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Με την παράκληση όπως κοινοποιηθεί σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της Επικράτειας

Θέμα: “Επείγουσα
Επείγουσα π
πρόσκληση
ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση
Αναισθησιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείο Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου”
Παπανδρέου

Αξιότιμε Πρόεδρε,
1

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σας γνωστοποιεί, ότι το τελευταίο διάστημα
στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “Aνδρέας Παπανδρέου” διαπιστώνεται σοβαρή υποστελέχωση
στο Αναισθησιολογικό Τμήμα, στο οποίο σήμερα υπηρετούν μόνο δύο (2) αναισθησιολόγοι ιατροί,
οι οποίοι καλύπτουν με τεράστιες προσπάθειες την υφιστάμενη πλημμελή λειτουργία του
Τμήματος (επείγοντα και τακτικά περιστατικά του ΓΓ.Ν.Ρ.).
Η πρόσκληση εργασίας στόχο έχει, το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,
να στελεχωθεί συνολικά με έέξι
ξι (6) ιατρούς αναισθησιολόγους, μαζί με τους ιατρούς που ήδη
υπηρετούν.
Η πρόσκληση αφορά πρόσληψη με τις παρακάτω εργασιακές σχέσεις
σχέσεις:




Κάλυψη Κενών Οργανικ
Οργανικών Θέσεων.
Θέσεις
εις Επικουρικών Ιατρών με τριετή (3) σύμβαση εργασίας και μοριοδότηση ιατρών
Ε.Σ.Υ.
Εξωτερικοί Συνεργάτες με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Η παρούσα πρόσκληση χαρακτηρίζετ
χαρακτηρίζεται
αι κατεπείγουσα και απευθύνεται προς όλους
όλ
τους ιατρούς
αναισθησιολόγους της Επικράτειας οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να
προσληφθούν άμεσα στο Γ.Ν
Ν. Ρόδου.
Η στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Ρ. αποτελεί αδήριτη ανάγκη ιδιαίτερα
μάλιστα εν’ όψει της επικείμενης έναρξης της τουριστικής περιόδου
περιόδου.
Επισημαίνεται,
πισημαίνεται, ότι η αναγκαιότητα κάλυψης τόσο των οργανικών θέσεων όσο και των θέσεων με
σύμβαση εργασίας αποτελεί σημαντική συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του Γενικού
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Νοσοκομείου Ρόδου και διασφαλίζει την απρόσκοπτη Υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των
πολιτών.
Παρακαλούμε θερμά, μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, όπως διαβιβάσετε
την παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλα τα μέλη σας με την ελπίδα ότι ορισμένα από
αυτά θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία
Συνημμένα: Ένα (1)
1. Ηλεκτρονική Δήλωση ενδιαφέροντος
Με εκτίμηση,
Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ι. Τσέρκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης
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