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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Ο ΣΥΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αφού εξάντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου και 
υποµονής , βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει προς πάσα κατεύθυνση 
τον Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΛΤΣΙΔΗ που µε  
καθηµερινές πρακτικές και αποφάσεις γυρίζει το ΨΝΘ, πολλά χρόνια πίσω, πριν 
ξεκινήσει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα µας. 

Εδώ και ορισµένους µήνες λόγω της έλλειψης στο προσωπικό εστίασης , ο διοικητής 
µετά από πιέσεις αναγκάστηκε να κάνει σύµβαση µε ιδιωτικό συνεργείο. Από την 
στιγµή όµως που δεν ανανέωσε εκ νέου την σύµβαση, στο ψνθ επικρατούν 
καταστάσεις που τις θυµούνται µόνο οι παλαιοί υπάλληλοι. 
Οι νοσηλευτές βάρδιας έχουν αποκτήσει άλλοι µία ειδικότητα, αυτή του 
τραπεζοκόµου. Το πρόβληµα γίνεται κάθε µέρα και πιο έντονο µε αναρρωτικές, µε 
ρεπό οφειλόµενα αλλά και µε συνταξιοδοτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε όλα 
αυτά ο Διοικητής δεν κάνει καµία απολύτως ενέργεια, ενώ αντίθετα στο 
διασυνδεόµενο ΓΝ Παπανικολάου τουλάχιστον τέτοια θέµατα είναι δροµολογηµένα. 
Ο ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη αντίθεση του στην ανάθεση 
καθηκόντων τραπεζοκόµου σε Νοσηλευτές. Οι Νοσηλευτές είναι Επιστήµονες 
Υγείας, απόφοιτοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης και σύµφωνα µε το Π.Δ 351/1989 το 
οποίο και ρυθµίζει τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα καθώς και τις κλινικές τους 
αρµοδιότητες, όπως σαφώς περιγράφονται σε αυτό, σε καµία περίπτωση δεν 
προβλέπεται η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων, όπως αυτά του τραπεζοκόµου. 
Ο ΣΥ.ΝΟ Θεσσαλονίκης απευθυνόµενος προς τα µέλη του, επισηµαίνει ότι κανένας 
Νοσηλευτής δεν πρέπει να συµµορφωθεί µε την παρούσα κατάσταση, δηλώνοντας 
προς πάσα κατεύθυνση ότι αν η διοίκηση δεν προχωρήσει σε άµεση επίλυση του 
συγκεκριµένου ζητήµατος θα ακολουθήσουν έντονες αντιδράσεις. 
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