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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Η υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας

από το μοναδικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, με απόλυτη ευθύνη
των κυβερνώντων σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο,

συνεχίζεται ακάθεκτη και φαίνεται να μην έχει τέλος

Οι πρόσφατες κυνικές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία και το «νέο ΕΣΥ »,
κυριολεχτικά,  μας  έκαναν  να  «παγώσουμε».  Οι  εξαγγελίες  αυτές,  όχι  μόνο  δεν  αναιρούν  την  ήδη
εκτεταμένη εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος αλλά αντίθετα την ενισχύουν και τη βάζουν
στην κούρσα του ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα της Υγείας. Όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν και δεν
ενισχύουν  το  ΕΣΥ  με  τις  απαραίτητες  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού  αλλά  οδηγούν  το  δημόσιο
σύστημα  υγείας  σε  παραπέρα  υποβάθμιση.  Όχι  μόνο  δεν  χρηματοδοτούν  επαρκώς  το  ΕΣΥ  αλλά
περικόπτουν επιπλέον τις ήδη κουτσουρεμένες δαπάνες για την Δημόσια Υγεία. Ακόμη ανοίγουν διάπλατα
τις πόρτες του δημόσιου συστήματος υγείας στους ιδιώτες, ενώ με το κλείσιμο δημόσιων δομών υγείας
και  τις  συμπτύξεις  κλινικών  και  τμημάτων  ή  και  το  οριστικό  κλείσιμό  τους  εξαναγκάζουν  τα  λαϊκά
στρώματα να αναζητήσουν στον ιδιωτικό τομέα υγείας λύση στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν
πληρώνοντας βέβαια αρκετά ακριβά προς τούτο.

Δεν  περιμέναμε,  όμως,  πως  οι  εξαγγελίες  αυτές  θα  εύρισκαν  ταχύτατη  εφαρμογή  στο  Γενικό
Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στο μοναδικό δηλ. νοσοκομείο του νησιού που εξυπηρετεί 120.000 χιλιάδες
μόνιμους κατοίκους και πολλαπλάσιους επισκέπτες τους μήνες τουριστικής αιχμής. Έτσι με την εξαγγελία
των  μέτρων  για  το  «νέο  ΕΣΥ»  η  διοίκηση  του  Νοσοκομείου  -με  τη  σύμφωνη  ασφαλώς  γνώμη  της
κυβέρνησης-  προχώρησε  στο  κλείσιμο  των  τακτικών  εξωτερικών  ιατρείων  του  Νοσοκομείου,  στην
σύμπτυξη  της  Πνευμονολογικής  Κλινικής  με  την  Παθολογική  Κλινική  και  την  μεταφορά  των
πνευμονολόγων  γιατρών  στη  κλινική  covid.  Ακόμη  ζήτησε  την  παραπέρα  μείωση  των  χειρουργικών
επεμβάσεων κατά 70%. Και όλα αυτά με αφορμή την έξαρση της πανδημίας. Ουσιαστικά προχωρούν στη
μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας --του μοναδικού νοσοκομείου –επαναλαμβάνουμε--
του νησιού που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο— σε Νοσοκομείο μιας νόσου. Αντί
να ζητήσουν την γενναία χρηματοδότηση του νοσοκομείου,  την πλήρωση όλων των κενών οργανικών
θέσεων, την άμεση επιστροφή όλων των υγειονομικών που τέθηκαν σε αναστολή, αλλά. και στη άμεση
επίταξη  των  ιδιωτικών  δομών  υγείας,  συνεχίζουν  να  προβαίνουν  σε  απαράδεχτες  ενέργειες  που
μαθηματικά καταβαραθρώνουν το επίπεδο των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών υγείας προς τους
κατοίκους της Κέρκυρας αλλά και προς τους επισκέπτες της. 

Τα τελευταία αυτά μέτρα σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων «ανθυγιεινών» μέτρων που πάρθηκαν
προηγούμενα  (αλλαγή  --  τουλάχιστο  2  φορές--  προς  το  δυσμενέστερο  του  οργανογράμματος  του
νοσοκομείου, ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις της διοίκησης στο επιστημονικό έργο των γιατρών, εκφοβιστικές
κλήσεις σε απολογία και άδικες τιμωρίες προς παραδειγματισμό συνδικαλιστών και άλλων εργαζομένων,
παραχώρηση  του  αξονικού  τομογράφου  16  τομών  του  Γ.Ν.  Κέρκυρας  στο  Π.Γ.Ν.  Ιωαννίνων  κλπ.)
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ουσιαστικά επιφέρουν το χαριστικό κτύπημα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας σαν
του μοναδικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος προσφοράς Β΄ βάθμιας περίθαλψης στο νησί μας.

Η κυβερνητική πολιτική έχει μετατρέψει αρκετά νοσοκομεία στη χώρα μας σε νοσοκομεία μιας νόσου
(αντιμετώπισης της covid) με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες για το σύνολο των ασθενών. Στις μεγάλες
πόλεις υπάρχει μια μικρή ελπίδα να αντιμετωπισθεί το, άσχετο με την πανδημία, πρόβλημα υγείας που
αντιμετωπίζει ο ασθενής σε άλλο νοσοκομείο της ίδιας πόλης.

Στη Κέρκυρα ,όμως, για πάρα πολλούς λόγους που σχετίζονται με την νησιωτικότητα της αυτό είναι
αδύνατο να συμβεί.  Και μόνο η σκέψη για κάτι τέτοιο αποτελεί έγκλημα. Το κλείσιμο των εξωτερικών
ιατρείων του Νοσοκομείου αποτελεί έγκλημα επίσης. Γιατί που αλήθεια θα παρακολουθούνται (follow-
up )  οι  χιλιάδες  χρονίως  πάσχοντες  ασθενείς  ;  Που  θα  παρακολουθούνται  μετεγχειρητικά  οι
χειρουργημένοι  ασθενείς  που  βγαίνουν  από  το  νοσοκομείο  τη  1η ή  τη  2η μετεγχειρητική  ημέρα;  Θα
αποστέλλονται όλοι αυτοί στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων; Δεν αρκεί στους διάφορους «αρμόδιους» ο
ήδη μεγάλος αριθμός ασθενών από την Κέρκυρα που αναγκαστικά «μεταναστεύουν» στα Ιωάννινα για
προβλήματα υγείας που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στη Κέρκυρα και  θέλουν να τον αυξήσουν
ακόμη περισσότερο;

Και κάτι ακόμη: Όσο κι αν ψάξαμε τη βιβλιογραφία δεν βρήκαμε σε ολόκληρο τον κόσμο νοσοκομείο
ανάλογο  προς  το  νοσοκομείο  της  Κέρκυρας  που  να  λειτουργεί  χωρίς  εξωτερικά  ιατρεία.  Για  τον
απλούστατο λόγο ότι δεν νοείται Γενικό Νοσοκομείο χωρίς εξωτερικά ιατρεία και follow-up των ασθενών.

ΕΠΕΡΩΤΟΝΤΑΙ η κα Περιφερειάρχης και η αρμόδια κα Αντιπεριφερειάρχης την οποία μάλιστα σε πολύ
πρόσφατη συνάντησή τους ο διοικητής του Νοσοκομείου την ευχαρίστησε με τα εξής λόγια «… Χάρηκα
ιδιαίτερα για την συνάντηση με την κ. Ανδριώτη, την ευχαριστώ για την θετική της στάση και θεωρούμε
βέβαιη την στήριξη της Περιφέρειας στο Νοσοκομείο μας…»
1. Ενημερώθηκαν  για  τα  τελευταία  απαράδεχτα  μέτρα  της  διοίκησης  του  Νοσοκομείου  της

Κέρκυρας που ουσιαστικά καταφέρνουν το χαριστικό κτύπημα στη λειτουργία του σαν Γενικό
Νοσοκομείο;

2. Συμφωνούν με τα μέτρα αυτά;
3. Αν όχι,  σε  τι  ενέργειες  προτίθενται  να  προβούν  για  να  ανακληθούν  τα  «ανθυγιεινά»  αυτά

μέτρα;
4. Σε ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να προβούν ώστε να πληρωθούν άμεσα οι κενές οργανικές

θέσεις,  τουλάχιστον,  του  «κουτσουρεμένου»  οργανογράμματος  του  νοσοκομείου;  Για  να
υπάρξει γενναία χρηματοδότηση προς το νοσοκομείο από τη κυβέρνηση;
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