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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Άμφισσα, 15 Νοεμβρίου 2016 

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. 

 Οι ενζργειεσ που ζχουν γίνει για τθ ςτελζχωςθ και τθν εξαςφάλιςθ πλιρουσ εφθμεριακισ κάλυψθσ τθσ 

Παθολογικήσ κλινικήσ είναι οι εξισ: δφο κζςεισ μόνιμων ιατρϊν Πακολόγων βρίςκονται ςτο τελικό 

ςτάδιο (διαδικαςία κρίςεων για διοριςμό) και μια κζςθ ιατροφ Καρδιολόγου βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο 

διοριςμοφ. Με τθν ολοκλιρωςθ των διοριςμϊν των ιατρϊν κα επιτευχκεί θ πλιρθσ λειτουργία τθσ 

κλινικισ. Σθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο θ Πακολογικι κλινικι εφθμερεφει κανονικά τισ θμζρεσ κατά τισ 

οποίεσ εφθμερεφει το ιατρικό προςωπικό του Πακολογικοφ τομζα.  

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. 

 τον Χειρουργικό Σομζα του Νοςοκομείου, θ Χειρουργικι κλινικι εφθμερεφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

μινα, καλφπτοντασ και τισ λοιπζσ ειδικότθτεσ του τομζα. 

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 τθσ μόνιμθσ κζςθσ ιατροφ ειδικότθτασ Μαιευτικισ - Γυναικολογίασ βρίςκεται ςε τελικό ςτάδιο 

(διαδικαςία κρίςεων). 

Η Ορθοπεδική κλινική ενδυναμϊνεται με τον διοριςμό μόνιμου ιατροφ ΕΤ που ζχει γίνει (Οκτϊβριοσ 

2016). Σαυτόχρονα, υπθρετεί ο επικουρικόσ ιατρόσ ειδικότθτασ Ορκοπεδικισ με τριετι κθτεία.  

 Ανανεϊκθκαν οι παρατάςεισ των επικουρικϊν ιατρϊν ειδικότητασ Ακτινοδιαγνωςτικήσ και Ιατρικήσ 

Βιοπαθολογίασ. 

 Σο τμήμα Φυςικοθεραπείασ ζχει αναβακμιςτεί με το διοριςμό ςε κενι οργανικι κζςθ 

Φυςικοκεραπευτι (επτζμβριοσ 2016). 

 τη Νοςηλευτική Τπηρεςία, το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, μετά από μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

παγϊματοσ των προςλιψεων, διορίςτθκαν τζςςερισ Νοςθλεφτριεσ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ. 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ διαβεβαιϊνει τουσ πολίτεσ πωσ το Ιατρικό, το Νοςθλευτικό προςωπικό και 

το ςφνολο του προςωπικοφ του, με επίπεδο γνϊςεων και διαρκι προςπάκεια για τον πάςχοντα 
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ςυνάνκρωπο εργάηεται για να εξαςφαλίςει ςε κακθμερινι βάςθ – παρά τισ αντιξοότθτεσ - αςφάλεια ςτθ 

κεραπεία και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

χετικά με αναφορζσ ςε μερίδα του τφπου για τθν μετακίνθςθ ιατρϊν Αναιςκθςιολόγων ςτο Νοςοκομείο 

Λαμίασ για κάλυψθ εφθμεριϊν, ενθμερϊνουμε τουσ πολίτεσ ότι το πρόγραμμα εφθμεριϊν του Γ.Ν. 

Άμφιςςασ τθρείται κανονικά με βάςθ τον προγραμματιςμό και τισ ειςθγιςεισ του Επιςτθμονικοφ 

υμβουλίου και τθσ Ιατρικισ Τπθρεςίασ.  

Οι ενζργειεσ αλλθλεγγφθσ και αλλθλοβοικειασ ςτισ Δομζσ Τγείασ που ανικουν ςτθν ίδια Τγειονομικι 

Περιφζρεια (5θ ΤΠΕ) είναι μζροσ τθσ κακθμερινισ αντιμετϊπιςθσ και υποςτιριξθσ των αςκενϊν, όπωσ 

άλλωςτε και οι διακομιδζσ περιςτατικϊν από το Γ.Ν. Άμφιςςασ ςε μεγαλφτερα Νοςοκομεία τθσ περιφζρειασ 

για ςυνζχιςθ τθσ νοςθλείασ τουσ. 

τον τομζα τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, το Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ 

διαςφνδεςθσ με το Πανεπιςτημιακό Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ, διοργάνωςε ενθμερωτικι εκδιλωςθ με κζμα «Σην Τγεία 

του Παιδιοφ» τον Οκτϊβριο 2016, με τθ ςυμμετοχι προςκεκλθμζνων Πανεπιςτθμιακϊν διακεκριμζνων 

επιςτθμόνων. 

Η ολοκλθρωμζνθ αξιοποίθςθ όλων των δομϊν Τγείασ που ανικουν ςτο Νοςοκομείο αποτελεί 

προτεραιότθτα ςτο ςχεδιαςμό τθσ Διοίκθςθσ και γίνεται κάκε αναγκαία ενζργεια από το Διοικθτικό 

υμβοφλιο. 

Η Διοίκθςθ και το προςωπικό του Γ.Ν. Άμφιςςασ αγωνίηονται για τθν ενίςχυςθ του Δθμόςιου υςτιματοσ 

Τγείασ και προςπακοφν ταυτόχρονα να οικοδομιςουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τουσ αςκενείσ ςυμπολίτεσ 

μασ.  

 

 


