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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ αλέιπζε δηεμνδηθά όιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο, πνπ πξνηείλεηαη από ηελ 6
ε
 Τγεηνλνκηθή 

Πεξηθέξεηα, θαη θξίλεη όηη πξόθεηηαη γηα έλα θηιόδνμν ζρέδην εγθαζίδξπζεο ελόο θξαηηθνύ 

κνλνπσιίνπ ζηελ ΠΦΤ, κε ηελ αλάπηπμε ηαηξείσλ γεηηνληάο θαη πξνζθνξά ππεξεζηώλ 

πγείαο εληόο ηεο θνηλόηεηαο, κέζα ζε έλα πεξηνξηζηηθό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκό πξνζιήςεσλ, ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, ην παθέην ππεξεζηώλ πγείαο, ηνπο 

ρξόλνπο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελώλ θαη ηελ πεληρξή αλαλέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο από λένπο 
ηαηξνύο, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη δειεαζηηθή επαγγεικαηηθή πξννπηηθή γηα απηνύο. 

Η πξόβιεςε γηα ηνλ, από εηώλ ιεηηνπξγνύληα, ηδησηηθό ηνκέα ηεο ΠΦΤ είλαη δπζκελήο, 

θαζώο νη ζπκβάζεηο ηνπ ΔΟΠΤΤ ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεσο, ζα είλαη πξνζσξηλέο θαη 

απιά ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπ θξαηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπηζπκία ηεο 6ε ΤΠΔ είλαη νη ζπκβάζεηο 

λα ζπλάπηνληαη κε ηελ ίδηα θαη όρη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ώζηε πξνθαλώο λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

ειιείςεηο ηεο ΠΦΤ θαη ησλ Ννζνθνκείσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο.  

Γελ πξνθύπηεη από ην ζρέδην, ζαθήο δηαρσξηζκόο ΠΦΤ θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο κε αζζελείο θαη ηαηξνύο λα ελαιιάζζνληαη ζηα δύν ζπζηήκαηα, γεγνλόο πνπ 

πηζαλά ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά θελά ζην εηδηθό πεδίν εμεηδίθεπζεο ηνπ ηαηξηθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη πεξαηηέξσ θόξηηζε ησλ λνζνθνκείσλ κε πεξηζηαηηθά ΠΦΤ, παξά ηελ 
ππνζηειέρσζε θαη ππνρξεκαηνδόηεζή ηνπο.  

Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ηαηξείσλ ηεο γεηηνληάο, πξνβιέπεηαη ε πξνθήξπμε ειιηπνύο 

αξηζκνύ επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ 3εηνύο ζεηείαο (13 νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, 32 παξαταηξηθό 

πξνζσπηθό) κέζα ζην 2016, πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ αληίζηνηρε θαηάξγεζε 
ζπκβάζεσλ ΔΟΠΤΤ.  

Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ αζηηθώλ ηαηξείσλ ηεο γεηηνληάο θαη 

ε 24σξε εθεκεξία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ηνπ ΠΔΓΤ θαη ησλ θέληξσλ πγείαο κε ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθό, πξνβιέπεηαη ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε κε θαζεζηώο ελαιιαθηηθήο 

εθεκέξεπζεο θέληξσλ πγείαο ζε νξηζκέλεο νξεηλέο αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ επζύλεο ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έληνλεο αληηδξάζεηο από ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη από ηε δηνίθεζε ησλ θέληξσλ πγείαο.  
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Σέινο, ζε όηη αθνξά ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο ζηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ δύν 

ηξηηνβάζκησλ Ννζνθνκείσλ ηεο Πάηξαο, θαζώο θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ Ννζνθνκείσλ ηνπ 

Ν Αραίαο, ππάξρεη κία επδηάθξηηε ηάζε αιινίσζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ή ηνπ 
πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ θιηλώλ ηνπο.  

Σν ζρέδην ραξαθηεξίδεηαη από πνιιά θελά ζην πξνηεηλόκελν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη 

δελ πξνθύπηεη ιύζε, ζηνλ άκεζν νξίδνληα, ζηα θιέγνληα δεηήκαηα ππνζηειέρσζεο, 

εθεκέξεπζεο, ιεηηνπξγίαο ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ θαη αλάπηπμεο θιηληθώλ ησλ δύν 

λνζειεπηηθώλ ππιώλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ θαινύληαη λα θαιύςνπλ ηα θελά ηεο Ννηηνδπηηθήο 

Διιάδαο, αθήλνληαο κία πηθξή γεύζε ζε θιάδνπο θαη θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 
δηαβνύιεπζε.  

Σν ζρέδην δελ θξίλεηαη πινπνηήζηκν ζηελ παξνύζα ηνπ κνξθή, αθνύ πξέπεη λα 

πξνεγεζεί κία αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ ηνπ πιεζπζκνύ ζε επηζθέςεηο, 

ππεξεζίεο δηάγλσζεο / ζεξαπείαο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο ζην ζρεδηαζκό, 
απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θνζηνιόγεζή ηνπ ζε ππνδνκέο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό.  

Δπειπηζηνύκε όηη νη θαηαηεζεηκέλεο παξαηεξήζεηο όισλ ησλ θνξέσλ, ζπλδηθαιηζηηθώλ 

θαη ζεζκηθώλ νξγάλσλ, ζα ιεθζνύλ ζνβαξά ππ’ όςηλ, ζε επίπεδν θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

πξνο όθεινο ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηε δεκόζηα πγεία θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

πξνο ηνπο πνιίηεο. 

  

Μεηά ηιμής, 

Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο, 
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