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 H κρίση στο Υγειονομικό σύστημα της χώρας μας βαθαίνει  καθημερινά ως 

απόρροια των εξοντωτικών δημοσιονομικών περιορισμών. Σε όλα τα επίπεδα 

παροχής Υγείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι ελλείψεις σε έμψυχο και 

άψυχο υλικό είναι δραματικές με αποτέλεσμα την οριακή λειτουργία των Μονάδων 

Υγείας, οι οποίες λειτουργούν χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού. 

Αφουγκραζόμενοι ως Ιατρικός Σύλλογος τα προβλήματα που προκύπτουν στις 

δομές των νησιών μας και μετά από την συνάντηση μας με τον νέο Διοικητή του 

Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου κ. Δημουλιό Δημήτριο κατά  την συνεδρίαση του 

Δ.Σ  την Τετάρτη 28/2/2018 καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα και αποφάσεις: 

 

1. Το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο λόγω των επικείμενων αποχωρήσεων 

(συνταξιοδότηση δύο συναδέλφων Παθολόγων και ενός Ακτινοδιαγνώστη) 

κινδυνεύει με περαιτέρω υποστελέχωση και υποβάθμιση της λειτουργίας του 

και των παρεχομένων υπηρεσιών του. 

2.Εν όψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου οι ανάγκες στελέχωσής του 

είναι επιβεβλημένες καθώς καλύπτει υγειονομικά ένα σημαντικό τμήμα του 

νησιού. 

3.Το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ,όσο προσπάθειες και 

να καταβάλλει είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ  με δύο τουλάχιστον ειδικευμένους Παθολόγους και ένα 

Ακτινοδιαγνώστη σε πρώτη φάση και βέβαια με περαιτέρω στελέχωση και 

αναβάθμιση του ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και στις ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας. 

Αν οι αρμόδιοι Φορείς ( Υπουργείο και 6η ΥΠΕ) δεν κινητοποιηθούν και δεν 

προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες εντός του τρέχοντος μηνός, φοβούμαστε ότι   το 

Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο θα οδηγηθεί σε αναστολή της λειτουργίας του. 

Η περιοχή της Πάλλης έχει ανάγκη και δικαιείται μια αξιόπιστη και πλήρως 



στελεχωμένη Μονάδα Υγείας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες 

της. 

Ο ΙΣΚ θα στέκεται δίπλα στους συναδέλφους ιατρούς ,το νοσηλευτικό 

προσωπικό και τις προσπάθειες του διοικητή του Μαντζαβινατείου και θα 

κοινοποιήσει στους αρμόδιους φορείς τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του. 

Σκοπός και μέλημα μας είναι η αξιόπιστη παροχή υγείας στους  κατοικούς και 

επισκέπτες των νησιών μας. 

Tέλος ας αποδείξουμε στους δωρητές των νοσοκομείων μας αλλά και στους 

εν δυνάμει δωρητές ότι είμαστε ικανοί ως Κράτος και ως κοινωνία αν όχι να 

αναβαθμίσουμε τουλάχιστον να λειτουργήσουμε αξιοπρεπώς και με αξιοπιστία τις 

όποιες  δωρεές τους. 
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