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Θζμα: ΄΄Αλικειεσ ςχετικά με τθν διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ του Covid-19 από τθν ΝΜ 
Γιαννιτςών΄΄ 
  
  
Εν μζςω τθσ μεγαλφτερθσ παγκόςμιασ υγειονομικισ κρίςθσ που δοκιμάηει τισ αντοχζσ 
και τα όρια των υςτθμάτων Τγείασ και του ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο όπωσ βζβαια και ςτθ χϊρα μασ, κλιβερι εντφπωςθ και εφλογεσ 
απορίεσ προκαλοφν κάποιεσ ¨φωνζσ¨ ςτο Νομό μασ, που κζλουν να εμφανίςουν μια 
ανακριβι και απαξιωτικι εικόνα για τθν ετοιμότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ ΝΜ 
Γιαννιτςϊν ςτθ διαχείριςθ των περιςτατικϊν του Covid-19. 
 
Είναι οι ¨φωνζσ¨ εκείνων που, ςτθν περιοχι με το αναλογικά υψθλότερο 
επιδθμιολογικό φορτίο ςτθ χϊρα, με καταςκευαςμζνα ¨ςτοιχεία¨ και κατευκυνόμενθ 
παραπλανθτικι ¨ενθμζρωςθ¨ είναι προφανζσ ότι επιδιϊκουν να υπθρετιςουν 
ςυμφζροντα και ςτόχουσ. 

  
Δυςτυχϊσ γι’ αυτοφσ, τα πραγματικά ςτοιχεία τουσ διαψεφδουν: 

  
H NM Γιαννιτςϊν, αμζςωσ μετά τον οριςμό τθσ ωσ COVID Νοςοκομείο και 
ανταποκρινόμενθ ςτθν κριςιμότθτα των περιςτάςεων, επεξεργάςτθκε ςυγκεκριμζνο 
πλάνο και προετοιμάςτθκε εγκαίρωσ για τθν υποδοχι και νοςθλεία κετικϊν 
περιςτατικϊν. 
Κατόπιν ςχετικϊν ειςθγιςεων του Επιςτθμονικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου και 
τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων προζβθ ςτθ διαμόρφωςθ χϊρου νοςθλείασ 



φποπτων περιςτατικϊν, επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων, κακϊσ και Μονάδασ Εντατικισ 
Θεραπείασ (ΜΕΘ) Covid-19 για τθν καλφτερθ κάλυψθ ςε κεραπευτικό επίπεδο, 
διατθρϊντασ διακριτό χϊρο υποδοχισ και διαλογισ περιςτατικϊν, αναλόγωσ τθσ 
ςοβαρότθτάσ τουσ. 
 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςι του, βαςίςτθκε ςτα προβλεπόμενα Τγειονομικά 
Πρωτόκολλα Αςφάλειασ και μζτρων προςταςίασ από τθν μεταδοτικότθτα του ιοφ, 
ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθ κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του προςωπικοφ, με 
τθν αυςτθρι τιρθςθ όλων των προβλεπόμενων μζτρων προςταςίασ κατά ενδεχόμενθσ 
διαςποράσ. Σο πιςτοποιοφν δε αυτό, πρόςφατοι ζλεγχοι από τθν Διεφκυνςθ Δθμόςιασ 
Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ (15-07-2020), από τθν Εξειδικευμζνθ Ομάδα Ελζγχου 
Λοιμϊξεων  τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. (29-09-2020) και από τθν αναφορά του Επόπτθ Δθμόςιασ 
Τγείασ με τθν ζναρξθ υποδοχισ και διαχείριςθσ περιςτατικϊν, κατά τουσ οποίουσ  δεν 
εντοπίςτθκε κανζνασ κίνδυνοσ αναφορικά με τθν χριςθ των ςυγκεκριμζνων χϊρων 
όπωσ και με τον τρόπο διαχείριςθσ και μεταφοράσ των αςκενϊν.   
 
Ακόμθ, θ NM Γιαννιτςϊν ιδθ από τον Φεβρουάριο του 2020 προνόθςε και διοργάνωςε 
ςχετικζσ εκπαιδεφςεισ προςωπικοφ ςχετικά με χριςθ μζτρων προςταςίασ και 
διαχείριςθσ περιςτατικϊν κετικϊν ςτον ιό ενϊ, επιπλζον, και πάντα ςε ςυνεργαςία με 
το Τπουργείο Τγείασ και τθν Διοίκθςθ τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. εξαςφάλιςε και παρζλαβε ςε 
ταχφτατο χρόνο τον μεγαλφτερο αρικμό ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ αναπνευςτικισ 
βοικειασ αςκενϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Νοςοκομείου Γιαννιτςϊν (1993), 
για τθν πλιρθ ιατρικι υποςτιριξθ αςκενϊν που χριηουν νοςθλείασ από Cοvid 19. 
 
Επίςθσ, κατόπιν ςυντονιςμζνων ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ Νοςοκομειακισ Μονάδασ 
Γιαννιτςϊν και τθσ Διοίκθςθσ τθσ 3θσ Τ.ΠΕ Μακεδονίασ, και προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν οι επείγουςεσ ανάγκεσ που προζκυψαν μετά το ξζςπαςμα τθσ 
πανδθμίασ, το τελευταίο εξάμθνο ζχουν προςλθφκεί: 
  

·        Πζντε μόνιμοι ιατροί Ε..Τ. με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 
     Δφο (2) ιατροί ειδικότθτασ Ιατρικισ Βιοπακολογίασ 
     Ζνασ (1) ιατρόσ ειδικότθτασ Αναιςκθςιολογίασ 
     Ζνασ (1) ιατρόσ ειδικότθτασ Ορκοπαιδικισ 
     Ζνασ (1) ιατρόσ ειδικότθτασ Παιδιατρικισ 
     (Ζχουν προκθρυχκεί ακόμθ δφο  κζςεισ μόνιμου Ιατρικοφ προςωπικοφ) 
     Ενόσ (1) ιατροφ ειδικότθτασ Χειρουργικισ 
     Ενόσ (1) ιατροφ ειδικότθτασ Πακολογικισ Ογκολογίασ) 
  

·        Ζνασ (1) επικουρικόσ ιατρόσ ειδικότθτασ Καρδιολογίασ 
·        Εβδομιντα ζνα (71) άτομα λοιπό επικουρικό προςωπικό με  τισ 
παρακάτω ειδικότθτεσ: 

     Δεκαοκτϊ (18) άτομα ειδικότθτασ ΔΕ Βοθκϊν Νοςθλευτικισ 
     Είκοςι δφο (22) άτομα ειδικότθτασ ΣΕ Νοςθλευτικισ 



     Δεκατζςςερα(14) άτομα ειδικότθτασ ΤΕ Βοθκϊν Τγειονομικοφ προςωπικοφ 
     (10  Βοθκϊν καλάμου και 4 Μεταφοράσ αςκενϊν) 
     Σρία (3) άτομα ειδικότθτασ ΔΕ Εμφανιςτϊν χειριςτϊν 
     Σζςςερα(4) άτομα ειδικότθτασ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων 
      Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ ΣΕ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν 
      Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ ΣΕ Πλθροφορικισ 
      Σζςςερα (4) άτομα ειδικότθτασ ΤΕ Σραπεηοκόμων 
      Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ ΣΕ Ραδιολογίασ –Ακτινολογίασ 
      Ζνα (1) άτομο ειδικότθτασ ΤΕ Φφλακασ 
      Δφο (2) άτομα ειδικότθτασ ΤΕ Γενικϊν κακθκόντων 
 
Σο Νοςοκομείο, για τθν κάλυψθ των εφθμεριακϊν αναγκϊν του ζχει ακόμθ 
εξαςφαλίςει τθ μετακίνθςθ από Πρωτοβάκμιεσ Δομζσ Φροντίδασ Τγείασ των εξισ: 
      Οκτϊ  (8) ειδικευμζνων Ιατρϊν 
      Σεςςάρων (4) ΣΕ Νοςθλευτϊν 
      Μίασ (1) επιςκζπτριασ Τγείασ 
  
Σο προςωπικό τθσ ΝΜ Γιαννιτςϊν ζχει επιδοκεί – και ςυνεχίηει – ςε ζναν τιτάνιο 
αγϊνα ϊςτε να μθν μείνει κανείσ αςκενισ δίχωσ τθν απαραίτθτθ ιατρικι φροντίδα 
τθρϊντασ αυςτθρά τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που, άλλωςτε, ουδζποτε 
ζλειψαν. Οι οποιεςδιποτε υποβολιμαίεσ ¨φωνζσ¨ ανικουν ςε αυτοφσ που, για 
¨περίεργουσ¨ λόγουσ και από τθν πρϊτθ ςτιγμι δεν ικελαν να διαμορφωκεί 
κλινικι Covid 19 και ΜΕΘ Covid 19 ςτα Γιαννιτςά, χωρίσ να αναλογιςτοφν τισ 
δραματικζσ ςυνζπειεσ από το προβλεπόμενο εδϊ και καιρό δεφτερο και πιο επικίνδυνο 
κφμα τθσ πανδθμίασ. Επικαλοφνται ¨ιδιότθτεσ¨ κατά το δοκοφν και αρνοφνται να 
αναλάβουν τισ δικζσ τουσ ευκφνεσ, όταν όλοι οφείλουμε να είμαςτε ςτρατιώτεσ ςτθν 
μάχθ κατά του ιοφ και κανζνασ δεν δικαιοφται να διαχωρίηει τθν κζςθ του. 
 
Όταν από τισ 26 Οκτωβρίου ςε 1817 ελζγχουσ βρζκθκαν 620 κετικοί αςκενείσ 
επιβεβαιϊνοντασ το υψθλό επιδθμιολογικό φορτίο που ζχει διαμορφωκεί ςτθν 
περιοχι τθσ Πζλλασ, εφκολα μπορεί κανείσ να αναλογιςτεί τι κα είχε ςυμβεί αν δεν 
υπιρχε θ προετοιμαςία αλλά και θ ανκεκτικότθτα που επζδειξε θ ΝΜ Γιαννιτςϊν. Σθν 
ςτιγμι που θ ΠΕ Πζλλασ εμφανίηεται ωσ περιοχι με τα υψθλότερα επιδθμιολογικά 
ςτατιςτικά ςτθν χϊρα, θ ΝΜ Γιαννιτςϊν ζχει επιδείξει τθν αναγκαία ετοιμότθτα χάρθ 
ςτθν οποία καλφπτει υγειονομικά τθν ευρφτερθ περιοχι. 
 
Μζςα ςτα αςφυκτικά πλαίςια που ζχουν δθμιουργθκεί από τθν εξάπλωςθ τθσ 
πανδθμίασ και παρότι θ Διοίκθςθ και το προςωπικό του Νοςοκομείου ζχουν επιδοκεί 
ςε ζναν τιτάνιο αγϊνα αναχαίτιςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ, θ κακόβουλθ διαςπορά 
αυταπόδεικτα ψευδϊν ¨ειδιςεων¨ για δθμιουργία εντυπϊςεων και εξυπθρζτθςθ 
μικροςυμφερόντων, είναι κάτι παραπάνω από απαράδεκτθ και φποπτθ. Είναι 
πρωτίςτωσ επικίνδυνθ! 
 



Η Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, με ςυνζπεια ςτθν μεγάλθ μάχθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
φονικισ πανδθμίασ, είναι αποφαςιςμζνθ να μθν επιτρζψει ςε κανζνα να ¨παίηει¨ με 
τθν υγεία των ςυνανκρϊπων μασ ι, για προςωπικά ςυμφζροντα να υπονομεφει τθν 
υπεράνκρωπθ προςπάκεια που γίνεται νυχκθμερόν ςτθν ΝΜ Γιαννιτςϊν. 
 
Οι κακθμερινοί αρικμοί είναι αμείλικτοι και αδιάψευςτοι μάρτυρεσ τθσ εφιαλτικισ 
πραγματικότθτασ, και ςτισ πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ που βιϊνουμε, «ζκαςτοσ εφ’ ω 
ετάχκθ». Κακζνασ ενϊπιον των ευκυνϊν του. Σο ιατρικό, νοςθλευτικό και διοικθτικό 
προςωπικό τθσ ΝΜ Γιαννιτςϊν, ανταποκρίνεται με υπευκυνότθτα και αυταπάρνθςθ 
ςτθ μάχθ για τθν υγεία των ςυμπολιτϊν μασ. Αυτοί, που για δικζσ τουσ ¨επιδιϊξεισ¨ 
υπονομεφουν αυτόν τον αγϊνα διακινϊντασ μια κατευκυνόμενθ και επικίνδυνθ 
παραπλθροφόρθςθ, κα βρεκοφν απζναντι ςτθν δεδομζνθ αναηιτθςθ των δικϊν τουσ 
ευκυνϊν! 
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