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ΔΕΛΣΙΟ      ΣΤΠΟΤ 

 

Εκτεταμένη σύσκευη σγειονομικών και πολιτικών υορέφν της περιοτής μας με τον Τποσργό 

Τγείας κ. Κοσροσμπλή  

 

ηελ επξεία ζχζθεςε θνξέσλ κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Κνπξνπκπιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28-

05-2015, εθπξνζσπήζεθε ν Ιαηξηθφο χιινγνο Παηξψλ κέζσ ηεο Πξνέδξνπ θαη ηεο Σακίαο ηνπ 

πιιφγνπ θα Γαηνπνχινπ Αηθαηεξίλε πνπ παξίζηαην κε ηελ ηδηφηεηα ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ «Καξακαλδάλεην».  

ηε δηπιή ζχζθεςε πνπ δηήξθεζε 2 ψξεο, ζπκκεηείραλ 40 εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. ηε ζπλάληεζε, εθηφο απφ 

Τπνπξγφ Τγείαο θ. Κνπξνπκπιή, παξαβξέζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. πχξνο Κνθθηλάθεο, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκφζηαο Τγείαο θ. Γηάλλεο Μπαζθφδνο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

Η πξψηε ζχζθεςε κε πξσηεξγάηε ηνλ Πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γ.Κ. Ννζνθνκείνπ 

«Αγ. Αλδξέαο» θ. Πεηξφπνπιν, αλέδεημε ηηο έληνλεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίδεη ην Γεληθφ Κξαηηθφ 

Ννζνθνκείν Παηξψλ «Άγηνο Αλδξέαο» απφ ηελ ππνζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο, ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πνιπψξνθνπ θηηξίνπ πνπ ζα παξαδνζεί πξνο ρξήζε ζηα ηέιε ηνπ 2015, θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζνβαξή ππνιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ  Τγείαο θαη ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή καο.  

Η δεχηεξε ζχζθεςε δηελεξγήζεθε κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ θ. Πειεηίδε, ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηειέρσζε, ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Παηδηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ 

«Καξακαλδάλεην».  

 

Καηά ηελ εηζήγεζή ηεο, ε Πξφεδξνο ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ηφληζε ηηο ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ πςεινχ δείθηε αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηελ 

ηδηαίηεξε κέξηκλα πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ην Τπνπξγείν γηα ηελ επίιπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Σα Ννζνθνκεία ηεο Πάηξαο έρνπλ επηβαξπλζεί απφ ηε ζπξξίθλσζε θαη 

ηελ ππνιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ δνκψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) αιιά θαη απφ ηελ 

θάιπςε ησλ θελψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο ζε δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο. Σα 

Ννζνθνκεία ηεο πεξηνρήο καο ιεηηνπξγνχλ ζε εμαηξεηηθά νξηαθφ ζεκείν, ιφγσ ηεο 

ππνρξεκαηνδφηεζεο, ηεο ππνζηειέρσζεο, ηεο έιιεηςεο αλαλέσζεο ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνπζέλσζε ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Η ππαγσγή ηνπ ΠΔΓΤ ζηελ 6
ε
 ΤΠΔ ρσξίο ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο 

δπζιεηηνπξγίεο ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ αιιά θαη ζηελ απφδνζε ησλ εθεκεξηψλ ησλ 

ηαηξψλ θαη ησλ ππεξσξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην  πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, θαζψο δελ επαξθεί, 

νχηε είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ην ππάξρνλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΤΠΔ λα δηεθπεξαηψζεη ηε 
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κηζζνδνζία θαη ηελ παξαγγειία ησλ πξνκεζεηψλ. Ο θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο ΠΦΤ (ΠΔΓΤ, θέληξα πγείαο) ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πεληρξφο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο.  Σα ηέζζεξα θέληξα πγείαο ηεο πεξηνρήο καο (Κάησ Αραία, Υαιαλδξίηζα, 

Δξπκάλζεηα θαη Κιεηηνξία) ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην φξην αζθαιείαο, ράξε ζην θηιφηηκν ηνπ ηαηξηθνχ 

θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ δελ πιεξψλεηαη γηα ην αλεθηίκεην έξγν πνπ πξνζθέξεη. Η 

δπζιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη κφληκν θαηλφκελν. Ο πεπαιαησκέλνο ζηφινο ηνπ 

ππνζηειερσκέλνπ ΔΚΑΒ δεκηνπξγεί κεγάιν πξφβιεκα ζηελ θάιπςε ησλ απαξαίηεησλ δηαθνκηδψλ 

πξνο ηα Ννζνθνκεία, θάηη πνπ ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Απφ ηελ άιιε ηα αζηηθά πνιπταηξεία ηνπ 

ΠΔΓΤ κε ηνπο 55 ελαπνκείλαληεο ηαηξνχο δελ επαξθνχλ γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 

24σξε βάζε φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ψζηε λα απνθνξηίζεη ηελ απμεκέλε ξνή ησλ αζζελψλ πξνο 

ηα Ννζνθνκεία γηα ππεξεζίεο ΠΦΤ.  Απαξαίηεηε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

αδηθηψλ θαηά ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζηα πξψελ ηαηξεία ηνπ ΙΚΑ θαη λα δνζεί πνιηηηθή ιχζε 

γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ψζηε λα απαιεηθζνχλ νη δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην ΠΔΓΤ.  

Σν Ννζνθνκείν «Άγηνο Αλδξέαο» ιεηηνπξγεί κε πξνυπνινγηζκφ ειαηησκέλν θαηά 70% ζε ζρέζε κε ην 

2009 κε ην κηζφ πξνζσπηθφ, ειάηησζε ησλ θιηλψλ θαηά 150, ελψ θαιχπηεη εθεκεξηαθά ηηο κηζέο 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο θάζε κήλα, αληηκεησπίδνληαο αλάγθεο απμεκέλεο πξνζέιεπζεο θαη λνζειείαο 

αζζελψλ. Απηφ δεκηνπξγεί κεγάιε επηβάξπλζε ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπ επάξθεηα ζε ζρέζε κε ην άιιν 

λνζειεπηηθφ ππιψλα ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν. Η αλάγθε ζηήξημεο ηεο 

επαξθνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 7
νπ

 φξνθνπ θηηξίνπ πνπ παξαδίδεηαη ηνλ Οθηψβξην είλαη επηηαθηηθή γηα ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ θιηληθψλ. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε άκεζε αλάπηπμε ησλ θιηλψλ 

ΜΔΘ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνηάζεθε ε επίζπεπζε αλάπηπμεο 

ςπρηαηξηθήο θιηληθήο θαζψο ππάξρνπλ κεγάια θελά ζηελ θάιπςε αλαγθψλ λνζειείαο απφ ην 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν πνπ δηαζέηεη κφλν 24 θιίλεο ςπρηαηξηθήο πνπ δελ επαξθνχλ γηα ηηο 

πθηζηάκελεο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Σν Ννζνθνκείν «Καξακαλδάλεην» είλαη ην κνλαδηθφ εμεηδηθεπκέλν Ννζνθνκείν Παίδσλ πνπ 

θαιχπηεη ηε Γπηηθή Διιάδα θαη παξέρεη κνλαδηθέο ππεξεζίεο φπσο ηεο παηδνρεηξνπξγηθήο πνπ έρεη 

αλάγθε ηελ άκεζε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο φζνλ αθνξά ηηο ππνεηδηθφηεηεο (ΩΡΛ, νξζνπεδηθή, θιπ). Η 

άκεζε ζηειέρσζε ηκεκάησλ, ε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ε ζηήξημε 

ηνπ Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ είλαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξψλ 

αζζελψλ ζε ππεξεζίεο παηδνςπςηαηξηθήο, ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο, ζπκβνπιεπηηθήο θιπ.   

Σέινο, ε έιιεηςε θέληξνπ εθήβσλ ζηελ πεξηνρή καο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην θελφ ζηελ θάιπςε 

ησλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο.   

Καηά ηελ εηζήγεζή ηνπο ν δήκαξρνο θ. Πειεηίδεο θαη ε θα Γαηνπνχινπ αλέδεημαλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

φζνλ αθνξά ηνλ πεληρξφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Καξακαλδάλεην» θαη θαηαηέζεθε 

ππφκλεκα γηα ηηο επείγνπζεο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηνπ ηδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί πνιιά ηκήκαηα ζε 

αλεμάξηεηα θηίξηα ηα νπνία έρνπλ αλάγθε ζηήξημεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η Γηνηθήηξηα ηφληζε ηελ αλάγθε γηα άκεζε πξνθήξπμε κφληκσλ ζέζεσλ 

ηαηξηθνχ, παξαταηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Απαληψληαο ζε ζρεηηθφ 

εξψηεκα ν Τπνπξγφο απάληεζε φηη ε ηνπνζέηεζε δηνηθεηψλ ζα γίλεη ηνλ Ινχλην ζηα πεξηζζφηεξα 

Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο.  

ρεηηθφ ππφκλεκα θαηαηέζεθε θαη απφ ηνπο θνξείο  θαη ηε δηνίθεζε γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλάγθεο κεηαζηέγαζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο Αλδξέαο» πνπ αγγίδνπλ ηα 500-

600.000 επξψ θαζψο θαη ηηο άκεζεο αλάγθεο ζηειέρσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

Ο Τπνπξγφο αθνχ άθνπζε κε πξνζνρή φιεο ηηο εηζεγήζεηο, πξνέβε ζηηο αθφινπζεο εμαγγειίεο: 

 Απεδέρζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη άιισλ θνξέσλ γηα επίζθεςε ζηελ πεξηνρή καο πξνο 

ηα ηέιε Ινπλίνπ. 
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 Γεζκεχηεθε γηα ηε ζπλέξγεηα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ 7
νπ

 

θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο Αλδξέαο» εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 Έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ άκεζε αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ ΠΦΤ φπνπ αλακέλεη ζχληνκα ην 

πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ΠΦΤ πνπ έρεη ζεζπίζεη ην ΤΤΚΑ.  

 Γε δεζκεχηεθε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ πεληρξψλ 

πξνυπνινγηζκψλ.  

 Αλαθνίλσζε φηη έρνπλ ελεξγνπνηεζεί 1100 πξνζιήςεηο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ Παλειιαδηθά πνπ 

εθθξεκνχλ απφ ην 2010. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηελέξγεηα ησλ κφληκσλ πξνζιήςεσλ, ζα 

εμαθνινπζήζεη ν ζεζκφο ηνπ επηθνπξηθνχ ηαηξνχ κε δηεηή ζεηεία κε ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο θαη πξφζιεςεο ππνςεθίνπ. 

 ε πξφζθαηε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ΠΟΔΓΗΝ, δφζεθαλ ιχζεηο γηα ηελ 

επίζπεπζε ησλ πξνιήςεσλ δηνηθεηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ππνινγίδνληαη ζηηο 

900. Η πξνθήξπμε απηή απνηειεί ηκήκα ησλ 4500 πξνζιήςεσλ πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζηεί 

ζπλνιηθά γηα ην ρψξν ηεο πγείαο.  

 Γήισζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε πξνθήξπμε πξφζιεςεο 200 δηαζσζηψλ ΔΚΑΒ θαη ηεο αγνξάο 90 

αζζελνθφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ.  

 Πξνγξακκαηίδεηαη εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ ε αλάπηπμε 100 θιηλψλ ΜΔΘ Παλειιαδηθά γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ πθηζηάκελνπ θελνχ.  

 ηηο 29-05-2015 δηελεξγείηαη επξεία ζχζθεςε ζην Τπνπξγείν Τγείαο κε φινπο ηνπο Γηνηθεηέο ησλ 7 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ΠΦΤ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ.  

 Πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε ζηνλ Δπίηξνπν Δξγαζίαο ηεο ΔΔ γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

θχιαμεο θαη θαζαξηφηεηαο Ννζνθνκείσλ.  

 Πξνηίζεηαη λα εληάμεη ζε Πξφγξακκα ηεο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, κειέηε γηα αληηθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ Ννζνθνκείσλ φηαλ ε ζπληήξεζή ησλ απαξραησκέλσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ 

θαζίζηαηαη θνζηνβφξα θαη επηδήκηα.   

 

Ο Τπνπξγφο εμήξε ην ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηελ κεγάιε πξνζθνξά ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο Πάηξαο ζε φιε 

ηε Γπηηθή Διιάδα θαζψο θαη ηνπ κνλαδηθνχ Παηδηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο πεξηνρήο καο θαη 

πξνηίζεηαη λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αιιά θαη ησλ δνκψλ ΠΦΤ. 

 

 
 

 


