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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου 

Νοσηλευτών Ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ.ΝΟ. Αιτωλοακαρνανίας) µε το νέο Διοικητή 

του Νοσοκοµείου Αιτωλοακαρνανίας κ. Δηµήτριο Μιχάλη. 

Στη συνάντηση αυτή, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίµα, πέραν του εθιµοτυπικού 

της χαρακτήρα, τέθηκαν θέµατα που αφορούν τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο 

και τη λειτουργία του νοσοκοµείου και των τµηµάτων του. Συγκεκριµένα, από την 

πλευρά του Συλλόγου τέθηκαν, σε πρώτη φάση, θέµατα όπως: 

• Η υποστελέχωση των νοσηλευτικών τµηµάτων µε νοσηλευτικό προσωπικό, που 

έχει ως αποτέλεσµα την εξουθένωση του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού, 

τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού οφειλόµενων ρεπό καθώς και την υποβάθµιση 

των νοσηλευτικών υπηρεσιών και την µη άµεση εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας  

• Ο τρόπος αξιολόγησης των προϊσταµένων των νοσηλευτικών τµηµάτων καθώς και 

των αναπληρωτών τους   

• Την πιθανότητα λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής και τη στελέχωση αυτής 

• Οι πιθανές µετακινήσεις που θα προκύψουν από τις αλλαγές (rotation) που 

προτίθεται να προβεί ο Διοικητής τους επόµενους µήνες σε συνεργασία µε τη 

Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.  

Ο κ. Μιχάλης διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του γίνεται και θα γίνεται κάθε 

προσπάθεια για την επίλυση των ανωτέρω θεµάτων και ότι επιθυµία και στόχος 

του αποτελεί η δικαιοσύνη σχετικά µε τη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

και διαβεβαίωσε, επίσης, για την ειλικρινή συνεργασία µε το ΔΣ των Νοσηλευτών 

σε θέµατα που αφορούν τον κλάδο. Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόσφατη 

χρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου που έχει ως αποτέλεσµα την εξόφληση των 

υποχρεώσεων προς προµηθευτές. Επιπλέον, έγινε αναφορά από τον κ. Μιχάλη για 

την επέκταση του οργανογράµµατος του νέου νοσοκοµείου µε στόχο τη διεύρυνση 

των µόνιµων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού.       

Ως ΣΥ.ΝΟ. Αιτωλοακαρνανίας αναφέραµε ότι θα είµαστε παρόντες και διαθέσιµοι 

για κάθε συνεργασία µε στόχο την επίλυση των ανωτέρω θεµάτων επ΄ ωφελεία των 

παρεχόµενων νοσηλευτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πασχόντων 



συµπολιτών µας. Διαρκής µας στόχος παραµένει η ανύψωση και ανάπτυξη του 

ηθικού, βιοτικού, πνευµατικού, επαγγελµατικού και επιστηµονικού επιπέδου των 

Νοσηλευτών του νοµού µας.   
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