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ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΦΑΪΑΣ (ΕΙΝΑ) 

Ανακοίνωση των γιατρών Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» και των Κ.Υ. 

  
τισ 5 Δεκεμβρίου 2012 ςυνιλκε ςτο  ‘’Ταχφρρυκμο’’  θ   Γ. Σ. των ιατρϊν του Γ. Ν. Πατρϊν 
«Άγιοσ Ανδρζασ» και των Κζντρων Υγείασ, φςτερα από πρόςκλθςθ των Τριμελϊν 
Επιτροπϊν των Ιατρϊν και ςαν ςυνζχεια τθσ ςυνζλευςθσ τθσ Τετάρτθσ 28 Νοεμβρίου 
2012. Τθ ςυνζλευςθ απαςχόλθςε θ κατάςταςθ που υπάρχει ςτο νοςοκομείο και ςτα ΚΥ 
ειδικά μετά τθν ψιφιςθ από τθν κυβζρνθςθ του 3ου μνθμονίου που περιλαμβάνει εκτόσ 
των άλλων και καταιγιςτικά μζτρα οικονομικοφ χαρακτιρα με μειϊςεισ μιςκϊν, μειϊςεισ 
προςωπικοφ,  διάλυςθ τθσ όποιασ λειτουργίασ του ΕΣΥ ζχει παραμείνει. 
  
Έγινε  ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ απλιρωτεσ εφθμερίεσ, τθ διαδικαςία 
πλθρωμισ εφθμεριϊν μθνϊν Ιουλίου – Νοεμβρίου αλλά και τισ περικοπζσ που ζχουν γίνει 
ςτισ αποδοχζσ των δεδουλευμζνων εφθμεριϊν Ιανουαρίου-Ιουνίου. Καλζςαμε τθν 
διοίκθςθ του νοςοκομείου να διευκετιςει ανάλογα τισ οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ που 
υπάρχουν επειδι ςτισ 30-11-12  ολοκλθρϊνεται το οικονομικό ζτοσ και υπάρχει 
ςοβαρόσ κίνδυνοσ απϊλειασ δεδουλευμζνων αποδοχϊν. Οι Σριμελείσ Επιτροπζσ Ιατρϊν 
του Νοςοκομείου και των ΚΤ κα παρακολουκοφν το κζμα και κα ενθμερϊνουν ςχετικά 
τουσ ςυναδζλφουσ και τθν ΕΙΝΑ. Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό των τελευταίων θμερϊν 
ιταν ότι ζπρεπε να τρζξουν οι ίδιοι οι γιατροί, να κινθτοποιθκοφν και να μεταφζρουν οι 
ίδιοι τα απαιτοφμενα ζγγραφα ςτισ διοικιςεισ για τθν πλθρωμι τουσ διαφορετικά δεν κα 
πλθρϊνονταν. 
  
Η μζχρι τϊρα ακολουκοφμενθ πολιτικι ςτθν υγεία ειδικά τθν τελευταία διετία από τισ 
κυβερνιςεισ των μνθμονίων, ζχει οδθγιςει ςε ολοφάνερθ αποδόμθςθ, ςυρρίκνωςθ και 
υποβάκμιςθ  του ςυνόλου των νοςοκομείων, κζντρων υγείασ και μονάδων δθμόςιασ 
υγείασ του ΕΣΥ.  Ζχει ςτρωκεί το ζδαφοσ όπου κα πατιςει  θ αξιολόγθςθ δομϊν, φορζων 
και προςωπικοφ για να  αποτελζςει το πρόςχθμα που κα αλλάξει τον υγειονομικό χάρτθ  
προσ τθν ιδιωτικι υγεία. 
  
Σο κυρίαρχο ερϊτθμα που τίκεται είναι: Μποροφν να ανταποκρικοφν ο «Άγιοσ 
Ανδρζασ» και τα Κ.Τ. ςτον ρόλο τουσ ςαν Γενικό Περιφερειακό Νοςοκομείο και 
περιφερικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ υγείασ αντίςτοιχα;  
Η ςυηιτθςθ ςτθ ςυνζλευςθ  ςχετικά με τισ εφθμερίεσ των ιατρϊν τθσ πακολογικισ 
κλινικισ αλλά και γενικότερα για τθν κατάςταςθ τθσ εφθμερίασ του νοςοκομείου και των 
ΚΥ ανζδειξε τθν ωμι πραγματικότθτα:  
Σο νοςοκομείο Αγ. Ανδρζασ και τα ΚΤ και ιδιαίτερα θ Πακολογικι Κλινικι ζχουν 
αδυναμία πραγματικισ και ουςιαςτικισ εφθμζρευςθσ μ'' αυτζσ τισ ςυνκικεσ, που μζχρι 
τϊρα διεξάγεται χάρθ ςτθν πραγματικά φιλότιμθ, μζχρι παρεξθγιςεωσ, προςπάκεια 
τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ των  ειδικευμζνων και ειδικευόμενων γιατρϊν αλλά και 
των υπολοίπων εργαηόμενων υγειονομικϊν,  ςυχνά κάτω από τα όποια όρια ζνταςθσ 
και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ. 
  
Αυτι τθν υποβάκμιςθ των Κ.Υ.  και του  νοςοκομείου «Άγ. Ανδρζασ» – παράλλθλα με το 
κτιριακό ηιτθμα που ζχει διαςπάςει το νοςοκομείο ςε τζςςερα μζρθ και δθμιουργεί 
προβλιματα αςφάλειασ και λειτουργικότθτασ ςε γιατροφσ και αςκενείσ μιασ και λείπουν 
τα μζςα διαςφνδεςθσ- τθν επιδίωξαν με τισ πολιτικζσ τουσ και τϊρα ''''νίπτοντασ τασ 
χείρασ'''' κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.  Υπενκυμίηουμε ςτουσ αρμόδιουσ και ειδικά ςτθ 



διοίκθςθ του Νοςοκομείου μασ, ςτθν 6θ ΥΠΕ,  ςτθν πολιτικι θγεςία αλλά και ςτο 
Υπουργείο Υγείασ ότι το νοςοκομείο μασ ζχει ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε ιατρικό 
προςωπικό όλων των ειδικοτιτων αλλά και άλλου υγειονομικοφ προςωπικοφ και παρ'' 
όλα αυτά, καλείται να εφθμερεφει μζρα παρά μζρα, εναλλάξ με το ΠΠΝΠ Ρίου που 
διακζτει και τριπλάςιο αρικμό κλινϊν αλλά και πολλαπλάςιο αρικμό ιατρικοφ 
προςωπικοφ. Αυτό είναι γεγονόσ που κακιςτά δυςχερι όχι μόνο τθσ εργαςία των 
γιατρϊν αλλά και τθ νοςθλεία των αςκενϊν. Σαυτόχρονα όμωσ ακολουκοφν τθν ίδια 
πολιτικι τθσ μείωςθσ χρθματοδότθςθσ και προςωπικοφ ςτο ΠΠΝΠ Ρίου δθμιουργϊντασ 
αντίςτοιχα προβλιματα και ςε αυτό το ίδρυμα και ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ. 
  
Η επιβολι των γενικότερα αντιδραςτικϊν μζτρων από τθν κυβζρνθςθ εντείνει ςτο 
νοςοκομείο και ςτα Κ.Υ. τα φαινόμενα αυταρχικισ, επικετικισ ςυμπεριφοράσ κακϊσ και 
τθν ποινικοποίθςθ των αγϊνων των γιατρϊν και ειδικά των ειδικευομζνων, όπωσ είδαμε 
πρόςφατα. Τουσ απαντάμε ότι οι γιατροί δεν κα μείνουν με ςταυρωμζνα τα χζρια ς'' 
αυτζσ τισ επικζςεισ.          
  
Καλοφμε το ΔΣ τθσ ΕΙΝΑ να κζςει άμεςα το ηιτθμα τθσ λειτουργίασ των νοςοκομείων και 
των ΚΥ. Να καλζςει τον λαό τθσ Πάτρασ και τθσ Αχαΐασ και να του κζςει άμεςα το ηιτθμα 
τθσ αδυναμίασ εφθμζρευςθσ του νοςοκομείου και των Κ.Υ. Το κζμα τθσ υγείασ ςτθν 
περιοχι μασ απαιτεί άμεςθ κινθτοποίθςθ του λαοφ τθσ πόλθσ μασ. 
     

Για τθ Γενικι υνζλευςθ 

Οι τριμελείσ επιτροπζσ Αγ. Ανδρζα και ΚΤ 

 


