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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Το χρονικό του προαναγγελθέντος κλεισίματος της Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας Παίδων 
 

Μόνο σαν κεραυνός εν αιθρία δε μπορεί να εκληφθεί η ανακοίνωση των συναδέλφων της 
ΜΕΘ παίδων περί αδυναμίας συνέχισης της λειτουργίας της μονάδας του ΠΝΠ. 
 

Εδώ και πλέον του ενός έτους, η μονάδα λειτουργεί με 3 γιατρούς που ο καθένας τους 
εκτελεί 10 εφημερίες το μήνα και με 9 νοσηλευτές που τους χρωστούν πολλές άδειες και ρεπό. 
 

Μια μονάδα που λειτούργησε με αγώνα από το 2007 και νοσήλευσε 550 παιδιά που 
χρειάστηκαν εντατική παρακολούθηση χωρίς κανένα από αυτά να χρειαστεί διακομιδή σε μονάδα 
εντατικής της Αθήνας ή άλλης πόλης. 

 
Μια μονάδα που οι γιατροί της περιμένουν με πραγματική αυτοθυσία την πρόσληψη 

τουλάχιστον ενός γιατρού που έχει ολοκληρωθεί η κρίση του από τον Μάιο αλλά έχει μπλοκαριστεί 
από το Υπουργείο στα πλαίσια των περικοπών στην Υγεία. 

 
Τέλος, μια μονάδα που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της 6ης ΥΠΕ (Ιόνια Νησιά, Ήπειρο, 

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο) και που οι γονείς των παιδιών που νοσηλεύτηκαν μόνο καλά λόγια 
έχουν να πουν. 

 
Οι εξελίξεις στη ΜΕΘ Παίδων αποκαλύπτουν τις άμεσες ευθύνες της Διοίκησης του ΠΓΝΠ, 

της τέως και της νυν Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ και του ίδιου του Υπουργού Λοβέρδου. Όλοι γνώριζαν 
την οριακή λειτουργία της μονάδας εδώ και δύο χρόνια και δεν έκαναν τίποτα για τη λύση που 
υποχρεούνταν να βρουν.  

 
Δε θέλουμε να επαναληφθεί το σενάριο της διακοπής λειτουργίας του μοναδικού 

Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη χώρα μας, αυτό του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" 
πριν από λίγες εβδομάδες, προς χάριν ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα. 

 
Η -πολύ πιθανή- διακοπή της λειτουργίας της μονάδας τις αμέσως επόμενες μέρες θα 

βαρύνει πολιτικά την τοπική ηγεσία και όποια βλάβη στην υγεία παιδιών που θα χρειαστούν 
διακομιδή λόγω αυτής της δυσλειτουργίας, θα σημάνει και την ποινική τους ευθύνη. 

 
Καλούμε το σωματείο εργαζομένων στο ΠΓΝΠ, το Επιστημονικό Συμβούλιο, τους γιατρούς 

και τους εργαζόμενους, το Δήμο, τους φορείς, την Πατρινή κοινωνία εν τέλει, να απαιτήσουν εδώ 
και τώρα την εξασφάλιση της λειτουργίας της ΜΕΘ Παίδων. 

 
Είμαστε αλληλέγγυοι στους συναδέλφους της ΜΕΘ Παίδων που ηρωικά κρατούν ζωντανή 

τη λειτουργία εις βάρος ακόμα και της υγείας τους. 
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Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμματέας 
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