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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νοζοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: η πληγή βαθαίνει! 
 

Σην ζέκα ηνπ θηηξηαθνύ απνθαιύπηνληαη πξνζέζεηο: 

 

1. 10 Μαξηίνπ: εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ δηώξνθνπ θηηξίνπ από ηνλ εξγνιάβν ζηε ΔΕΠΑΝΟΜ πξνο 

απνπεξάησζε θαη όπσο καο έρνπλ ζπλεζίζεη νη θάζε είδνπο «αξκόδηνη», άιιε κηα πξνζεζκία –

πξόζθαηα νξηνζεηεκέλε- ράζεθε. 

2. Η έγθξηζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην επηαώξνθν από ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην θαζπζηεξεί αδηθαηνιόγεηα 

από ηνλ πεξαζκέλν ρξόλν. 

 

Οη ειιείςεηο πιηθώλ θαη πξνζσπηθνύ ζπλερίδνληαη θαη δηνγθώλνληαη κέξα κε ηε κέξα. Η αγαλάθηεζε 

γηαηξώλ θαη πξνζσπηθνύ αιιά θαη ησλ αζζελώλ θαη ζπλνδώλ γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιύηεξε. Οη 

εξγαδόκελνη θαη νη γηαηξνί αθόκα παξακέλνπλ απιήξσηνη γηα κήλεο από ηηο δεδνπιεπκέλεο ππεξσξίεο θαη 

εθεκεξίεο. 

 

Καη ζα λα κελ έθηαλαλ όια απηά, ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ν Δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ θνο Δ. 

Κνζκόπνπινο αλαθνίλσζε όηη ηα έμη θξεβάηηα ηεο Μνλάδαο Εληαηηθήο Θεξαπείαο πνπ ιεηηνπξγνύλ από ην 

2008 ζα κεησζνύλ θαηά δύν! Κη απηό όηαλ –θαηά δήισζε ησλ γηαηξώλ ηεο ΜΕΘ- ππάξρεη άκεζα ε 

δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ άιια δύν (ζύλνιν 8) από ηα 10 πνπ έρεη δπλαηόηεηα λα αλαπηύμεη ε 

Μνλάδα.. 

 

Αλαξσηνύκαζηε αλ ν Δηνηθεηήο ιεηηνπξγεί από κόλνο ηνπ αδηαθνξώληαο γηα ηελ θάιπςε ελόο 

νιόθιεξνπ πιεζπζκνύ πνπ έρεη θαίξηεο αλάγθεο ζε θιίλεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Τε ζηηγκή κάιηζηα πνπ 

πνιιέο ππάξρνπζεο θιίλεο δε ιεηηνπξγνύλ παλειιαδηθά ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη γηαηξώλ θαη ν θνο 

Λπθνπξέληδνο έζπεπζε πξόζθαηα λα ππνζρεζεί ηε ιεηηνπξγία αξθεηώλ από απηέο. Μελ μερλάκε πσο 

ζύκθσλα κε ηελ Ειιεληθή Εηαηξία Εληαηηθήο Θεξαπείαο ε κε ιεηηνπξγία ησλ «θιεηζηώλ» θιηλώλ ζηνηρίδεη 

εθαηνληάδεο δσέο εηεζίσο. 

 

Ζεηάκε δεκόζηα από ηελ 6ε ΥΠΕ λα δεζκεπηεί κέζα από ηηο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

δηώξνθνπ θηηξίνπ πνπ πξέπεη λα γίλεη ΑΜΕΣΑ θαζώο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ην 

επηαώξνθν. 

 

Ζεηάκε δεκόζηα από ηνλ θ. Κνζκόπνπιν λα ζηακαηήζεη ΑΜΕΣΑ ηηο απζαηξεζίεο θαη λα εληζρύζεη κε 

πξνζσπηθό ηε ΜΕΘ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 8 αληί γηα ηηο 6 ππάξρνπζεο θιίλεο. Αλ απηό δε ζπκβεί, 

αο επηιεθζεί –σο πξντζηάκελε αξρή- ε 6ε ΥΠΕ θαη λα ζηακαηήζεη ην «μήισκα» ηνπ «Αγίνπ Αλδξέα».  

 

Οη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί θαη ε θνηλσλία ηεο Πάηξαο δε ζα παξακείλνπλ άιιν απαζείο ζηε δηάιπζε ηνπ 

Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
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