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Προς: Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Καλαµάτας
Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Καλαµάτας
Διευθυντή Ουρολογικής Κλινικής

Κοινοποίηση: Προϊσταµένη Ουρολογικής Κλινικής

Μετά την απάντηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διευθυντή της
Ουρολογικής Κλινικής µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8896/10-06-2016 έγγραφο που εστάλη στην
Οµοσπονδία µας, θα θέλαµε να εκφράσουµε την ικανοποίηση µας για την διάθεση
συνεργασίας και επίλυσης του προβλήµατος που επέδειξαν.
Επίσης θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το ζήτηµα που προκάλεσε την παρέµβασή
µας- το κείµενο της οποίας είναι αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα µας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://pasyno.gr/4611 και µόνον (ουδεµία ευθύνη έχουµε για την
αναπαραγωγή του µε την προσθήκη πορισµάτων δηµοσιογραφικής έρευνας)- θεωρείται
λήξαν. Προς την κατεύθυνση αυτή συνετέλεσε και το από 13/06/2016 έγγραφο της
Προϊσταµένης της Ουρολογικής Κλινικής η οποία µε αίσθηµα ευθύνης λειτούργησε υπέρ
του Προσωπικού της.
Το έγγραφο αυτό βέβαια στερείται αριθµού πρωτοκόλλου, σε αντίθεση µε τα υπ’
αριθ. 8896 και 8897/10-06-2016 έγγραφα, τα οποία πρωτοκολλήθηκαν κανονικά από το
αρµόδιο Τµήµα µε αποδέκτη µόνον την Οµοσπονδία µας. Διερωτώµεθα σε αυτό το
σηµείο αν η ορθή εφαρµογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και των σχετικών
νοµοθετηµάτων από το Τµήµα Πρωτοκόλλου είναι ενιαία ή ανάλογη µε την ηµέρα ή την
περίσταση, αλλά εν προκειµένω θα σταθούµε µόνο στην ουσία της υπόθεσης.

Σηµειώνουµε, ότι η ενασχόληση µας µε το θέµα αυτό, αποτέλεσε την αφορµή να
αναδειχθούν και να ενδυναµωθούν περαιτέρω οι δεσµοί της συνεργασίας του
Ιατρικού και του Νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής.
Τέλος, πρέπει να καταστήσουµε σαφές ότι η Οµοσπονδία µας σέβεται το ρόλο και
την αποστολή της και δεν πραγµατοποιεί αυθαίρετες παρεµβάσεις στην εσωτερική
λειτουργία των Νοσοκοµείων αλλά επιλαµβάνεται ζητηµάτων σχετικών µε την προάσπιση
των δικαιωµάτων των

Νοσηλευτών, µετά από καταγγελίες ή αναφορές αυτών. Οι

καταγγελίες αυτές, λόγω παρατήρησης φαινοµένων διαρκούς µεταστροφής µελών µαςιδίως των κατεχόντων υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της

Νοσηλευτικής Διοίκησης-

αναφορικά µε τη σκοπιµότητα και το περιεχόµενο των παρεµβάσεων µας, από τούδε και
στο εξής θα είναι αποκλειστικά έγγραφες, προκειµένου να ληφθούν υπόψιν.

Με εκτίµηση,
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
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