
 

ΕΝΩΣΗ   ΙΑΤΡΩΝ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ   ΑΧΑΪΑΣ 
Ε. Ι. Ν. Α. 

Τηλ: 2610 – 999 212 * Κιν: 6977 – 457 328 * Fax: 2610 – 994470 
WWW: http://www.eina.gr  * Email: cgian@med.upatras.gr 

 
Αρ. Πρωτ.: 31 / 18-10-2011 Πάτρα, 18 Οκτωβρίου 2011 
 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΓΝΠ 

  
      Τις μέρες αυτές υπήρξε έντονη κινητικότητα γύρω από την «αναμόρφωση» των 
οργανισμών των νοσοκομείων με στόχο τα ΔΣ των νοσοκομείων να καταλήξουν σε προτάσεις 
προς την 6η ΥΠΕ και τελικά προς το Υπουργείο.  
 

Από την αρχή ήταν σαφές ότι μια τέτοια συζήτηση ήταν υπονομευμένη στον βαθμό 
που η μοναδική στόχευσή της ήταν να προσαρμοστεί στις μεθοδεύσεις για μείωση κλινών και 
συρρίκνωση των οργανικών θέσεων. Εύλογα αναρωτιέται κανείς τι θα κάνει με τις προτάσεις 
που θα «συλλέξει» ένας Υπουργός που βλέπει παντού «διεφθαρμένες συντεχνίες» που 
στρέφονται κατά της… κοινωνίας, ένας Υπουργός που πιστεύει ότι λίγο- πολύ η πλειοψηφία 
των κλινικών του ΕΣΥ έχει δημιουργηθεί επειδή κάποιοι γιατροί είχαν… «μέσον», ένας 
Υπουργός που έχει αναλάβει εργολαβικά το ξήλωμα κάθε ίχνους κράτους πρόνοιας . 
  

Πέρα από τους γενικούς αυτούς όρους που διαμόρφωναν τα πλαίσια της όποιας 
συζήτησης γύρω από τους οργανισμούς, ειδικότερα στο ΠΓΝΠ και ακόμα ειδικότερα για την 
ιατρική υπηρεσία, με ευθύνη του διοικητή, η διαδικασία διαμόρφωσης πρότασης 
εξελίχθηκε τελικά σε μια διαδικασία παρασκηνίου: Αγνοήθηκε παντελώς το Επιστημονικό 
Συμβούλιο και οι νοσοκομειακοί τομείς για την διαμόρφωση της εισήγησης. Αγνοήθηκε ο 
εκπρόσωπος των γιατρών στο ΔΣ του νοσοκομείου. Αγνοήθηκε παντελώς η ΕΙΝΑ και 
μέσω αυτής και το σύνολο των γιατρών του ΕΣΥ. Τελικά η εισήγηση κατατέθηκε από τον 
εκπρόσωπο της Ιατρικής Σχολής στο ΔΣ του νοσοκομείου (είναι αμφίβολο κατά πόσο έχουν 
συζητήσει ακόμα και τα ίδια τα συλλογικά όργανα της Σχολής …). Η  στελέχωση της 
ιατρικής υπηρεσίας σύμφωνα με το Π.Δ. 86/87 αναφέρεται αποκλειστικά στους 
ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ. Τόσο οι ειδικευόμενοι όσο και οι πανεπιστημιακοί 
ιατροί δεν θεωρείται  ότι κατέχουν οργανική θέση στο νοσοκομείο. Παρ΄ όλα αυτά , το 
ιατρικό μέρος του οργανισμού το εισηγήθηκε …ο εκπρόσωπος της ιατρικής Σχολής !!! 
   

Το ΔΣ της ΕΙΝΑ καταγγέλλει την αδιαφανή διαδικασία αυτή που ακολούθησε ο 
διοικητής του ΠΓΝΠ.  
 

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να καταθέσουμε δημόσια κάποιες βασικές θέσεις έστω και 
εκ των υστέρων, αφού η «απόφαση» του ΔΣ του νοσοκομείου έχει ήδη παρθεί.  
  

● Διαφωνούμε με οποιαδήποτε μείωση κλινών, κι αυτό όχι μόνο γιατί θα οδηγήσει σε 
μείωση οργανικών θέσεων και σε απολύσεις, αλλά γιατί υπάρχει κοινωνική ανάγκη. 
(Τελικά το ΔΣ αποδέχθηκε μείωση κλινών από 800 σε 700 ή σε 750; Ξέρει κάποιος να μας 
πει ή θα αποφασίσει τελικά το υπουργείο;)  
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● Θεωρούμε σκανδαλώδες να μεθοδεύεται – και να υλοποιείται – σταθερά εδώ και 
δεκαετίες η ματαίωση ίδρυσης τμημάτων του ΕΣΥ, επειδή αυτό αποτελεί επιθυμία του 
μιας ισχυρής ομάδας πανεπιστημιακών. Θα θυμίσουμε ότι η ίδρυση τμημάτων του ΕΣΥ, 
ίσων σε αριθμό με τα πανεπιστημιακά, αποτελεί πρόβλεψη του ιδρυτικού νόμου του 
νοσοκομείου. Αυτό ίσως είναι ανέφικτο και πιθανότατα περιττό σαν γενικό μέτρο. Αλλά 
απ’ την άλλη, είναι απαράδεκτο να εμποδίζεται ή να καθυστερεί η συγκρότηση τμημάτων 
κοινωνικά αναγκαίων (που υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο άλλωστε - εκτός του ΠΠΝΠ) 
…επειδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος πανεπιστημιακός να αναλάβει την διεύθυνση!  
 
● Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και τις γνωμοδοτήσεις έγκριτων 
νομικών στους οποίους έχει απευθυνθεί η ΟΕΝΓΕ, στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μπορούν να 
εγκαθίστανται και να λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές 
μονάδες, που στελεχώνονται αποκλειστικά με  πανεπιστημιακό ιατρικό και λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό. Οι Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και μονάδες 
εντάσσονται στον αντίστοιχο τομέα του. 
Ως εκ τούτου επιβάλλεται η ίδρυση στο νέο οργανισμό και η άμεση λειτουργία κλινικών 
του ΕΣΥ. 

  
● Τέλος , θεωρούμε πως η συγκρότηση των ιατρικών αυτόνομων τμημάτων θα πρέπει να 
παίρνει σαν βάση τις δεδομένες ιατρικές ειδικότητες (δηλ. αυτόνομα ιατρικά τμήματα 
κατά ειδικότητα). Είμαστε αντίθετοι σε λογικές κοινών κλινικών με βάση «ομοειδείς» 
ειδικότητες, σε λογικές κοινής εφημερίας και πολύ περισσότερο σε εφημερίες τομέα .  

  
Δηλώνουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο προκειμένου οι 

αναμορφώσεις των οργανισμών να μην αποτελέσουν όχημα παραπέρα υποβάθμισης της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Καλούμε τους συναδέλφους σε μαζική κινητοποίηση 
προκειμένου να ανατρέψουμε κάθε σχέδιο που θα οδηγεί σε απολύσεις και σε κατάργηση 
κλινικών ή κρεβατιών. Κανένα κρεβάτι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες! Κανένας δεν 
περισσεύει!  
 

Για το Δ.Σ. 
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Γιαννάκενας Κων/νος 
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Γιακουμής Τάσος 

 


