
Όρισαν υπεύθυνους στον Παθολογικό και Χειρουργικό τομέα 
αξιοποιώντας τον νόμο Αβραμόπουλου 

 

Κίνηση ματ από γιατρούς του Ε.Σ.Υ 
 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ  
 

Στην επιλογή υπευθύνων στον Παθολογικό και Χειρουργικό 
τομέα προχώρησαν οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ενέργεια η οποία δείχνει την απόφασή 
τους να έχουν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο νοσοκομείο 
κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που τους δίνει ο νόμος 
Αβραμόπουλου. Κάτι που με ψήφισμά της η Σύγκλητος του 
Πανεπιστημίου Πατρών χαρακτηρίζει «διαδικασία διάλυσης της 
δομής και λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών του 
Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών». 
 
 
Οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Πατρών κινήθηκαν πολύ πιο γρήγορα, απ’ ότι ίσως κάποιοι περίμεναν 
προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των δυνατοτήτων που τους δίνει ο 
νόμος Αβραμόπουλου. Στο πλαίσιο αυτό μετά τις ενημερωτικές 
συνελεύσεις που πραγματοποίησαν στο χώρο του νοσοκομείου, 
προχώρησαν στο πρώτο βήμα που είναι η ανάδειξη των υπευθύνων 
τομέων.  
 
Όπως μας ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών 
Αχαίας Στάθης Τερζής η ανάδειξη των υπευθύνων έγινε μέσω της 
σύγκλισης συνελεύσεων των γιατρών του ΕΣΥ του κάθε τομέα. Έτσι ως 
υπεύθυνος στον Παθολογικό Τομέα αναδείχτηκε ο παθολόγος Νίκος 
Λαζάρου και στον Χειρουργικό ο ορθοπαιδικός Κώστας Μουσαφείρης.  
 
Την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν στην ανάδειξη του 
υπευθύνου του Εργαστηριακού Τομέα, μέσω της ίδιας διαδικασίας.  
 
Ερωτηθείς ο κ. Τερζής για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη και στην 
καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, εξηγώντας κατά βάση και το 
ρόλο που θα παίζει ο υπεύθυνος του κάθε τομέα ανέφερε ότι: «Θα 
έχουν την δυνατότητα παρέμβασης σε όλα τα τεκταινόμενα του 



νοσοκομείου και μάλιστα με αξιώσεις. Είμαστε 135 ΕΣΥτες και οφείλουν 
να ρωτούν και την δική μας γνώμη. Μέχρι τώρα όλα γίνονταν μόνον με 
τη σύμφωνη γνώμη των πανεπιστημιακών οι οποίοι ήταν και οι μόνοι 
που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις». 
 
Στο ερώτημα για το εάν οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται για 
παράδειγμα, στον Παθολογικό τομέα θα υπακούν και θα εργάζονται 
υπό τις οδηγίες του διευθυντή Χαράλαμπου Μπασιάρη ή του 
υπεύθυνου του τομέα που ανέδειξαν οι ίδιοι και στην παρούσα φάση 
είναι ο κ. Λαζάρου, ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Α. απάντησε:  
 
«Ο υπεύθυνος του τομέα θα συγκαλεί τους γιατρούς που ανήκουν στον 
τομέα του θα συναποφασίζουν για διάφορα λειτουργικά ζητήματα, 
όπως εφημερίες κ.α., και τις αποφάσεις αυτές θα τις θέτει υπ’ όψην του 
Επιστημονικού Συμβουλίου, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και της 
Διοίκησης του νοσοκομείου».  
 
Καταλήγοντας ο κ. Τερζής αναφέρει ότι «με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση 
θα καθίσουμε να συζητήσουμε με τους αντίστοιχους πανεπιστημιακούς 
τομείς, εφόσον υπάρχει αυτή η διάθεση, και να έχουμε μία κοινή 
πορεία».  
Υπενθυμίζουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε με αφορμή τις εξελίξεις αυτές στο 
ψήφισμα που εξέδωσε επισημαίνει τα εξής: «Η διαδικασία 
αμφισβήτησης του υφισταμένου, βάση του ιδρυτικού νόμου που διέπει 
την λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, 
καθεστώτος επιστημονικής λειτουργίας και διοίκησης των 
Πανεπιστημιακών Μονάδων, πλήττει δραματικά την ήδη επιβαρημένη 
λειτουργία τους. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες στην ακαδημαϊκή 
ποιότητα, εκπαίδευση, έρευνα και κυρίως στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας προς τους πολίτες της περιφέρειάς μας».  
 
Παράλληλα δηλώνει ότι: «Θα προασπίσει με όλα τα μέσα την 
διατήρηση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας των 
Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων στο ΠΓΝΠ» ενώ κάλεσε τα 
συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας να λάβουν άμεσα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων τα οποία 
συνεπάγεται η εφαρμογή του Ν. 3754/2009 στα Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία.  
 


