Δελτίο τύπου: ΟΤΑΝ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ανικανότητα της διοίκησης του νοσοκομείου, που ξεσήκωσε όλη την Κέρκυρα, όταν ανακοινώθηκαν
2 αποσπάσεις γιατρών βασικών κλινικών εν μέσω πανδημίας, συνάδει προφανώς με την εθελοτυφλία της
αφού αναφέρει ως επιτυχία της το αυτονόητο, ότι τελικά σταμάτησε τις μετακινήσεις (εκ των υστέρων και
μετά από θύελλα αντιδράσεων)!!
Μετά από 12 μήνες στη διοίκηση του ΓΝΚ, αφού πρώτα χρησιμοποίησε ασφαλίτικες μεθόδους που
θυμίζουν σκοτεινές εποχές, ρωτώντας εργαζομένους του νοσοκομείου μας αν είναι μέλη τις ομάδας υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι βολεύεται να …δημιουργεί φαντάσματα αντί να δίνει πειστικές απαντήσεις για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝΚ. Δεν πειράζει, εμείς οι γνωστοί επώνυμοι της ομάδας υγείας του
ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας, θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες με δημόσιο λόγο.
Οι παρωπίδες που προφανώς φοράει η διοίκηση του ΓΝΚ, την εμποδίζουν να δει την
πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δηλαδή που όλη η κοινωνία, οι συνδικαλιστές του νοσοκομείου, οι
δημοσιογράφοι και όλα τα κόμματα (πλην του κυβερνώντος που σωπαίνει) καταγγέλλουν. Εκτός και αν η
στάση αυτή της διοίκησης είναι η αντανάκλαση της Κυβερνητικής αδιαφορίας, της ανικανότητας και του
απόλυτου κυνισμού.
Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο η διοίκηση του νοσοκομείου μας, συνεχίζει αυτάρεσκα να
αναφέρεται σε προσλήψεις που μόνο η ίδια βλέπει.....
Η διοίκηση του νοσοκομείου μας , έχει κληθεί επανειλημμένα τόσο από εμάς, όσο και από άλλους
φορείς (βουλευτές, μείζονα αντιπολίτευση στην ΠΙΝ κοκ), να δώσει το ισοζύγιο του αριθμού των
ειδικευμένων ιατρών (μόνιμων και συμβασιούχων) που υπηρετούσαν την 1/1/2020 και εκείνου που
υπηρετούν σήμερα. Δε τολμάει.
Την ίδια στιγμή αναφέρεται σε προσλήψεις συμβασιούχων στο λοιπό, μη υγειονομικό, προσωπικό.
Ακόμα και αυτές όμως, είναι ελάχιστες μπροστά σε εκείνες των υπόλοιπων μικρότερων νοσοκομείων στα
Ιόνια..
Έχει κληθεί δημόσια να αναφέρει πόσες ΝΕΕΣ μόνιμες θέσεις γιατρών προκήρυξε τις 3 προκηρύξεις
ιατρών που βγήκαν το 2020 από το υπ. υγείας. Δε το έχει κάνει. Απλά γιατί ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ ΚΑΜΜΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ εδώ και 1 χρόνο (πέρα από την επαναπροκύρηξη 11 θέσεων που είχαν παγώσει
από το Μάιο του 2019, λόγω των εκλογών).
Όλα αυτά χωρίς να έχει ακόμα απαντήσει επί τις ουσίας για τις απευθείας αναθέσεις σε
κομματικούς ημέτερους έργων, που μέχρι πέρυσι εκπονούνταν χωρίς κόστος εκ των έσω..
Όλα αυτά αφού χάθηκαν χιλιάδες ευρώ επί μήνες επειδή είτε καθυστέρησαν οι επισκευές και
δινόταν εξωτερικές αναθέσεις (π.χ. περίπου 20.000 ευρώ για πλύσιμο ιματισμού), είτε σε έργα που πάγωσαν
όπως το έργο εξοικονόμησης νερού από τη γεώτρηση με το σχεδιασμό ήδη έτοιμο από τη προηγούμενη
διοίκηση από τον 12/2019, ή την προμήθεια του δεύτερου αξονικού 64 τομών (με ολοκληρωμένη τη
προμήθεια ΕΣΠΑ από τον 12/2019) με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το νοσοκομείο , με σοβαρή οικονομική και
κοινωνική αντανάκλαση.

Όλα αυτά αφού έκλεισε την απογευματινή βάρδια τις Μονάδας Τεχνητού Νεφρού καθημερινά,
οδηγώντας πολλούς ασθενείς που εργάζονται σε ιδιωτική δομή.
Όλα αυτά αφού η ίδια ρεζιλεύτηκε όταν πέταξε στο δρόμο τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, για
να τις δικαιώσει το ΑΣΕΠ μετά από 1 εβδομάδα και να αναγκαστεί να τις επαναπροσλάβει στη συνέχεια..
Όλα αυτά αφού σε μια πρωτόγνωρη απόφαση, τιμώρησε 4 γιατρούς χωρίς να έχει προηγηθεί ΕΔΕ,
επειδή έτσι αποφάσισε μόνος του ο διοικητής ως άλλος Ναπολέων.. Μεταξύ των οποίων και τον καταξιωμένο
στην κοινωνία διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, του οποίου το όνομα δεν αναφέρονταν ούτε στην
καταγγελία.
Όλα αυτά αφού οι καταγγελίες για την πρόσληψη της φαρμακοποιού με μπλοκάκι έχουν οδηγήσει
την υπόθεση στο ελεγκτικό συνέδριο και τον επιλαχόντα φαρμακοποιό της λίστας των επικουρικών, να
κινείται δικαστικά..
Όλα αυτά αφού η μεγαλύτερη πανελλήνια προβολή τις διοίκησης, ήταν η δωρεά τις πορτρέτου του
πρωθυπουργού, στον πρωθυπουργό.... (ακόμα περιμένουμε τις 30 μόνιμες πρόσληψης γιατρών που
υποσχέθηκε τότε μέχρι το τέλος του 2020 ο υπουργός υγείας)..
Όλα αυτά και άλλα πολλά σε μόλις 1 χρόνο..
Η ομάδα υγείας ποτέ δε μείωσε το έργο των υγειονομικών του νοσοκομείου. Το αντίθετο,
αποτελείται από νοσοκομειακούς και ιδιώτες υγειονομικούς που δίνουν μάχη μέσα στην πανδημία όπως και
όλη η κοινωνία. Για την (αν)ικανότητα της διοίκησης του ΓΝΚ και του Υπουργείου Υγείας προβληματιζόμαστε,
και να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε οτιδήποτε απειλεί την Υγεία μας.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ με ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!
Προτείνουμε τα φλουριά να τα δώσετε στους γιατρούς του νοσοκομείου μας, που τους αφήσατε
χωρίς ενίσχυση.
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