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Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
34/25-10-2016 δηάηαμε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ξάλζεο 
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ΠΡΟ: Π.Ο.Δ.Σ. Αξ. πξση.: 207/2021 
   Ξάλζε, 18 Ινπλ 21 
 
ΚΟΙΝ.: Δ.Σ.ΠΔ.Δ.Ξ.  
 
ΘΕΜΑ: Υγεηνλνκηθή Κάιπςε 212 ΚΙΦΝΔ (Κηλεηηθόηεηα Ιαηξνλνζειεπηηθνύ Πξν-

ζσπηθνύ) 
 
 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. 
 
  Καηόπηλ επηθνηλσλίαο κειώλ ηεο Έλσζήο καο κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απ-
ηήο, εθθξάζηεθαλ ηα παξάπνλα θαη ε αλεζπρία ηνπο, θαζώο κεηαηίζεληαη από ην 212 
ΚΙΦΝΔ ζε έηεξεο πγεηνλνκηθέο Μνλάδεο, καθξηά από ηελ πόιε ηεο Ξάλζεο, νη δύν 
λεπξνιόγνη, ε κία αηκαηνιόγνο θαη ηξεηο λνζειεύηξηεο, ρσξίο αληίζηνηρα λα θαιύπην-
ληαη νη σο άλσ θελσζείζεο ζέζεηο, πιελ κίαο λνζειεύηξηαο. 
 
  Τν 212 ΚΙΦΝΔ, από ηε κέξα πνπ κεηέπεζε ζε ΚΙΦΝΔ από ΓΣΝ, δεκηνύξγεζε 
θελά ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξε-
ηεί ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (πιελ Έβξνπ). 
Φξόλν κε ην ρξόλν, ηα πξνβιήκαηα νμύλνληαη, παξόιεο ηηο ηηηάληεο πξνζπάζεηεο ησλ 
εθάζηνηε Γηνηθήζεσλ (Γ΄ΣΣ, IV ΤΑΞΥΠ θαη Μνλάδαο) πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θά-
ιπςεο ησλ θελώλ κε κεηαζέζεηο ή πξνζσξηλέο κεηαθηλήζεηο ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξν-
ζσπηθνύ. 
 
  Οη ππεξάλζξσπεο θαη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ 
ζην 212 ΚΙΦΝΔ γηα ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο αζζελείο, πεξην-
ξίδνληαη ζην ζηελό -πιένλ- πιαίζην ησλ ππαξρνπζώλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίεο δηαξθώο 
κεηώλνληαη, αληί λα απμάλνληαη. 
 
  Οινέλα θαη πεξηζζόηεξνη αζζελείο κε ρξόληα πξνβιήκαηα, πνιιά εθ ησλ ν-
πνίσλ ραξαθηεξίδνληαη άλνζα, αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλνύληαη γηα εμεηάζεηο ή ζεξα-
πείεο ζε άιιεο δνκέο, όπσο ην 424 ΓΣΝΔ ζηε Θεζζαινλίθε. Η δε θαηάζηαζε ζην 
πνιηηηθό λνζνθνκείν ηεο πόιεο καο πεξηγξάθεηαη κε δξακαηηθνύο ηόλνπο, ηόζν από 
ην ίδην ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ όζν θαη από ηνπο ζπκπνιίηεο καο, κε 
απνηέιεζκα λα ζπλαληάκε ζπλαδέιθνπο καο ή θαη κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο πνπ 
ηαιαηπσξνύληαη δηπιά. 
 
  Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, παξαθαινύκε γηα ηελ θαη’ αξκνδηόηεηα παξέκβαζή 
ζαο θαη ελίζρπζεο ηνπ αηηήκαηόο καο, γηα ηελ πιήξε θαη κε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ζηε-



 

ιέρσζε ηνπ 212 ΚΙΦΝΔ, ην νπνίν ζα πξέπεη επηηέινπο λα επαλέιζεη, αλαβαζκηζκέ-
λν, ζε επίπεδν Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ. 
  
 Με εθηίκεζε.       

  
Για το Διοικητικό σμβούλιο 

   
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

   
Βάηνο Τζαπξνύλεο   Απόζηνινο Τζίκπιαο 

Αλζιγόο (ΥΠ-Π)  Λγόο (ΓΒ) 
ηει. 6947401286  ηει. 6944502598 

 


