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 Επανεκλογή για 2η θητεία
Πηγή:

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1
40

Επιφάνεια 80.86 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

01-06-2022

Κυκλοφορία:

0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επανεκλογή
για 2η θητεία
Για δεύτερη
συνεχή θητεία
επανεξελέγη
γενικός σύμ
βουλος στην
ΠΟΕΔΗΝ ο
Πατρινός συνδικαλιστής
Χρήστος Σουγλέρης, ο ο
ποίος μετρά
τριάντα χρόνια
διαδρομής στο
συνδικαλιστικό
μετερίζι! «Ξε
κινώντας από το 6ο Συνέδριο ΠΟΕΔΗΝ φτά
σαμε στο 16ο! Πολλά άλλαξαν, εγώ όμως
συνεχίζω πάντα προσανατολισμένος σε έναν
στόχο. Να κάνω το καλύτερο για τους συ
νανθρώπους μου και τους συναδέλφους
μου, με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα
μου» ανέφερε, και ευχαρίστησε όλους όσοι
την περασμένη Παρασκευή τον τίμησαν με
την ψήφο του. «Παραμένω δίπλα σας. πι
στός στις αρχές μου. Ελεύθερη σκέψη, ελεύ
θερη δράση», δήλωσε με νόημα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Πυρετός στο υπουργείο για το Καραμανδάνειο
κοιμάται
Πηγή:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

5

Επιφάνεια 1107.02
:
cm²

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-06-2022

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Μπαράζ προσωπικών παρεμβάσεων από τη Μίνα Γκάγκα προκειμένου να βρεθεί προσωρινή λύση μέχρι την πρόσληψη.

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Πυρετός στο υπουργείο
για το Καραμανδάνειο

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ μπαίνει με καύση για τον Καρνάβαλο. Το προσά
ναμμα μπήκε στο τέλος του Μάί'ου, όταν ένα ιστορικό μέλος
καρναΒαλικών πυρήνων, η Χ.Α. πρόσεξε ότι ο καρναΒαλικός
οργανισμός δρομολόγησε πανελλήνιο διαγωνισμό ζητώντας
ιδέες για άρματα. Αναψε η ίδια και πυροδότησε και άλλους,
με αποτέλεσμα η πυρά να φτάσει στα τοπικά μέσα ενημέρω
σης. Δεν θέλει και πολύ, αφού σε τέτοια θέματα είμαστε με
το όπλο παραπόδα.

ΑΝΗΚΕΙ ΓΓΑ '°
ΠΑΙΔ/Α ΜΑΣ
Ip/A20HENOI

ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ όψεως, ακούγεται οξύμωρο να εγκαλείς μια
δημόσια αρχή που προκηρύσσει με ανοιχτές διαδικασίες την
ανάθεση ενός έργου. Συνήθως θεωρείται σκανδαλώδες το
αντίθετο: Να αναθέτεις το έργο σε πρόσωπα της δικής σου
επιλογής, ευνοιοκρατικά ή επειδή πιστεύεις ότι οι διαγωνι
σμοί αναδεικνύουν ακατάλληλους και όχι τους ταλαντούχους.

ΜΡΑΜΑΝΔΑΛΙΕϊργ

Από την κινητοποίηση του Απριλίου. Αύριο πάμε για θερινή
αντίστοιχη, πιο γενικευμένη. Αλλά το υπουργείο αισιοδοξεί

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Την ίδια στιγμή οι φορείς του
νας ιδιαίτερα δύσκο νοσοκομείου και της πόλης
λος αγώνας εξελίχθη έστελναν μήνυμα ξεσηκωμού.
κε χθες το μεσημέρι στο Υπενθυμίζουμε ότι αύριο ο
γραφείο της αναπληρώΔήμος Πατρέων διοργανώτριας υπουργού Υγείας, Μίνει κινητοποίηση στις 19.30,
νας Γκάγκα για την επίλυσηστην πλατεία Γεωργίου.
Με ανακοίνωσή τους η γε
του προβλήματος που έχει
προκόψει στο Αναισθησι- νική συνέλευση της Συντο
ολογικό Τμήμα του Καρα- νιστικής Επιτροπής Εργαζο
μανδανείου.
μένων του νοσοκομείου ενη
Η κ. Γκάγκα ανταποκρινόμε- μερώνει για τις εξής αποφά
νη στο αίτημα της προέδρου
σεις της:
του Ιατρικού Συλλόγου Πα► Να κατατεθεί μηνυτήρια
τρών και μέλους του ΔΣ του
αναφορά κατά παντός υπευ
Καραμανδανείου, Αννας Μα θύνου για την αναστολή των
στοράκου συναντήθηκε χθες χειρουργείων λόγω έλλειψης
μαζί της. Η κ. Μαστοράκου
αναισθησιολόγου
της μετέφερε τα κακά μαντάτα
► Οργάνωση παμπατραϊκού
της Πάτρας καθώς είχε προσυλλαλητηρίου αύριο στην
Πλατεία Γεωργίου και ώρα
ηγηθεί ένας κύκλος επικοι
νωνίας με τους γιατρούς που
19:30.
υπηρετούν στο συγκεκριμέ
►Ενημέρωση όλων των φο
ρέων της Νοτιοδυτικής Ελ
νο τμήμα. Ολοι την είχαν εκφράσει την απόφασή τους να λάδος.
καταθέσουν την παραίτησή
Η ΕΙΝΑ
τους από το ΕΣΥ.
«Εκανα μία προσπάθεια σε
«Διατηρούμε πολλές επιφυ
λάξεις για τις υ ποσχέσεις της
προσωπικό επίπεδο για να
τους μεταπείθω. Στο πλαί
αναπλ. υπουργού. Γιατί έπρε
σιο αυτής συναντήθηκα χθες
πε να φτάσει ο κόμπος στο
με την κ. Γκάγκα» μας ανέ
χτένι;» Είναι το ερώτημα που
φερε η κ Μαστοράκου προ
θέτει η Ενωση Νοσοκομεια
σθέτοντας:
κών Ιατρών Αχαΐας (ΕΙΝΑ)
«Η κ. Γκάγκα κάνει μία πο
και προσθέτει:
λύ μεγάλη προσπάθεια για
«Κάθε μέρα που περνά και
να βρεθεί λύση. Από κοι
δεν δίνεται λύση είναι μια χα
νού χθες κάναμε μία σειρά
μένη μέρα. Δεν μπορούμε να
περιμένουμε με σταυρωμένα
τηλεφωνημάτων σε συνα
δέλφους ανά την Ελλάδα με
τα χέρια. Δεν επιτρέπουμε σε
στόχο να βρούμε διαθέσι
κανέναννα παίζειμετην Υγεία
μους και έμπειρους που θα
καιτη Ζωή των παιδιών... Μό
έχουν τον βαθμό του διευ
νο η διεκδίκηση και ο συλλο
θυντή ώστε να καλύψουν το
γικός μας αγώνας μπορούν
νοσοκομείο μέχρι να γίνουν
να κρατήσουν όρθιο το νοσο
οι προσλήψεις. Βρήκαμε μία
κομείο, να επιβάλουν λύσεις
η οποία όμως μας έθεσε ως
προς όφελος των παιδιών:
προϋπόθεση να βρεθεί κι
► Κατεπείγουσα στελέχωση
ένας δεύτερος με εμπειρία.
με τέσσερις μόνιμους ηαιδοΠιστεύω ότι θα έχουμε απο
αναισθησιολόγους, κάλυψη
όλων των οργανικών κενών
τέλεσμα.
Επίσης οι τοπικοί συνάδελ
του νοσοκομείου.
φοι αν βρεθούν οι δύο έμπει
►Αμεση στήριξη του νοσοκο
ροι υπαναχωρούν στις σκέ
μείου με μόνιμο προσωπικό,
ψεις τους για παραίτηση».
υλικοτεχνική - κτιριακή υπο
δομή και επείγουσα κρατική
Πιθανόν και σήμερα να
υπάρξουν σχετικές ανακοι
οικονομική ενίσχυση».
νώσεις.
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
rizogianniiipelop.gr

[

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η αγάπη μου
κοιμάται

Η αν υπουργός Μίνα Γκάγκα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου
Αννα Μαστοράκου στη χθεσινή τους συνάντηση

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία
Αχαΐας «Το μοναδικό Νοσο
κομείο Παίδων εκτός περι
φέρειας Αττικής κινδυνεύει!
0 ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ
μαχία από την πρώτη στιγ
μή βρίσκεται στο πλευρό των
εργαζόμενων του Καραμαν
δανείου.
Τρία χρόνια τώρα η Οργά
νωση Υγειονομικών και οι
βουλευτές Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας
Μάρκου έχουν επισκεφτεί
επανειλημμένα το νοσοκο
μείο και έχουν συζητήσει με
τους εργαζόμενους καιτη δι
οίκηση. Επίσης, οι βουλευ
τές Αχαΐας έχουν προχωρή
σει επανειλημμένα σε ανα
φορές, ερωτήσεις και επερωτήσεις προς τον υπουρ
γό Υγείας αξιοποιώντας όλα
τα διαθέσιμα μέσα στο πλαί
σιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου».
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος
Καραθανασόπουλοςκαι Νί
κος Παπαναστάσης κατέθε
σαν ερώτηση στη βουλή καλώντας τον υπουργό Υγείας
να δώσει απαντήσεις. Με
ταξύ άλλων, σε αυτή ανα
φέρουν:
«Μετά τις τελευταίες εξελί
ξεις, η λειτουργία του νοσο
κομείου καθίσταται επισφα
λής, καθώς δεν έχει απομείνει στο νοσοκομείο κανείς
παιδοαναισθησιολόγος, μιας
και η εναπομείνασα διευθύ
ντρια, που θα συνταξιοδοτούταν εντός ημερών, έλα
βε αναρρωπκή άδεια...
Η πραγματικότητα είναι ότι
οι εφημερίες είναι πλέον επι
σφαλείς, με μεγάλο κίνδυνο
να μην μπορούν να πραγμα
τοποιηθούν. Δεν αποτελούν
λύση οι μετακινήσεις προσω
πικού και μάλιστα μη εξειδικευμένου από άλλα νοσο
κομεία για ημερήσιες εφη
μερίες».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΙ ΦΑΡΑΣ
Ο επικεφαλής της μείζονος
περιφερειακής αντιπολίτευ
σης Απόστολος Κατσιφάρας
αναφέρει:
«Οι ευθύνες για το Καραμανδάνειο έχουν ονοματεπώνυ
μο. Τρία ολόκληρα χρόνια
πέρασαν για να κάνουν το
αυτονόητο. Να προκηρύξουν
μόνιμες θέσεις γιατρών. Για
τί αυτή η καθυστέρηση; Αλή
θεια ο περιφερειάρχης γιατί
είναι άφωνος σε όλα;
Το χρέος μας σήμερα είναι
ένα.
Το Καραμανδάνειο ήταν κό
σμημα και πρέπει να ξαναγίνει κόσμημα Παιδιατρικού
Νοσοκομείου».
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
Το σωματείο εργαζομένων
του «Αγίου Ανδρέα» σε ανα
κοίνωσή του αναφέρει:
«Η εικόνα διάλυσης που πα
ρουσιάζεται στον χώρο της
Δημόσιας Υγείας δεν αποτε
λεί καινοφανές περιστατικό,
και ως εκ τούτου δεν πρέ
πει να αιφνιδιάζει κανέναν.
Οφείλουμε εμείς οι εργαζό
μενοι και όλη η κοινωνία της
Πάτρας να αντισταθεί και να
βάλει φραγμό στα σχέδια για
κλείσιμο του Καραμανδανεί
ου συμμετέχοντας στην συ
γκέντρωση που διοργανώνει η δημοτική αρχή».
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Εκ μέρους της Συνδικαλιστι
κής Αλλαγής, ο Κώστας Πετρόπουλος σημειώνει:
«Με δεδομένη την κατάστα
ση στην οποία έχει περιέλθει το Καραμανδάνειο, με την
αναστολή εφημέρευσης του
την επιδίωξη της λειτουργίας
των χειρουργείων με ιδιώτη
αναισθησιολόγο, αλλά και τα
σενάρια μεταφοράς του χει
ρουργικού τομέα στο ΠΓΝΠ
και οι διακομιδές περιστατι
κών στην Αθήνα, απαιτούν
συμπόρευση και συμπαρά
στασης στον αγώνα διάσω
σής του».

Η ΦΑΣΑΡΙΑ έγινε επειδή το τοπικό καρναΒαλικό κίνημα, με
το οποίο η δημοτική αρχή Βρίσκεται σε διαρκή προστριβή, τη
ρώντας- και επαυξάνοντας- μια παμπάλαια πατρινή παράδο
ση, θεωρεί πως η Πάτρα διαθέτει τεχνίτες δοκιμασμένους και
ανθρώπους με ιδέες. Γιατί να τρέχουμε σε ξένες αυλές και να
απαξιώνουμε τις δικές μας; Από την άλλη, Βέβαια, οι δημόσι
ες αρχές δεν μπορούν να διεξάγουν διαγωνισμούς μόνο για
τους κατοίκους μιας πόλης και μόνο για όσους εξ αυτών κα
τασκευάζουν άρματα, καθότι, μάλιστα, επίσημη επαγγελματι
κή ή και εικαστική ιδιότητα «σχεδιαστής καρναΒαλικού διά
κοσμου» δεν υπάρχει.
ΣΥΝΕΠΩΣ, οφείλει να διεξάγει διαγωνισμό, εάν θέλει να εί
ναι τυπικά εντάξει. Πού ξέρεις άλλωστε; Μπορεί στο Κιλκίς
να παρεπιδημεί ένας εμπνευσμένος άνθρωπος που θα κατε
βάσει μια ιδέα που θα μας σκίζει.
ΑΛΛΑ εδώ είναι Βέβαια ο κόμπος. Ενα πρωταρχικό στοιχείο
του πατρινού καρναβαλιού είναι ο εγωισμός του πατρινού, η
ιδέα του δηλαδή ότι χάρη στο καρναβάλι μπορεί καθένας μας
σαν άτομο και συνολικά σαν κοινωνία (την καρναΒαλική κοι
νότητα, εννοώντας) να σκίζουμε κι εμείς σε κάτι σ' αυτή τη
χώρα, δεδομένου ότι δεν θεωρούμε ότι αυτό ισχύει σε άλ
λους τομείς, από τότε που η απώλεια του μεγαλοαστικού χα
ρακτήρα της πόλης- εικόνα που ανταποκρίνεται σε μια με
ρική αλήθεια- μας Βύθισε σε μια παρατεταμένη μειονεκτική
αίσθηση. Συνεπώς, όταν ο Δήμος απευθύνεται στο πανελλή
νιο δημιουργικό δυναμικό, είναι σαν να δηλώνει ο Βασιλιάς
πως είναι γυμνός.
Η ΠΟΛΗ υποστέλλει τη σημαία της μονάχη και απροκλήτως.
Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή, που είναι μανούλα στη δυσχέ
ρεια κατανοήσεωςτου κοινωνικού περιβάλλοντος, γιατί αυτοεγκλωΒίζεται στην πεποίθησή της ότι υπερέχει, δηλώνει μέσω
του διαγωνισμού ότι ούτε η ίδια πιστεύει στις τοπικές δυνά
μεις, ειδάλλως θα έκανε έναν άτυπο διάλογο με τους ανθρώ
πους του καρναβαλιού, για να Βρει τις κατάλληλες ιδέες. Και
κατά την άποψή μας θα τις έβρισκε. Αλλά το πόιντ είναι ποιες
θεωρεί κατάλληλες ιδέες η δημοτική αρχή.
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της ότι το καρναβάλι οφείλει να είναι κήρυκας
αντιιμπεριαλιστικών και αντικαπιταλιστικών ιδεών, η οποία
υπηρετείται με καρχαρίες, κινγκ κονγκ, δράκουλες, νυχτερί
δες και αράχνες, πράγματι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, γιατί
μας οδηγεί στον λαϊκισμό των δεκαετιών '60,70, '80 όπου ο
Δήμος Πατρέων εμφάνιζε ως αντιλαϊκή την ιδέα να πληρώ
νουμε τους φόρους μας και τους λογαριασμούς μας. (Οχι, τον
λαϊκισμό δεν τον εισήγαγε ο Ανδρέας, απλώς εκείνος τον εκμεταλλεύθηκε πολιτικά: Ο λαϊκισμός είναι εγγενές φαινόμε
νο στις κοινωνίες).
ΑΥΤΟ που μας λυπεί σε τελευταία ανάλυση δεν είναι οι καλ
λιτέχνες του Κιλκίς και οι διαγωνισμοί, αλλά η στενότητα της
σκέψης της πόλης. Αλλού, η κατασκευαστική παράδοση του
καρναβαλιού θα είχε το σταθερό της μουσείο, θα έδινε τις ιδέ
ες για το σκασμένο το τοπόσημο της παραλιακής ζώνης που
αναζητάμε, θα έσπερνε με γλυπτά τον δημόσιο χώρο, θα με
τέτρεπε την πόλη σε μια κεφούπολη σε 12μηνη διάρκεια, θα
γινόταν η πόλη, τηρούμενων των αναλογιών, μια Φλωρεντία
της φθηνής, σατιρικής καρικατούρας. Οι ιδέες για τα άρματα
θα έβγαιναν με λαϊκά καρναβαλοδημοψηφίσματα. Αυτά θέ
λουν τρέλα. Μάλλον θέλουν πολιτική της τρέλας. Τέλος κει
μένου. Η παράτασή του θα ήταν ματαιοπονία. Αυτό δεν αφο
ρά τη δημοτική αρχή Πελετίδη, αλλά το σύνολο των πολιτι
κών μας δυνάμεων που λειτουργεί σαν μια μικρογραφία των
εθνικών εξουσιαστικών σχημάτων, πλευρίζοντας το καρναβά
λι το πολύ με μια κονκάρδα και ένα καπέλο σε μια παρέλαση.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Έγιναν αρκετά πράγματα
για την αναβάθμιση του νοσοκομείου
Στον απολογισμό του έργου του πρόκειται να προβεί σήμερα ο απερχόμενος
διοικητής Γρηγόρης Ρουμάνης
Στον απολογισμό πεπραγμένων του νοσοκο
μείου Ρόδου, στη διάρκεια της θητείας του.
πρόκειται να προβεί σήμερα ο απερχόμενος
διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κ.
Γρηγόρης Ρουμάνης.
Όπως είναι γνωστό, ο κ. Ρουμάνης υπέβαλε
την παραίτησή του την 1η Απριλίου και έγινε
δεκτή πριν από μερικές ημέρες από την πο
λιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Αναμένεται σύντομα ότι θα υπάρξει ο διο
ρισμός του νέου διοικητή.
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στη διάρκεια της θητείας του κ. Ρουμάνη
πραγματοποιήθηκαν σημαντικές προσπάθειες
για την αναβάθμιση του νοσοκομείου.
Ανά τομέα, ο απολογισμός έχει ως εξής:
«1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
α. Υποβλήθηκε πρόταση τροποποίησης του
οργανισμού του νοσοκομείου.
β. Βελτιώθηκαν οι ψηφιακές υποδομές
(1) Επεκτάθηκε το εργαστηριακό σύστημα
CCS.Διασύνδεση του ΤΕΠ και των κλινικών με
το Μικροβιολογικό για την ταχεία αποστολή
των αποτελεσμάτων.
(2) Σχεδιάσθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή-παρακολούθηση ασθενών που προ
σέρχονται στο ΤΕΠ
(3) Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή στο PACS
EVORAD όλων των νέων απεικονιστικών μη
χανημάτων που εγκαταστάθηκαν στο νοσοκο
μείο.
γ. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για υποβολή
πρότασης τροποποίησης του οργανισμού του
ΙΕΚ που λειτουργεί υπό την εποπτεία του νο
σοκομείου. Επανασχεδιασμός της λειτουργίας
του(νέα αντικείμενα, συνεργασίες κλπ).
δ. Υποβλήθηκε νέος οργανισμός του ΓΝ.
Ρόδου με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουρ
γία και τη σύγχρονη αντιμετώπιση των θεμά
των που αφορούν την παροχή υγείας.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εφαρμόστηκε η νομοθεσία για τη διασφά
λιση των προσωπικών δεδομένων με την
προκήρυξη ανάλογου διαγωνισμού
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΣΧΕΔΙΑ
α. Συντάχθηκε Νέο Επιχειρησιακό σχέδιο
και ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπι
σης της πανδημίας.
β. Πραγματοποιήθηκε πλήρης αξιοποίηση
της εφαρμογής Bi Health.συνεχής παρακο
λούθηση. τροποποίηση στοχοθεσίας ανάλογα
αποτελεσμάτων της εφαρμογής.
γ. Αναθεωρήθηκαν και δοκιμάσθηκαν τα
σχέδια
δ. Δημιουργήθηκαν ομάδες αντιμετώπισης
κρίσεων και ομάδες επικοινωνίας με SMS
για την έγκυρη και ταχεία επικοινωνία και
ενημέρωση.
ε. Δημιουργήθηκε Γραφείο Ληπτών Υπηρε
σιών Υγείας και Γραφείο Ποιότητας και Εκ
παίδευσης.
στ. Δημιουργήθηκε Γραφείο Ποιότητας
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Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης.
ζ. Δημιουργήθηκε Γραφείο Εσωτερικού
Ελέγχου.
η. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κάλυψη
της κενής θέσης Νομικού Συμβούλου με
πάγια αντιμισθία.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α. Επιδιώχθηκε συνεργασία με άλλα νοσο
κομεία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών
(υπάρχει σχετική νομοθεσία που αφορά τη
συνεργασία με το «ΑΤΤΙΚΟΝ»),
β. Πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση
σε όλο το προσωπικό από την επιτροπή λοι
μώξεων για την αντιμετώπιση του Covid-19
και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση
αναπνευστήρων και συσκευών έγχυσης.
γ. Επιδιώχθηκε η αξιοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού για την
εκπαίδευση των υπολοίπων και τη δημιουργία
δεξαμενής έμπειρων και κατάλληλα προετοι
μασμένων στελεχών.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
α. Πραγματοποιήθηκε πρόσληψη ιατρού
εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.
β. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πρόσ
ληψη ακτινοφυσικού.
γ. Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις προ
σωπικού:
ΙΑΤΡΙΚΟ 24 μόνιμοι και 10 επικουρικοί και
αναμένεται η πρόσληψη άλλων 7 ιατρών
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 3 μόνιμοι και 51 επικουρι
κοί
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 3 μόνιμοι και 6 επικουρικοί
ΛΟΙΠΟ 10 επικουρικοί
δ. Υλοποιήθηκε ανακατανομή του διοικητι
κού προσωπικού για την αποτελεσματική και
ορθολογική λειτουργία του νοσοκομείου.
ε. Υλοποιήθηκε συνεργασία κατόπιν διαγω
νισμού με εταιρίες για τη λογιστική υποστή
ριξη. τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
και τον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.
στ. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος - διόρθωση
- επέκταση του ιστοχώρου του νοσοκομείου

ώστε να είναι φιλικό με τον χρήστη.
6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α. Προβήκαμε σε έρευνα αγοράς για την
προμήθεια υγρού οξυγόνου συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής υγρού οξυγόνου με
ενοίκιο προκειμένου να διαθέτουμε δευτερεύουσα πηγή οξυγόνου καθώς δεν υπήρχε
ανταπόκριση στην αίτηση αγοράς δευτερεύουσας πηγής ενέργειας αν και είχε εξασφαλισθεί πίστωση 75.000 € από το Υπουρ
γείο Υγείας. Παράλληλα αναβαθμίσθηκαν οι
δυνατότητες της Μονάδας παραγωγής με κα
τασκευή νέας γραμμής για την κλινική covid.
β. Πραγματοποιήθηκε προμήθεια συστήμα
τος πνευματικού ταχυδρομείου.
γ. Δημιουργήθηκε μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών και βιολογικών φαρμάκων αξίας
100.000 ευρώ (χορήγηση από Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου)
δ. Εξασφαλίσθηκε πίστωση 220.000 ευρώ
για την ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής,
(χορήγηση από Υπουργείο Υγείας)
ε. Εξασφαλίσθηκε πίστωση 137.000 ευρώ
για την ανακαίνιση της Νεφρολογικής κλινι
κής και της ΣΦΠΚ. (χορήγηση από Περιφέ
ρεια Νοτίου Αιγαίου)
στ. Επισκευάστηκε και αναβαθμίστηκε το
οπτικοακουστικό σύστημα του αμφιθεάτρου.
ζ. Πραγματοποιήθηκε αγορά εξοπλισμού
για την ανακαίνιση μαγειρείων, στεγνωτηρίων,
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αξίας
327.000€ (χορήγηση από Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου).
η. Ολοκληρώθηκε η ένταξη μας σε πρό
γραμμα ενεργειακής αναβάθμισης (ΥΜΕΠΕΡΑ) προϋπολογισμού 4.450.000 ευρώ.
θ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια πλυν
τηρίων ιματισμού προϋπολογισμού 234.000
ευρώ.
ι. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και βρίσκεται σε
εξέλιξη η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο
πλισμού για την πλήρη ανακαίνιση του εξο
πλισμού της γαστρεντερολογικής και της ου
ρολογικής κλινικής καθώς και εξοπλισμού
της γυναικολογικής κλινικής, της Μονάδας

Τεχνητού Νεφρού, του ακτινολογικού τμήμα
τος και άλλων κλινικών, προϋπολογισμού
1.310.500 ευρώ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
ια. Έγινε προμήθεια και εγκατάσταση μη
χανήματος φρουοροαγγειογραφίας στην
οφθαλμολογική κλινική και κατασκευάσθηκε
clean room για την πραγματοποίηση επεμβά
σεων και αποσυμφόρηση του χειρουργείου.
ιβ. Ανακαινίσθηκε η παιδιατρική κλινική και
κατασκευάσθηκαν ΤΕΠ παιδιατρικής κανο
νικό και covid. Δημιουργήθηκε ειδικός χώρος
για την νοσηλεία παιδιατρικών covid περιστα
τικών .
ιγ. Κατασκευάσθηκε ΤΕΠ COVID με την
χρήση ISOBOX.(4 τεμάχια).
ιδ. Μετεγκαταστάθηκε η νευρολογική κλι
νική και ανακαινίσθηκαν οι εγκαταστάσεις
της.
ιε. Πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγ
κατάσταση ενός μαγνητικού τομογράφου, δύο
ακτινολογικών μηχανημάτων (το ένα για το
ΤΕΠ), ενός ψηφιακού αγγειογράφου προϋπο
λογισμού 2.150.000 ευρώ (ΕΣΠΑ).
ιστ. Πραγματοποιήθηκε η αγορά μηχανή
ματος vitek για την ταυτοποίηση μικροβίων
και μυκήτων και διεξαγωγής αντιβιογραμμά
των. και κατασκευάσθηκε ειδικός χώρος για
την πραγματοποίηση μοριακών τεστ.
ιζ. Ανακαινίσθηκε ο ξενώνας του νοσοκο
μείου δυναμικότητας 12 δωματίων με την
συνδρομή τοπικών επιχειρηματιών συνολικού
προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.
ιη. Κατασκευάσθηκαν τέσσερα νέα εφημε
ρία για τους ιατρούς και σχεδιάσθηκε ανακα
τανομή των γραφείων των ιατρών του Νοσο
κομείου.
ιθ. Διαμορφώθηκε και συντηρήθηκε ο
χώρος στον οποίοι δημιουργήθηκε κλινική
covid.
ικ. Επισκευάστηκαν 1800 μηχανήματα από
την Β.Ι.Τ. του ΓΝ. Ρόδου, ενώ σε άλλα 193 μη
χανήματα απαιτήθηκε η προμήθεια ανταλλα
κτικών ή και παροχή υπηρεσιών που επιμελήθηκε το τμήμα Β.Ι.Τ.

>Συνέχεια στη σελ. 26

3

 Έγιναν αρκετά πράγματα για την αναβάθμιση του νοσοκομείου
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Σελ.:

12,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

02-06-2022

Έγιναν αρκετά πράγματα για την αναβάθμιση του νοσοκομείου
>Συνέχεια από τη σελ. 12
7. ΕΦΟΔΙΑ-ΥΛΙΚΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
α. Υλοποιούνται Ηλεκτρονικοί Διεθνείς Διαγωνισμοί (σί
τιση. ασφάλεια, καθαριότητα)
β. Μειώθηκε ο χρόνος που βρίσκονται εκτός ενεργείας ο
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και αυξήθηκε ο αριθμός των
μηχανημάτων τα οποία επισκευάζονται από το προσωπικό
του νοσοκομείου.
γ. Αγοράσθηκαν και λειτουργούν νέα μηχανήματα για την
επικοινωνία για του προσωπικού (τραυματιοφορείς) εντός
του νοσοκομείου
8. ΥΓΙΕΙΝΗ -ΝΟΣΗΛΕΙΑ
α. Επιτεύχθηκε μείωση του χρόνου αναμονής στα εξωτε
ρικά ιατρεία.
β. Καθιερώθηκε λίστα εξέτασης για μαστογραφία.
γ. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και εκκαθάριση της λίστας
χειρουργείου.
δ. Πραγματοποιήθηκε ανασχεδιασμός της λειτουργίας του
ΤΕΠ με σκοπό την μείωση του χρόνου αναμονής, καλύτερη
περίθαλψη των ασθενών, αποτελεσματική και ταχεία διεξα
γωγή εξετάσεων και άμεση (εφόσον απαιτείται) εισαγωγή
στις κλινικές. Εφαρμόστηκε triage
ε. Εφαρμόσθηκε η χρήση ερωτηματολογίων ικανοποίησης
πολιτών και καθιέρωση δελτίου τεκμηρίωσης παραπόνων.
στ. Ιδρύθηκε κλινική covid, ΤΕΠ παιδιατρικής, ΤΕΠ covid
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ενηλίκων και παιδιών.
ζ. Επαναλειτούργησε το τμήμα οστικής πυκνότητας.
η. Ιδρύθηκε ιατρείο post covid
θ. Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία 2021
Προσέλευση ασθενών στο ΤΕΠ
30.946
Προσέλευση ασθενών στο ΤΕΙ
59.998
Νοσηλείες
21.242
Σύνολο Χειρουργικών Επεμβάσεων
3.223
Στεφανιογραφίες
547
Αγγειοπλαστικές
352
Διακομιδές από/προς ΓΝ Ρόδου
53/147
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α. Εκδηλώθηκαν ενέργειες για την αντιμετώπιση της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω μετακίνησης
ασθενών από άλλα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας του
Covid-19.
γ. Εφαρμόζονται αρχές οικονομίας κλίμακος.
δ. Καθιερώθηκαν δείκτες αποδοτικότητας
ε. Εξοφλήθηκαν τιμολόγια φαρμάκου παρελθόντων ετών
(2017-2019) συνολικού ποσού 6.875.142 ευρώ,
στ. Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση νοσηλίων παρελθόντων ετών. (2016-2019)
ζ. Συντάχθηκαν ισολογισμοί για τα έτη 2017-2020.
η. Συνολικές δαπάνες 2021
Οι δαπάνες που πραγματοποίησε συνολικά το νοσοκομείο
το 2021 για προμήθειες υλικών και παροχή υπηρεσιών

έφτασαν τα 21.398.410,87 €.
Στις δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μι
σθοδοσίας (αφορά μόνο τιμολόγια από προμηθευτές).
Οι δαπάνες αυτές αναλύονται ως εξής:
ΦΑΡΜΑΚΟ
8.822.122,35 €
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
2.252.458.19 €
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
1.146.101.85€
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 1.596.044.28 €
ΔΕΗ - ΔΕΥΑΡ - ΟΤΕ
1.353.327.46 €
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
912.394,22 €
ΣΙΤΙΣΗ
377.033.86 €
ΚΑΥΣΙΜΑ
1.000.804,03 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
392.832,00 €
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
2.243.160.00€
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1.302.132.63€
ΣΥΝΟΛΟ
21.398.410,87
θ. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου ορίσθηκε
πενταμελές Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με σκοπό τη διαχεί
ριση των εσόδων του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης.
10. ΔΙΑΦΟΡΑ
Η εμπιστοσύνη του τοπικού πληθυσμού προς τη διοίκηση
του Νοσοκομείου εκφράσθηκε με δωρεές ύψους 251.200
ευρώ περίπου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο
πλισμού (αναπνευστήρες, μόνιτορ, αντλίες έγχυσης, καρδιο
γράφους, λαρυγγοσκόπια κ.λπ.)».

4
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Ευρεία σύσκεψη
για το νοσοκομείο
με πρωτοβουλία
του Εργατικού Κέντρου
Θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου για να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.

• ΣΕΛ.4
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 Ευρεία σύσκεψη για το νοσοκομείο με πρωτοβουλία του Εργατικού
1
Κέντρου
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Σελ.:

1,4,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-06-2022

Σε συστράτευση καλούνται κόμματα,
αυτοδιοίκηση και φορείς για το νοσοκομείο
0α γίνει σύσκεψη στις 10 Ιουνίου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου
Σε συστράτευση καλεί τα κόμματα, την τοπική αυτοδιοίκηση
και όλους τους φορείς του νησιού μας. το Εργατικό Κέντρο
της Ρόδου (ΕΚΡ) για να συζητηθεί το θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου μας και να δοθεί λύση, κάνοντας λόγο
για απαξίωση της δημόσιας υγείας.

Χθες στάλθηκε σε όλους η σχετική πρόσκληση, την οποία
υπογράφουν ο πρόεδρος Παναγιώτης Εγγλέζος και ο γενικός
γραμματέας Γιώργος Φραντζολάκης, ώστε να παρευρεθούν
στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρα
σκευή 10 του μήνα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνε
δριάσεων του ΕΚΡ
Όπως δήλωσε στη «Ροδιακή» ο κ. Εγγλέζος, κάτι πρέπει
να γίνει με το νοσοκομείο, πρέπει να διεκδικήσουμε, όπως
είπε, τη στελέχωσή του και έφερε ως παράδειγμα το νοσο
κομείο στην Κω όπου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την
τοπική κοινωνία για το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που αντιμε
τώπιζε.
Μάλιστα τόνισε ότι το δικό μας νοσοκομείο μέσα σε έξι
μήνες καλείται να εξυπηρετήσει ακόμα και 2 εκατ. κόσμου
λόγω τουρισμού, καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός του νησιού
κατακόρυφα το καλοκαίρι.
Οι αναλογίες, όπως είπε, είναι μεγαλύτερες στη Ρόδο και
για τοΝ λόγο αυτό κλήθηκαν όσοι γνωρίζουν το πρόβλημα
προκειμένου να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να βρεθεί
λύση. Εκτός απροόπτου θα προταθεί να συσταθεί επιτροπή
που θα κάνει τις συναντήσεις και τις συνεννοήσεις με το
υπουργείο Υγείας παρακολουθώντας το θέμα, καθώς, όπως
είπε, τα πράγματα είναι κρίσιμα.
Στην πρόσκληση που έστειλε το ΕΚΡ αναφέρονται τα
εξής:
«Σας προσκαλούμε σε συνάντηση που θα πραγματοποι
ηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ρόδου, στην οδό Στεφάνου Καζούλη 30. στις 10 Ιου
νίου 2022. ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με θέμα συνάν
τησης την απαξίωση της Δημόσιας Υγείας και την άμεση
λύση στην υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
«Ανδρέας Παπανδρέου».
Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη ώστε από κοινού
να βρεθεί λύση σε ένα θέμα, το οποίο μας ταλανίζει τον τε
λευταίο καιρό και δυστυχώς καθημερινά επιδεινώνεται».

Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι οι παρακάτω:
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Χατζημάρκος Γεώργιος
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΕΠΟΧΩΝ»
Γλυνός Εμμανουήλ
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Χατζηγιάννη Μαρία
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Κόκκινος Χαράλαμπος
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙ
ΓΑΙΟΥ»
Αττιτής Νικόλαος
Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοί:
Σωτρίλλης θωμάς
Πάπιτση Χρηστιάννα
Γαμπιεράκη Αναστασία (Σούλα)
Φλεβάρης Ιωάννης
Δήμαρχος Ρόδου
Καμπουράκης Αντώνιος
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Χατζηδιάκος Φώτιος
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
Κρητικός Δημήτριος
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού:
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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Πότσος Καλετός (Τάκης)
Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοί:
Ιατρίδης Ιωάννης
1. Βουλευτές Δωδεκανήσου
• κ. Κόνσολας Μάνος
• κ. Υψηλάντης Βασίλειος
• κ. Παππάς Ιωάννης
• κ. Ιατρίδη Μίκα
• κ. Σαντορινιάς Νεκτάριος
2. Νομαρχιακές Επιτροπές
• Νέα Δημοκρατία
• Κίνημα Αλλαγής
• ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
• ΜΕ.ΡΑ.25
• Κ.Κ.Ε
3. Διοικητής 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
κ. Ροϊλός Χρήστος
4. Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης
κ. Ευστρατίου Χρήστος
5. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας-Πρόνοιας-Κοινωνικής Μέ
ριμνας και Κοινωνικών Παντοπωλείων Δωδεκανήσου
κ. Γιασιράνη Χαρίκλεια (Χαρούλα)
6. Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας και Φυσικών Πόρων
Δωδεκανήσου
κ. Διακογεωργίου Κάλλιστος
7. Εντεταλμένος Π.Σ. Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου
κ. Ζαννετίδης Φιλήμων
8. Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Δωδεκανήσου και Ευ
ρωπαϊκών Προγραμμάτων
κ. ΜπάρδοςΧρήστος
9. Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δωδεκανήσου
κ. Νικολής Νικόλαος
10. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας
Λινδίων, κ. Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)
11. Αντιδήμαρχος Εκκλησιαστικών θεμάτων, Σχέσεων με
την Εκκλησία, θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων και Δημοτι
κής Ενότητας Πεταλούδων, κ. Στάμος Αθανάσιος

>Συνέχεια στη σελ. 26
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 Ευρεία σύσκεψη για το νοσοκομείο με πρωτοβουλία του Εργατικού
1
Κέντρου
Πηγή:

ΡΟΔΙΑΚΗ

Σελ.:

1,4,26

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-06-2022

Σε συστράτευση καλούνται κόμματα,
αυτοδιοίκηση και φορείς για το νοσοκομείο
>Ιυνέχεια από τη σελ. 4
12. Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης και Δια
χείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτη
ματολογίου και Αντιδήμαρχος Δημοτικής
Ενότητας Αφαντου, κ. Μανέττας Βασί
λειος
13. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
και Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, κ.
Πατσάης Γεώργιος
14. Αντιδήμαρχος Εφαρμογής Προ
γραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Προ
στασίας Τρίτης Ηλικίας. κ.Τριάντος Γεώργιος-Ευθύμιος
15. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης κ. Καρίκης Ευστράτιος
16. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρε
σιών και Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ρ κ. Καμπού
ρης Ιωάννης
17. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Ταρασλιάς Κωνσταντίνος
18. Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστη
ριοτήτων και Απόδημων Ροδίων, κ. Σεϊτης
Μιχάηλ
19. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστα
σίας και Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου,
κ. Φλοσκάκης Νεκτάριος
20. Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λει
τουργίας και Καθημερινότητας του Πο
λίτη, κ. Καραμαρίτης Νικόλαος
21. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας
Ιαλυσού και Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, κ. Χριστοδούλου Σάββας
22. Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνη
μείων και Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Δράκος
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Στέφανος
23. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,
Υποδομών και Ενεργειακών Επενδύσεων,
κ. Καμπούρης Τηλέμαχος
24. Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπη
ρέτησης του Πολίτη. Πολιτισμού και Δη
μοτικής Ενότητας Καλλιθέας, κ. Καχιαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα
25. Πρόεδρος Συλλόγου Νοσοκομει
ακών Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου, κ. Γα
λανού Πολύμνια
26. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Ρόδου, κ. Τσέρκης Ηλίας
27. Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλό
γου Δωδεκανήσου, κ. Φουτούλης Νικό
λαος
28. Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου
Δωδεκανήσου, κ. Διακογεωργίου Νικό
λαος
29. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκα
νήσου, κ. Πάππου Ιωάννης
30. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητη
ρίου Δωδεκανήσου, κ. Ζωγραφίδης Κων
σταντίνος
31. Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου, κ. Γιαννικουρής Αντώνιος
32. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελ
μάτων Βιοτεχνών-Εμπόρων Δωδ/σου, κ.
Τσούλλος Νικόλαος
33. Πρόεδρος Ινστιτούτου Εργασίας
ΓΣ.Ε.Ε., κ. Χατζησάββας Σάββας
34. Γενικός Περιφερειακός Αστυνομι
κός Διευθυντής ν. Αιγαίου, κ. Μιχαλόπουλος Γεώργιος
35. Διοικητής Υποδιεύθυνσης Ασφα
λείας Ρόδου, κ. Ζήφος Αναστάσιος

36. Διοικητής Τμήματος Τροχαίας
Ρόδου, κ. Στέργου Γεώργιος
37. Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων ν. Δωδ/σου, κ. Ανδρουλάκης
Εμμανουήλ
38. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας Ρόδου, κ. Βενιός Νικήτας
39. Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευ
τικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ρόδου, κ. Μουτσάκης Κωνσταντίνος
40. Διευθύντρια Ο.Α.Ε.Δ ΚΠΑ2 Ρόδου,
κ. Καραγιάννη Μαρία
41. Διευθυντής Τοπικής Διεύθυνσης
ΕΦΚΑ Ά Δωδεκανήσου, κ. Κωνσταντινίδης Νικόλαος
42. Επιθεωρητής Τμήματος Επιθεώρη
σης Εργασιακών Σχέσεων Ρόδου, κ. Στά
θης Γεώργιος
43. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου
Ρόδου, κ. Περίδης Βασίλειος
44. Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
Ρόδου, κ. Κωστάκης Νικόλαος
45. Πρόεδρος Ξενοδόχων Ρόδου, κ.
Μαρκόπουλος Εμμανουήλ
46. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομέ
νων Ε.Κ.Α.Β. Ρόδου, κ. Χατζησταμάτης
Φιλήμων
47. Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, κ. Μπαρός
Χάρης
48. Πρόεδρος Συνδέσμου Φορτηγών
Δημοσίας Χρήσεως «Κολοσσός», κ. Στυ
λιανού Κωνσταντίνος
49. Σωματεία-Μέλη Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου
50. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
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 J# Στα npdoupa καταρρευσηε λύνω μηδενικών
προσλήψεων και υποχρηματοδότηοηε
Πηγή:

ESPRESSO

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

22

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 413.01 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-06-2022
8330

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

J# Στα npdoupa καταρρευσηε λύνω μηδενικών

προσλήψεων και υποχρηματοδότηοηε
Η πανδημία υποχωρεί, όμως τα
προβλήματα παραμένουν στα πε
ρισσότερα νοσοκομεία της χώρας.
Η πολιτική των μηδενικών προσλή
ψεων αλλά και η υποχρηματοδότηση έχουν φέρει στα όρια της λειτουρ
γικής κατάρρευσης το μοναδικό νο
σοκομείο παίδων που εξυπηρετεί πε
ριστατικά από το Ιόνιο και τη διπτκή
Ελλάδα.
Οπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ,
το Καραμανδάνειο της Πάτρας βρί
σκεται στα όρια της λειτουργικής κα
τάρρευσης, με τις ελλείψεις τόσο σε
προσωπικό όσο και σε μηχανήματα
να είναι τεράστιες. Σύμφωνα με τον
κ. Γιαννάκο, κινδυνεύει το Αναισθησιολογικό Τμήμα ύστερα από δύο
συνταξιοδοτήσεις γιατρών, το Παιδοχειρουργικό, καθώς υπάρχει κε

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

νή θέση που δεν έχει προκηρυχθεί
επί ενάμιση χρόνο, ενώ λόγω έλλει
ψης προσωπικού υπάρχουν μεγάλα
προβλήματα στη διαχείριση περιστα
τικών ΩΡΑ και ορθοπεδικών.

Υπενθυμίζεται πως κάθε χρόνο
στο νοσοκομείο, το οποίο -σημειωτέον- δεν έχει αξονικό τομογράφο,
γίνονται περίπου 2.000 χειρουργι
κές επεμβάσεις και στα ιατρεία του
νοσοκομείου εξετάζονται, κατά μέσαν όρο,40.000παιόϊά.Την ίδια ώρα
προβλήματα ανημετωπίζσυν και τα
μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, τα
οποία μπορεί να έχουν αποσυμπιεστεί από την πίεση του κορονόίού,
όμως πλέον «πλημμυρίζουν» από
τους ασθενείς που ανέβαλαν επί μή

νες εξετάσεις, ιατρεία και χειρουρ
γεία λόγω του κορονόίού.
Ενδεικτικό της κατάστασης εί
ναι πως στη χθεσινή εφημερία του
Νοσοκομείου «Αττικόν» τελείωσαν
όχι μόνοτα ράντσα,τα οποία βγήκαν
ξανά στους διαδρόμους, αλλά ακό
μα καιτα... φορεία! Γιατο συγκεκρι
μένο νοσοκομείο, που μάλιστα είναι
αναφοράς για τη δυτική Αττική, ο
Μιχάλης Γιαννάκος κατήγγειλεπως
έχει γεμίσει με τον μύκητα Candida
auris, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί
ανθρώπινες ζωές. «Η διασπορά του
μύκητα είναι συνεχής. Και πώς να
μην είναι, μετέτοιοχάος που επικρα
τεί στις εφημερίες, με ράντσα και με
γάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προ
σωπικού;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ
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 Αποφασιστικά στην πάλη ενάντια στην αποψίλωση
του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 383.92 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-06-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΑΤΡΑ - «ΚΑΡΑΜΑΝΑΑΝΕΙΟ»

Διευρύνεται η συμμετοχή στην αυριανή συγκέντρωση
ΣΕΛ.12

ΠΑΤΡΑ - «ΚΑΡΑΜΑΝΑΑΝΕΙΟ»

Αποφασιστικά στην πάλη ενάντια στην αποψίλωση
του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου
Και εργατικοί - λαϊκοί φορείς καλούν στην αυριανή μεγάλη συγκέντρωση που οργανώνει
η δημοτική αρχή. Στις 7.30 μ.μ. το αγωνιστικό ραντεβού, στην πλατεία Γεωργίου
α μην κλείσει το «Καραμανδά-

νειο» Παιδιατρικό Νοσοκο
μείο, κάτι που γίνεται με ευθύ

Ν

νη της κυβέρνησης, του υπουρ
γείου Υγείας και της 6ης ΥΠΕ, απαιτεί
η αγωνιστική δημοτική αρχή Πά
τρας, που προχωρά αύριο σε μεγάλη

συγκέντρωση στην πλατεία Γεωρ
γίου (7.30 μ.μ·), μετά και την παύ
ση των εφημεριών του από προχτές.
Η κατάσταση μάλιστα για το νοση
λευτικό ίδρυμα, που αποτελεί το μο
ναδικό αμιγώς παιδιατρικό στη Δυτική
Ελλάδα, φαίνεται ότι δυσχεραίνει ακό
μα περισσότερο, αφού χτες ανακοινώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες
σε σύσκεψη των εργαζομένων, η πρόθεση της 6ης ΥΠΕ να μεταφερ

θεί ο χειρουργικός τομέας του στο ΠΓΝΠ του Ρίου, λόγω έλλει
ψης παιδοαναισθησιολόγου κάτι που προκάλεσε την έντονη αντί
δραση του προσωπικού αφού το πρόβλημα ήταν γνωστό ότι θα προκύψει εδώ και έναν χρόνο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει καμιά πρό
σληψη απ' την πλευρό κυβέρνησης και υπουργείου Υγείας.

Τεράστιες διαχρονικές ευθύνες
«Οι παιδοαναισθησιολόγοι που εργάζονταν στο "Καραμανδάνειο" εδώ
και 30 χρόνια είχαν εμπειρία, φρόντιζαν ακόμη και νεογνό που είχαν α
νάγκη. Ολο αυτό το διάστημα, δεν φρόντισε κανένας αρμόδιος φορέας
να γίνουν προσλήψεις, να εξειδικευτεί προσωπικό δίπλα τους, κάτι που
θα στήριζε τη λειτουργία όλου του νοσοκομείου και φυσικά θα εξυπη
ρετούσε τις ανάγκες του λαού της ευρύτερης περιοχής», σημειώνει η
Βίκυ Αλεξανδροπούλου, διευθύντρια της Παιδιατρικής κλινικής, ε
ξηγώντας σχετικά με τα «μπαλώματα» των μετακινήσεων προσωπικού
από νοσοκομείο σε νοσοκομείο όπου επιδίδεται η 6η ΥΠΕ:
«Οι ελλείψεις, και ιδιαίτερα τέτοιων ειδικοτήτων, δεν μπορούν να

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καλύπτονται με μετακινήσεις προσω
πικού από άλλα νοσηλευτικό ιδρύματα,
εξαντλώντας τους εργαζόμενους, βάζο
ντας ουσιαστικά σε κίνδυνο και την υ
γεία των παιδιών».
Επισημαίνοντας ότι όλα αυτά τα ζητή
ματα είναι γνωστά στους αρμόδιους φο
ρείς, κάλεσε σε συμμετοχή στη μεγάλη
αυριανή κινητοποίηση, προκειμένου να
συνεχιστεί η λειτουργία του νοσοκομείου.

Στηρίζει το Εργατικό
Κέντρο
Στο μεταξύ, πολλαπλασιάζεται η συμμετοχή εργατικών - λαϊκών φο
ρέων στη μεγάλη κινητοποίηση που εξήγγειλε για αύριο η δημοτική αρ
χή, σημαίνοντος συναγερμό ενάντια στο κλείσιμο του νοσοκομείου. Τη
συγκέντρωση στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, ενώ συμμετοχή
έχουν δηλώσει: Ενωση Ιατρών ν. Αχαΐας, Σωματείο Εργαζομένων «Καραμανδάνειου», Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πατρέων, Σωματείο Μι
σθωτών Τεχνικών, Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος, Πολιτιστικοί Σύλλο
γοι Γούβας, Αγίου Διονυσίου, Αρόης, Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναι
κών Πάτρας, το απερχόμενο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων της πόλης και
ο Εμπορικός Σύλλογος. Επίσης, η δημοτική παράταξη «Ωρα Πατρών».

Νέα Ερώτηση απ' το ΚΚΕ στη Βουλή
Στο μεταξύ, χτες, από τους βουλευτές του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο και Νίκο Παπαναστάση κατατέθηκε νέα Ερώτηση στον Υπουρ
γό Υγείας, όπου, αφού γίνεται αναλυτική αναφορά στην κατάσταση, α
παιτείται, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσες δια
δικασίες όλες οι μόνιμες προσλήψεις παιδοαναισθησιολόγων που είναι
απαραίτητες, να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσω
πικού, νο αυξηθεί η χρηματοδότηση στο νοσοκομείο.
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 Επτά ασθενείς με το μύκητα Candida auris στο
«Αττικόν»
Πηγή:

ONTIME

Σελ.:

Αρθρογράφος:
Θέματα:

9

Επιφάνεια 98.67 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

02-06-2022

Κυκλοφορία:

0

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επτά ασθενείς με το μύκητα
Candida auris στο «Αττικόν»
ΜΕ ΤΟ ενδονοσοκομειακό πολυανθεκτικό
μικρόβιο Candida auris έχουν προσβληθεί
εφτά ασθενείς στο Αττικόν Νοσοκομείο,
σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ.
«Το Αττικό Νοσοκομείο είναι γεμάτο με
το μύκητα Candida auris. Νοσηλεύονται
7 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από
το μύκητα εντός του νοσοκομείου, εκ των
οποίων 3 περιστατικά στη παθολογική κλι
νική και 4 περιστατικά στις ΜΕΘ», αναφέροιιν οι εργαζόμενοι στην καταγγελία τους.
Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, ο μύκητας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

δεν είναι καινούργιος στο «Αττικόν», αλλά
«θερίζει» από πέρυσι. «Πέρυσι τα περιστα
τικά με το μύκητα είχαν φθάσει πάνω από
30 και νοσηλεύονταν σε μια κλινική. Στοί
χισε τη ζωή σε πολλούς ασθενείς. Η διασπορά του μύκητα είναι συνεχής. Και πώς
να μην είναι με τέτοιο χάος που επικρατεί
στις εφημερίες, ράντζα, με μεγάλες ελλεί
ψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Δύο νοση
λευτές σε κάθε κλινική ασφυκτικά γεμάτες
με κρεβάτια και ράντζα», τονίζει ο πρόε
δρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
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 Νοσοκομεία: Στα όρια ms λειτουργικήβ
κατάρρευσηβ!
Πηγή:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

20

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 296.38 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-06-2022
8215

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομεία:
Στα όρια ms
λειτουργικήβ
κατάρρευσηβ!
Απελπιστική η κατάσταση στο Καραμανδάνειο
Tns Πάτραε, xaos otis εφημερΐεε του Αττικόν
με ράντσα και φορεία στουε διαδρόμουε

πανδημία υποχωρεί,
εξετάζονται κατά μέσον όρο 40.000
όμως τα προβλήματα
παιδιά.
παραμένουν στα περισ
Την ίδια ώρα, τα προβλήματα
σότερα νοσοκομεία της
παραμένουν και στα μεγάλα νοσο
χώρας. Η πολιτική των
κομεία της Αττικής, τα οποία μπο
μηδενικών προσλήψεων, αλλά
ρείκαιναη έχουν αποσυμπιεστεί από
υποχρηματοδότηση έχουν φέρει
την στα
πίεση του κορονοϊού, όμως πλέ
όρια της λειτουργικής κατάρρευσης
ον «πλημμυρίζουν» από τους ασθε
το μοναδικό νοσοκομείο Παίδων που
νείς που ανέβαλλαν επί μήνες εξε
εξυπηρετεί περιστατικά από το Ιόνιο
τάσεις, ιατρεία και χειρουργεία λόγω
και τη δυτική Ελλάδα.
του κορονοϊού.
Οπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ,
Διασπορά του μύκητα
το Καραμανδάνειο της Πάτρας βρί
σκεται στα όρια της λειτουργικής κα
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι
τάρρευσης, με τις ελλείψεις τόσο σε
πως στη χθεσινή εφημερία του Ατ
προσωπικό όσο και σε μηχανήματα
τικόν τελείωσαν όχι μόνο τα ράντσα,
να είναι τεράστιες.
τα οποία βγήκαν ξανά στους διαδρό
Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο,
μους, αλλά ακόμη και τα... φορεία!
κινδυνεύουν το Αναισθησιολογικό
Για το συγκεκριμένο νοσοκομείο,
Τμήμα ύστερα από δύο συνταξιοδο
που μάλιστα είναι αναφοράς για τη
τήσεις γιατρών, το Παιδοχειρουργιδυτική Αττική, ο Μιχάλης Γιαννάκό, καθώς υπάρχει κενή θέση που
κος κατήγγειλε πως έχει γεμίσει με
δεν έχει προκηρυχθεί επί ενάμιση
τον μύκητα Candida auris, με απο
χρόνο, ενώ λόγω έλλειψης προσω
τέλεσμα να έχουν χαθεί ανθρώπι
πικού υπάρχουν μεγάλα προβλήμα
νες ζωές.
τα στη διαχείριση περιστατικών ΩΡΑ
«Η διασπορά του μύκητα είναι
και ορθοπεδικών.
συνεχής. Και πώς να μην είναι με
Υπενθυμίζεται πως κάθε χρόνο
τέτοιο χάος που επικρατεί στις εφη
στο νοσοκομείο, το οποίο -σημειωμερίες, με ράντσα και μεγάλες ελ
τέον- δεν έχει αξονικό τομογράφο,
λείψεις νοσηλευτικού προσωπι
γίνονται περίπου 2.000 χειρουργι
κού;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της
κές επεμβάσεις και στα ιατρεία του
ΠΟΕΔΗΝ.

Η

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 “Υπερφόρτωση” στο Νοσοκομείο Χανίων
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 955.48 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-06-2022
0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΛΟΓΩ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

"Υπερφόρτωση”
στο Νοσοκομείο

Μεταμεσονύκτιες ουρές στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου
Χανίων για το κλείσιμο των ραντεβού!
Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης οι ουρές στα Εξωτερικά Ιατρεία
ξεκίνησαν να σχηματίζονται από τις 4 τα ξημερώματα προκειμένου οι πολίτες να καταφέρουν να κλείσουν ραντεβού για το Γαστρεντερολογικό, το Οφθαλμολογικό και άλλα τμήματα.
Εικόνες που αποκαλύπτουν τα μεγάλα κενά στην Πρω
τοβάθμια Περίθαλψη με συνέπεια οι πολίτες να προ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σφεύγουν στο Νοσοκομείο που -κανονικά- θα έπρεπε να αντι
μετωπίζει μόνο βαριά περιστατικά. Παράλληλα λόγω της συνε
χιζόμενης οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των πο
λιτών που προσφεύγουν στο ΕΣΥ ακόμα και για απλές εξετάσεις
προκειμένου να μην επιβαρυνθούν. Είναι ενδεικτικό πως χθες μέ
χρι τις 11 το πρωί είχαν προσφύγει στα Εξωτερικά Ιατρεία πάνω
από 550 άτομα(Ι), ενώ υπερδιπλάσιες ήταν οι τηλεφω
νικές κλήσεις που έγιναν την ίδια ώρα.
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 “Υπερφόρτωση” στο Νοσοκομείο Χανίων
Πηγή:

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Μεταμεσονύκτιες
ουρές για κλείσιμο

ραντεβού!

Σελ.:

1,5

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
02-06-2022

ΛΟΓΩ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

“Υπερφόρτωση”
στο Νοσοκομείο Χανίων

Μεταμεσονύκτιες ουρές στα εξω
τερικά ιατρεία τον Νοσοκομείου
Χανίων για το κλείσιμο των ρα
ντεβού! Είναι χαρακτηριστικό
ότι τις πρωινές ώρες της Τετάρ
της οι ουρές στα εξωτερικά ια
τρεία ξεκίνησαν να σχηματίζο
νται από τις 4 τα ξημερώματα
προκειμένον οι πολίτες να κα
ταφέρουν να κλείσονν ραντε
βού για το Γαστρεντερολογικό, το
Οφθαλμολογικό και άλλα τμή
ματα τον ιδρύματος.
α προβλήματα αυτά αποκαλύπτουν
τα μεγάλα κενά που διαπιστώνονται
στπν Πρωτοβάθμια περίθαλψη κα
θώς τα Κέντρα Υγείας και τα ΤΟΜΥ
είναι επαρκώς στελεχωμένα με αποτέλε
σμα όλοι οι πολίτες να προσφεύγουν στο
Νοσοκομείο που θα έπρεπε να αντιμε
τωπίζει
μόνο σοβαρά περιστατικά! Με τπν συ
νεχιζόμενα οικονομική κρίσπ έχει αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που προ
σφεύγουν στο ΕΣΥ ακόμα και για απλές
εξετάσεις προκειμένου να μπν επιβα
ρυνθούν. Είναι χαρακτπριστικό πως χθες
μέχρι τις 11 το πρωί είχαν προσφύγει
στα εξωτερικά ιατρεία πάνω από 550
άτομα (!), ενώ υπερδιπλάσιες ήταν οι τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν τπν ίδια
ώρα.
«Ήλθαμε στις 4 το πρωί και περίμεναν

Τ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από
τις 4 τα ξημερώματα
αρχίζουν να συγκεντρώνονται
στα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκομείου πολίτες
για να κλείσουν ραντεβού.

δεν

ήδπ 40 άτομα για να κλείσουν ραντεβού,
όταν άνοιξαν τα γκισέ στις 7 το πρωί εί
χαν μαζευτεί πάνω από 100 άτομα. Και
όλα αυτά για μια οφθαλμολογική εξέτασα!»
μας δήλωσε χαρακτηριστικά πολίτης που
βρέθηκε χθες στο Νοσοκομείο Χανίων,
ενώ άλλος μας τόνισε πως ήταν αδύνατο
να βρει ραντεβού για το γαστρεντερολο
γικό καθώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για
αρκετούς μήνες.
Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χα
νίων κ. Γιώργος Μπέας μας επισήμανε πως αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα την

πρώτη ημέρα κάθε μήνα όταν και ξεκινάει
το κλείσιμο των ραντεβού. «Όταν έρχο
νται 200 άτομα σε ένα πρωινό πως θα το
αντιμετωπίσεις;» υπογραμμίζει, συμπλη
ρώνοντας πως από τη στιγμή που οι
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, δεν
έχουν ειδικότητες όπως ΩΡΛ, γαστρεντερολόγους, οφθαλμίατρους κα. οι πολί
τες καταφεύγουν στο νοσοκομείο. «Όμως
εδώ οι γιατροί είναι κλινικοί, για βαριά
περιστατικά, οι γιατροί του Νοσοκομείου
έχουν να δουν τα επείγοντα, τις κλινικές,
μπορούν να αναλάβουν εξολοκλήρου και

την πρωτοβάθμια υπηρεσία υγείας;» μας
σημείωσε. Και ο προϊστάμενος της γραμ
ματείας εξωτερικών ιατρείων του Νοσο
κομείου Χανίων μας τόνισε πως γίνεται
προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν όλοι οι
πολίτες αλλά αυτό είναι αδύνατο όταν
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
υπάρχουν τόσα πολλά αιτήματα.
Είναι χαρακτηριστικό πως τα ραντεβού
για το γαστρεντερολογικό έχουν κλει
στεί για μήνες, ενώ ανάλογες καθυστε
ρήσεις παρουσιάζονται και σε άλλα τμή
ματα.
Γ. ΚΩΝ.
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 Χωρίς ρεύμα και πάλι ο «Ευαγγελισμός»
Πηγή:

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

14

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 211.05 cm² Κυκλοφορία:
:

1
02-06-2022
1860

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Χωρίς ρεύμα και πάλι ο «Ευαγγελισμός»
Ικανοποιημένη η κυβέρνηση για τον «εκσυγχρονισμό»
ωρίς ρεύμα για τουλάχιστον δύο ώρες έμεινε και πάλι χτες το μεγα
λύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας, ο «Ευαγγελισμός», με κά
ποιες από τις γεννήτριες να μην παίρνουν μπροστά, τμήματα του νο
σοκομείου, όπως τα εργαστήρια, να μη λειτουργούν, και στις ΜΕΘ το λι
γοστό προσωπικό να τρέχει πανικόβλητο να αερίσει με πατέντες τους
ασθενείς του!
Κατά ...σύμπτωση, έξι ώρες νωρίτερα είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο
η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μ. Γκάγκα, όπου δήλωσε την «ικανο
ποίησή της για τη λειτουργία των τμημάτων που έχουν εκσυγχρονιστεί»...
«Διοίκηση και διευθυντές απέφυγαν να την ξεναγήσουν στα τμήματα
που στενάζουν χωρίς κλιματισμό, στους διαδρόμους όπου συσσωρεύονται
κατά δεκάδες τα φορεία μετά την εφημερία (...) στα τμήματα όπου καταρ
ρέουν ταβάνια πάνω στα κεφάλια των εργαζομένων, από τις κακοτεχνίες
των εργολάβων και την έλλειψη στοιχειώδους συντήρησης», καταγγέλλει
το Σωματείο Εργαζομένων του «Ευαγγελισμού» και, όπως ενημερώνει,
στην ολιγόλεπτη συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβου
λίου του Σωματείου, που τους ανακοινώθηκε μόλις μισή ώρα πριν τη συ
νάντηση, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που μαστίζουν το νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, το ΣΕΝΕ επεσήμανε τις τραγικές ελλείψεις προσωπι
κού σε όλες τις ειδικότητες, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τις
κενές θέσεις (π.χ. 130 στους μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς, πάνω α
πό 50 στους ειδικευόμενους, σχεδόν 400 στους νοσηλευτές), την επι
τακτική ανάγκη μονιμοποίησης των συμβασιούχων - που είναι πια κοινός

Χ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τόπος ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες και κρίσιμες για τη λειτουργία του
νοσοκομείου - και μετατροπής των ΣΟΧ σε αορίστου χρόνου, και τέλος
την απαίτηση για άμεση επιστροφή στη δουλειά για τους υγειονομικούς
που τελούν σε καθεστώς αναστολής εργασίας
Η απάντηση της αναπληρώτριας υπουργού ήταν ότι «η ηγεσία του υ
πουργείου προτιμά τη συνεργασία με εξωτερικούς εργολάβους και συ
νεργεία, παρά τη μόνιμη σχέση εργασίας», σημειώνει το Σωματείο, επι
βεβαιώνοντας ότι θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για εργολάβους που
θα αντικαταστήσουν τους ΣΟΧ με ακόμα πιο φτηνούς και πιο βαθιά εκ
μεταλλευόμενους εργαζόμενους. Ακόμη, τόνισε πως παραμένουν «κά
θετοι στη μη επιστροφή των συναδέλφων σε αναστολή» και ότι θα προβούν σε ...ανακατανομή του προσωπικού (!) στα νοσοκομεία, έτσι ώστε
να ενισχυθούν τα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας...
Στο δε ερώτημα αν τελικά είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να
καλυφθούν οι χιλιάδες κενές θέσεις όλων των ειδικοτήτων στα νοσο
κομεία, η αναπληρώτρια υπουργός ξεκαθάρισε ότι δημοσιονομικά «αυ
τά δεν γίνονται» και ότι εν τέλει πρέπει «να διαλέξουμε αν θέλουμε για
τρούς και νοσηλευτές ή τεχνικούς και καθαριστές»!
«Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του κι ας διαλέξει τον δρό
μο που θα πάρει!
Εμείς τον καλούμε στον δρόμο του αγώνα για την κατάκτηση των σύγ
χρονων αναγκών και δικαιωμάτων του, όπως το επιτρέπει η εξέλιξη της
επιστήμης τον 21ο αιώνα», διαμηνύει το Σωματείο.
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 Στις τραγικές ελλείψεις απαντούν με... ρουσφέτια
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

17

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 956.64 cm² Κυκλοφορία:
:

1

02-06-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΔΙΑΝΟΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

διανόητες κατα
στάσεις στα νοσο
κομεία της Βόρειας
Ελλάδας. Ο διοικη
τής του νοσοκο
μείου «καρφώνει»
το... υπουργείο για
γιατρό, η οποία
μόλις προσελήφθη
έλαβε απόσπαση για τους Μολάους(!), παρά την αντίθετη γνώμη
της αρμόδιας ΥΠΕ και του ιδίου. Κι
ακόμη, το Μαμάτσειο νοσοκομείο
Κοζάνης βρίσκει ιδιώτη ακτινολό
γο να διαβάζει τις εξετάσεις του
Μαγνητικού Τομογράφου με τη
διαδικασία που είχε ακολουθηθεί
τις μέρες έντασης της πανδημίας,
ενώ στο «Παπανικολάου» της Θεσ
σαλονίκης υπάρχει κινητοποίηση
σήμερα, με τους εργαζόμενους να
καταγγέλλουν τη διάλυση της ΩΡΛ
κλινικής. Ερώτηση στη Βουλή και
για τη σταδιακή αποψίλωση του
«Θεαγένειου» αντικαρκινικού νο
σοκομείου Θεσσαλονίκης.

Στις τραγικές ελλείψεις
απαντούν με... ρουσφέτια
Στο νοσοκομείο στις Σέρρες προσελήφθη καρδιολόγος η οποία πήρε
κατευθείαν απόσπαση για τους Μολάους παρά τις αντιρρήσεις της
ΥΠΕ και του διοικητή · «Ούτε εμείς καταλάβαμε πώς έγινε αυτή η
απόσπαση, και από εμάς υπήρξε αντίδραση και από την ΥΠΕ, αλλά
ήταν λίγο... παραπάνω(!) από όλους μας και, δυστυχώς, έγινε», τόνισε ο
διοικητής «καρφώνοντας» το υπ. Υγείας · Την ίδια ώρα διαγράφουν τις
οφειλόμενες άδειες των γιατρών γιατί δεν μπορούν να τις δώσουν...

Σέρρες
Αφωνοι οι δημοσιογράφοι στις
Σέρρες άκουγαν τον διοικητή του
νοσοκομείου, Νίκο Φαρμάκη, να
λέει ότι γιατρός καρδιολόγος διεκδίκησε θέση σε διαγωνισμό, προκειμένου όμως, όπως είπε, όχι να
μείνει στις Σέρρες, αλλά «να γίνει
δημόσιος υπάλληλος και να φύγει
στους Μολάους, για να είναι μαζί
με τον σύζυγό της». Κι όλα αυτά,
παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασε
ο ίδιος και η αρμόδια ΥΠΕ, αφού,
κατά τον κ. Φαρμάκη, «έφυγε η για
τρός για τρεις μήνες και δύσκολα
μάλλον θα ξαναγυρίσει. Ούτε εμείς
καταλάβαμε πώς έγινε αυτή η από
σπαση, και από εμάς υπήρξε αντί
δραση και από την ΥΠΕ, αλλά ήταν
λίγο... παραπάνω(!) από όλους μας
και, δυστυχώς, έγινε».
Ρωτούν οι δημοσιογράφοι που
δεν τους έφτασε το υπονοούμε
νο: «Δηλαδή από το υπουργείο
η παρέμβαση;» και η απάντηση:
«Ε, μάλλον, ναι...» (σημ.: δηλαδή
μπορεί να ήταν «παραπάνω» και
από το υπουργείο;). Κι έτσι έμεινε
ξεκρέμαστο το ερώτημα των συ
ναδέλφων «δηλαδή μείναμε πάλι
ξεκρέμαστοι;». Πώς καλύπτονται τα
τεράστια κενά (αναισθησιολόγων
και καρδιολόγων) στο νοσοκομείο
Σερρών; «Ερχονται από άλλα νο
σοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και
καλύπτουν τα κενά», λέει ο διοικη
τής που, όταν τον ρωτούν «πόσο
θα κρατήσει αυτό, μήνες;», απαντά
«δεν ξέρω».
Την ίδια στιγμή, πάντως, το
νοσοκομείο Σερρών ξέρει να...
ανταμείβει τις θυσίες των για
τρών του. Σύμφωνα με την Ενωση
Νοσοκομειακών Ιατρών Σερρών,
τους διαγράφουν τις οφειλόμενες
άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις
δώσουν, αφού «την τελευταία δι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γασία»(;) και «με καθεστώς έκδοσης
δελτίου παροχής υπηρεσιών» (το
γνωστό διχίλιαρο και έξτρα αμοι
βή για εφημερίες) και προθεσμία
υποβολής αιτήσεων «δύο εργάσι
μες ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη
18 και 19.5.2022». Διαδίδεται ότι
βρέθηκε γιατρός από την Εδεσσα,
αλλά μένει να λυθεί ένα... κρυπτο
γραφικό πρόβλημα, διότι θα είναι
δύσκολο αφενός να είναι μονίμως
στο νοσοκομείο, αφετέρου, για να
του στέλνουν τις μαγνητικές, απαι
τείται προστασία προσωπικών
δεδομένων. Εχουν και τους υγει
ονομικούς σε αναστολή, που τους
κολλάνε καταγγελίες στα κάγκελα,
ότι θέλουν να πάρουν τον Μαγνή
τη από το Μαμάτσειο και να τον
πάνε Πτολεμαΐδα.

Θεσσαλονίκη

χειροκρότημα εισέπραξαν για τον
κόπο τους!

ετία υπήρχε για πολλούς μήνες
αναστολή κανονικών αδειών για
το υγειονομικό προσωπικό. Είναι
τέτοια η υποστελέχωση, που, αν
οι γιατροί παίρναμε το σύνολο
των ρεπό και αδειών που ο νόμος
ορίζει, θα έπρεπε ο καθένας από
εμάς να λείπει από την εργασία
του 5,5 μήνες κάθε χρόνο». Ωραίο

Στην Κοζάνη δεν
ψψ έχουν ακτινολόγο για
να διαβάζει τις μαγνητικές
τομογραφίες και το νοσοκομείο
αδυνατεί να εξυπηρετήσει
εξωτερικούς ασθενείς, ενώ
στο «Παπανικολάου» στη
Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν
σήμερα κινητοποίηση για την
κλινική ΩΡΛ που έχει μείνει με
έναν γιατρό

Κοζάνη

Καταγγεάίεs για τονμαγνηνκό
τομογράφο στο «Μαμάτσειο»τns
Κοζάνης

Στην Κοζάνη έχουν πρόβλημα
με την... ανάγνωση των μαγνητικών τομογραφιών. Από Μάρτιο
καταγραφόταν ότι «εδώ και μήνες
ο μαγνητικός τομογράφος του Μαμάτσειου, ο μοναδικός στη Δυτική
Μακεδονία, δεν μπορεί να δεχτεί
εξωτερικούς ασθενείς. Καλύπτονται
μόνο οι εσωτερικές ανάγκες, ούτε
καν οι καρκινοπαθείς. Από τους
τέσσερις ακτινολόγους της κλινι
κής, ένας μόνο μπορεί να διαβάσει
μαγνητικές, με την εκπαίδευση του
διευθυντή της κλινικής να μην ολο
κληρώνεται ποτέ. Το αποτέλεσμα
είναι να μην κλείνονται καν ραντε
βού για εξωτερικούς ασθενείς, λόγω
έλλειψης γιατρών» (prlogos.gr). Και
πώς λύνουν το πρόβλημα; Με πρό
σκληση ενδιαφέροντος «για συνερ

Κινητοποίηση γιατρών και
νοσηλευτών, σήμερα, στις 12 το
μεσημέρι, στο «Παπανικολάου».
Οι λόγοι εξηγούνται με σαφήνεια
από την Ενωση Νοσοκομειακών
Ιατρών Θεσσαλονίκης: «Η συνο
λική λειτουργία της κλινικής ΩΡΛ
τίθεται ουσιαστικά σε αμφιβολία,
μένοντας με ΕΝΑΝ μόνο ειδικό
ιατρό! Το προηγούμενο έτος, απο
χώρησαν 2 ιατροί, είτε σε σύνταξη
είτε για άλλη θέση. Ενώ αναμένε
ται άμεσα να φύγουν άλλοι 3, λόγω
σύνταξης και παραιτήσεων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει
μόνο ένας μόνιμος γιατρός! Ολα
αυτά σε γνώση της Διοίκησης
και όλων των αρμοδίων, που δεν
έχουν κάνει καμιά κίνηση για να
καλυφθούν άμεσα οι 4 κενές από
τις συνολικά 6 οργανικές θέσεις».
Η ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Δώρα Αυγέρη, μαζί με
32 ακόμη συναδέλφους της περι
γράφει την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται το «Θεαγένειο» αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Σταχυολογώντας: «Στη νοσηλευτι
κή υπηρεσία, από τις 313 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις νοσηλευ
τών, 85 είναι κενές (...) εξαιτίας της
συνεχιζόμενης απόσπασης αναισθησιολόγων από το Θεαγένειο σε
άλλα νοσοκομεία, από τον Ιούνιο
μειώνονται κατά 20% τα χειρουρ
γεία». Πάει να πει «οι ασθενείς θα
πρέπει να περιμένουν ακόμη μεγα
λύτερο χρονικό διάστημα για την
ογκολογική επέμβασή τους, αν δεν
διαθέτουν τα χρήματα για να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα»!
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