιεηζηηθά ε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ην Ννζνθνκείν
ζηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ, θαζώο θαη ησλ γύξσ λεζηώλ. Γελ θξύβεη
από ηελ θνηλσλία ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νύηε πνηέ
σξαηνπνίεζε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Γελ αλέρεηαη όκσο λα κεδελίδεηαη ε
πξνζπάζεηά ηεο θαη λα απνζησπώληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δμνξγίδεηαη όηαλ
δηαδίδνληαη ςεύδε θαη αλαθξίβεηεο.
Δίλαη αιήζεηα όηη παξά ηηο πξνζιήςεηο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη, ππάξρνπλ θελά
ζε λνζειεπηηθό θαη ζε παξαταηξηθό πξνζσπηθό. Καηαβάιινπκε θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα λα αμηνπνηήζνπκε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο ππάξρνπλ γηα λα
βειηησζεί ε θαηάζηαζε.
Σηηο 21-09-2018 πξνθεξύρζεθαλ από ην ΚΔΔΛΠΝΟ έληεθα (11) ζέζεηο γηα ην
Ννζνθνκείν καο. Δπηζεκαίλνπκε όηη από ηηο αλαινγνύζεο δεθανθηώ (18) ζέζεηο,
παξαρσξήζακε επηά (7) ζέζεηο δηαζσζηώλ ζην ΔΚΑΒ, ρσξίο λα έρνπκε ππνρξέσζε,
επεηδή εθηηκάκε όηη ε ζπλερήο δηαζεζηκόηεηα δύν (2) αζζελνθόξσλ είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο δήηεκα.
Ωο πξνο ηελ Ιαηξηθή Υπεξεζία, ε κνλαδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάξρνπλ
ηεξάζηηεο ειιείςεηο είλαη απηή ησλ εηδηθεπνκέλσλ. Πξόθεηηαη γηα παλειιαδηθό
θαηλόκελν, ην νπνίν νθείιεηαη ζηε καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ λέσλ ηαηξώλ ηα ρξόληα
ηεο θξίζεο θαη πξνθαλώο δελ είλαη ζην ρέξη ηεο δηνίθεζεο ε αληηζηξνθή ηνπ.
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Αληηζέησο ζην ρέξη ηεο δηνίθεζεο είλαη ε αλαπιήξσζε απηνύ ηνπ θελνύ κε ηελ
αύμεζε ησλ εηδηθώλ ηαηξώλ, ην νπνίν έρεη γίλεη κεξηθώο θαη αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί κε ηελ πινπνίεζε ησλ εθθξεκώλ πξνζιήςεσλ. Δπίζεο, θξνληίζακε λα
εληαρζεί ζην Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα Βνξείνπ Αηγαίνπ ε επηζθεπή ηνπ
θηηξίνπ ζηελ παξαιηαθή νδό, δεκνπξαηείηαη εληόο ησλ εκεξώλ, κε ζθνπό λα
δηαζέηνπκε δσξεάλ δηακεξίζκαηα ζε λένπο ηαηξνύο, εηδηθεπόκελνπο θαη εηδηθνύο, σο
θίλεηξν πξνζέιθπζεο ζην λεζί καο.
Η απνπζία εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ αιιαγή ηνπ
ηξόπνπ εθεκέξεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δλώ παιαηόηεξα παξέκελαλ ζην Ννζνθνκείν
νη εηδηθεπόκελνη θαη νη εηδηθεπκέλνη θαινύληαλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ηώξα είλαη
ππνρξεσηηθή ε ζπλερήο παξνπζία ηθαλνύ αξηζκνύ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ. Σύκθσλα κε
ην πξόγξακκα εθεκεξηώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε δέθα (10) πεξίπνπ εηδηθεπκέλνη ηαηξνί
βξίζθνληαη ζε ελεξγή εθεκεξία (νθείινπλ λα είλαη ζην ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εθεκεξίαο) θαη δέθα (10) ζε εθεκεξία εηνηκόηεηαο (νθείινπλ
λα πξνζέιζνπλ επζύο σο θιεζνύλ). Δμππαθνύεηαη όηη ε παξνπζία έκπεηξσλ
εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ ζηελ πξώηε επαθή κε ηνλ αζζελή απνηειεί βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο θξνληίδαο ζπγθξηηηθά κε ην παξειζόλ.
Τνύησλ δνζέλησλ, εάλ είλαη αιεζήο ε αλαθνξά ησλ ζσκαηείσλ όηη ε
αμηνιόγεζε θαη ε δηαινγή ησλ πεξηζηαηηθώλ γίλεηαη από ηε λνζειεύηξηα ή ηελ
ηειεθσλήηξηα, ηόηε ε κνκθή θαη ε θαηαγγειία ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ ζπλαδέιθσλ
ηνπο θαη όρη ελαληίνλ ηεο δηνίθεζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηνίθεζε κπνξεί λα
ειεγρζεί κόλν γηα ππεξβνιηθή επηείθεηα. Αλη΄ απηνύ θαηεγνξείηαη γηα απηαξρηθή
ζπκπεξηθνξά, θιήζεηο ζε απνινγία θαη απζαίξεηε κεηαηξνπή εθεκεξηώλ. Η αλσηέξσ
αβάζηκε, άδηθε θαη αζηήξηθηε θαηεγνξία καο αλαγθάδεη λα δεκνζηνπνηήζνπκε ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά:
Υπάξρεη κία θαη κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία δεηήζεθαλ γξαπηέο
εμεγήζεηο από ηαηξό ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία απνπζίαδε αδηθαηνιόγεηα από ηελ
ελεξγή ηεο εθεκεξία. Η ζπγθεθξηκέλε ηαηξόο έρεη πιεζώξα αλαθνξώλ γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο από πνιίηεο θαη ζπλαδέιθνπο ηεο, ελώ εγθαηέιεηςε αζζελή, ηνλ
νπνίν ρεηξνπξγνύζε θαη απνρώξεζε από ην ρεηξνπξγείν, ρσξίο λα νινθιεξώζεη ηελ
επέκβαζε, επεηδή είρε κηα δηαθσλία κε ηελ αλαηζζεζηνιόγν θαη ηνλ δεύηεξν
ρεηξνπξγό.
Ωο πξνο ηε κεηαηξνπή εθεκεξηώλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2018, ε Γηεπζύληξηα ηνπ
Αλαηζζεζηνινγηθνύ Τκήκαηνο θαη πξόεδξνο ηεο Δ.Ν.Ι.Σ, θ. Οπξαλία ΜεηζάθεΑπνζηόινπ , θαηέζεζε πξόγξακκα εθεκεξηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ ζα
εθεκέξεπε αλαηζζεζηνιόγνο γηα δώδεθα (12) εκέξεο, ζέηνληαο ζε άκεζν θίλδπλν ηε
δσή ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίνη ζα ρξεηάδνληαλ επείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
εθείλν ην δηάζηεκα. Ο δηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνληαο εζηθή, δηνηθεηηθή θαη
λνκηθή ππνρξέσζε ζπκπιήξσζε ηα θελά κε εθεκεξίεο εηνηκόηεηαο ησλ δύν
ππαξρνπζώλ αλαηζζεζηνιόγσλ.
Αο θξίλεη έθαζηνο θαη εθάζηε πνηα ζπκπεξηθνξά είλαη ππεύζπλε ή αλεύζπλε,
απηαξρηθή ή κε, λόκηκε ή παξάλνκε.
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Δλ θαηαθιείδη, ε δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε αλαίδεηα μεπέξαζε
ηα όξηά ηεο. Δπηηέινπο, νη εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ αο ζηαζνύλ ζην ύςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ.
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