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Το αποχαιρετιστήριο ψέμα του κ. Μπούκα
Τέσσερις (4) μόλις μέρες μετά τη πρωτοχρονιά, αντί του αποχαιρετισμού στο νοσοκομείο που
υπηρέτησε επί σειράς ετών, ο κ. Μπούκας αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ένα κείμενο με ψευδή στοιχεία
για τη στελέχωση του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό.
Από στοιχεία του νοσοκομείο που όπως ο ίδιος γράφει έλαβε πριν από ένα χρόνο, με
προσθαφαιρέσεις δικές του για το τελευταίο έτος, αναφέρει πως οι ειδικευμένοι γιατροί του νοσοκομείο στο
τέλος του 2018 είναι 90…
Ξέχασε βεβαία να αναφέρει και να αναγνωρίσει ότι ακόμα και ακόμα και αν τα τελικά στοιχεία που
ο ίδιος παραθέτει, ακόμα και μετά τις προσθαφαιρέσεις που ο ίδιος έκανε για το τελευταίο έτος ήταν
αληθινά, τότε παρά τα μνημόνια 8 ετών, στο νοσοκομείο Κέρκυρας την τελευταία τριετία, υπήρχε αύξηση
κατά 15 γιατρούς ή 25%.(από 72 στα τέλη του 2015 στους δήθεν 90 στο τέλος του 2018)
Κι όμως ακόμα και στην αύξηση 25% που προκύπτει από τα στοιχεία της ανακοίνωσης μετά τις
προσθαφαιρέσεις του συντάκτη, η αλήθεια είναι διαφορετική.
Αυτό καθώς την 31/12/2018 οι υπηρετούντες ειδικευμένοι ιατροί ήταν 102. Με τον αριθμό
αυτό υπάρχει αύξηση κατά 24 ειδικευμένους γιατρούς την τελευταία 3ετία, δηλαδή 30,7%. (σχετικά
συνημμένα έγγραφο του γραφείου προσωπικού για την περίοδο αυτή- Δε μπήκαμε στη λογική της
επαλήθευσης των στοιχείων που παραθέτει η ανακοίνωση του κ. Μπούκα για τα έτη προ του 2015, καθώς
δεν αφορούν τη σημερινή διοίκηση).
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Την 31/12/2018 οριστική αποχώρηση υπήρξε μόνο η δική του, καθώς πέραν αυτής υπήρξε ακόμα
μια μετατροπή σύμβασης επικουρικού σε μόνιμο ιατρό (που δε μεταβάλει τον τελικό αριθμό των
υπηρετούντων), ενώ οι 3 επικουρικοί που ο ίδιος αναφέρει πως αποχώρησαν λόγω λήξης της σύμβασης,
είναι ήδη σε διαδικασία επαναπρόσληψης που ολοκληρώνεται εντός Ιανουαρίου από το Υπ. Υγείας.
Σημειώνουμε πως και για τη δική του αποχώρηση, ήδη για την παθολογική έχουν προκηρυχθεί
ακόμα 2 μόνιμες θέσεις ιατρών το τελευταίο 4μηνο, ενώ συνολικά στο νοσοκομείο αναμένουμε ακόμα 10
μόνιμους ειδικευμένους ιατρού εντός του 2019 από προκηρύξεις που ήδη τρέχουν από το 2018.
Τι να κάνουμε..
- Το ότι ο ίδιος αποχωρεί, δε σημαίνει ότι το νοσοκομείο καταρρέει…
- Το αφήγημα περί κατάρρευσης που ο ίδιος πολλαπλά ανέφερε στο παρελθόν σε ανακοινώσεις της
ένωσης, δεν επαληθεύεται ούτε από τα νούμερα. Αυτό καθώς υπάρχει σημαντικότατη αύξηση
των ειδικευμένων ιατρών κατά 30% που υπηρετούν την τελευταία 3ετία παρά τα μνημόνια. Το
δείχνουν ακόμα και τα δικά του στοιχεία, παρότι είναι παραποιημένα προς τα κάτω. Η αξιοπιστία
τέτοιων ανακοινώσεων με τα στοιχεία που παραθέτουμε επαφίεται πλέον στην κρίση όσων τον
εμπιστεύονται.
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας

