
 

 

   

 

 
 

«Ανοιχτή επιστολή προς Υπουργό Υγείας για την ανάγκη  

επείγουσας αναβάθμισης της ΜΕΘ και του αναισθησιολογικού τμήματος του ΠΓΝΠ» 

 

Κε Υπουργέ,  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την έντονη 

ανησυχία για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των τμημάτων της ΜΕΘ και του 

αναισθησιολογικού τμήματος του ΠΓΝΠ, γεγονός που οδήγησε πρόσφατα στην 

απρόσμενη αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων.   

 

Κατά την περιοδεία σας στην περιοχή μας στις 01 Δεκεμβρίου 2016. είχατε την 

ευκαιρία να ακούσετε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπολειτουργία 

των αναφερόμενων τμημάτων στο ΠΓΝΠ.  

 

Η γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου, η πλήρης κάλυψη από όλες τις ειδικότητες, η 

καθημερινή εφημερία της Ν/Χ, της Αγγειοχειρουργικής, της Θ/Χειρουργικής κλινικής, 

η ανάπτυξη της Νευροακτινολογίας (κέντρο εμβολισμού ανευρυσμάτων), καθώς και 

η επείγουσα αντιμετώπιση ασθενών με ΑΕΕ (θρομβόλυση- θρομβεκτομή), 

συνεπάγονται μια αυξημένη ροή βαρέως πασχόντων ασθενών που μετά την αρχική 

αντιμετώπιση είναι αδύνατο να διακομιστούν σε άλλη ΜΕΘ λόγω μη ύπαρξης 

ανάλογης ειδικότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, κατά περιόδους, ένας μεγάλος 

αριθμός ασθενών να νοσηλεύεται εκτός ΜΕΘ. 

 

Λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

 

Η ΜΕΘ Ενηλίκων λειτουργεί με 10 κρεβάτια στην κεντρική μονάδα και 3 κρεβάτια ΜΑΦ 

(Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας) τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης 

νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

Λόγω των αυξημένων αναγκών, οι διασωληνωμένοι ασθενείς παραμένουν στην 

ανάνηψη του χειρουργείου, στο χώρο της αναζωογόνησης του ΤΕΠ ή στα 

νοσηλευτικά τμήματα, μέχρι να ανευρεθεί κλίνη. Όπως είναι αυτονόητο δημιουργείται 

μεγάλη δυσλειτουργία στη ροή των τακτικών χειρουργείων, στην αντιμετώπιση των 

βαρέως πασχόντων ασθενών στην αναζωογόνηση, αλλά και ακατάλληλες 

συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. 

Οι αναισθησιολόγοι - χωρίς τη συνδρομή ειδικευόμενων ιατρών - και το νοσηλευτικό 

προσωπικό των τμημάτων αυτών με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, δίνουν 
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καθημερινές μάχες ζωής για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, χωρίς τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό. 

 

Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η αποσυμφόρηση της ανάνηψης του 

Χειρουργείου και της Αναζωογόνησης του ΤΕΠ, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 

επαναλειτουργία και την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ.  

 

Χωροταξικά μπορούν να λειτουργούν συνολικά 19 κλίνες ( 10 στη ΜΕΘ, 3 στη ΜΑΦ 

και 6 κλίνες στο χώρο της ΚΘΧ μονάδας). 

 

Εκτός από την απαραίτητη και επείγουσα ανάγκη για την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ, τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα είναι: 

- η ενίσχυση με πρόσληψη μόνιμου ιατρικού δυναμικού  

- η ενίσχυση της νοσηλευτικής δύναμης της ΜΕΘ 

- χρηματοδότηση για ανανέωση εξοπλισμού, υλικοτεχνικής υποδομής και 

κατάλληλου εξοπλισμού για την λειτουργία της ΜΑΦ 

 

Είναι σαφές πως προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η τήρηση των (ελαχίστων) ορίων 

προδιαγραφών ασφαλείας για την λειτουργία και των δύο τμημάτων (ΜΕΘ και 

αναισθησιολογικό) αλλά και η άμεση ανάπτυξή τους, η οποία είναι αναγκαία για να 

μπορεί να απορροφήσει την αυξημένη ροή των ασθενών που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Επειδή προκύπτει επιτακτική ανάγκη επίλυσης του θέματος, παρακαλούμε για τις δικές 

σας άμεσες ενέργειες. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

        Η Πρόεδρος          O Aντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας  

 

 

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας 

 


