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Προς  

• Την 6η Υ.Πε. 
• Τα Μ.Μ.Ε. 
• Τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς 

 
Η Ε.Ι.Ν.Α. καταγγέλλει την αβίαστη προχειρότητα του Υπουργείου Υγείας 

και της 6ης Υ.Πε. στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων που όχι μόνο δεν λύνουν υπαρκτά 
προβλήματα αλλά δημιουργούν άλλα και σημαντικότερα. 

 
Συγκεκριμένα, χθες (2/12/2009) το ΥΥΠΚΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου όπου 

αναφέρεται στο πρόβλημα έλλειψης παιδιάτρου στην Ιθάκη και καταλήγει ότι «το 
πρόβλημα επιλύεται αφού αποσπάται παιδίατρος για την άμεση κάλυψη των αναγκών 
του Κέντρου Υγείας Ιθάκης». 

 
Ο παιδίατρος που αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση όμως είναι ένας από 

τους εξής τρεις επικουρικούς παιδίατρους : ένας παιδολοιμοξιολόγος που έχει 
τοποθετηθεί στο ΕΚΑΒ λόγω της πανδημίας, μία παιδίατρος που έχει τοποθετηθεί 
προκειμένου να καλυφθούν οι εφημερίες της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ κι 
ένας παιδίατρός που έχει τοποθετηθεί προκειμένου να καλύπτεται εφημεριακά η 
Μονάδα Νεογνών του ΠΓΝΠ. Είναι σαφέστατο ότι ουδείς εκ των τριών δεν δύναται 
να αποσπασθεί από την θέση όπου έχει τοποθετηθεί αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε την 
αδυναμία εφημεριακής κάλυψης της Παιδιατρικής Κλινικής ή της Μονάδας Νεογνών 
όπου η έλλειψη έστω και ενός γιατρού οδηγεί στην αδυναμία εφημέρευσης και 
επακολούθως στην διακοπή λειτουργίας! Αντίστοιχα, ο παιδολοιμοξιολόγος έχει 
τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη θέση και για συγκεκριμένο λόγο στο ΕΚΑΒ. 

 
Κατανοούμε το πρόβλημα που υπάρχει στην Ιθάκη και καλούμε το Υπουργείο 

να τοποθετήσει εκεί παιδίατρο (ή παιδίατρους) από την κατάσταση των εν αναμονή 
επικουρικών γιατρών και να αποφευχθεί η αναστολή λειτουργίας των 
προαναφερθέντων (κλινική και μονάδα) που λειτουργούν με απόλυτα οριακή 
στελέχωση και με το φιλότιμο των απλήρωτων γιατρών τους. 

 
Η Ε.Ι.Ν.Α. έχει καταγγείλει και στο πρόσφατο παρελθόν την τακτική της 6ης 

Υ.Πε. να μετακινεί γιατρούς από τις οργανικές τους θέσεις (οι οποίες μένουν 
ακάλυπτες) προκειμένου να καλύψει κενά σε άλλες υγειονομικές μονάδες αλλά η 
Υ.Πε. επιμένει στην τακτική της να δημιουργεί εντονότερα προβλήματα λειτουργίας 
επιδεικνύοντας μια εντυπωσιακή ανικανότητα στην διαχείριση προβλημάτων. 

 
                       

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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