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Αθήνα, 28/12/2009 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου συνοδευόμενος από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως επίσης και 
από τη συνδικαλιστική ηγεσία των εργαζομένων στο χώρο της υγείας 
(ΠΟΕΔΗΝ) επισκεφθείς το Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ, για ευχές προφανώς, έκανε 
δηλώσεις ότι ανοίγουν 77 κρεβάτια εντατικής θεραπείας τη στιγμή που σήμερα 
και όλες αυτές τις μέρες ο αριθμός των κλίσεων για κρεβάτι Εντατικής 
Θεραπείας στο ΕΚΑΒ ξεπερνάει τον αριθμό των 30. 

Είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω στον κ. Πρωθυπουργό ότι τη περίοδο την 
δικιά μας το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο το παραλάβαμε με 3 κρεβάτια Εντατικής 
Θεραπείας και ανοίξαμε 20 κρεβάτια καινούργια. Ανοίξαμε 11 καινούργια 
κρεβάτια στη Μονάδα Εμφραγμάτων και 4 κρεβάτια στη Μονάδα Λοιμώξεων 
της κας Γιαμαρέλου.  

Παραλάβαμε το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με αναπτυγμένα 206 κρεβάτια και 
το παραδώσαμε με 670 λειτουργούντα κρεβάτια. Όπως επίσης η εφημερία του 
Νοσοκομείου ήταν 5ωρη ανά εβδομάδα και την καθιερώσαμε 12ωρη ανά 
τριήμερο ανακουφίζοντας έτσι τον εφημεριακό κορμό των Νοσοκομείων της 
Δυτικής Αθήνας. 
 Όλα αυτά δε, μπορούν να πιστοποιηθούν από τους Καθηγητές κ. 
Αρμαγανίδη και κ. Κρεμαστινό, που παρακολουθούσαν την επίσκεψη του κ. 
Πρωθυπουργού.  

Οι εξαγγελίες για τους διορισμούς του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού για το 2010 θέλουμε να μην είναι ένα απλό ευχολόγιο αλλά ένας 
απόλυτα υλοποιήσιμος στόχος.  

Θα παρακολουθήσουμε από κοντά τη συνέπεια των εξαγγελιών, που θα 
έχει άμεση σχέση με τη ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας και παράλληλα, αν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε όπως τουλάχιστον το 
αποδείξαμε στην άμεση πρόσληψη των 211 νοσηλευτριών χωρίς να 
εκφράσουμε καμία ένσταση. 

Γιατί ποιο πάνω από όλα, τουλάχιστον για εμάς, είναι η υγεία των 
πολιτών και όχι τα οποιαδήποτε μικροκομματικά ωφελήματα. 
 

Από το Γραφείο Τύπου 

 


