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ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

 

 
Με λύπη είδαμε το προηγούμενο διάστημα στα ΜΜΕ των Χανίων δημοσιεύματα με καταγγελίες πολιτών 
για την κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στα ΤΕΠ και τις κλινικές Covid του νοσοκομείου 
μας, όπου περιγραφόταν περιστατικά που η κύρια αιτία τους βρίσκεται στην διαρκή έλλειψη επαρκούς 
ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού για την λειτουργία του νοσοκομείου μας.  
Αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο στην κοινωνία των Χανίων, διότι  τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας 
του "νέου" Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (εν έτει 2001(!!))  έως σήμερα έχει επανειλημμένα επισημανθεί 
στους υπεύθυνους των διοικήσεων της 7.ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας τόσο από τους εργαζόμενους , 
όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, αλλά πέραν από πολλών υποσχέσεων ο εγκλωβισμός ιατρών και 
νοσηλευτών σε ένα ασφυκτικό δυσλειτουργικό περιβάλλον εργασίας καλά κρατεί....και οι υπεύθυνοι 
πηγαινοέρχονται, υπόσχονται και ο μέσος πολίτης παρακολουθεί και αδιαφορεί σαν να μην τον αφορά η 
τύχη της μοναδικής δευτεροβάθμιας δημόσιας νοσηλευτικής δομής του νομού!   
Με την έλευση όμως της πανδημίας τα πράγματα άλλαξαν  και η δομή αποκτά για όλους πλέον έντονο 
ενδιαφέρον ως το μοναδικό σημείο νοσηλείας  περιστατικών Covid19 ,καθότι καλείται να σηκώσει το 
πρόσθετο βάρος των περιστατικών με ανάπτυξη νέων  τμημάτων Covid ( ΤΕΠ , κλινικών και ΜΕΘ ) και 
Εμβολιαστικά Κέντρα ενηλίκων και παιδιών, χωρίς όμως να ενισχύεται ουσιαστικά με επιπλέον επαρκές 
προσωπικό για αυτά, αλλά κυρίως χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον κουρασμένο και αποδεκατισμένο, 
συγχωνεύοντας υπάρχουσες κλινικές για να αναπτυχθούν οι καινούργιες (απλές και ΜΕΘ) και με 
αποσπάσεις προσωπικού από τα Περιφερειακά Ιατρεία του νομού για να εγγυηθεί η βασική λειτουργία 
τους......δεν επαρκούν όμως οι κινήσεις αυτές και γι΄αυτό καλούνται ιατροί των λοιπών τμημάτων να 
καλύψουν τις εφημερίες ....και πάλι δεν φτάνουν ...και παρατείνονται συμβάσεις ιατρών προς συντ/δότηση, 
προσλαμβάνονται συνταξιούχοι ιατροί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αναζητούνται και ιατροί του 
ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών μονάδων να συνδράμουν.....!! 
Την ίδια στιγμή η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ, υπεύθυνη για την λειτουργία των νοσοκομείων, περιορίζεται 
στην εκ του μακρόθεν εκτίμηση της κατάστασης , για την οποία η μοναδική λύση μοιάζει να είναι 
περαιτέρω αποσπάσεις προσωπικού από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του νομού Χανίων για την 
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί εκεί περισσσεύουν (;;;).....Το γεγονός ότι την περίοδο  έξαρσης 
της πανδημίας στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο ( Βενιζέλειο και ΠΑΓΝΗ ) στις κλινικές νοσηλείας Covid η 
αναλογία είναι 1 ιατρός ανά 7 νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ εδώ δεν φτάνουν να καλύψουν την βασική 
λειτουργία  μίας εκ των δύο κλινικών, δεν μοιάζει να προξενεί ερωτηματικά...!!! 
Ακόμα και κατά την μοναδική διαδικτυακή συζήτηση από ανάληψη καθηκόντων της στην διοίκηση της 
ΥΠΕ έως σήμερα, την οποία και ζητήσαμε επειγόντως τέλη Φεβρουαρίου 2022 για αναζήτηση λύσης στα 
οξυμένα πλέον προβλήματα των κλινικών Covid του νοσοκομείου ( παντελή αδυναμία κάλυψης εφημεριών 
Μαρτίου ) , επισημάναμε  ότι  η αποψίλωση της ΠΦΥ, δημόσιου ( Π.Ι., ΤΟΜΥ, Κ.Υ.) και ιδιωτικού τομέα 
(ιατρεία)  δεν συνιστούν λύση και οι όποιες προτάσεις έγιναν από μέρους μας για άμεση εξοικονόμηση 
προσωπικού ( μεταφορά του εμβολιαστικού κέντρου ενηλίκων στο “ΜΕΓΑ Εμβολιαστικό Κέντρο” του ΝΝΚ, 
όπου είναι εφικτό απόσπαση από άλλα νοσοκομεία της ίδιας ΥΠΕ, άμεση πρόσληψη προσωπικού με την 
ισχύουσα νομοθεσία λόγω πανδημίας) καθώς και επίσπευση προκήρυξης μόνιμου προσωπικού που 
εκκρεμεί στο Υπουργείο δεν ευόδωσαν.  
Η κατάσταση παραμένει πιο ασφυκτική από ποτέ και για όλα "φταίνε" οι εργαζόμενοι, ιατροί, νοσηλευτές 
,κ.α..... 
Όχι κυρίες και κύριοι ! Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων έχει 
προσφέρει διαχρονικά και τώρα και με το παραπάνω τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες που μπορούσαν, 
δεδομένων των αντίξοων συνθηκών και προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά σε 
ένα νοσοκομείο με διαχρονικές ελλείψεις προσωπικού , που εφημερεύει καθημερινά, που καλύπτει και το 
νοσοκομείο του όμορου νομού σε ότι χρειαστεί και που λόγω και της συνδρομής των μονάδων της ΠΦΥ 
(δημοσίων και ιδιωτικών) απέφυγε έως σήμερα την ολοκληρωτική του κατάρρευση , γιατί αυτά είναι που 
λειτουργούν  ως ανάχωμα καθ΄ όλο το διάστημα της πανδημίας και την εμποδίζουν !! Και πάλι στέκεται 
αφημένο από την Πολιτεία στην τύχη του, γιατί είναι απλά ένα νοσοκομείο "της περιφέρειας" και πρέπει να 
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στηριχθεί "το κέντρο";; Μόνο που και την "περιφέρεια" την κατοικούν άνθρωποι και έχουν τα ίδια 
συνταγματικά δικαιώματα με τους υπόλοιπους....!!!  
 
Τι έχει να πει για τα παραπάνω το Υπουργείο Υγείας; Θα συνεχίζει να τηρεί "σιγήν  ιχθύος " ή  μήπως η 
Υφυπουργός Υγείας που θα έρθει στα Χανιά για να παραστεί στην παρέλαση, όπως ενημερωθήκαμε από τα 
ΜΜΕ,  έχει σκοπό να μας κάνει την έκπληξη ........;;; 
Κυρία Υπουργέ, επειδή ως ιατρός που είστε γνωρίζεται από πρώτο χέρι προβλήματα και παθογένειες του 
ΕΣΥ και ότι η Υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που καλούμαστε να διαφυλάξουμε ως λειτουργοί της, σας 
προσκαλούμε δημοσίως να δράττεστε της ευκαιρίας  όχι μόνο να παρευρεθείτε στην παρέλαση, αλλά να 
διαθέσετε και ένα 3ωρο για να ενημερωθείτε από τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων και τους λοιπούς ντόπιους 
υγειονομικούς φορείς για την πραγματική κατάσταση του Νοσοκομείου και της ΠΦΥ Χανίων, ώστε να 
έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη για την  κατάσταση των υγειονομικών μονάδων της Κρήτης.   

 

 
                                                        Για το Δ/ Σ                         

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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