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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή αναφορά του Συλλόγου Εργαζομένων και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών
του Γ.Ν.Ζακύνθου σε τοπική εφημερίδα, η Διοίκηση επισημαίνει τα εξής:
Η συνεχής αναφορά στην επιλογή του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, και μάλιστα χωρίς να
αναφερθεί ότι οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων έχουν απορριφθεί, τείνει να καταστεί
εμμονική και δεν συνάδει με το κύρος και το σεβασμό που αρμόζει στο πρόσωπο αυτού και
στην προσφορά του στους πολίτες του νησιού. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου περιβάλλει με
την απόλυτη εμπιστοσύνη της τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, η τοποθέτηση του
οποίου έλαβε χώρα με νομιμότητα και διαφάνεια , χαρακτηριστικά που διέπουν και τις
ενέργειες αυτού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Σε κάθε περίπτωση τυχόν
«πραξικοπηματική επιλογή» δύναται να καταγγελθεί στα αρμόδια δικαστήρια.
Περαιτέρω , η Διοίκηση ενημερώνει αρμοδίως και κάνει συνεχείς προσπάθειες για να
καλύψει το κενό του Αναισθησιολογικού Τμήματος , μετά τη λήψη αναρρωτικής άδειας από
την υπηρετούσα ιατρό. Έχουν ήδη προγραμματισθεί τα συμβούλια κρίσης και επιλογής
ενός ΕΒ΄ Αναισθησιολόγου(3ος), ενός ΕΒ΄ Καρδιολόγου(4ος )και ενός ΕΒ΄ Παθολόγου (4ος ) ,
ενώ ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία μετά τον διορισμό τους δύο ΕΒ΄ Ακτινιδοδιαγνώστες
(2Ος & 3ος), δύο ΕΒ΄ Ψυχίατροι (1ος & 2ος) , ενώ ολοκληρώθηκε ο διορισμός μίας ΕΒ΄
Βιοπαθολόγου (3η). Ακόμα ολοκληρώθηκε η επιλογή ενός ΕΒ΄ Παθολόγου- Εντατικολόγου
για τη λειτουργία της ΜΕΘ.
Το πρακτικό της κοινής συνεδρίασης του Δ.Σ. με το Επιστημονικό Συμβούλιο στις 02.12.16,
είναι δημοσιευμένο στη «Διαύγεια» και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, ως εκ τούτου τυχόν
αναφορές σε αυτό ένα χρόνο μετά προφανώς εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
Όσον αφορά στο «πόρισμα Πέτρου», η Διοίκηση έχει ενημερώσει την κοινή γνώμη με
σχετικό Δελτίο Τύπου στις 30.11.17 και έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες
διαδικασίες .
Τέλος, σχετικά με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας των χειρουργείων του
Νοσοκομείου, η διακρίβωση των αιτιών που την προκάλεσαν αποτελεί αντικείμενο
εξελισσόμενης ποινικής και πειθαρχικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου η Διοίκηση δεν επιθυμεί
να προβεί σε οιοδήποτε σχολιασμό, συνιστά δε να πράξουν το ίδιο και όσοι, προπετώς,
προκαταλαμβάνουν τα πορίσματα της έρευνας των αρμοδίων Δικαστικών και Πειθαρχικών
Αρχών.
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