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Ενδιαφέροντα στοιχεία από το annual report του ΠΓΝΙ για το 2017

Αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών και άνοιγμα της «ψαλίδας» στην
αναλογία προσωπικού και ασθενών καταγράφει για το 2017, το annual report του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η πολυσέλιδη έκθεση που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ιδρύματος συντάχθηκε στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Πληροφορικής του
νοσοκομείου και αποτελεί μια ετήσια απολογιστική παρουσίαση των πεπραγμένων του
ιδρύματος, μέσα από την παράθεση αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, με στόχο την
αντικειμενική αυτοαξιολόγηση του Νοσοκομείου. Από τους ασθενείς μέχρι τους κωδικούς
των δαπανών, βρίσκει κανείς αναλυτικά την ταυτότητα του μεγαλύτερο νοσοκομείου της
Βορειοδυτικής Ελλάδας - εδώ.

353.000 ασθενείς
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Ως προς την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

- Διατηρήθηκε η αυξητική τάση του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών, από τα
όλα γενικά τα Τμήματα του Νοσοκομείου ξεπερνώντας πλέον τους 350.000 ασθενείς
ετησίως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,99% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

- Η αυξητική τάση εξυπηρετούμενων ασθενών αφορά τόσο τους νοσηλευθέντες ασθενείς σε
κλινικές (αύξηση κατά 1,08%) όσο και τους ασθενείς που επισκέπτονται είτε τα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, με αύξηση 3,86%, είτε τα Απογευματινά Ιατρεία
(Ολοήμερης λειτουργίας) με αύξηση κατά 9,73%

- Σε ετήσια βάση, το συνολικό ποσοστό κάλυψης κλινών του Νοσοκομείου παρέμεινε και το
2017 στο 65%, όπως και ο συνολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που παρέμεινε
σταθερός, γύρω στις 12.000 επεμβάσεις ετησίως (τακτικές, έκτακτες και τοκετοί)

- Ειδικά για τους νοσηλευθέντες ασθενείς, που το 2017 ξεπέρασαν τους 58.000 ασθενείς,
παρατηρήθηκε για δεύτερη φορά ετήσια αύξηση (κατά 1,08%), μετά από έξι έτη συνεχούς
μείωσης, από το 2010 μέχρι και το 2015.

- Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία παρουσιάζεται μια μείωση του ρυθμού ετήσιας μεταβολής
(αυξητική πάντα) του αριθμού των ασθενών που προσέρχονται σ' αυτά. Έτσι το 2017 το
ποσοστό ετήσιας μεταβολής ήταν 3,86% σε σχέση με το 2016, όταν το 2016 το αντίστοιχο
ποσοστό ετήσιας μεταβολής έναντι του 2015 ήταν 9,94%, το 2015 έναντι του 2014 ήταν
13,84% και το 2014 έναντι του 2013 ήταν 10,04%.

- Στα Εξωτερικά Ιατρεία Ολοήμερης Λειτουργίας (Απογευματινά) και το 2017 συνεχίστηκε η
αυξητική τάση επισκεψιμότητας ασθενών, με ετήσια μεταβολή κατά 9,73% έναντι του 2016.

- Αντίθετα στο Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών - ΤΕΠ το 2017 παρατηρήθηκε μια
σταθεροποίηση του αριθμού των προσερχομένων ασθενών σ' αυτό, που κυμαίνεται γύρω
στους 52.000 ασθενείς ετησίως.
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- Και το 2017 παρέμεινε σε πολύ υψηλά ποσοστά η κάλυψη του Ψυχιατρικού Τομέα με
95,32% και στη συνέχεια ακολουθεί ο Παθολογικός Τομέας με ποσοστό κάλυψης 71,68% και
στο τέλος ο Χειρουργικός Τομέας με ποσοστό κάλυψης 55,07%.

- Συνεχίζεται αμείωτη η αύξηση, για 5η συνεχή χρονιά, του αριθμού των εργαστηριακών
εξετάσεων δείγματος (βιοχημικές, αιματολογικές, μικροβιολογικές κλπ), οι οποίες κατά το
2017 άγγιξαν τον αριθμό των 4.670.233 εξετάσεων, εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,35%
έναντι του 2016.

Ανοίγει η «ψαλίδα» στην αναλογία προσωπικού - ασθενών

Για τη μελέτη της αναλογίας προσωπικού – ασθενών, επιλέχτηκαν τέσσερα χαρακτηριστικά
έτη για τη λειτουργία του νοσοκομείου, τα 2012, 2015, 2016 και 2017, για τα οποία ο
αντίστοιχος αριθμός εργαζομένων ήταν αντίστοιχα 1.901, 1.788, 1.760 και 1.953,
παρουσιάζοντας μια αύξηση του συνόλου των εργαζομένων το 2017 κατά 10,97% έναντι του
2016, ή αύξηση κατά 2,74% έναντι του 2012. Όμως η αύξηση αυτή αφορά κυρίως βοηθητικό
προσωπικό και δευτερευόντως νοσηλευτικό προσωπικό (αύξηση κατά 2,73%) και
παραϊατρικό προσωπικό (αύξηση 9,33%).

Όμως όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό υπάρχει μείωση κατά 10,32% στους ειδικευμένους
γιατρούς ΕΣΥ, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη μείωση. Επίσης το 2017 υπήρξε μείωση
κατά 8,44% στους ειδικευόμενους γιατρούς καθώς και μείωση κατά 1,87% στα μέλη ΔΕΠ.

Έτσι, ενώ το 2012 σε κάθε ιατρό (οποιασδήποτε βαθμίδας) αντιστοιχούσαν 490 ασθενείς
ετησίως, το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 755 ασθενείς (!), παρουσιάζοντας αύξηση
των εξυπηρετούμενων ασθενών ανά γιατρό κατά 54,02%.

Αντίστοιχα για το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2012 σε κάθε νοσηλευτή/νοσηλεύτρια
αντιστοιχούσαν 311 ασθενείς ετησίως, το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 410 ασθενείς
ανά νοσηλευτή/νοσηλεύτρια, παρουσιάζοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων ασθενών κατά
31,84%.
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Αν μπορεί να υπάρξει μια αντίστοιχη συσχέτιση, του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
στο νοσοκομείο, οποιαδήποτε ειδικότητας ή κλάδου με τον συνολικό αριθμό των
εξυπηρετούμενων από το νοσοκομείο ασθενών, τότε προκύπτει το γεγονός ότι ενώ το 2012
σε εργαζόμενο αντιστοιχούσαν 141 ασθενείς ετησίως, το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε
στους 181 ασθενείς ανά εργαζόμενο, παρουσιάζοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων
ασθενών κατά 28,78%.
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