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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς:
 Τα Μ.Μ.Ε.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Πατρών καταγγέλλουν την απαράδεκτη ενέργεια του Διοικητικού Διευθυντή 
κ. Βασίλη Δημόπουλου με εντολή του οποίου οι θυρωροί στην πύλη του 
νοσοκομείου κατέβασαν τα πανό που είχαν αναρτηθεί με αφορμή την 
επίσκεψη του υφυπουργού Υγείας κ. Παπαγεωργίου.

Τα δύο πανό, της Ε.Ι.Ν.Α. και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας είχαν 
αναρτηθεί έξω από το προαύλιο του νοσοκομείου. 

Δεν φτάνει που ο κ. Υπουργός δεν έχει τον διαθέσιμο χρόνο να επισκεφθεί 
ο ίδιος την Πάτρα ενώ στην συνάντηση με τον υφυπουργό είχαν προσκληθεί 
μόνο επίσημοι όπως η Ι.Μ. Πατρών, η τοπική Στρατιωτική Ηγεσία, βουλευτές 
(και τέως υποψήφιοι), και πολλοί άλλοι... συνήθεις επίσημοι αλλά όχι και οι 
εκπρόσωποι των νοσοκομειακών ιατρών. Παρατηρούμε επιπλέον και το 
γεγονός ότι οι παλιές τακτικές φίμωσης της όποιας διαμαρτυρίας λειτουργούν 
ακόμα!

Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά τις σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, την ανυπαρξία Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, τα μεγάλα κενά 
σε νοσηλευτικό, κυρίως, προσωπικό και τα διογκωμένα προβλήματα 
δυσλειτουργίας των νοσοκομείων. Αυτά όμως δεν μπορούσαν να εκφραστούν 
στον κ. Υφυπουργό καθ’ ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε μάλλον το εορταστικό 
κλίμα...

Καλά τα εγκαίνια, αλλά δεν μας λέει ο κ. Υπουργός και το πότε θα 
λειτουργήσουν τα νέα κτήρια και με τι προσωπικό. Εκτός κι αν πρόκειται να 
ακολουθήσουν τα πολλά παραδείγματα προηγούμενων εγκαινίων όπου οι 
κορδέλες κόπηκαν και οι μπάντες έπαιξαν αλλά οι μονάδες δεν λειτουργούν ή 
υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού.... 
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