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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Καλπάζει η διασπορά Πανικού ! 

( Ανοικτή επιστολή στον βουλευτή Κιλκίς κο  Γ. Γεωργαντά ) 

 

κύριε Γεωργαντά, 

Αναγκαζόμαστε να σας απαντήσουμε δια του τύπου, μιας και δια του τύπου και δια των ΜΜΕ 

συνηθίζετε τελευταία να ασχολείστε  με το Νοσοκομείο μας. Ο λόγος για την ερώτηση που απευθύνετε 

μαζί με άλλους βουλευτές, στις 31-05-2018 προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά με την επιδημία της 

ιλαράς. Σε ότι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, σας ενημερώνουμε ότι : 

 Κανένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου μας δεν έχει νοσήσει από ιλαρά από την εμφάνιση         

( πέρυσι) της επιδημίας στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.  

 Αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύουμε κρούσμα ιλαράς, ούτε παιδάκι, ούτε ενήλικο, ούτε Ρομά, ούτε 

Μπαλαμό.  

 Κάποια κρούσματα που εμφανίστηκαν τον περασμένο μήνα αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς. Το 

ίδιο θα γίνει – αχρείαστο να είναι – και στο μέλλον. Γι΄ αυτό, άλλωστε υπάρχουν τα 

Νοσοκομεία. 

 Το ΚΕΕΛΠΝΟ, το σημερινό ΚΕΕΛΠΝΟ και όχι εκείνο της εξεταστικής επιτροπής, έχει δώσει 

από το περασμένο φθινόπωρο σαφέστατες οδηγίες, για τους εργαζόμενους στο χώρο της 

υγείας. Ο υπεύθυνος εργαζόμενος οφείλει να είναι εμβολιασμένος. Δεν χρειάζεται έλεγχος 

αντισωμάτων ούτε αντιδραστήρια για να εμβολιαστεί κάποιος. Το δε εμβόλιο παρέχεται 

Δωρεάν από οποιοδήποτε Φαρμακείο, ύστερα από Δωρεάν συνταγογράφηση.  

Αν δεν καταδέχεστε, κύριε Γεωργαντά την επικοινωνία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ακόμα και 

κατά τις επισκέψεις σας σε αυτό, όπως συνέβη τον Απρίλιο, σεβαστείτε τουλάχιστον το Σωματείο 



                                                                                                                             

 

 

Εργαζομένων, στην επιστολή ανησυχίας του οποίου ( αρ. πρωτ 19/17-05-2018 ) δεν αναφέρεται ούτε 

αριθμός, ούτε ηλικίες νοσηλευομένων ούτε φυλετικά χαρακτηριστικά ή άλλα προσωπικά δεδομένα. 

Δεχθείτε, τέλος, ως καλοπροαίρετη κριτική το ότι, το προοίμιο του κειμένου που συνυπογράφετε, 

αποδυναμώνει τη σοβαρότητα των δυο ερωτήσεων στις οποίες καταλήγει.  

Ο δε τίτλος « Καλπάζει η Ιλαρά ! Τι γίνεται στο Νοσοκομείο Κιλκίς ; » προκαλεί μόνο πανικό, 

αποπροσανατολίζοντας την Κοινή γνώμη.  

Είστε ευπρόσδεκτος, να γνωρίσετε το ΄΄ νέο ΄΄ διοικητή του Νοσοκομείου, να ενημερωθείτε και για τα 

καλά που συμβαίνουν και με γόνιμο διάλογο και πνεύμα συνεργασίας να συμβάλετε από τη σημαντική 

σας θέση στην ανάδειξη και επίλυση υπαρκτών και ουσιαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 

Νοσοκομείο. 

Η καταστροφολογία βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.  

 

           

          

             

 

 

 

 

                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                         ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 

                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


