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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαντήσεις από το Νοσοκομείο Καστοριάς στην Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.
Το τελευταίο διάστημα το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς δέχεται πολλαπλές και
επαναλαμβανόμενες επιθέσεις από εκπροσώπους της Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.
Οι επιθέσεις αυτές είναι άδικες και συκοφαντικές και βασίζονται σε ανύπαρκτα,
ανακριβή και ψευδή δεδομένα.
Δυστυχώς παρά τις αναλυτικές διευκρινήσεις που δόθηκαν, εμμονικά, συνεχίζουν.
Ενημερώνουμε :


Ουδέποτε κατά το πρόσφατο παρελθόν το Νοσοκομείο Καστοριάς έλαβε επίσημο
έγγραφο από την Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ.



Ο Διοικητής και τα υπηρεσιακά στελέχη δέχθηκαν όλους τους ενδιαφερόμενους
και μέλη του ΔΣ της Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ., συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που τους
απασχολούν και δόθηκαν όλες οι απαραίτητες απαντήσεις.



Σταθερή επιδίωξη της Διοίκησης είναι η ενίσχυση του Νοσοκομείου με
προσλήψεις προσωπικού. Στην πράξη όχι στα λόγια. Χωρίς κραυγές αλλά με
προγραμματισμό και σκληρή δουλειά.



Δεν έχει γίνει ουδεμία απόλυση ειδικευόμενου ιατρού μέχρι σήμερα, έχουν δοθεί
παρατάσεις σε όλους τους ειδικευόμενους που το επιθυμούσαν και εκ του νόμου
προβλέπεται, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις πολλαπλές. Τα παραπάνω
αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε ούτε υπάρχει πρόθεση, ούτε σχέδιο, ούτε συζήτηση
για απολύσεις ειδικευομένων. Το ακριβώς αντίθετο μάλιστα συμβαίνει.



Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν .Καστοριάς διέψευσε εγγράφως
ενώπιον του ΔΣ όσα σε αναφορές της, η Ε.Ι.Ν.ΔΥ.Μ. υποστηρίζει ότι ειπώθηκαν
από αυτόν. Το περιεχόμενο της δήλωσης είναι αυτολεξεί το παρακάτω: “Θέλω να
δηλώσω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έκανα συζήτηση με κανέναν σχετικά με την
ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων, πολύ περισσότερο για τους ειδικευομένους
ιατρούς που ζητάνε παράταση. Όπως επίσης ουδέποτε είπα ότι η Διοίκηση του
Νοσοκομείου δεν έχει λεφτά να τους πληρώσει (άλλωστε οι ειδικευόμενοι ιατροί
δεν πληρώνονται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου). Ως εκ τούτου όλα όσα
αναφέρονται στα διάφορα δημοσιεύματα είναι αναληθή. “



Οι ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου τετραπλασιάστηκαν σε 2,5 χρόνια. Από
6 (έξι) που υπηρετούσαν στο Νοσοκομείο Καστοριάς τον Ιανουάριο του 2020,
σήμερα υπηρετούν 24 (είκοσι τέσσερις). Αυτός ο αριθμός ειδικευομένων είναι
πρωτοφανής για τα δεδομένα της Καστοριάς. Οι νέοι ιατροί εμπιστεύονται πλέον το

Νοσοκομείο μας και αποτελούν ελπίδα για το μέλλον καθώς πολλοί από αυτούς θα
επιλέξουν μελλοντικά μόνιμη θέση στο νοσοκομείο ή τα ΚΥ της Καστοριάς.


Το Νοσοκομείο Καστοριάς έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό από
οποτεδήποτε στην ιστορία του. Το συνολικό προσωπικό του νοσοκομείου μας
ανέρχεται σε 387 εργαζόμενους, έναντι των 311 το 2020 και μέσα στο αμέσως
επόμενο διάστημα αναλαμβάνουν υπηρεσία άλλοι 6 μόνιμοι υπάλληλοι. Αύξηση
προσωπικού 26% σε 2,5 χρόνια!



Το νοσοκομείο Καστοριάς την τελευταία διετία προχώρησε σε αναβαθμίσεις
υποδομών και προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 2.285.000€, έχουν
δρομολογηθεί και υλοποιούνται σταδιακά έργα και προμήθειες άλλων 3.500.000€
και πρόσφατα υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη ΔΜ κ. Κασαπίδη μελέτη αξίας
2.000.000€ για την προσθήκη ορόφου και την λειτουργική βελτίωση κτιριακών
εγκαταστάσεων που μαζί με την κατασκευή της νέας πτέρυγας που σχεδιάζουμε
στο master plan του Νοσοκομείου, θα οδηγήσει τα επόμενα 1-4 χρόνια σε έργα
εκτιμώμενης αξίας 13.500.000€.



Το ύψος των ήδη υλοποιημένων έργων την τελευταία διετία είναι πολλαπλάσια
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό ολόκληρης της προηγούμενης πενταετίας
2014-2019.



Το ΓΝ Καστοριάς κινείται με θρησκευτική ευλάβεια στα πλαίσια του Συντάγματος
και της κείμενης νομοθεσίας και ελέγχεται και λογοδοτεί μόνο στην 3 η Υγειονομική
Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας και όποια θεσμοθετημένα, από την πολιτεία για
αυτό τον λόγο, όργανα.

Συνεπώς, ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις και οργάνωση κινητοποιήσεων επ΄αυτών,
έχουν ενδεχομένως άλλες σκοπιμότητες και εκθέτουν τους ίδιους στην κοινή γνώμη.
Τελικά όμως, με την επαναλαμβανόμενη οχληρή δράση τους στην πύλη και εντός του
χώρου του Νοσοκομείου, δρουν αντικοινωνικά και διαταράσσουν την ψυχική ηρεμία των
ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την
ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας και αποκατάστασης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

