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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Άμφιςςα, 8  Δεκεμβρίου 2016 

Προσ αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ, ςε αναφορζσ που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ το τελευταίο διάςτθμα  

για το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, ζχουμε να επιςθμάνουμε τα εξισ :    

Στον ιςχυριςμό ότι «Το Μικροβιολογικό εργαςτήριο του Νοςοκομείου αδυνατοφςε να κάνει την 

αιματολογική εξζταςη τροπονίνη...». 

Η αλήθεια είναι ότι: 

Σο Μικροβιολογικό εργαςτήριο του Νοςοκομείου πραγματοποιεί τθν εξζταςθ αυτι και ςυγκεκριμζνα τθν 

υψθλισ ευαιςκθςίασ τροπονίνθ, θ οποία ζχει υψθλότερθ διαγνωςτικι αξία και εκτελείται από λίγα 

εργαςτιρια. Ελάχιςτεσ θμζρεσ το χρόνο μπορεί να παρουςιαςτεί ζλλειψθ που ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ 

μιασ παραγγελίασ. υγκεκριμζνα, διακζτουμε ςτο αρχείο μασ αποτζλεςμα εξζταςθσ τροπονίνθσ  ςτισ  

23/11/2016,  ενϊ δεν υπάρχει αίτθμα για τθν εξζταςθ αυτι ςτισ 24/11/2016 για κανζνα αςκενι.  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ με βάςθ τθ νομοκεςία περί ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων και 

ςυγκεκριμζνα δεδομζνων που αφοροφν τθν υγεία προςϊπων, κα περιοριςτεί να απαντιςει ςτα ουςιϊδθ, 

και ςυγκεκριμζνα: χετικά με επείγον περιςτατικό, που αναφζρκθκε,  ςθμειϊνουμε ότι πραγματοποιικθκαν 

εξετάςεισ και οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ από τουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ, όπωσ ςυμβαίνει και ςε κάκε 

αντίςτοιχθ περίπτωςθ, μεταξφ των οποίων οι διακομιδζσ περιςτατικϊν ςε μεγαλφτερα νοςοκομεία τθσ 

περιφζρειασ για ςυνζχιςθ τθσ νοςθλείασ.  

Στην αναφορά για τον διαθζςιμο  εξοπλιςμό του Νοςοκομείου : 

«Το ακτινολογικό μηχάνημα είναι ςαράβαλο και τακτικά εκτόσ λειτουργίασ. Ο αξονικόσ τομογράφοσ δεν 

λειτουργεί εδώ και δφο μήνεσ.» 

Η αλήθεια είναι ότι: 

 Σο ακτινολογικό μηχάνημα είναι νζασ τεχνολογίασ (2013), βρίςκεται ςε πολφ καλι κατάςταςθ και είναι 

ςε πλιρθ λειτουργία από τθν εγκατάςταςι του ζωσ ςιμερα. 

 Ο αξονικόσ τομογράφοσ, αν και ανικει ςτον παλαιό τεχνολογικό εξοπλιςμό του Νοςοκομείου,  

λειτουργεί κανονικά  και οι διαγνϊςεισ γίνονται κακθμερινά εξυπθρετϊντασ τουσ αςκενείσ.  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ για τθν ενίςχυςθ και 

αναβάκμιςθ των τομζων, για τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ περίκαλψθσ ςτουσ κατοίκουσ του Νομοφ.  

Για τη θζςη ειδικευμζνου ιατροφ Καρδιολογίασ, ζχει εκδοθεί η απόφαςη διοριςμοφ από το Τπουργείο 

Τγείασ (Νοζμβριοσ 2016)  και αναμζνεται θ ζκδοςθ ΦΕΚ. 
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Οι ενζργειεσ που ζχουν γίνει για τθ ςτελζχωςθ και τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ εφθμεριακισ κάλυψθσ τθσ 

Παθολογικήσ κλινικήσ είναι οι εξισ: θ διαδικαςία κάλυψθσ των δφο κζςεων μόνιμων ιατρϊν Πακολόγων 

βρίςκονται ςε τελικό ςτάδιο (υμβοφλιο Κρίςεων).  

Η Μονάδα Σεχνητοφ Νεφροφ του Νοςοκομείου λειτουργεί ςε κακθμερινι βάςθ, ολόκλθρο το μινα και 

εξυπθρετεί αςκενείσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και επιςκζπτεσ – αςκενείσ κατά τουσ μινεσ των κερινϊν και 

χειμερινϊν διακοπϊν τουσ. 

Η Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική ενιςχφκθκε με τθν πρόςλθψθ επικουρικοφ ιατροφ με τριετι 

κθτεία (Αφγουςτοσ 2016) με τον χαρακτθριςμό του Νοςοκομείου ωσ άγονθ, απομακρυςμζνθ περιοχι. Η 

κάλυψθ  μόνιμθσ κζςθσ ιατροφ ειδικότθτασ Μαιευτικισ - Γυναικολογίασ  βρίςκεται ςε διαδικαςία 

κρίςεων (ΚΕΙΟΠΝΙ). 

την Ορθοπεδική κλινική διορίςτηκε μόνιμοσ ιατρόσ ΕΤ μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ ΦΕΚ τθν 

προθγοφμενθ εβδομάδα. Σο τμήμα Φυςικοθεραπείασ ζχει αναβακμιςτεί με το διοριςμό ςε κενι 

οργανικι κζςθ Φυςικοκεραπευτι (επτζμβριοσ 2016). 

Η Διοίκθςθ και το προςωπικό του Γ.Ν. Άμφιςςασ καταβάλουν ιδιαίτερεσ προςπάκειεσ για τθν επίλυςθ τυχόν 

προβλθμάτων και προςπακοφν ταυτόχρονα να οικοδομιςουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τουσ αςκενείσ 

ςυμπολίτεσ μασ.  

Είμαςτε ςτθ διάκεςθ των κεςμικϊν κοινωνικϊν φορζων, για διάλογο με διαφάνεια και ςυνεργαςία 

προκειμζνου το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ να προςφζρει ποιοτικότερεσ υπθρεςίεσ υγείασ ςτουσ 

κατοίκουσ του Νομοφ Φωκίδασ.  

 

 
 


