
Δελτίο τφπου, 16/11/2020 

Ασθενείς «στον αυτόματο» 
 

Λόγω τθσ υποςτελζχωςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ, οι διοικοφντεσ ςτο Νοςοκομείο του Πφργου, 

προςπακϊντασ να καλφψουν τουσ πολιτικοφσ προϊςτάμενοφσ τουσ και τισ πολιτικζσ ευκφνεσ τουσ, 

κζτουν ςε κίνδυνο αφενόσ μεν τουσ αςκενείσ, αφετζρου δε ςε επαγγελματικοφσ και νομικοφσ 

κινδφνουσ τουσ ιατροφσ. Προκειμζνω να είναι ςφννομοι με τισ πολιτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ αλλά και με 

τθν εξυπθρζτθςθ μικροςυμφερόντων, ζφταςαν ςτο ςθμείο να αλλάηουν τα προγράμματα εφθμεριϊν, 

εν αγνοία των γιατρϊν. 

Για πολλοςτι φορά ςε λίγουσ μινεσ, τροποποιικθκε το πρόγραμμα εφθμεριϊν μιασ κλινικισ (πριν 

λίγουσ μινεσ τθσ Πακολογικισ, πριν λίγεσ εβδομάδεσ τθσ Αιμοδοςίασ και τϊρα τθσ Ουρολογικισ) 

αφαιρϊντασ τον εφθμερεφοντα του Σαββάτου 14θσ Νοεμβρίου 2020 από ενεργι εφθμερία και ενόςω 

ςτθν κλινικι νοςθλευόταν βαρφτατο περιςτατικό. 

Ο εν λόγω αςκενισ το Σάββατο 14/11 (θμζρα που αφαιρζκθκε αυκαίρετα ο εφθμερεφων ιατρόσ) 

οδθγικθκε επειγόντωσ ςτο χειρουργείο από ιατρό τθσ κλινικισ που δεν εφθμζρευε, ο οποίοσ ζμακε 

ζκπλθκτοσ ότι ο αςκενισ χαροπάλευε και δεν υπιρχε κανζνασ ιατρόσ να τον αντιμετωπίςει. 

Ζωσ πότε άνκρωποι που δεν είχαν, δεν ζχουν και δεν κα ζχουν καμία ςχζςθ με τθν δευτεροβάκμια και 

τριτοβάκμια, μάχιμθ ιατρικι και με μόνο προςόν τισ γνωριμίεσ και τον νεποτιςμό, κα ορίηουν τισ ηωζσ 

των αςκενϊν, το επαγγελματικό μασ μζλλον και τθν ψυχικι μασ θρεμία; 

Καλοφμε τθν 6θ υγειονομικι περιφζρεια και τθν διοίκθςθ του νοςοκομείου να φροντίςει πάραυτα, να 

μθν επαναλθφκοφν τζτοιου είδουσ κακόβουλεσ, ιδιοτελείσ, αντιςυναδελφικζσ και επικίνδυνεσ 

ενζργειεσ, όπωσ θ αφαίρεςθ του εφθμερεφοντα ιατροφ από ζνα βαρφ χειρουργικό τμιμα, χωρίσ 

ςυνεννόθςθ με κανζναν, χωρίσ ενθμζρωςθ του Διευκυντι τθσ κλινικισ και δίχωσ να λθφκεί υπόψιν ότι 

αςκενείσ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ δεν κα ζχουν ιατρικι παρακολοφκθςθ, παρά το ότι είχε κακοριςτεί 

πρόγραμμα εφθμεριϊν από τον Διευκυντι τθσ κλινικισ, ζναν μινα νωρίτερα. 

Εν μζςω τθσ πανδθμίασ, τζτοιου είδουσ διοίκθςθ περιπλζκει ακόμθ περιςςότερο τθν κατάςταςθ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ και οδθγεί το Νοςοκομείο μασ ςε απελπιςτικά κρίςιμθ κατάςταςθ, με κίνδυνο να 

αυξθκοφν κατακόρυφα οι κάνατοι αςκενϊν. 

Επειδι δεν μποροφν να γίνονται οι άρρωςτοι ςυμπολίτεσ μασ, κφματα προςωπικϊν και πολιτικϊν 

ςυμφερόντων, ηθτάμε τθν άμεςθ παρζμβαςθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ 6θσ Υγειονομικισ περιφζρειασ. 

 

Ένωςη Νοςοκομειακών Ιατρών Ν.Μ. Πφργου 

 

 


