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Προς  
• ΜΜΕ 
• Εισαγγελία Πάτρας 
• Εισαγγελία Αιγίου 
• Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας 
• Ιατρικό Σύλλογο Αιγίου 
• Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής 
• Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 
 
Κοιν. 
• Διοίκηση ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 
• Διοίκηση Νοσοκομείου Αιγίου 
• Διοίκηση 6ης ΥΠΕ 
• Υπουργείο Υγείας 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Τριώδιο και υποκριτικές μεταμφιέσεις για τις διοικήσεις των Νοσοκομείων  
«Άγιος Ανδρέας» και Αιγίου 

 
Από το γελοίο στο επικίνδυνο! 

1ον  Δυο μόλις μέρες από την «πλήρη» και πανηγυρική επαναλειτουργία του Αγ. Ανδρέα στη νέα 
πτέρυγα, αναδείχτηκε σε μια μόνο παράγραφο η ένδεια σχεδιασμών και δυνατοτήτων επαρκούς 
λειτουργίας: 

«..λόγω μεγάλης έλλειψης ιατρικού προσωπικού που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των γενικών 
εφημεριών καλούνται οι κκ Δ/ντες των Κέντρων Υγείας ευθύνης τους έτσι ώστε οι γιατροί κάθε  
Κέντρου Υγείας να καλύπτουν 6 εφημερίες το μήνα …στα έκτακτα εξωτερικά ιατρεία στη Νέα 
Πτέρυγα κατά τις μέρες Γενικής εφημερίας». Υπογράφει ο υποδιοικητής κος Δ. Λυγούρας, στις 
3/3/11, ΑΠ 7672 

 
Δεν είχαν –οι Διοικήσεις των δυο μεγάλων νοσοκομείων και της 6ης ΥΠΕ- κανέναν ενδοιασμό όταν 

φόρτωναν 13 γενικές εφημερίες το μήνα στην Παθολογική του Αγ. Ανδρέα με 6 επιμελητές και 37 κλίνες 
(ενώ το ΠΓΝΠ διαθέτει 35 επιμελητές και άνω των 100 κλινών). 

 
Όταν σε σχετική ανακοίνωσή μας (ΑΠ 6/21.2.11) επισημαίναμε την επικινδυνότητα αυτής της 

λειτουργίας χωρίς την κατοχύρωση των στοιχειωδών εγγυήσεων κάλυψης του ιατρικού προσωπικού και 
κλινών κατηγορηθήκαμε από επίσημα χείλη ως κυνηγοί φαντασμάτων με σκοτεινά κίνητρα. Μια 
εβδομάδα μετά και μόλις 3 εφημερίες έχουν οδηγήσει την Παθολογική Κλινική σε πληρότητα! 
 

Δυστυχώς, η φαντασία μας δεν έφτανε στις «λύσεις» που επεξεργάζονταν οι διορισμένοι 
προϊστάμενοί μας. Αντί να φροντίσουν –όπως ήταν καθήκον τους- να προσλάβουν εγκαίρως το 
απαραίτητο ιατρικό προσωπικό για να λειτουργήσει ο Άγιος Ανδρέας προέβησαν σε μια επικίνδυνη 
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λαθροχειρία. Ανέθεσαν στους Δ/ντές των ΚΥ Κ. Αχαΐας, Χαλανδρίτσας και Ερυμάνθειας να αποσπάσουν 
επιμελητές Γενικούς Γιατρούς (γιατί αυτής της ειδικότητας ιατροί υπηρετούν στα ΚΥ) και να εργασθούν ως 
…Παθολόγοι στα Επείγοντα του νοσοκομείου.  
 
Με λίγα λόγια,  

A. Στον «Άγιο Ανδρέα» ελλείπουν Παθολόγοι. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες 
Γενικούς Γιατρούς για Παθολόγους, γιατρούς που εκπαιδεύτηκαν στην παθολογία ..6 μήνες κατά 
τη διάρκεια της ειδικότητάς τους πριν χρόνια για να εργασθούν ως αυτούς στους οποίους οι ίδιοι 
παραπέμπουν ασθενείς να αντιμετωπιστούν επειδή χρειάζονται νοσηλεία ανώτερης βαθμίδας. 
Δηλαδή, προκαλούν στην εξώθηση αντιποίησης ειδικότητας γιατρούς που θα δικαιολογούνταν η 
παρουσία τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκομείου ΜΟΝΟ σε οργανωμένο 
ΤΕΠ με παρούσες όλες τις απαραίτητες ειδικότητες (κάτι που δεν υφίσταται στον Άγιο Ανδρέα).  
Είναι ευνόητο ότι ένας γενικός ιατρός δε μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα ενός παθολόγου, ούτε 
βέβαια και το αντίθετο!!! Αν δεν ίσχυε αυτό, η Πολιτεία δεν θα καθόριζε ξεχωριστά την 
εκπαίδευση και τους τίτλους αυτών των ειδικοτήτων. Για να το προσπεράσει, η διοικητική εντολή 
αναφέρεται σε γιατρούς ..γενικώς, απαξιώνοντας πλήρως τους λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, θεωρώντας τους «γενικών καθηκόντων» 
 

B. Αντί να στηρίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα που η ενίσχυσή της θα αποσυμφορούσε τα 
νοσοκομεία, τη διαλύουν αφού οι υπάρχοντες γιατροί της δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
εφημεριών των ΚΥ. Αποτέλεσμα είναι ότι μέσα στον τρέχοντα μήνα δε θα μπορούν να 
εφημερεύουν Κέντρα Υγείας της περιοχής μας. Μήπως έτσι αποδεικνύεται η πλήρης αδιαφορία 
τους για την Πρωτοβάθμια Υγεία που –ελέω εξελίξεων- μπορεί να απεργάζονται ακόμα και 
αναστολή λειτουργίας Κέντρων Υγείας; 

 
2ον  Εδώ η κατάσταση ξεπερνά τα όρια του γελοίου: θα μπορούσε να δοθεί μια εντολή «Ντυθείτε 
ορθοπαιδικοί στις απόκριες»! 
 

«Η εφημερία της ορθοπαιδικής κλινικής γίνεται προβληματική. Μια βραχυπρόθεσμη λύση, όχι 
όμως η ενδεδειγμένη είναι η απόσπαση ιατρών από το ΚΥ Ακράτας στο Νοσοκομείο..»  Ομόφωνη 
απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίου, 3/3/1, ΑΠ 2128. 
 

Εδώ δε μεσολαβεί καν η γνώμη του Δ/ντή του ΚΥ. Αντί να πουν «απαιτούμε από το υπουργείο να 
λύσει το πρόβλημα», βαφτίζουν ορθοπαιδικούς, γενικούς γιατρούς που εκπαιδεύτηκαν 3 μήνες στην 
ειδικότητά τους. Άραγε θα δοθεί ανάλογη λύση όταν σύντομα θα τους λείψουν και χειρουργοί; 
 

Η απόφαση για την εφημέρευση Γενικών Ιατρών στην Ορθοπαιδική Κλινική και στην αντιμετώπιση 
των επειγόντων περιστατικών, έχει εκδοθεί όλως καταχρηστικώς και παρανόμως, αφού από το σύνολο της 
σχετικής νομοθεσίας που αφορά τον κλάδο/ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, δεν προβλέπεται πουθενά 
στελέχωση της Ορθοπαιδικής κλινικής, ούτε κάποιου άλλου τμήματος των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. από 
Γενικούς Ιατρούς. Επίσης, για τα ορθοπαιδικά περιστατικά που περιθάλπονται σε μία ορθοπαιδική κλινική 
είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει αντίστοιχος ειδικευμένος ιατρός προκειμένου να αναλάβει την 
περίθαλψή τους και την εν γένει αντιμετώπισή τους. Στην περίπτωση όμως που ο εφημερεύων ιατρός 
είναι Γενικός Ιατρός, παράνομα πρέπει αυτός να αναλάβει και την ευθύνη του εκάστοτε περιστατικού. 
Αποτέλεσμα στην περίπτωση που αναληφθεί τέτοια ευθύνη - ουσιαστικά και τυπικά παράνομα – είναι να 
καθίσταται αποκλειστικός υπεύθυνος ο εκδόσας την απόφαση για τις εφημερίες, διότι και παρά το νόμο 
και παρά τη θέληση των Γενικών Ιατρών εξαναγκάζει τους Γενικούς Ιατρούς σε εφημερίες και σε ανάληψη 
ευθυνών που δεν τους αναλογούν. 
  
Τι λέμε: 
 

Αυτά που λέγαμε μήνες και χρόνια τώρα: Οι κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας διαλύουν 
συνειδητά, υποβαθμίζοντας και ιδιωτικοποιώντας, τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία. Την τελευταία μνημονιακή 
περίοδο, η κυβέρνηση Παπανδρέου επιταχύνει την πορεία διάλυσης περιλαμβάνοντας ακρότητες που 
οδηγούν στην άποψη των κρατούντων: δημόσια υγεία είναι αρκετή αρκεί να υπάρχει μια άσπρη ποδιά 
να κυκλοφορεί στα νοσοκομεία και να μπαλώνει τρύπες του συστήματος. 

 



Αυτή την πολιτική θα την πληρώσει ακριβά –ακριβότερα από ότι τώρα- ο πολίτης αν δεν ξεσηκωθεί. 
 

• Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ άρση των δυο αυτών εντολών, επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου οδού 
αντίδρασης, η οποία θα είναι ταχεία. 

• Απαιτούμε να στελεχωθούν οι ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες των  νοσοκομείων και των ΚΥ 
καθώς και οι τραυματιοφορείς του ΠΓΝΠ με το απαραίτητο προσωπικό. Για τα νοσοκομεία της 
περιοχής μας, δημιουργία αυτόνομων ΤΕΠ με προκήρυξη θέσεων γιατρών και προσωπικού όπως ο 
νόμος ορίζει. 

• Δε δεχόμαστε καμιά έκπτωση στις υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία και τα ΚΥ. Δε δεχόμαστε 
περαιτέρω υποβάθμιση των Κέντρων Υγείας με την αποδυνάμωσή τους. Καμιά συγχώνευση 
νοσοκομειακών μονάδων που θα οδηγήσει σε λιγότερες κλίνες στην περιοχή μας 

• Δε δεχόμαστε καμιά παράνομη μετακίνηση ιατρικού προσωπικού που θα οδηγήσει σε κίνδυνο την 
υγεία των πολιτών, την ασφάλεια και τη νομιμότητα της εργασίας των γιατρών. 

• Καθιστούμε υπεύθυνες τις Διοικήσεις των νοσοκομείων και την 6η ΥΠΕ για την επικινδυνότητα 
των επιλογών τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Καλούμε τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας σε Στάση Εργασίας την Πέμπτη 10/3, 
11πμ ως 3μμ και σε παράσταση μαζί με Δημάρχους και εκπροσώπους των ΟΤΑ 

στις 12.30 στην 6η ΥΠΕ 
 

 
Για το Δ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 


