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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Απάνηηζη ηης Γιοίκηζης ηοσ Γ.Ν. Υανίων ζε ανακοίνωζη
ηης Ένωζης Γιαηρών Δ..Τ. Ν. Υανίων ζτεηικά με ηο νέο Οργανιζμό ηοσ
νοζηλεσηικού ιδρύμαηος.»
Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ εηιηθξηλή ιύπε καο γηα ηνλ νιηζζεξό
δξόκν πνπ απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ε Έλσζε Γηαηξώλ ΕΣΥ (ΕΓΕΣΥ) Ν.
Φαλίσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηπαξαηεζεί κε ςεύδε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεη ε Δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ
ππεξεζηώλ Δεκόζηαο Υγείαο.
Με έθπιεμε δηαβάζακε ζηνλ ηνπηθό Τύπν ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΕΓΕΣΥ,
ε νπνία ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηξίηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ
κειώλ ηεο πνπ δηεμήρζε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2019, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ
πεξίπνπ 20 από ηνπο 242 γηαηξνύο κέιε ηεο Έλσζεο.
Σηελ αλαθνίλσζε γίλεηαη επαλεηιεκκέλσο ιόγνο γηα «ελ θξππηώ
δηαδηθαζία» πνπ αθνινύζεζε ε Δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζύληαμεο ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ πνπ πξόηεηλε ζην Υπνπξγείν
Υγείαο.
Η πξαγκαηηθόηεηα έξρεηαη όκσο λα δηαςεύζεη ηελ ΕΓΕΣΥ, θαζώο κε
έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ (θαηόπηλ ππόδεημεο
ηνπ Δηνηθεηή) ζηηο 02-02-2017 δεηήζεθε από ηνπο Δηεπζπληέο θαη ηνπο
Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνπο όισλ ησλ Τκεκάησλ λα θαηαζέζνπλ γξαπηώο ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ην λέν Οξγαληζκό.
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Σηελ πξόζθιεζε απηή αληαπνθξίζεθαλ –θαηαζέηνληαο γξαπηώο ηηο
πξνηάζεηο ηνπο- νη 31 από ηνπο 34 Δηεπζπληέο θαη Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνη
ησλ Τκεκάησλ ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ θαη ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά πξσηνθνιιεκέλα
έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ κειώλ ηεο ΕΓΕΣΥ πξνθεηκέλνπ λα «θξεζθάξνπλ»
ηε κλήκε ηνπο.
Θεσξνύκε όηη ε κλήκε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα αζζελήο,

θαζώο ηα

έγγξαθα απηά ηα παξνπζίαζε ν ίδηνο ν Πξόεδξνο ηνπ Επηζηεκνληθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίκαρεο ηξίηεο επαλαιεπηηθήο
ζπλέιεπζεο ηεο ΕΓΕΣΥ ζηηο 12 Μαξηίνπ 2019 ζηνπο 20 παξηζηάκελνπο
γηαηξνύο.
Τα ςεύδε όκσο ηεο ΕΓΕΣΥ –ζηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζεζπλερίδνληαη, θαζώο:
-1. Κάλεη ιόγν γηα «εμαθάληζε ηνπ Τνκέα Ιαηξηθήο Απεηθόληζεο»,
νπνίνο βέβαηα δελ εμαθαλίδεηαη αιιά ζπλελώλεηαη ζε έλαλ κε ηνλ
Εξγαζηεξηαθό Τνκέα.
-2. Κάλεη ιόγν γηα «εμαθάληζε ηεο Μνλάδαο Ομέσλ Αγγεηαθώλ
Εγθεθαιηθώλ Επεηζνδίσλ», ε νπνία ιεηηνπξγνύζε, ιεηηνπξγεί θαη ζα
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Νεπξνινγηθνύ Τκήκαηνο. Θα έπξεπε ηα κέιε ηεο
ΕΓΕΣΥ λα γλσξίδνπλ όηη όιεο νη Μνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην κηαο
θιηληθήο δελ απνηππώλνληαη ζηνλ Οξγαληζκό, όπσο άιισζηε ιεηηνπξγνύλ θαη
άιιεο Μνλάδεο ζην Γ.Ν. Φαλίσλ (π.ρ. Εξγαζηήξην Ύπλνπ. Τκήκα
Αθννκεηξίαο θ.ι.π.).
Άιισζηε, παξόκνην αίηεκα ίδξπζεο απηόλνκεο Μνλάδαο δελ έζεζε
νύηε ν θαζ’ ύιε αξκόδηνο Δηεπζπληήο ηνπ Νεπξνινγηθνύ Τκήκαηνο ζηελ
γξαπηή πξόηαζε πνπ θαηέζεζε γηα ην λέν Οξγαληζκό (θαη απηό ην
πξσηνθνιιεκέλν έγγξαθν ελλνείηαη όηη είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΕΓΕΣΥ).
-3. Η ΕΓΕΣΥ ζηελ αλαθνίλσζε θάλεη ιόγν γηα «ζπλεηδεηή κε
πξόβιεςε ζην λέν Οξγαληζκό γηα ηελ αύμεζε ησλ θιηλώλ Εληαηηθήο
Θεξαπείαο Ελειίθσλ».
Πιεξνθνξνύκε ηα κέιε ηεο ΕΓΕΣΥ όηη ζε όηη αθνξά ηελ Μνλάδα
Εληαηηθήο Θεξαπείαο, όρη κόλνλ δελ κέλεη ν ίδηνο αξηζκόο θιηλώλ (7), αιιά ν
λένο Οξγαληζκόο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα κε εζσηεξηθή θαηαλνκή ησλ θιηλώλ
ησλ Δηαηνκεαθώλ Τκεκάησλ λα απμεζνύλ ζε 10 νη θιίλεο ηεο ΜΕΘ. Μεηά από
εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή ηεο ΜΕΘ, απηή ε απόθαζε θαηαλνκήο ησλ θιηλώλ
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ήδε ελεθξίζε από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ θαηά ηελ ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 07 Μαξηίνπ 2019 θαη νη θιίλεο ηεο ΜΕΘ απμάλνληαη από
7 ζε 10.
Ωο Δηνίθεζε ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ, δηαβεβαηώλνπκε ινηπόλ ηελ Φαληώηηθε
θνηλσλία όηη κε ην λέν Οξγαληζκό δελ γίλεηαη θακία «εμαθάληζε»
ιεηηνπξγνύληνο Τκήκαηνο, Μνλάδαο ή Ιαηξείνπ ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ, αιιά
αληηζέησο πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζύζηαζεο ησλ παξαθάησ κνλάδσλ:
1. Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΕΘ) Παίδσλ.
2. Δεξκαηνινγηθήο.
3. Ελδνθξηλνινγηθήο.
4. Αγγεηνρεηξνπξγηθήο.
5. Παηδννξζνπεδηθήο.
6. Μεηααλαηζζεηηθήο Φξνληίδαο.
7. Σηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Φεηξνπξγηθήο.
8. Παηδνςπρηαηξηθήο.
Πξνηεξαηόηεηα ηεο Δηνίθεζεο απνηειεί ε ζηειέρσζε ησλ αλσηέξσ
λέσλ εηδηθώλ κνλάδσλ κε ην απαξαίηεην ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό
ώζηε λα ηεζνύλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ηαρύηεξν δπλαηόλ.
Τέινο ζα ζέιακε λα ζεκεηώζνπκε όηη ύζηεξα από δηάινγν κε ηνπο
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο θαη ηνπο Δηεπζπληέο θαη Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνπο
ησλ Τκεκάησλ ε Δηνίθεζε εληόπηζε 12 ζεκεία ηνπ λένπ Οξγαληζκνύ, ηα νπνία
όλησο ρξίδνπλ δηνξζώζεσλ.
Σε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γ.Ν. Φαλίσλ
(θαη όρη ζε επείγνπζα ζπλεδξίαζε όπσο ηζρπξίδεηαη ε ΕΓΕΣΥ) ζηηο 21
Ιαλνπαξίνπ 2019 ελέθξηλε απηέο ηηο αιιαγέο θαη ε απόθαζε ζηάιζεθε ζην
Υπνπξγείν Υγείαο, ώζηε λα ηξνπνπνηεζεί ην ζρεηηθό ΦΕΚ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ
ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ

3

