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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ι.Ν.Α. 
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σημερινή κατάσταση στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ασφυκτική. Η συστέγαση κλινικών και η 
εφημερία σε καθημερινή βάση συνεπιφέρουν όχι μόνο το αδιαχώρητο πολλές 
φορές αλλά και την πέραν των ορίων καταπόνηση του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

Η κατάσταση αυτή η οποία προέκυψε από τον σεισμό του Ιουνίου και 
την εξ αυτού εκκένωση του «Αγ. Ανδρέα», εμπεδώθηκε, χρόνισε και 
κακοφόρμισε από όλη τη σειρά των χειρισμών του Υπουργείου. Του Εθνικού 
Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και της Περιφέρειας. Το Υπουργείο και τα 
Διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτό ενήργησαν καιροσκοπικά, άβουλα 
και με ψεύτικα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του 
«Αγ. Ανδρέα»> 

Καθώς η περιοχή - κι όχι μόνο η Πάτρα – στερήθηκε των υπηρεσιών 
και των κλινών ενός μεγάλου νοσοκομείου μετά τον σεισμό, το πρόβλημα δεν 
εστιάζεται πλέον στην δυσλειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και 
της Ιατρικής Σχολής – που είναι υπαρκτή – αλλά κυρίως στην υγειονομική 
κάλυψη και παροχή περίθαλψης όλης της περιοχής και της πόλης. Με αυτό το 
δεδομένο, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε εσπευσμένη 
εκδίωξη των κλινικών του «Αγ. Ανδρέα» από το νοσοκομείο του Ρίου. Πολλώ 
δε μάλλον όταν προκρίνονται λύσεις μεταφοράς κλινικών στο Νοσημάτων 
Θώρακος ή στο ΓΣΝ 409, καθ’ ότι οι συνθήκες των δύο αυτών ιδρυμάτων 
καθιστούν ανέφικτη την λειτουργία της Παθολογικής στο πρώτο ή των 
χειρουργικών ειδικοτήτων στο δεύτερο. Πέραν αυτού, σε μια τέτοια 
περίπτωση θα ήταν αδύνατη η εφημέρευση, την οποία θα αναλάμβανε εξ 
ολοκλήρου το Ρίο και μάλιστα  μόνο με το δικό του δυναμικό. Έτσι θα 
φτάναμε σε μια κατάσταση πολύ πιο κακή από αυτήν που τώρα βρισκόμαστε, 
τόσο για τους ιατρούς-προσωπικό όσο και για τους ασθενείς. 

Η επαναλειτουργία του «Αγ. Ανδρέα» είναι η μοναδική ριζική λύση. 
Αυτή έπρεπε ήδη να είχε γίνει «από χθες». Με την πολιτική και τακτική που 
ακολούθησε το Υπουργείο και οι Διοικήσεις ροκάνισαν ένα πολύτιμο εξάμηνο 
κι ακόμα δεν άρχισαν τα έργα αντισεισμικής θωράκισης. Υπάρχει βάσιμη 
υπόνοια ότι θα παρέλθει πολύς καιρός και πολλά άλλα εξάμηνα χωρίς να 
γίνεται τίποτα. Εκτός αν το πρόβλημα της επίσπευσης των εργασιών του «Αγ. 
Ανδρέα» καταστεί πρόβλημα και αίτημα όλης της Πατραϊκής κοινωνίας. Η 
οποία πρέπει να αρχίσει να ασκεί ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις για τούτο. 
Άλλη λύση δεν υπάρχει. 
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