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• Τα Μ.Μ.Ε. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
H EINA από την πρώτη στιγμή που η Υ.ΠΕ. και οι διοικήσεις των δυο Νοσοκομείων αποφάσισαν την 

εσπευσμένη μεταφορά των Κλινικών του Αγ. Ανδρέα είχε μιλήσει για μια απόφαση επικίνδυνη, επισφαλή, 
που γίνεται για επικοινωνιακούς-μικροπολιτικούς λόγους και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. 
20 ημέρες μετά επιβεβαιωνόμαστε: η ΜΕΘ κλειστή λόγω βλάβης του κυκλώματος, η Παθολογική στα όρια 
της κατάρρευσής της και από πλευράς κλινών ,αλλά και προσωπικού, οι Καρδιολόγοι να εντέλλονται σε 
κάλυψη δυο χώρων με αποτέλεσμα υπέρβαση του ορίου των εφημεριών και εξοντωτική (και απλήρωτη) 
εργασία, οι Γενικοί Ιατροί επίσης να καλούνται να  καλύψουν την εφημερία του Αγ. Ανδρέα και να 
αφήσουν τα ΚΥ ακάλυπτα και τέλος οι Παθολόγοι του ΠΓΝΠ   να εντέλλονται κι αυτοί να καλύψουν τις 
εφημερίες του Αγ. Ανδρέα. 
 

Οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές στον Αγ. Ανδρέα, οι ελλείψεις αναλώσιμων, οι ελλείψεις  
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η έλλειψη κλινών έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυκτική 
για ασθενείς και προσωπικό και στα δυο Νοσοκομεία. Το ΠΓΝΠ είναι ήδη υπερφορτωμένο και καλύπτει 
με υπερβάσεις (απλήρωτες εφημερίες και νομοθετημένο μέγιστο χρόνο εργασίας) τις εφημεριακές του 
ανάγκες. Η Υ.ΠΕ. με τις αλλοπρόσαλλες, αντεπιστημονικές αποφάσεις της, όχι μόνο επιδεινώνει τα 
πράγματα, αλλά και επιχειρεί να στρέψει τη μια ομάδα ιατρών εναντίον της άλλης, γιατί ακριβώς το 
ανεφάρμοστο των αποφάσεών της οδηγεί σε συνεχή αδιέξοδα. 
 

Οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές δεν καλύπτονται με εντέλλεσθε. Το Μνημόνιο δεν μπορεί να 
είναι πάνω από την υγεία και τη ζωή της κοινωνίας. Απαιτείται άμεσα ενίσχυση σε προσωπικό και όχι  
μεταφερόμενοι ιατροί. 
 

Η ΕΙΝΑ καλεί την Υ.ΠΕ. ,τις  Διοικήσεις των νοσοκομείων και το Υπουργείο: 
• Να προχωρήσουν με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τόσο οι προσλήψεις προς συμπλήρωση των 

τεράστιων κενών, όσο και η ολοκλήρωση του Αγ. Ανδρέα. 
• Άμεσα αναπροσαρμογή των όποιων αποφάσεων, ώστε το βάρος της εφημέρευσης να αντιστοιχεί στην 

πραγματική δυνατότητα σε κλίνες και ιατρικό προσωπικό, μέχρι να καλυφθούν τα κενά 
• Να σταματήσουν όποιες σκέψεις για συρρίκνωση ή κλείσιμο Κ.Υ. και κλινικών είτε με ευθεία απόφαση, είτε 

μεταφέροντας ιατρούς 
• Να σταματήσει τώρα η διαδικασία των παράνομων εντέλλεσθε προς τους ιατρούς  

 
Η κοινωνία και οι φορείς της Πάτρας πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουν αυτό που δικαιούνται όσον 

αφορά το σύστημα υγείας: δυο μεγάλα Νοσοκομεία πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα από 
προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης. 

 
Για το Δ.Σ. 
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Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

http://www.eina.gr
mailto:cgian@med.upatras.gr

