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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
   

 

 

   Α. Συνάντηση με τον διοικητή του ΠΓΝΠ  

 

Κλιμάκιο του ΔΣ της ΕΙΝΑ συναντήθηκε με τον διοικητή  του ΠΓΝΠ  κ. Μπονάνο.  

Από την πλευρά μας  τέθηκαν δύο κύρια ζητήματα :  

1. Οι δραστικές περικοπές του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και  

2. το σοβαρό κοινωνικό  πρόβλημα της πρόσβασης των ανασφάλιστων στην 

νοσοκομειακή περίθαλψη.  

 

Ως προς το ζήτημα των περικοπών , επισημάναμε ότι  ήδη το νοσοκομείο 

αντιμετωπίζει  προβλήματα καθημερινής λειτουργίας από ελλείψεις υλικών, αντιδραστηρίων 

και φαρμάκων , αλλά και προσωπικού, με πιο χαρακτηριστικό (όχι μοναδικό)  παράδειγμα 

αυτό των τραυματιοφορέων, εκτιμώντας ότι η δυσλειτουργία αυτή θα  επιταθεί  με την 

παραπέρα μείωση του προϋπολογισμού κατά 20% για το 2014,  σε μια περίοδο μάλιστα που 

η φτωχοποίηση της κοινωνίας οδηγεί όλο και περισσότερους συμπολίτες μας προς τα 

δημόσια νοσοκομεία .   

 

Ο διοικητής  μας ανέφερε πως παρά τις περικοπές, με την ορθολογικότερη   

διαχείριση και με την καλύτερη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού του νοσοκομείου  

(παραγγελίες, έλεγχος αποθεμάτων κλπ ) , καθώς και με την δρομολόγηση προσλήψεων 

τραυματιοφορέων , το νοσοκομείο δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα.   Εκφράσαμε σοβαρές 

αμφιβολίες ως προς τον ισχυρισμό αυτό, και μένει να φανεί στην πορεία  το κατά πόσο θα 

επιβεβαιωθεί  ή όχι.  

 

Ένα ειδικότερο ζήτημα που προέκυψε κατά την συζήτηση, ήταν αυτό της καλύτερης 

αξιοποίησης και ανακατανομής κάποιων χώρων  του νοσοκομείου. Ο διοικητής μας 

ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ενεργοποιήσει και πάλι την σχετική επιτροπή και 

συμφωνήθηκε και η συμμετοχή μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑ  σε αυτήν.  

 

Για το πρόβλημα της  νοσοκομειακής  περίθαλψης στους ανασφάλιστους  συμπολίτες 

μας  , ζήτημα που πλέον αποτελεί καθημερινότητα  και που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται 

ως περιθωριακό, και με αφετηρία την αντίληψη ότι η υγειονομική κάλυψη αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα για όλους, ζητήσαμε πρώτα απ’ όλα από την διοίκηση του 

νοσοκομείου να ασχοληθεί πλέον με θεσμικό τρόπο , αξιοποιώντας  την όποια νομοθεσία 

βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και τα όποια – ανεπαρκέστατα-  κονδύλια 

προϋπολογίζονται  για την κάλυψη  των ανασφαλίστων. Σαν πρώτο βήμα προτείναμε, με 
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ευθύνη της διοίκησης, να διαμορφωθεί ένας στοιχειώδης «μηχανισμός» για την υποδοχή 

αιτημάτων ανασφάλιστων συμπολιτών μας και για την παραπέρα διεκπεραίωσή τους .  

 

Προτείναμε να αναλάβει τον ρόλο αυτό ο εκλεγμένος στο ΔΣ εκπρόσωπος των 

γιατρών.  Ο διοικητής συμφώνησε καταρχήν με αυτήν την πρόταση και γενικότερα 

υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει  για την επίλυση του προβλήματος αυτού , μέσα στα πλαίσια  

της νομιμότητας.   

 

Για την ΕΙΝΑ  αποτελεί πρωταρχικό καθήκον η ανάδειξη και η καθημερινή 

ενασχόληση  με το σοβαρότατο αυτό κοινωνικό πρόβλημα που αρχίζει πλέον να 

εκδηλώνεται και με απώλεια  ανθρώπινων ζωών , ενώ η  κυβέρνηση συνεχίζει να επιδεικνύει 

προκλητική αδιαφορία.   

 

 

Β. Αστική ευθύνη γιατρών ΕΣΥ.  

 

Μετά από αρκετά ερωτήματα συναδέλφων και με πρόταση της τριμελούς επιτροπής 

του ΠΓΝΠ , το ΔΣ της ΕΙΝΑ έχει απευθύνει  σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Υγείας  

που αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία για την αστική ευθύνη των γιατρών του ΕΣΥ.    

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
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