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Θέμα:  “Συνάντηση της Δ.Ε. με τη διοικήτρια του Γ.Ν. Κορίνθου”

Το  προηγούμενο  διάστημα  έγινε  συνάντηση  της   ΔΕ  του  ΠΤ  Κορίνθου  μαζί  με  εκπρόσωπο  του
συλλόγου ιδιωτικών υπαλλήλων με την διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας για την ελλιπή λειτουργία του
Νοσοκομείου σε διάφορους τομείς,  αλλά και την παντελή έλλειψη απαραίτητων ειδικοτήτων, όπως
νευρολόγου και νευροχειρούργου, ενδοκρινολόγου, καθώς επίσης και τα βασικά κενά που υπάρχουν
στις  παραϊατρικές  ειδικότητες  (Φυσικοθεραπευτές,  Νοσηλευτές).  Συγκεκριμένα  για  των κλάδο μας,
αυτή την στιγμή εργάζεται μόνο μια συνάδελφος φυσικοθεραπεύτρια η οποία είναι με πρόγραμμα από
τον ΟΑΕΔ, καθώς η μόνιμη συνάδελφος απουσιάζει λόγω μεταπτυχιακού. Επίσης συζητήθηκε και το
θέμα του ΚΕΦΙΑΠ το οποίο υπολειτουργεί, ενώ θα μπορούσε να εργαστούν αρκετοί συνάδελφοι αλλά
και άλλες ειδικότητες, και να καλύψει αρκετές ανάγκες του νομού.

Η  εξήγηση  της  διοικήτριας  για  τα  παραπάνω  ζητήματα  βασιζόταν  στην  αδυναμία  να  προσληφθεί
προσωπικό  πέραν  του  επικουρικού,  αλλά  και  αυτό  στα  πλαίσια  που  επιτρέπει  ο  κλειστός  και
περιορισμένος προϋπολογισμός για τα Νοσοκομεία.  Επίσης,   για το ΚΕΦΙΑΠ παραδέχτηκε ότι  απλά
διατηρείται  σε  μια  στοιχειώδη λειτουργία,  αν  και  όπως είπε  υπάρχει  η  βούληση  να  αναβαθμιστεί.
Ακόμα,  στάθηκε  στο  γεγονός  ότι  η  έλλειψη  που  παρουσιάζεται  στους  φυσικοθεραπευτές  είναι
σημαντική και θα προσπαθήσει να προληφθούν κάποιοι σαν επικουρικοί το επόμενο διάστημα.

Το σίγουρο είναι ότι και με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό η κρατική χρηματοδότηση για την υγεία
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και η οποιαδήποτε εξαγγελία από την κυβέρνηση δεν μπορεί να
κρύψει αυτό το γεγονός.  Τα προβλήματα είναι  και  θα παραμείνουν μεγάλα,  ενώ και  όποιες θέσεις
εργασίας προκηρυχτούν θα είναι με ημερομηνία λήξης, όπως οι θέσεις που προκηρύχτηκαν από των
ΟΑΕΔ την Παρασκευή 23/11/2018 στις οποίες περιλαμβάνονται και για το ΚΕΦΙΑΠ Κορίνθου, οι οποίες
είναι για 12 μήνες, λες και μετά οι ανάγκες τελειώνουν.

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας
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