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Έλα αθόκε επεηζόδην ζην ζήξηαι ηεο δηαξθνύο ππνβάζκηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο
(ΓΝΞ), έξρεηαη λα πξνζηεζεί κε ηε ζεκεξηλή απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ ΥΠΕαξρε θ. Πισκαξίηε
(https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A07%CE%9A%CE%9F%CE%A11%CE%9F-%CE%9D0%CE%98?inline=true)

λα δηαηεζεί επηθνπξηθόο γηαηξόο ηνπ Νεπξνινγηθνύ Τκήκαηνο ηνπ ΓΝΞ γηα θάιπςε ελεξγώλ
εθεκεξηώλ ηεο ππνζηειερσκέλεο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο (ΓΝΚ).
Πξάγκα πνπ κεζεξκελεπόκελν ζεκαίλεη όηη, κε ηα ξεπό κεηά ηηο εθεκεξίεο θαη ηηο ζπλερείο
κεηαθηλήζεηο, ζα απνπζηάδεη γηα πάλσ από κηζό κήλα από ηα θύξηα θαζήθνληά ηεο ζην ΓΝΞ.
Τε ζηηγκή κάιηζηα πνπ, θαιύπηεη ην θελό πνπ αθήλεη ε ζπλερηδόκελε γηα ηξίηε ρξνληά
απόζπαζε ηεο Επηκειήηξηαο, ε νπνία ελώ δηαηεξεί ηελ νξγαληθή ηεο ζέζε ζην ΓΝΞ,
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην «ΑΦΕΠΑ»! Κη ελώ ππήξρε άιιε πξνθαλήο, ινγηθή θαη
ξεαιηζηηθή ιύζε* γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ΓΝΚ, πξνθξίζεθε εθ λένπ ε νπζηαζηηθή
δηάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελόο θξίζηκνπ Τκήκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγία νιόθιεξνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο, ην νπνίν όζν ζα δηαξθεί ε πξναλαθεξόκελε απόθαζε, ζα ιεηηνπξγεί
κε ηνλ έλαλ από ηνπο ηξεηο δηνξηζκέλνπο ζ’ απηό γηαηξνύο.
Αλ ην παξαπάλσ ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ «επηζηξάηεπζε» ησλ Γεληθώλ Γηαηξώλ γηα λα
θαιύςνπλ θαηαρξεζηηθά ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο εηδηθεπνκέλσλ, θπξίσο όζνλ αθνξά ζηε
ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θάζε Ννζνθνκείνπ, ηνπ Τκήκαηνο Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, αιιά θαη
ηελ απαζθαιηζκέλε ρεηξνβνκβίδα ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ ππεξεηνύλησλ επηθνπξηθώλ
γηαηξώλ ζηηο 31/12/2015, αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη ε εθηίκεζε πεξί ηεο πνξείαο ζπξξίθλσζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο (ίζσο ηνπ θαιύηεξνπ, αλαιόγνπ κεγέζνπο, επαξρηαθνύ
Ννζνθνκείνπ παλειιελίσο πξν θξίζεο) ζε επίπεδα Κέληξνπ Υγείαο Αζηηθνύ Τύπνπ, ζε ιίγν
δελ ζα απέρεη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Γηα ηελ ώξα, ιππνύκαζηε πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απεπζπλζνύκε ζην κεγαιύηεξν
ζύκα απηήο ηεο ηζηνξίαο, ηνπο πνιίηεο ηνπ Ννκνύ Ξάλζεο θαη λα ηνπο ελεκεξώζνπκε όηη
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αθπξώζνπκε όια ηα πξνγξακκαηηζκέλα εδώ θαη θαηξό ξαληεβνύ
ζην Ταθηηθό Νεπξνινγηθό Ιαηξείν θαη ζην Νεπξνθπζηνινγηθό Εξγαζηήξην γηα ηνλ Οθηώβξην θαη
Ννέκβξην θαη κέρξη λενηέξαο.
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