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Από την Διοίκηση του Γ.Ν.Κ. γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

Tον τελευταίο μήνα, η Χώρα βρίσκεται εντός πρωτοφανούς,
για τα Παγκόσμια Χρονικά, Υγειονομικής Κρίσης.

Όλα  τα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  της  Χώρας  βρίσκονται  σε
«εμπόλεμη  κατάσταση»,  πάντα,  με  γνώμονα  το  συμφέρον  των
Πολιτών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. 

Προφανώς και το Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Το  σύνολο  του  Ιατρικού,  Παραϊατρικού,  Νοσηλευτικού,
Διοικητικού  και  Τεχνικού  προσωπικού,  βρίσκεται  στις  επάλξεις,
στην  πρώτη  γραμμή  και  αξίζουν  τον  θαυμασμό  και  την
ευγνωμοσύνη όλων μας.

Την  ίδια  στιγμή,  με  ιδιαίτερη  θλίψη  και  απογοήτευση,
διαπιστώνεται πως, μερίδα τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, κυρίως
Διαδικτυακών,  υποπίπτουν  σε  τακτικές,  που  θα  μπορούσαν  να
προκαλέσουν φόβο στους πολίτες του Νησιού και να τρώσουν την
εμπιστοσύνη του κόσμου, προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σχεδόν καθημερινά,  γινόμαστε δέκτες ανακριβών ειδήσεων,
που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Δημοσιευθείσες αναφορές σε «κρυφά» κρούσματα COVID-19,
έλλειψη υγειονομικού υλικού, έκθεση του συνόλου του προσωπικού
του  Νοσοκομείου  σε  κίνδυνο,  υποτιθέμενη  καραντίνα  μελών του
προσωπικού του Νοσοκομείου και  γενικά,  τυχόν παραβίαση των
αυστηρών οδηγιών του ΕΟΔΥ, για τον χειρισμό των περιστατικών,



εν  μέσω  της  Πανδημίας,  διαψεύδονται,  κατηγορηματικά,  ως
ανακριβείς και ανυπόστατες ειδήσεις.

Σε αυτή την πρωτοφανή και Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση, η
δημοσίευση  ανακριβών,  ανυπόστατων  και  μη  επίσημα 
διασταυρωμένων  πληροφοριών,  είναι  δυνατόν  να βλάψουν  την
απρόσκοπτη  λειτουργία του Νοσοκομείου μας, να επιδεινώσουν
την εμπιστοσύνη των πολιτών, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να
υπονομεύσουν  την  τοπική  και  κατ'  επέκταση  την  Εθνική  μας
Οικονομία.

Το  Νοσηλευτικό  μας  ίδρυμα,  επιβάλλεται,  ιδιαίτερα  στις
σημερινές  συνθήκες  της  πρωτοφανούς,  στα Παγκόσμια  Χρονικά,
Υγειονομικής  Κρίσης,  να αφεθεί  απερίσπαστο,  να  επιτελέσει  το
καθήκον  του,  προς  όφελος  της  προστασίας  της  Υγείας  των
κατοίκων του Νησιού μας, της Δημόσιας Υγείας και γενικότερα, του
Εθνικού Συστήματος Υγείας της Χώρας μας.

Εν  κατακλείδι,  τονίζεται  ότι,  η  Διοίκηση  του  Γ.Ν.Κ.,  είναι
παρούσα, για να επιτελέσει το καθήκον της, στο ακέραιο,  προς
όφελος της προστασίας της Υγείας των κατοίκων του Νησιού μας,
της  Δημόσιας  Υγείας  και  γενικότερα,  του  Εθνικού  Συστήματος
Υγείας της Χώρας μας. Την ίδια στιγμή όμως, προσδοκά ότι, αυτές
τις κρίσιμες ώρες, όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
και εν τέλει, θα τεθούν προ των ευθυνών τους.
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