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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκλήρωση τοποθέτησης κουρτινών και σκιάστρων στους
θαλάμους ασθενών του νοσοκομείου
Η κατάσταση για όσους είχαν νοσηλευτεί τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο είναι
γνωστή. Οι κουρτίνες/σκίαστρα που είχαν τοποθετηθεί από την εταιρία που παρέδωσε το
κτήριο, είχαν καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά στους περισσότερους θαλάμους ασθενών.
Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες η παραμονή των ασθενών στους
θαλάμους να είναι δυσχερής λόγω της έντονης ηλιοφάνειας. Επίσης λόγω της ζέστης που
επικρατούσε εξαιτίας της ηλιοφάνειας στο εσωτερικό, δημιουργούνταν δυσφορία, αλλά και
αδυναμία ξεκούρασης των νοσηλευομένων . Οι καταστάσεις που παρατηρούσαμε
συχνότατα, με τα σεντόνια σε ρόλο αυτοσχέδιων κουρτινών από τους συνοδούς αλλά και
κάθε άλλου ευφάνταστου τρόπου δημιουργίας σκίασης, δημιουργούσαν μια τριτοκοσμική
εικόνα σε όσους χρησιμοποιούσαν ή επισκέπτονταν το νοσοκομείο.
Με το διαγωνισμό που ξεκίνησε στις αρχές του έτους και επαναλήφθηκε αρκετές
φορές ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός στη μειοδοσία, έχουμε πλέον την χαρά να έχουμε
πλέον όλους τους θαλάμους να διαθέτουν καλαίσθητα και πιο ανθεκτικά στη χρήση
σκίαστρα. Με τον τρόπο αυτό είναι σαφής για ακόμα μία φορά η διάθεση της διοίκησης να
επιβεβαιώσει τον ελάχιστο σεβασμό, ως προς τις συνθήκες νοσηλείας, που οφείλει να
παρέχει κάθε νοσοκομείο στους ασθενείς, όταν αυτοί το χρειαστούν.
Επί της ευκαιρίας δεδομένης της δημόσιας καταγγελίας που έλαβε χώρα τον
προηγούμενο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο προμήθειας και την
επιλογή του συγκεκριμένου τύπου σκιάστρων, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η διοίκηση του
νοσοκομείου διενέργησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), για όλους όσους ενεπλάκησαν
στη συγκεκριμένη προμήθεια, ώστε να μην υπάρχουν σκιές και αμφιβολίες για τη ορθότητα
,νομιμότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Το πόρισμα της ΕΔΕ,,
επιβεβαίωσε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και σύμφωνα τα συμπεράσματα του,
όπως αυτά έγιναν αποδεκτά από το Διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου:
« 1.Η διαδικασία προμήθειας των κουρτινών ήταν απολύτως σύννομη.

2.Η προμήθεια των κουρτινών ήταν οικονομικότερη από την αντικατάσταση των
περσίδων που και τεχνικά η λειτουργία τους ήταν απολύτως προβληματική.
3.Δεν υφίσταται κανένα επιστημονικό στοιχείο αύξησης της νοσηρότητας και
θνησιμότητας στο νοσοκομείο από τη χρήση των διαχωριστικών υφασμάτινων
κουρτινών, την τελευταία 10ετία, στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
4.Η κρίση περί συκοφαντικής ή προσβλητικής για τη Διοίκηση του Γ.Ν.Κ., της ως άνω
ανάρτησης, αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων της πολιτείας.
5. Εκ των κατατεθέντων στοιχείων θα μπορούσε να διερευνηθεί η τέλεση
πειθαρχικού παραπτώματος, από τον κ. …………, ήτοι: ΄΄η κακόβουλη άσκηση

κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή
προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώση εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με
χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις΄΄, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 107
παρ. ιζ του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει, με την σημείωση, ότι στην
κατάθεσή του παραδέχεται, πώς δεν ήταν σε γνώση του τα στοιχεία του
διαγωνισμού, και ότι δεν υπονοεί τέλεση παρανομιών κατά την εκτέλεσή του. ».
Με αφορμή τα ανωτέρω, υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά, ότι δημόσιες αναφορές
που γίνονται χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,
πέρα από τις πιθανές σκοπιμότητες του καθενός που τις διακινεί, στρέφονται ουσιαστικά
ενάντια στην αξιοπιστία του νοσοκομείου ως δημόσιου φορέα. Η διοίκηση του
νοσοκομείου επιφυλάσσεται οποιονδήποτε περαιτέρω νομικών κινήσεων, αλλά τονίζει για
ακόμα μία φορά ότι το νοσοκομείο δεν πρέπει να δυσφημείται χωρίς λόγο. Το έχουμε
ανάγκη όλοι.
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