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Θέμα: «Φαινόμενα κομματικού ρεβανσισμού, ευνοιοκρατίας, αδιαφανών
διαδικασιών και παλινόρθωσης λογικών σκληρού πελατειακού κράτους στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών».
Οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Μάρκου και Αθανασία (Σία)
Αναγνωστοπούλου κατέθεσαν ερώτηση στο πλαίσιο άσκησης Κοινοβουλευτικού
ελέγχου με θέμα την εργασιακή αναταραχή που προκαλείται στο νοσηλευτικό
προσωπικό του ΠΓΝΠ από τις αμφιβόλου νομιμότητας διοικητικές πράξεις που έχει
εκδώσει ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΓΝΠ, με τις οποίες μετακινεί συνεχώς
Τομεάρχες/Προϊστάμενες καίριων και νευραλγικών τομέων του Νοσοκομείου, σε
μία μάλιστα δύσκολη συγκυρία για τα υγειονομικά δεδομένα στη χώρα μας. Η

ερώτηση φέρει την υπογραφή 15 ακόμη Βουλευτών της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης.
Το προσωπικό του ΕΣΥ διαχρονικά, αλλά πολύ περισσότερο τα χρόνια της
κρίσης και τελευταία με την πανδημία, ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην ανάγκη για
καθολική και αξιόπιστη φροντίδα υγείας του πληθυσμού. Ο κομματικός
ρεβανσισμός, η ευνοιοκρατία, οι αδιαφανείς διαδικασίες και η παλινόρθωση
λογικών σκληρού πελατειακού κράτους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, έχουν
ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν οι νέες Διοικήσεις στα περισσότερα
νοσοκομεία της χώρας. Η τακτική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ακόμη και κατά τη
διάρκεια της μάχης με τη λοίμωξη covid-19.

Στα ήδη υπάρχοντα και ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, προστίθενται πλέον και οι διώξεις
δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες προκαλούν εργασιακή αναταραχή στο
νοσηλευτικό προσωπικό και δημιουργούν αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας στους
πολίτες για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας
Κοινός παρονομαστής: Η αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας,
η οποία, αντί να διορίσει Διοικητή στο ΠΓΝΠ και να ενισχύσει το επίπεδο της
διοικητικής ευρυθμίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της επαρκούς
χρηματοδότησης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, πορεύεται με μοναδική
πυξίδα το βόλεμα ημετέρων, με απώτερο στόχο τις πελατειακές σχέσεις και την
εξυπηρέτηση του ΝΔκρατικού «ιδανικού» της κομματοκρατίας. Με τις παραλείψεις
αυτές το νοσοκομείο παραμένει ακόμα ακέφαλο και η κοινωνία της Δυτικής
Ελλάδας παρακολουθεί τις μάχες παρασκηνίου με γαλάζιο φόντο, τον ακήρυχτο
εμφύλιο τοπαρχών Αχαΐας – Ηλείας – Αιτωλοακαρνανίας και τον
αλληλοσπαραγμό μεταξύ των εν ενεργεία βουλευτών και το πρωθυπουργικό
γραφείο.
Για να δείτε το κείμενο της ερώτησης κάντε κλικ εδώ

