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• Τα ΜΜΕ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
Σας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις της σημερινής Γενικής Συνέλευσης 

των νοσοκομειακών γιατρών της Ε.Ι.Ν.Α. η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο 
αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. 

 
Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις ανεδαφικές και άνευ κοινής 

λογικής «αποφάσεις» για την μεταφορά της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. «Αγ. 
Ανδρέας» στο νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος με ταυτόχρονη λειτουργία του 
Τμήματος Επειγόντων στο Ταχύρυθμο του Γ.Ν. «Αγ. Ανδρέας» και την 
προβλεπόμενη διακομιδή ασθενών μεταξύ των διαφόρων νοσοκομείων με 
ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ (τα οποία φυσικά δεν επαρκούν) για τις όποιες εξετάσεις 
δύναται να απαιτηθούν. Η σύλληψη του σχεδίου αυτού  αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση κάποιων ολίγων χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν την επικινδυνότητα στην 
οποία θα εκτίθενται  οι διακομιζόμενοι ασθενείς αλλά στερείται και όποια ιατρική ή 
δεοντολογική υπόσταση αλλά αντικατοπτρίζει την γενικότερη εικόνα της Πολιτικής 
Υγείας η οποία χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, έλλειψη συντονισμού και 
γενικότερη αναξιοπιστία. Επίσης, ενημερώνουμε και προαναγγέλλουμε ότι 
σε περίπτωση που διαταχθεί η μεταφορά της Παθολογικής Κλινικής, οι 
γιατροί θα προχωρήσουν άμεσα σε απεργία.  

 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τις δεδουλευμένες 

εφημερίες από 1η Ιανουαρίου και μετά, ενώ από τα κονδύλια που εγκρίθηκαν και 
τα οποία αφορούν μόνο το πρώτο τετράμηνο του έτους, έχουν σταλεί μόνο το 45% 
των  ποσών που αναλογούν ανά νοσοκομείο καθιστώντας το αδύνατο να 
καταβληθούν δεδουλευμένα πέραν του Ιανουαρίου. Καταγγέλλοντας την 
ανευθυνότητα και τον εμπαιγμό οι νοσοκομειακοί γιατροί ξεκινούν 
κινητοποιήσεις από την Δευτέρα 4 Μαΐου με επίσχεση εργασίας από όλα 
τα τακτικά τους καθήκοντα.  

 
 
 

Για το Δ.Σ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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