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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απάντηση σε όσα προσάπτει ο σύλλογος εργαζομένων περί
αυταρχικών συμπεριφορών της διοίκησης
Με έκπληξη διαβάσαμε δελτίο τύπου του συλλόγου εργαζομένων που αφού
πρώτα μας αναφέρει ότι η διοίκηση έψαχνε χώρο για το ιατρείο της νέας
Ρευματολόγου, μας γνωστοποιεί, ότι βρέθηκε χώρος, στον 3ο όροφο, στην μονάδα
ειδικών θεραπειών. Θα αρχίσουμε να απορούμε, αν τελικά ο συγγραφέας των δελτίων
τύπου του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Κέρκυρας εργάζεται στο
νοσοκομείο μας, καθώς είναι σε όλους γνωστό, ότι το ιατρείο που ήδη ξεκίνησε τη
λειτουργία του, εδώ και μια βδομάδα βρίσκεται στο ισόγειο. εντός των εξωτερικών
ιατρείων του νοσοκομείου
Στη συνέχεια το ίδιο δελτίο τύπου, μας αναφέρει ως περιστατικό αυταρχικής
συμπεριφοράς, ότι η διοίκηση άνοιξε ένα κλειστό από 8μήνου γραφείο, για να
χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν εκεί, αντί να αγοράσει
νέο. (εκ των αναφερομένων, προφανώς για το σύλλογο εργαζομένων, τα γραφεία
όσων συνταξιοδοτούνται και ότι έχουν μέσα, πρέπει να παραμένουν εσαεί
κλειδωμένα τιμής ένεκεν… )
Η αυταρχικότητα έγκειται προφανώς στο γεγονός, ότι μετά από 2 μέρες που
προσπαθούσαμε να πείσουμε τη γιατρό παθολόγο, που κρατούσε τα κλειδιά του
κλειστού χώρου, να τα παραδώσει στην σχετική επιτροπή που συστήθηκε, ώστε να
μεταφέρουμε τον υπολογιστή, αυτή κωλυσιεργούσε..
Προφανώς για το σύλλογο, έπρεπε ο κόσμος που ήδη εξυπηρετείται από τη
νέα συνάδερφο ρευματολόγο, να ταλαιπωρείται για την έκδοση συνταγών, και
παραγγελιών ειδικών θεραπειών, μέχρι την επόμενη προμήθεια υπολογιστών, αντί να
χρησιμοποιηθεί ένας υπολογιστής σε κλειδωμένο γραφείο, ή μέχρι η παθολόγος να
πειστεί να ανοίξει το κλειδωμένο ιατρείο. Κι όλα αυτά επειδή η συγκεκριμενη
παθολόγος αντί να χρησιμοποιήσει τους υπόλοιπους υπολογιστές της παθολογικής
κλινικής, θεώρησε πιθανά ως αυτονόητο κεκτημένο και για την προσωπική της
χρήση, τον υπολογιστή ενός γραφείου που δεν της αποδόθηκε ποτέ από τη διοίκηση,
απλά επειδή είχε τα κλειδιά στα χέρια της.
Εκπλησσόμαστε από το γεγονός ότι η διοίκηση έπραξε το αυτονόητο και αυτό
έγινε δελτίο τύπου.
Ευχαριστούμε όμως το σύλλογο εργαζομένων, που με το δελτίο τύπου αυτό
ανέδειξε, ότι η διοίκηση δεν σπαταλάει τα λεφτά του Ελληνικού λαού, με άσκοπες
αγορές και αντιδράει σε νοοτροπίες ελάχιστων ευτυχώς υπαλλήλων, που επειδή
έτυχε να τα χρησιμοποιήσουν αντικείμενα που βρίσκονται σε γραφεία που δεν τους
ανήκουν, τα θεωρούν πιθανά ως κτήμα τους, ασχέτως αν με τη στάση αυτή
δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Το ότι ο
σύλλογος με τέτοιες ανακοινώσεις σιγοντάρει αυτές τις νοοτροπίες υπαλλήλων, θα
πρέπει να προβληματίσει πρώτιστα τους ίδιους.
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