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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9 
Οι γιατροί του νοσοκοµείου είχαν κάνει προχθές αίτηµα προς τη διοίκηση να κλείσει n εφηµερία, καθώς δεν υπήρχαν 

περιθώρια νοσηλείας άλλων ασθενών. Ωστόσο, αυτό αποφεύχθηκε µετά την αποτελεσµατική διαχείριση του ζητήµατος 
από τον υποδιοικητή του νοσοκοµείου, Β. Καραµπελιά. 

«Αγιος Ανδρέας» 

Μην εφηµερεύσουµε, 
δεν χωράνε άλλοι... 

> To Τµήµα Επειγόντων 
Περιστατικών του ΠΓΝΠ έχει 
µετατραπεί σε κλινική, 
φιλοξενώντας πλέον των 20 
ασθενών σε φορείο. 

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ 
rizogianni@ipelop.gr 

Μετά το ΠΓΝΠ, και ο 
«Αγ. Ανδρέας» έχει 
«περίσσευµα» ασθενών. 

Μάλιστα, προχθές 
οι γιατροί ζήτησαν νά 

κλείσει n εφηµερία, µη µπορώντας 
να καλύψουν άλλες 

εισαγωγές. Αµεση ήταν n 
παρέµβαση του διοικητή της 
6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 

Παναγιώτη Κατσίβελα. 
Ο ίδιος βλέπει οριστική λύση 

στο πρόβληµα µε m λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας 

Αστικού Ιύπού (πρώην ιατρεία 
IRA AYr Αλεξίου) που 

προβλέπει το Πρωτοβάθµιο 
Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας. 
Οπως ανέδειξε χθες n «Π», 
n πληρόιητα των Παθολογικών 

Κλινικών του ΠΓΝΠ ξεπερνάει 
το 150%. To Τµήµα 

Επειγόντων Περιστατικών 
έχει µετατραπεί σε κλινική, 
φιλοξενώντας πλέον των 20 
ασθενών σε φορεία. Ανάλο¬ 

γη είναι n κατάσταση στον 
«Αγ. Ανδρέα», που επισκέφτηκε 

χθες ο κ. Κατσίβελας. 
Μάλιστα, οι γιατροί του νοσοκοµείου 

είχαν κάνει αίτηµα 
προς m διοίκηση να 

κλείσει n εφηµερία, καθώς 
δεν υπάρχουν περιθώρια 
νοσηλείας άλλων ασθενών. 
Ωστόσο, αυτό αποφεύχθηκε 

µετά την αποτελεσµατική 
διαχείριση που επεφύλαξε 
στο ζήτηµα ο υποδιοικητής 
του νοσοκοµείου, Βασίλειος 

Καραµπελιάς. 
«Ο όγκος των ασθενών είναι 

πράγµατι πολύ µεγάλος» 
είναι n γενική παρατήρηση 
του κ. Κατσίβελα. Ο ίδιος 
επισήµανε on 60 εισαγωγές 

στην Παθολογική Κλινική 
του «Αγ. Ανδρέα» σε µία 

ηµέρα είναι πολλές. «Φτάνουν 
όλα τα περιστατικά στα 

δύο νοσοκοµεία της Πάτρας. 
Η κατάσταση θα αντιµετωπιστεί 

µε m λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, 

όπου θα γίνεται το φιλ¬ 

τράρισµα των περιστατικών 
και θα παραπέµπονται στα 
νοσοκοµεία όσα έχουν ανάγκα 

δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
περίθαλψης» εξηγεί 

ο κ. Κατσίβελας. 
Πέραν όµως της λειτουργίας 
του συγκεκριµένου κέντρου, 
υπογραµµίζει την αναγκαιότητα 

παρουσίας ειδικευµένων 
γιατρών στα Τµήµατα 

Επειγόντων Περιστατικών, 
ώστε να γίνεται έλεγχος 

τών περιστατικών που 
εισάγονται και φυσικά ενίσχυση 

των επαρχιακών νοσοκοµείων, 
Αγρινίου, Μεσολογγίου 

και Πύργου. «Τα 
νοσοκοµεία της Πάτρας πρέπει 

να ανακουφιστούν άµεσα. 
Ο ρόλος τους είναι άλλος. 
Και κυρίως το Πανεπιστηµιακό, 

µην ξεχνάµε ότι 
έχει να επιτελέσει εκπαιδευτικό 

και ερευνητικό έργο. 
Πρέπει το πρόβληµα αυτό, 
που πηγάζει µεν από το παρελθόν, 

να το διαχειριστούµε 
αποτελεσµατικά. Οι συν- 

Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Κατσίβελα, η κατάσταση θα αντιµετωπιστεί µε τη λειτουργία του Κέντρου 
Υγείας Αστικού Τύπου, όπου θα γίνεται το φιλτράρισµα των περιστατικών 

θήκες που επικρατούν είναι 
επιβαρυντικές τόσο για τους 
ασθενείς όσο και για τους 
εργαζοµένους» σηµειώνει 
ο κ. Κατσίβελας. 
Σε ό,τι αφορά την επισήµανση 

του κ. Κατσίβελα για τις 
επιβαρυντικές συνθήκες που 

επικρατούν για τους ασθενείς, 
αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι υπάρχουν πολίτες που 
αποφεύγουν να µεταφέρουν 
τα συγγενικά τους πρόσωπα 
που ασθενούν στο νοσοκοµείο, 

φοβούµενοι ενδονοσοκοµειακές 
λοιµώξεις κ.ά. 

Την ερχόµενη εβδοµάδα θα 
επισκεφτεί το ΠΓΝΠ, προκειµένου 

να έχει συνεργασία 
µε όλους τους εµπλεκόµενους 

παράγοντες του νοσοκοµείου 
και από κοινού να 

υπάρξει κάποιος προγραµµατισµός. 

Μην εφηµερεύσουµε, 
δεν χωράνε άλλοι... 
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