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 «Δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις»
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Το μοιραίο λάθος

Αποφασιστική η αναζήτηση ευθυνών για το σφάλμα που στοίχισε μια ζωή στον «Αγιο Ανδρέα
ενώ προκύπτει και ζήτημα υποστελέχωσης.

«Δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις»
Την ώρα που οι συγγενείς του 49χρονου Θεόδωρου Νεμουχιάνου θρηνούν τον άνθρωπό τους, σκεπιόμενοι όμως και
τις επόμενες νομικές κινήσεις τους, ξεκινά η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πατρών προκειμένου να
διερευνηθούν και ποινικές ευθύνες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του «Αγιος Ανδρέας», ενώ διερευνητέο είναι το
υπόβαθρο του συμβάντος, σε σχέση με την εσωτερική ζωή και τις ελλείψεις του νοσοκομείου
νική του εικόνα ήταν καλή.
Η νοσοκόμα συνομιλώντας,
oov αφορά την Ένορκη όπως έγραψε χθες η «Π», πα
Διοικητική Εξέταση, οι ραδέχθηκε το λάθος της και
αρμόδιοι φορείς εξετά ζήτησε συγνώμη. Η ίδια πά
ζουν, πρώτον την ώρα ντως αναμένει το πόρισμα
άφιξης του άτυχου άνδρα στο
της ΕΔΕ που θα καθορίσει
νοσοκομείο, με ποιους μίλη
και την μελλοντική τύχη της,
σε, τι ώρα αναχώρησε (στοι δεδομένου πως κινδυνεύει
χείο που θα συνδυαστεί και να τεθεί σε αργία. Να σημει
την παράμετρο της ώρας θα ωθεί ότι εργαζόταν επί σει
νάτου) και πόσο ιατρονοση ρά ετών στο Δρομοκαΐτειο,
λευτικό προσωπικό υπήρχε από το οποίο και μετακινή
στο νοσοκομείο την ώρα που θηκε το περασμένο έτος στο
το επισκέφθηκε.
νοσοκομείο της Πάτρας. Από
Σε κάθε περίπτωση θα ερευ- την πλευρά του ο δικηγόρος
νηθεί και η αναφορά νο- της νοσηλεύτριας Δημήτρης
σηλεύτριας σε διοικητικούς Ρήγας, αρνήθηκε επί του πα
παράγοντες του νοσοκομεί ρόντος να προβεί σε οποια
ου σύμφωνα με την οποία ο δήποτε δήλωση σεβόμενος
άτυχος άνδρας, πριν σπεύ- το δράμα που αντιμετωπίζει
σει εκεί, είχε επισκεφθεί η οικογένεια.
την ίδια ημέρα ιδιώτη για
τρό ο οποίος φέρεται πως Στο πλαίσιο των εντολών του
του είχε πει πως έχει ψύξη. Υπουργείου Υγείας, σήμερα
Όμως αυτό είναι ένας ισχυ αναμένεται η γραπτή παραί
ρισμός που δεν δικαιολογεί τηση του Διοικητή Ηλία θετις ενέργειες του νοσηλευ οδωρόπουλου. Ωστόσο θα
τικού προσωπικού που αν αναζητηθούν ευθύνες και σε
μη τι άλλο... δεν τήρησε το άλλα πρόσωπα, πέραν των
δύο νοσηλευτριών. Να θυ
πρωτόκολλο!
Ο συνδικαλιστής Κώστας μίσουμε ότι ο Διοικητής της
Πετρόπουλος είχε συνεχή 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης
επικοινωνία με την μία εκ δήλωσε ότι «δεν θα υπάρ
των δύο νοσηλευτριών που ξουν εκπτώσεις» στην πιθα
φέρονται να εμπλέκονται στο νή τιμωρία των υπευθύνων
συμβάν. Όπως δήλωσε στην για την τραγωδία.
«Π» είναι βαθιά συντετριμμέ
νη, συγκλονισμένη από την ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
εξέλιξη και αιτιολογεί την 01 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ!
στάση της στο ότι ο 49χρο- Το απόγευμα του Σαββάτου
νος είχε μεταβεί πεζός στο στο Σκιαδά Τριταίας, πα
Νοσοκομείο, πως ο ίδιος μί ρουσία εκατοντάδων, έγινε
λησε για «ψύξη» και ότι η γε η κηδεία του θοδωρή. Τρα
ΤΟΥ ΚΩΝ. ΦΛΑΜΗ

D

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζητούνται μέτρα
Από την άλλη πλευρά, γιατροί και εργαζόμενοι ζητούν μέτρα κατά τη διάρκεια των νυχτε
ρινών βαρδιών στα νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό πως τη νύχτα της Παρασκευής, και
ενώ το Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» δεν εφημέρευε, η εικόνα στα εξωτερικά ιατρεία ήταν
ίδια με αυτήν της Τετάρτης οπότε και ηέθανε ο 49χρονος. Γιατροί ουσιαστικά... δεν υπήρ
χαν, όπως καταγγέλλει το μέλος της ΠΟΕΔΗΝ Κώστας Πετρόπουλος. Αλλά και στις εφη
μερίες, όπως η «Π» ανέδειξε την περασμένη Τρίτη, υπάρχει ζήτημα αφού για παράδειγ
μα στα παθολογικά ιατρεία κάνουν βάρδια... δύο παθολόγοι! Αποτέλεσμα; Η αναμονή για
τους ασθενείς να ξεπερνά τις 5 ώρες!

γικό πρόσωπο η μητέρα του
η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια
της νεκρώσιμης ακολουθί

ας χάϊδευε στο πρόσωπο και
φιλούσε τον άτυχο άνδρα.
Είναι το δεύτερο παιδί που

χάνει σε 10 μήνες, αφού το
2021 «έφυγε» από κορονοϊό, σε ηλικία 44 ετών η κό

ρη της Ελπινίκη.
Η αδελφή του θοδωρή,
Κατερίνα δήλωσε πως «στο
Νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας
εκτέλεσαν τον αδελφό μου»,
ενώ αποφασισμένος να φθάσει την υπόθεση μέχρι τέλους
δηλώνει και ο πυροσβέστης
Νίκος Νεμουτιάνος, στα χέρια
του οποίου πέθανε ο αδελφός
του. Είναι βέβαιο πως η οικο
γένεια θα κινηθεί δικαστικά
υποβάλλοντας μηνύσεις κα
τά παντός υπευθύνου και πι
θανόν και αγωγές.
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 Τεντωνει επικίνδυνα το σχοινι για το Νοσοκομειο
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Η ΕΙΝΝΟΣ επιμένει στην απόφασή ms για στάση εργασία$ και απ<

Τεντώνει επικίνδυνα το αχοί
Ν. Ζουλουφός: Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια της για την προάσπιση της λειτουργίας του
Με στάσειε εργασίαε
- επαναλαμβανόμενεε - που ξεκίνησε
από σήμερα η Ένωση
Ιατρών Νομαρχιακού
Νοσοκομείου Σύρου
(Ε.Ι.Ν.Ν.Ο.Σ.) ζητά
απαντήσει και λύσειε
στο σοβαρό πρόβλη
μα Tns υποστελέχωση5
Tns δευτεροβάθμιοί
Νοσηλευτικήε δομήε
Σύρου, με τη συγκε
κριμένη απόφαση
παράλληλα, να στερεί
την πραγματοποίηση
τακτικών χειρουργείων
και τακτικών ιατρείων
από tous Συριανούε,
tous Κυκλαδίτεε, αλλά
και από tous επισκέπτεε των νησιών την
τρέχουσα περίοδο.

Η

ϋποθέτουν την έγγραφον συ
γκατάθεση των συντονιστών
διευθυντών, των τομεαρχών,
του διευθυντού ιατρικήε υπηρεoiasjou προέδρου του επιστη
μονικού συμβουλίου.

Τα δεδουλευμένα είναι
απαιτητά. Η Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ. επιφυ
λάσσεται να επανέλθει με γραπτά
αιτήματα npos την διοίκηση του
Νοσοκομείου Σύρου.
Τα χρονικά όρια, τα οποία
προβλέπει το γράμμα του νόμου
υπερβαίνονται εκ των πραγμά
των, όταν το Νοσοκομείο Σύρου
αδυνατεί να λειτουργήσει, με ό,τι
αυτό σημαίνει ειs την παροχή
υπηρεσιών υγείαε.”.

Η Διοίκηση ζητά
ms, να προχωρήσει σε στάσειε

η ύπαρξη pias δευτεροβάθμιαε

Νοσοκομείου Σύρου, Μιχάληε

Ykss καλύπτονται με παράταση

να ανακαλέσει

εργασίαε από σήμερα προκειμέ-

νοσηλευτική5 Sophs, αποτελούσε

Ζουλουφόε κάνει ξεκάθαρα λόγο

napapovhs στην υπηρεσία του

την απόφασή τηε

νου να πάρει απαντήσει και να

ανέκαθεν ένα ισχυρό πλεονέ

για εμπαιγμό των πολιτών και ms

συνταξιοδοτηθέντοε διευθυντού

το συνδικαλιστικό

επιτύχει λύσειε στην απόκτηση

κτημα για τπν πρωτεύουσα των

διοίκησηε από την ΕΙΝΝΟΣ, τονί-

και μετακινήσει εμβαλωματι-

ιατρικού προσωπικού, αλλά και

Κυκλάδων. Πολύ περισσότερο

ζονταε σε απόλυτο ύφοε, ncos θα

κέε. Ψυχιατρικό Τμήμα: Xcopis

αντιπαράθεση ανάμεσα

otis

εκκρεμότητε5 owovopiKhs

μάλιστα, τα τελευταία χρόνια,

πράξει onrns προβλέπεται για τη

ψυχίατρο. Χειρουργικό Τμή

στην ΕΙΝΝΟΣ και τη Διοίκη

φύσεακ, δηλαδή oris απλήρωτεε

οπότε και η πανδημία σκιάζει σε

διασφάλιση ms λειτουργίαε του

μα: Συντονιστή διευθυντή με

ση του Νοσοκομείου Σύ

εφημερίεε.

καθημερινή βάση tous πολίτε5.

Νοσοκομείου Σύρου.

την παράταση παραμονήε στην

Πρέπει να υπενθυμιστεί ncos,

ρου φαίνεται να οδηγεί στα άκραΠρόκειται για μία στάση που π
στην όποια λειτουργία ms μεγα ΕΙΝΝΟΣ προφανώε υποστηρίζει

η απόφαση ms ΕΙΝΝΟΣ (γενικήε

ncos έχει διεκδικητικό χαρακτή

συνέλευση5) για αποχή από τα

λύτερα νοσηλευτικια Sophs των

υπηρεσία του συνταξιοδοτηθέ-

Αμετακίνητη η
ΕΙΝΝΟΣ και στάσειε
εργασίαε από σήμερα

vtos.

Γυναικολογικό Τμήμα:

Μόνον 2 (δυο) γυναικολόγοι.

Αναισθησιολογικό Τμήμα:

όργανο τηε ΕΙΝΝΟΣ
Ξεκάθαρη π απάντηση του Δι
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Σύρου, Μιχάλη Ζουλουφού npos
την ΕΙΝΝΟΣ, αναφορικά με την
απόφασή tous να επιμείνουν
στην αποχή από τα τακτικά καθήκοντά tous. 0 i'6ios tous ζη

Κυκλάδων, η οποία επί πολλούε

ρα, όμωε παράλληλα, πρόκειται

τακτικά ιατρεία και χειρουργεία

μήνεε συνοδεύεται από αγωνία

για μία στάσπ που έρχεται να

από σήμερα, 18.7, είχε γνω

με δεδομένο τον “εφιάλτη” Tns

ταλαιπωρήσει tous πολίτεε και

στοποιηθεί με προηγούμενη

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνω

των οποίων οι δύο (2) μεταξύ

υποστελέχωση5 και Tns έλλειψη5

oacpcos να tous γεμίσει αγωνία

ανακοίνωση των μελών του

ση ms ΕΙΝΝΟΣ, onrns διαπιστώ

Νοσοκομείου και ΕΚΑΒ. ΜΑΦ:

προσωπικού, onrns aums έχει

αναφορικά με προγραμματισμένα

Δ.Σ. Tns, otis 1 2 Ιουλίου. Στο

νεται το ιατρικό προσωπικό εμμέ

Ποτέ δεν είχε tis ελάχιστεε των

αναδειχθεί από την πλευρά των

ραντεβού tous για ιατρεία και

περιεχόμενό ms, οι ιατροί τόνι

νει στην απόφασή του για έναρξη

προϋποθέσεων για την έναρξη

ιατρών και του συνδικαλιστικού

χειρουργεία(Ι). Η σημερινή κα

ζαν ότι ανέμεναν απαντήσει εκ

των στάσεων εργασίαε καθη

ms λειτουργίαε ms. Μικροβιο

τάσταση Tns λειτουργία του

μέρουε Tns Διοίκησηε για τα όσα

μερινά και για τέσσεριε copss

λογικό Τμήμα: Xcopis διευθυντή

βανόμενεε στάσειε εργασίαε, η

οργάνου tous, που προσφάτου

Νοσοκομείου δε, έρχεται να

προβλήματα έχουν ήδη δει το

ημερησίου (08.00 - 12.00),

από ετών/Evas επιμελητήε Α.

Διοίκηση τονίζει ότι θα ακολου

επαναδραστηριοποιήθηκε.

cpcos ms δπμοσιότηταε. Αμέσωε

από σήμερα. Παράλληλα, δια

μετά, την εν λόγω ανακοίνωσή

τυπώνει εκ νέου και με σύντομο

tous, ακολούθησε ανακοίνωση

τρόπο tis σοβαρέε ελλείψει που

- απάντηση εκ μέρουε ms Διοί-

έχει σε ιατρικό προσωπικό το

Knons και του Διοικητή, Μιχάλη

Νοσοκομείο Σύρου και μάλιστα

Ζουλουφού, στο περιεχόμενο ms

ανά τμήμα.

Οι κανονισμοί λειιουργίαε
των ιατρικών τμημάτων του
Νοσοκομείου Σύρου καθορί
ζονται από τιε εισηγήσειε - διεκδικήσειε των Διευθυντών
(συντονιστών) των τμημάτων,

Συγκεκριμένα, τα τελευταία

προκαλέσει αναστάτωση και cos

24ωρα, η ΕΙΝΝΟΣ με νέα ανακοί

npos την εικόνα που εισπράττουν

νωσή ms, γνωστοποιεί τπν από

οι επισκέπτεε Tns Σύρου και των

φαση Tns γενικήε συνέλευσή$

νησιών των Κυκλάδων, καθώ$

τά να την ανακαλέσουν και να
σταματήσουν να λειτουργούν με
σκοπιμότητα npos ικανοποίηση
προσωπικών επιδιώξεων.
Στην περίπτωση δε, που η ΕΙΝΝΟΣ επιμείνει otis επαναλαμ-

θήσει κάθε νόμιμη ενέργεια για
τη λειτουργία του Νοσοκομείου
Σύρου.
Αυτούσια η ανακοίνωση Tns
Διοίκησηε onrns την υπογράφει
ο Μιχάληε ZouXoucpos, χθεε,
έχει ms εξή$: “Η Διοίκηση του

onoias υπήρξε πληροφόρηση για

Αυτούσια η ανακοίνωση ms

τωντομεαρχών, του διευθυντού

τιs κινήσει από πλευράε tous

ΕΙΝΝΟΣ, έχει ms εξήε: “Απόφα

ιατρικήε υπηρεσίαε, του επιστη

Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

σχετικά με κενέε θέσειε ιατρι

ση - Απάντηση κατά πλειοψηφία

μονικού συμβουλίου. Η διοίκη

‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, σε
συνέχεια ms δημόσιαε ανα-

κού προσωπικού καθώε και για

γενικήε συνέλευσηε Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ.

ση διεκδικεί και διαμορφώνει το

τα θέματα των αφυππρετήσεων

ειε το υπ.αρ. Α.Π.6725/14-7-

σύννομοντηε πραγματοποίησήε

ιατρών, των μεταθέσεων και

2022 έγγραφο του Διοικητού

TOUS.

του Νοσοκομείου Σύρου. Στάσειε

Koivooons ms ΕΙΝΝΟΣ περί
στάσεων εργασίαε anoxhs

Τα ανωτέρω αποτέλεσαν νέα

εργασίαε επαναλαμβανόμενεε

αφορμή για την ΕΙΝΝΟΣ ώστε

από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

να επιμείνει στην απόφασή ms

και από 8π.μ. μέχρι και 12μ.μ..

για πραγματοποίηση στάσεων

Διότι, η κάλυψη των θέσεων του

Ο iponos εφημέρευσηε
των ιατρών του Νοσοκομεί
ου Σύρου καθορίζεται από τον
Κανονισμόν Λειτουργίαε του
τμήματοε με τπν υπογραφή όλων

εργασίαε με επαναλαμβανόμενο

οργανισμού του Νοσοκομείου

των θεσμικών παραγόντων ,οι

vrovioTpias Διευθύντριαε Παθο

χαρακτήρα, γεγονόε που αφήνει

Σύρου κατά 75% συνεπάγεται:

οποίοι προΐστανται (ouvcovioms

λογικού Tphpams του Γενικού

μετακινήσεων tous.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τρειε (3) αναισθησιολόγοι εκ

των μελών ins από τα τακτι
κά καθήκοντά tous, από τη
18.7.2022, ανακοινώνει τα
εξήε: α. Η αναπλήρωση ms Συ-

xcopis απάντηση npos το παρόν,

Παθολογικό Τμήμα: Xcopis συ

διευθυντήε, τομεάρχηε, διευθυ-

Νοσοκομείου Σύρου 'Βαρδάκειο

τον χρόνο κατά τον οποίον αυτέε

ντονιστή διευθυντή από διετίαε.

vms ιατρικήε υπηρεσίαε, πρόε-

και Πρώιο’ υφίσταται, εδώ και

θα συνεχιστούν.

Xcopis επιμελητή Α από ετών.

6pos επιστημονικού συμβουλίου,

πολλούε μήνεε, με έγγραφο

Σε δηλώσειε του npos την

Καρδιολογικό Τμήμα: Xcopis

διοικητήε).

ths

“Κοινή Γνώμη”, ο Διοικητήετου

κανέναν καρδιολόγο. Οι ανά-

Οι μετακινήσει ιατρών προ

i6ias. Το έγγραφο αυτό έχει

πρωτοκολληθεί, το περιεχόμε-

2
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Dxn απο τα τακτικα χειρουργεία και τα τακτικα ιατρεία, απο σήμερα

νί για το Νοσοκομείο Σύρου
νο αυτού έχει γνωστοποιηθεί

τέχουν

σε Μέλη ms ΕΙΝΝΟΣ, τα οποία

ώστε να περικοπούν κατ’ αντι
στοιχία οι τακτικέε αποδοχέε
tous, σύμφωνα με το νόμο. 3.
Γνωστοποιήσουν tis ακριβείε
διαδικασίεε σύγκλησηε Γενι
κών Συνελεύσεων aums, tis
απαιτούμενεε διαπιστώσει
ελλείψεων anapTias, ms αναβολέε συνεδριάσεων και tis
τελικέ5 -με απλή παρουσία Με
λών- συνεδριάσει των Γενι
κών Συνελεύσεων aums, pias

ενδιαφέρονται προσωπικά,
προφορικά και εξακολουθούν
να 'αγνοούν’ σκόπιμα για tis
προσωπικέε επιδιώξει tous.
Επιπλέον, οι συνάδελφοι tous
εργαζόμενοι του Τμήματοε Διαχείρισηε Ανθρωπίνου Δυναμι
κού έχουν ενημερώσει Μέλη του
Προεδρείου ms ΕΙΝΝΟΣ για το
έγγραφο αυτό και εξακολουθούν

otis

στάσε^ εργασίαε,

να δημιουργούν ψευδείε δημό-

και μια διαφαινόμενη μειοψηφία

σιεε εντυπώσει περί ‘έλλειψπε
διεύθυνσηε' στο Παθολογικό

παρασύρει σε ψευδείε εντυπώ
σει, για την Ιατρική Υπηρεσία,

Τμήμα, β. Οι λοιπέε αναφερόμε-

την τοπική κοινωνία.

νεε ελλείψει στα Τμήματα ms Ια-

Σε αναμονή των επικείμε
νων αποφάσεων Tns ΕΙΝΝΟΣ,
η Διοίκηση του Νοσοκομείου
Σύρου επιφυλάσσεται για κάθε
νόμιμη ενέργεια Tns για την
προάσπιση Tns λειτουργίαε του
Νοσοκομείου και των συμφε
ρόντων του πληθυσμού Tns
Σύρου και των Κυκλάδων.”.

τρική5 Υπηρεσίαε είναι γνωστέε.
Ωστόσο, η Διοίκηση έχει έγκαιρα
ενεργήσει, ενημερώσει και λάβει
tis

αναγκαίεε αποφάσειε για την

προκήρυξη νέων θέσεων στην
Ιατρική Υπηρεσία και τη βαθμο
λογική εξέλιξη των ιατρών του
Νοσοκομείου, γ. Σε ανακοίνωση

άπαντα τα έγγραφα, τα οποία

δέποτε αξιώθηκαν να λάβουν

Τμήμα Διαχείρισηε Ανθρωπί

εργασίαε, με συνδικαλιστική

αιτήθηκαν με προηγούμενη

npos πλήρη ενημέρωση tous.

νου Δυναμικού, αν προχωρή

γενναιότητα για τα Μέλη ms

δημόσια αίτηση tous και ου

2. Ενημερώσουν το αρμόδιο

σουν otis τετράωρε$ στάσε^

ΕΙΝΝΟΣ, τα οποία θα συμμε

oas, την προηγούμενη εβδομάδα,
εξαγγέλθηκε αποχή από τα τα

κτικά καθήκοντα των ιατρών,
από τη 18.7.2022, μέχρι να
λάβουν απάντηση σε έγγρα
φο που είχαν απευθύνει στη
Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Διαβιβάστηκε η απάντηση ms
Διοίκησηε και επανέρχονται
με νέα εξαγγελία για τετράωpes στάσειε εργασίαε, από τη

Δηλώσεις του Διοικητή» Ηιχάλη Ζουλουφού
ριστική κίνηση στα νησιά και απαιτούνται περισσότερα

στραβώσει ή δεν πάει καλά στην αντιμετώπιση του

και από το Νοσοκομείο και από tis δημόσιε5 δομέε

οποιουδήποτε περιστατικού. Tous καθιστώ δημόσια

υγείαε γενικότερα των Κυκλάδων, θεωρώ εμπαιγμό

υπεύθυνου5 για τη στάση tous.

τη συμπεριφορά tous, επειδή έλαβαν απάντηση, μπορεί
να μην tous άρεσε και ζητούν πλέον καινούργια.

Autos

Εμεί5 cos Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου θα λά
βουμε όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των κινήσεων αυτών.

spnaiypos μαζί με την επιδίωξη

Οφείλω να καταθέσω ότι η εικόνα που σχηματίζουμε

προσωπικών συμφερόντων των μελών του προεδρείου

σε επίπεδο Διοίκησηε του Νοσοκομείου Σύρου και των

18.7.2022. Η ΕΙΝΝΟΣ εμπαί

Tns ΕΙΝΝΟΣ, θεωρώ ότι πρέπει να στηλιτευθεί και να

Διευθύνσεων του Νοσοκομείου είναι ότι πρόκειται για

ζει με διαρκείε προφάσειε τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου,
tous κατοίκουε και τουε επι-

γνωρίζουν πλέον οι κάτοικοι και ms Σύρου και των

μία μειοψηφία των μελών ms ιατρικήε unnpsoias του

ο δημόσιοε

Κυκλάδων ότι θα υπάρξει αντίδραση αν δεν ανακληθεί

Νοσοκομείου Σύρου, η οποία επιμένει για προσωπικέ5

αυτή η εξαγγελία tous.".

επιδιώξει και προσωπικέε πικρίεε, να στοχεύει κατά

σκέπτεε των Κυκλάδων.

ms καλή$ φήμη5 του Νοσοκομείου Σύρου και του

Σε συνέχεια των ανωτέρω
και σε απάντηση ms δημόσιαε

• Η τοπική κοινωνία αγωνιά για τη συγκεκριμένη
κατάσταση. Επιπλέον, για τη Σύρο και tis Κυκλά-

avaKoivmons (17.7.2022) περί

6zs η ύπαρξη και η λειτουργία του Γενικού Νοσο

κεντρικού ρόλου που καλείται να παίζει κάθε στιγμή
είτε το καλοκαίρι, είτε σε οποιαδήποτε άλλη εποχή.”.

τετράωρων στάσεων εργασίαε

• Η ΕΙΝΝΟΣ εμμένει στην απόφασή ms να σταμα

των Μελών ms ΕΙΝΝΟΣ, από τη

τήσει σε καθημερινή βάση για τέσσερα ώρεε τα

18.7.2022, καλούνται ontos: 1.
Ανακαλέσουν την ανακοίνωση

τακτικά ιατρεία και χειρουργεία, nebs σχολιάζετε
αυτή τη στάση cos Διοικητήε του Γενικού Νοσοκο

στάσεων εργασίαε με νεότερη

μείου Σύρου και μάλιστα εν μέσω καλοκαιρινή5

επικοινωνία tous στα τοπικά

περιόδου;

ΜΜΕ. 2. Σταματήσουν την κιν

“θεωρώ ότι το προεδρείο ms ΕΙΝΝΟΣ εμπαίζει δι-

δυνολογία για τη λειτουργία

αρκώετη Διοίκηση του Νοσοκομείου, tous kotoikous

npoepavtos, οι συμμετέχοντε5 στη στάση εργασίαε

μετώπιση είτε των κρίσεων, είτε των καταστάσεων

του Νοσοκομείου Σύρου και τη

και tous επισκέπτεε των Κυκλάδων, μιαε και την προ

θα δουν την εφαρμογή του νόμου για τη μείωση των

ναρκοθέτηση ms διαρκού5 προ-

που έχουν δημιουργηθεί στο Νοσοκομείο. Βλέπουμε

ηγούμενη εβδομάδα είχε εξαγγείλει αποχή από τα

τακτικών tous αποδοχών για όσο διάστημα συμμετέχουν

αυτή τη στιγμή το συνδικαλιστικό όργανο ms ιατρικήε

σπάθειαετηε Διοίκησηε και των

καθήκοντά των μελών ms ΕΙΝΝΟΣ, αν δεν λάμβαναν

Οργάνων Διοίκησηε του Νοσο

σε αυτέε tis εξαγγελία. θα δουλεύουν λιγότερο, θα

υπηρεσίαε του Νοσοκομείου Σύρου να άγεται από μία

απάντηση σε μία επιστολή που είχαν απευθύνει στη

κομείου για την αναβάθμιση των

πληρωθούν λιγότερο. Enions, θα εφαρμοστεί κάθε

μειοψηφία, η οποία βάλλει κατά των συμφερόντων του

διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου.Έλαβαν απάντηση

υπηρεσιών npos tous kotoikous

νόμιμο δικαίωμα ms Διοίκησή του Νοσοκομείου Σύρου

ίδιου του Νοσοκομείου, δημόσια και ιδιωτικά. Αυτό δεν

στην επιστολή, με το περιεχόμενο ms onoias μπορεί να

και tous επισκέπτε5 των Κυκλά

έναντι αυτών των κινήσεων, με νομικά βήματα.

είναι αποδεκτό και δεν είναι αποδεκτό όταν όλα τα μάτια

διαφωνούν. Αλλά έλαβαν απάντηση. Ουδέποτε ήρθαν να

Ακόμη, απ’ όσο ξέρουμε, αυτή η απόφασή tous

του πλανήτη είναι στραμμένα otis Κυκλάδεε γι ’ αυτό το

πάρουν τα συνημμένα έγγραφα σε αυτήν την απάντηση

αφορά σε στάση από τα τακτικά καθήκοντά tous. θα ήταν

καλοκαίρι των υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων.

γιατί τα περισσότερα είναι εμπιστευτικά έγγραφα και

εγκληματική αμέλεια αν αυτό αφορούσε την αντιμετώπι

Ζητώ λοιπόν, να ανακαλέσουν την απόφασή tous,

δεν μπορούν να διακινηθούν. Ουδέποτε ήρθαν να τα

ση έκτακτων περιστατικών. Προφανώε είναι υπεύθυνα

να σταματήσουν την κινδυνολογία και να θέσουν στο

πάρουν και έρχονται με νεότερη ανακοίνωσή tous και

τα μέλη ms ΕΙΝΝΟΣ και τα μέλη του προεδρείου Tns

περιθώριο προσωπικέ5 επιδιώξει. Σε αναμονή των

εξαγγέλλουν στάση εργασίαε. θεωρώ αυτή τη στάση

ΕΙΝΝΟΣ, αν επιμείνουν και προχωρήσουν στη στάση

επικείμενων αποφάσεων ms ΕΙΝΝΟΣ, π Διοίκηση

εμπαιγμό απέναντι σε όλουε και ειδικά σε αυτή

εργασίαε. Είναι υπόλογοι απέναντι otous kotoikous

επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργειά Tns για τη

την κρίσιμη χρονική περίοδο που ανεβαίνει και η του

των Κυκλάδων και των επισκεπτών για το οτιδήποτε

διασφάλιση ms λειτουργίαε του Νοσοκομείου.’’.

δων. 3. θέσουν στο περιθώριο
προσωπικέε επιδιώξει των Με
λών του Προεδρείου ms.
Τέλοε, προτρέπονται τα Μέ
λη του Προεδρείου ms ΕΙΝΝΟΣ
oncos: 1. Προσέλθουν στη Γραμματεία Διοίκησηε να παραλάβουν
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

tous

κομείου Σύρου ανέκαθεν αποτελούσε ένα ισχυρό
πλεονέκτημα και όσον αφορά τον τουρισμό. Τι

• Αυτή η ρήξη ανάμεσα σε εσάε και την ΕΙΝΝΟΣ
δείχνει να είναι σκληρή. Ποια θα είναι η απάντησή
oas, αν δεν ανακαλέσουν;

θα πράξετε cos Aiomnms για να διασφαλίσετε
την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείαε npos
tous πολίτε5 ms Σύρου και των νησιών;

ms Διοίκησηε του Νοσοκομείου Σύρου (Διοικητικό

“Tous απευθύνω έκκληση έστω και την ύστατη στιγμή

Συμβούλιο, επιστημονικό Συμβούλιο, Διευθύνσειε)

να ανακαλέσουν tis εξαγγελίεε tous. Αν επιμείνουν

κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν συνέχεια για την αντι

“Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου, τα όργανα
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 ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΗ
Πηγή:

ΜΑΚΕΛΕΙΟ

TpiTOKOOpiKES eiKOVES

σημειώθηκαν στην Ικαρία,
όπου μια γυναίκα μεταφέρθηκε
σιο κέντρο Υγεικ του νησιού
στην καρότσα αγροτικού
αυτοκινήτου, επειδή το
ασθενοφόρο δενόταν
διαθέσιμο. Το περιστατικό
κατήγγειλε kutoikos του
νησιού με ανάρτηση στο
διαδίκτυο.
«Γυναίκα έπεσε και χτύπησε στην
αυλή του σπιτιού τηε... Ιπεύσαμε να
την βοηθήσουμε και εγώ προσωπικά
πήρα τηλέφωνο για να έρθει στο ση
μείο ασθενοφόρο να την παραλάβει...
με μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα ότι το μοναδικό εφημερεύον ασθε
νοφόρο βρίσκεται στον Αγ. Κήρυκο και
θα χρειαζόταν πάνω από μιάμιση ώρα
να φτάσει καθώε είχε άλλον ασθενή.
Πήρα στο κέντρο υγείαε μήπωε υπάρχει
κάποιοε άλλοε τρόποε να βοηθήσουμε
την γυναίκα και ίσωε πάρουμε οδηγίεε
για το πώε θα μπορούσαμε να την μετα
φέρουμε με ασφάλεια και χωρίε ναδημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήμα
τα στην υγεία τηε. καθώε πονούσε και
δεν μπορούσε να κουνηθεί... Η απάντη
ση ήταν «αν κουνάει χέρια και πόδια να
τη βάλετε σε ένα αμάξι και να την φέ
ρετε εδώ»» σημειώνει χαρακτηριστι
κά η καταγγέλλουσα Κάλλυ Βαλσάμη
και συνεχίζει:
«Προσπαθήσαμε ώρα να σκεφτούμε
ποιοε είναι ο καλύτεροε τρόποε να με
ταφερθεί. .. τελικά την βάλαμε μέσα σε
μια κουβέρτα με ένα μαξιλάρι για το κε
φάλι τηε και στην συνέχεια την τοποθε
τήσαμε μέσα σε μια καρότσα αγροτικού
οχήματοε διότι η γυναίκα δεν μπορού
σε να κάτσει κι έπρεπε να παραμείνει σε
ξαπλωμένη στάση. Εν έτει 2022 θεω
ρώ ότι οι συνθήκεε είναι απαράδεκτεε!
Δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο μόνοε
τρόποε που μπορούσε να μεταφερθεί
ο ασθενήε ήταν πάνω σε μια καρότσα.
Το νησί διαθέτει δύο ασθενοφόρα οχή
ματα. Για ποιόν λόγο εφημερεύει μόνο
το ένα; Είναι δυνατόν να εξυπηρετεί ένα
όχημα ολόκληρο το νησί; Ντροπή και αίσχοε».

Σελ.:

1,11

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στα ράντζα πεθαίνει Koopos περιμένονια$ ένα κρεβάτι. Ασθενοφόρο ούτε για δείγμα στα νησιά!

Τα νοσοκομεία μυρίζουν θάνατο
Τριτοκοσμικέε εικόνεε στην τουριστική
Ικαρία: 0 μόνοε τρόποε που μπορούσε να
μεταφερθεί η ασθενήε ήταν πάνω σε μια
καρότσα...

Αρρώστπσε
ο μοναδικόε
unaAXnAos
κι έκλεισε
το αεροδρόμιο
στο Καστελόριζο
Το μπάχαλο φτάνει μέχρι το αερο
δρόμιο του Καστελόριζου, καθώε
δυο μέρεε παρέμενε κλειστό επειδή
αρρώστηοε ο μοναδικόε υηάλληλοε
του πύργου ελέγχου! Το αεροδρόμιο
του Καστελόριζου έκλεισε το από
γευμα του Σαββάτου και σύμφωνα
με τα όσα γίνονται γνωστά, η περί
πτωση του Καστελόριζου δεν είναι η

Σιο «Γεννημστάε»
ασθενείε περιμένουν
για ένα κρεβάτι...

νται σε ράντζα otous διαδρόμουε.
Στη συνέχεια ο πρόεδροε αναφέ
ρει ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν
με 10.000 προσωπικό λιγότερο από
πέρυσι αφού αρκετοί έχουν βγει στη
σύνταξη και κάποιοι απομακρύνθη
καν με αναστολέε εργασίαε και αδικίεε που έχουν γίνει. Συνεχίζει η κυβέρ
νηση να αρνείται να δώσει χρήματα
για την αναβάθμιση των νοσοκομεί
ων την ώρα που επικαλείται ότι την
ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών.
Είναι ενδεικτικό ότι το Νοσοκομείο
Σωτηρία που εξειδικεύεται σε πνευμονολογικά περιστατικά και στα προ
ηγούμενα κύματα τηε πανδημίαε ήταν
Νοσοκομείο covid, πλέον ίσα που δι
αθέτει 100 κλίνεε για τον κορωνοϊό.
Από την άλλη στην πρόσφατη εφημε
ρία του ο Ευαγγελισμόε ξεκίνησε να
λειτουργεί με μόλιε δύο άδειεε κλί
νεε, αφού όλα τα ελεύθερα κρεβάτια
είχαν καταληφθεί το βράδυ από περι
στατικά covid. Συνέπεια ήταν να χρειασθεί να μετακινηθούν με ασθενοφό
ρα από τα Επείγοντα 30 περιστατικά,
που διακομίσθηκαν τελικά στο Σισμανόγλειο και την Παμμακάριστο. Η
κατάσταση αναμένεται να γίνει ακό
μη πιο αφόρητη το επόμενο διάστη
μα οπότε και οι ειδικοί εκτιμούν ότι
θα έχουμε περαιτέρω αύξηση τηε θετικότηταε....

μοναδική, καθώε σε 11 από τα 15
παραμεθόρια αεροδρόμια υπάρχει
μόνο έναε υηάλληλοε που εξυπηρε
τεί «επιβατικέε, νοσοκομειακέε,
στρατιωτικέε πτήσειε καθ' όλο το
24ωρο, χωρίε ρεπό και άδεια».
Μάλιστα, σε επτά εκ των 11 δεν
υπάρχει μόνιμοε υηάλληλοε και η
θέση καλύπτεται με μετακινήσειε
καθ’ όλοντο χρόνο αφήνονταε κενό
στελέχωσηε στα υπόλοιπα αεροδρό
μια.

Εννιά pipes χωρά πλοίο η
Kauos

Νοσοκομεία χωρίε προσωπικό και
ασθενώ σιουε διαδρόμουε
Την ίδια ώρα «στη σέντρα» βγάζει
την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο πρόεδροε τηε ΠΟΕΔΗΝ Μιχάληε Γιαννάκοε. Όπωε αναφέρει οι εισαγωγέε στα νοσοκομεία αναφοράε
κρουσμάτων κορωνοιού έχουν αυ
ξηθεί κατακόρυφα και κλίνεε -οι
οποίεε δεν προορίζονται για ασθενείε με κορωνοϊό-μετατρέπονται
σε δωμάτια νοσηλείαε ανθρώπων
που έχουν νοσήσει. Αναγκαστικά
οι υπόλοιποι ασθενείε φιλοξενού-

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

ί- .V
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‘

Σημειώνεται πωε το ζήτημα τηε
έλλειφηε προσωπικού στον κλάδο,
που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησηε και μετάταξηε 57 ατόμων σε
άλλο κλάδο, έχει μεταφερθεί στο
υπουργείο μεταφορών και τη Διοί
κηση τηε ΥΠΑ, αλλά «εσκεμμένα
κωλυσιεργούν». Σύμφωνα πάντωε
με καταγγελίεε που έρχονται στην
εφημερίδα μαε, Κάσοε Κάρπαθοε,
Ανάφη είναι εδώ και μία βδομάδα
χωρίε πλοίο -εν μέσω θέρουε! Αθά
νατη Ελλάδα...

Στο ΚΑΤ σύμφωνα με καταγγελία δεν
υπήρχε χειρουργόε... Ο τραυματίαε
περιφερόιαν με τα αίματα arous δια
δρόμουε του Νοσοκομείου...
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 Ο αγώνας των ανεμβολίαστων υγειονομικών
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

4

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 227.23 cm² Κυκλοφορία:
:

1

18-07-2022
2340

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ

Ο αγώνας των
ανεμβολίαστων
υγειονομικών
αθώς μέρα με τη μέρα και μετά από
παρεμβάσεις διάσημων καθηγητών,
οι οποίοι είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι,
που υποστηρίζουν ότι ο ιός COVID-19 εί
ναι εργαστηριακά κατασκευασμένος και
με τη πλειονότητα της κοινής γνώμης να
είναι βέβαιη ότι ο ιός εκτοξεύθηκε εναντί
ον της ανθρωπότητας με μόνο σκοπό να
τρυπηθεί το σύνολο του πληθυσμού και
να ελεγχθούν τα βιομετρικά του δεδομένα
(ουδεμία σχέση με την αντιμετώπιση της
νόσου), ο αγώνας των 7.000 ανεμβολία
στων υγειονομικών είναι πλέον υπόθεση
του καθενός εκεί έξω.
Η προέλευση του ιού και ο ρόλος των εμ
βολίων (τα οποία αυτή τη στιγμή ερευ
νούν τουλάχιστο 200 ανεξάρτητοι δημο
σιογράφοι από όλο το κόσμο) δείχνει ένα
(τουλάχιστο) πολύ πιθανό έγκλημα κατά
της ανθρωπότητας.
Είναι ακριβώς η προέλευση του ιού που α
ποτελεί το κλειδί στην όλη υπόθεση και μο
νόδρομο. Εργαστηριακός ιός σημαίνει ότι
παράγουμε όσους θέλουμε και τους αμολάμε εκεί έξω με αποτέλεσμα η δήθεν αντι
μετώπιση με τα εμβόλια να είναι έτσι κι αλ
λιώς σκέτη κοροϊδία. Τα εμβόλια έχουν θα
νάσιμες παρενέργειες. Καθημερινά χιλιά
δες άνθρωποι σε όλο το κόσμο φεύγουν α
πό τη ζωή, ενώ ανθρώπινα δράματα ξετυλί
γονται σχεδόν παντού γύρω μας.
Κι εάν ο... Κλάους Θάνος Πλεύρης εκού
σια ή ακούσια συμμετέχει σ’ αυτό, όπως
επίσης και το γεγονός ότι οι S. Tsiodras,
G. Magiorkinis, D. Paraskevis, E.G. Kostaki, G. Panayiotakopoulos, εμφανίζονται
τον Ιανουάριο του 2020(!) να υπογράφουν
μελέτη υπέρ της φυσικής προέλευσης
του ιού, συμμετέχουν επίσης εκούσια ή α
κούσια στη συγκάλυψη είναι επίσης θέμα
χρόνου. Αλλωστε όπως χαρακτηριστικά
ειπώθηκε "η πανδημία ήτο μία εκτροπή11
και άλλες είναι οι προτεραιότητες.
Πολύ σύντομα θα γνωρίζουμε και επίσημα
εάν πρόκειται για τη Συγκάλυψη ενός Ε
γκλήματος κατά της Ανθρωπότητας.
Στο μεταξύ οι Υγειονομικοί (οι άνθρωποι
δλδ που μας φροντίζουν όταν βρισκόμα
στε στο χειρουργικό κρεβάτι ή στην Εντα
τική μεταξύ ζωής και θανάτου, οι άνθρω
ποι που κλείνουν τελευταίοι τα μάτια σε ό
σους εγκαταλείπουν τα εγκόσμια, ή χαμο
γελούν σε όσους κερδίζουν τη μάχη της
ζωής) συνεχίζουν τη μάχη και χθες συγκε
ντρώθηκαν εκ νέου στο Σύνταγμα για να
διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.
Τι τυχεροί τελικά είναι οι ανεμβολίαστοι Υ
γειονομικοί που δεν έχουν στο πλευρό
τους τους τυχοδιώκτες δημαγωγούς Συριζαίους! Αυτό εξυψώνει περαιτέρω τον α
γώνα τους.
Μέρα με τη μέρα, άλλωστε, η ανθρωπότη
τα συνειδητοποιεί τι πραγματικά συνέβη...

Κ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Απομάκρυναν τον διοικητή του νοσ. «Αγιος
Ανδρέας», σε αργία όσοι ευθύνονται για τη λάθος
διάγνωση
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Επιφάνεια 270.4 cm²
:

Ημερομηνία
έκδοσης:

18-07-2022

Κυκλοφορία:

5230

1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ TOY 49ΧΡΟΝΟΥ

Απομάκρυναν τον διοικητή του νοσ. «Αγιος Ανδρέας»,
σε αργία όσοι ευθύνονται για τη λάθος διάγνωση
ΡΑΓΔΑΙΕΣ είναι οι εξελίξεις στην υπόθε
ση της Πάτρας, με τον τραγικό θάνατο του
49χρονου ζαχαροπλάστη, στον δρόμο, λίγα
μέτρα από το Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»
όπου είχε σπεύσει για βοήθεια με συμπτώ
ματα εμφράγματος. Μετά την αξιολόγηση
του πορίσματος της κατεπείγουσας έρευνας
ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης διέταξε
κατεπείγουσα Ενορκη Διοικητική Εξέταση.
Παράλληλα ζήτησε την παραίτηση του διοι
κητή του νοσοκομείου και την ενεργοποίηση
των διατάξεων της θέσης σε αργία για όσους
ευθύνονται για τη λανθασμένη αξιολόγηση
του περιστατικού.
Στο νοσοκομείο, όπου κατέφυγε ο άρρω
στος τα μεσάνυχτα της Τετάρτης με δυνα
τούς πόνους στο στήθος και στην πλάτη, ο
υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο τον κα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θοδήγησε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι
κών. Εκεί όμως δεν έλαβε ιατρική φροντίδα,
ενώ εφημέρευαν εκείνη την ώρα πάνω από
70 γιατροί όλων των ειδικοτήτων και μπο
ρούσαν να εκτιμήσουν το περιστατικό. Αντί
φροντίδας ο 49χρονος άνδρας έλαβε μόνο
την οδηγία από το νοσηλευτικό προσωπικό
να απευθυνθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο
στο Ρίο, 20 λεπτά μακριά. Λίγα λεπτά αργό
τερα ο ασθενής ξεψύχησε στον δρόμο για το
νοσοκομείο του Ρίου.
«Πήρε το αμάξι και πήγε μόνος του γιατί
δεν ένιωθε καλά. Μόλις έφτασε στον “Αγιο
Ανδρέα”, που είναι κοντά στο σπίτι του, ο σεκιουριτάς τού είπε να περάσει. Οι νοσηλευτές
μέσα του είπαν να φύγει γιατί δεν δέχονται
περιστατικά, καθώς το νοσοκομείο δεν εφη
μέρευε. Τον έδιωξαν, χωρίς να του πάρουν

ούτε την πίεση παρ’ όλο που ο άνθρωπος δεν
ένιωθε καλά», αφηγείται ο Απόστολος Νεμουτιάνος, αδελφός του θανόντα.
Ο 49χρονος επέστρεψε στο όχημά του για
να κατευθυνθεί στο Ρίο. Η κατάσταση της
υγείας του όμως επιδεινώθηκε και κάλεσε
τον άλλο του αδελφό για βοήθεια. Δυστυχώς,
στον δρόμο για το εφημερεύον νοσοκομείο
κατέληξε. Οι περιγραφές από τα τελευταία
δραματικά λεπτά της ζωής του 49χρονου σο
κάρουν. «Βγαίνει έξω από το νοσοκομείο και
παίρνει τον άλλο μας αδελφό τηλέφωνο. Σε
ένα 20λεπτο ήταν εκεί. Τον έβαλε στο αυτο
κίνητό του αλλά ο Θοδωρής τού έλεγε “δεν
νιώθω καλά". Στα 5 χιλιόμετρα, στην Περι
μετρική της Πάτρας, λιποθύμησε. Κατέληξε
μετά από λίγο μέσα στο αμάξι».
ΝΤΑ.Β
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 «Ενοχλεί» ο συνδικαλισμός στο Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Αρθρογράφος:
Θέματα:

Σελ.:

21

Ημερομηνία
έκδοσης:

Επιφάνεια 479.44 cm² Κυκλοφορία:
:

1

18-07-2022
5230

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

► Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΕΛΛΗ

ΤΟΙΙΚΟ ΚΛΙΜΑ έχει διαμορφω
θεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νι
κολάου το τελευταίο διάστημα
με αντιπαραθέσεις και επιθέσεις
εναντίον του Συλλόγου Εργαζο
μένων και του προέδρου του από
συγκεκριμένο στέλεχος της δι
οίκησης του νοσοκομείου. Φρα
στικά επεισόδια, δυνατές φωνές,
απειλές και προσβολές αποτε
λούν την καθημερινότητα που
οδήγησε τόσο τον Σύλλογο Ερ
γαζομένων όσο και την ΠΟΕΔΗΝ
να απευθυνθούν εγγράφως στον
υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη,
ζητώντας την παρέμβασή του για
να αποκατασταθεί η ηρεμία στο
νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες
των εργαζομένων, πρωταγωνι
στής της έντασης είναι ένα διο
ρισμένο στέλεχος της διοίκησης
(τα στοιχεία του βρίσκονται στη
διάθεση της «Εφ.Συν.») που απο
τελεί εξωνοσοκομειακό μέλος
του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων
νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου. Ο συγκεκριμένος άνθρω
πος έχει επανειλημμένα επιτεθεί
στον Σύλλογο Εργαζομένων
αλλά και προσωπικά στον πρό
εδρό του, Γιώργο Μανουσάκη,
με μια σειρά από υβριστικές και
προσβλητικές εκφράσεις και
κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, σε
συνεντεύξεις και δημοσιεύματά
του στον τοπικό Τύπο εκφράζει
την αντίθεσή του στον τρόπο
δράσης και τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων και κατηγο
ρεί τον πρόεδρό τους για «τοξικό συνδικαλισμό», στο πλαίσιο
του οποίου «δημιουργεί συνεχώς
προβλήματα στη λειτουργία του
νοσοκομείου, υποκινώντας αντι
δράσεις», ενώ τον κατηγορεί ότι
«απειλεί, εκφοβίζει και εκβιάζει

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Ενοχλεί» ο συνδικαλισμός στο
Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Ο πρόεδροί ιου Σωματείου Εργαζομένων Γιώργοχ Mavouomns, έχει βρεθείσιο στόχαστρο ιου διορισμένουμέδουε ins
διοίκησηs ιου Νοσοκομείου

•k
Καταγγελίες για διορισμένο
στέλεχος της διοίκησης που
επιτίθεται φραστικά στους
εργαζόμενους και στον
πρόεδρο του Σωματείου.
Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ στον
Θ. Πλεύρη για τις πρακτικές
εκφοβισμού και απειλών που
αποτελούν καθημερινότητα
στο νοσοκομείο

στελέχη του νοσοκομείου».
Από την πλευρά του ο κ. Μανουσάκης σε έγγραφη απάντησή
του τονίζει πως η δράση του Συλ
λόγου Εργαζομένων τα τελευ
ταία χρόνια είναι το ίδιο μαχη
τική όπως και με προηγούμενες
κυβερνήσεις και διοικήσεις του
νοσοκομείου και δεν διαφέρει

από τη δράση άλλων συλλόγων
εργαζομένων στην Κρήτη και
στην Ελλάδα. «Είναι εμφανές
όμως ότι κάποιοι δεν μπορούν
και δεν θέλουν να ανεχτούν αυ
τή τη δράση και αντιδρούν όπως
αντιδρούν, ενταγμένοι στη λο
γική της σημερινής κυβέρνησης
που προσπαθεί να περιορίσει και
να φιμώσει με διάφορους τρό
πους τη φωνή των εργαζομέ
νων», λέει ο κ. Μανουσάκης.
Στο πλευρό του προέδρου
τους, πάντως, τάσσονται τα
υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου
Εργαζομένων αναφέροντας σε
ανακοίνωσή τους πως «δεν δε
χόμαστε από κανένα να αναφέρεται σε εμάς με απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς. Προσβλητικές
εκφράσεις που εκστόμισαν άτο
μα, όπως “πρόβατα” και λοιποί
χαρακτηρισμοί, ταιριάζουν στη
δική τους ιδεολογική πρακτική
για λήψη αποφάσεων». Τις πρα

κτικές του συγκεκριμένου στε
λέχους καταδικάζουν με κοινή
ανακοίνωσή τους και οι σύλλογοι
εργαζομένων των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Σητείας, Ιεράπετρας και Νεάπολης, ενώ για το
θέμα παρενέβη και η ΠΟΕΔΗΝ με
επιστολή της Εκτελεστικής Επι
τροπής προς τον υπουργό Υγείας,
Θάνο Πλεύρη, και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, ζητώντας την παρέμβασή
τους για την αποκατάσταση της
ηρεμίας στο Νοσοκομείο Αγίου
Νικολάου. Μεταξύ άλλων στην
επιστολή αναφέρεταί: «Πρόκειται
για ένα άτομο που, χωρίς να προβλέπεται, βρίσκεται καθημερινά
στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου,
μιλά προσβλητικά, απειλητικά
και δίνει εντολές σε εργαζόμε
νους και δημιουργεί επεισόδια
με δυνατές φωνές και φραστικές
επιθέσεις που διαταράσσουν την
ηρεμία του Νοσοκομείου».
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