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ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ 

 
Με αφορμή την εγκύκλιο του διοικητή της 6ης ΥΠΕ και την διαμαρτυρία των γιατρών του «Αγ. 

Ανδρέα» και σε συνέχεια προηγούμενων τοποθετήσεών μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  
 

1. Είναι λογικό λόγω του ελλιπούς ιατρικού προσωπικού και των υποδομών του «Αγ. Ανδρέα» σε 
σύγκριση με το ΠΓΝΠ, η κατανομή των εφημεριών να βαρύνει περισσότερο το δεύτερο. Έτσι , 
θεωρούμε λογική την σχέση εφημεριών κάθε μήνα ανάμεσα σε ΠΓΝΠ και «Αγ. Ανδρέα» 18 προς 12 
(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή – Κυριακή το Ρίο). Αυτή όμως η κατανομή, προκειμένου να είναι 
λειτουργική και να μην δημιουργεί προβλήματα στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ασθενών 
και πολλαπλές ταλαιπωρίες, θα πρέπει να αφορά στο σύνολο των τμημάτων των δύο  
νοσοκομείων και όχι μόνο τις παθολογικές κλινικές. Η εφημερία μιας κλινικής (πχ παθολογική) στο 
ένα νοσοκομείο και μιας άλλης στο άλλο (πχ χειρουργική , καρδιολογική και  εργαστήρια ) 
δημιουργεί ένα εντελώς ανορθολογικό πλαίσιο για την διαχείριση των περιστατικών και 
καθίσταται επικίνδυνη. Συνεπώς, δεν μπορεί να ισχύει κατανομή 18:12 για τις παθολογικές 
κλινικές και 15:15 για τα άλλα τμήματα. 

 
2. Αν τα εμπόδια για πλήρη εφημέρευση των δύο νοσοκομείων με την αναλογία 18:12 είναι 

ανυπέρβλητα, σε κάθε περίπτωση η εφημερία της παθολογικής κλινικής του ΠΓΝΠ τις 2(ή 3) 
Κυριακές  του μήνα που τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου δεν θα εφημερεύουν, θα πρέπει 
να ενισχύεται και να συνεπικουρείται και από άλλα τμήματα του νοσοκομείου αυτού, ώστε να μη 
χρειάζεται μεταφορά ασθενών προκειμένου να εκτιμηθούν από άλλες ειδικότητες  ή να 
υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Μεταφορά ασθενούς να γίνεται μόνο αν θα χρειαστεί 
νοσηλεία  (σε άλλη κλινική πλην της παθολογικής) και εφόσον το περιστατικό έχει 
σταθεροποιηθεί.  Κάθε ρύθμιση που θα προβλέπει μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρα 
προκειμένου να εκτιμηθούν κλινικά ή να υποβληθούν σε εξετάσεις – και μετά να επιστρέφουν(!)- 
είναι απαράδεκτη. 

 
3. Είναι προφανές πως τίποτε από τα παραπάνω δε θα οδηγήσει σε ουσιαστική λύση, στο ζήτημα της 

εφημέρευσης των δύο νοσοκομείων αν δεν λυθούν άπαξ τα θέματα ανάπτυξης των κλινών του 
"Αγίου Ανδρέα" και των γιατρών που εκκρεμούν από τις 8/6/2008 έτσι ώστε τα δύο νοσοκομεία να 
εφημερεύουν ισότιμα ανάλογα με τις δυνατότητές τους σε κλίνες, ιατρικό και λοιπό προσωπικό. 
Κάτι που 100% φέρουν την ευθύνη η Πολιτεία και τα όργανά της (6η ΥΠΕ και Διοικήσεις). 
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