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Από τον Χρήστο Μαντά, με αφορμή και το νέο Οργανισμό

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε χθες ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΜ, Χρήστος Μαντάς αναφορικά με τα λειτουργικά προβλήματα και τις βασικές
παραλήψεις του νέου Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο βουλευτή προχώρησε σε καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από το νέο
οργανόγραμμα, όπως τα προβλήματα στελέχωσης με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό
των νέων κλινικών που δημιουργούνται, την απουσία τμημάτων από το νέο οργανισμό και
συγκεκριμένα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Ενηλίκων, το Ενδοκρινολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο - Διαβητολογικό Κέντρο, τη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Συμπαγών Οργάνων και τη Μονάδα μεταμόσχευσης ιστών.

Επιπλέον, αναφέρεται η μη πρόβλεψη δημιουργίας Αγγειοχειρουργικής και
Παιδοχειρουργικής Κλινικής καθώς και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων, η μη
πρόβλεψη ιατρού εργασίας ενώ γίνονται και αναφορές σε υπαλληλικά και εργασιακά
ζητήματα.
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Όσον αφορά στις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, σήμερα υπάρχουν 202 κενές
οργανικές θέσεις πλην ιατρών ΕΣΥ, ενώ παρουσιάζεται καθυστέρηση στην πληρωμή των
δεδουλευμένων, νυχτερινών, αργιών στο νοσηλευτικό προσωπικό, τη στιγμή που οι
απασχολούμενοι στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου είναι απλήρωτοι από τον
Οκτώβριο.

Σχετικά με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, το οποίο διαθέτει 40
θεραπευτικές κλίνες και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε άλλους 40 εξωτερικούς
ασθενείς ημερησίως, λειτουργεί σε ποσοστό κάτω του 20% της δυναμικότητάς του λόγω
έλλειψης προσωπικού αποκατάστασης (κυρίως φυσικοθεραπευτών).

Τέλος, ήδη βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής το νέο 5οροφο κτίριο του ΠΓΝΙ χωρίς
όμως να υπάρχει πρόβλεψη για το αναγκαίο προσωπικό του νέου αυτού κτιρίου,
προκειμένου να λειτουργήσει σαν αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου Νοσοκομείου.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων επεκτείνεται σε συνθήκες μνημονίου, που
εμπεριέχουν την απαγόρευση νέων προσλήψεων και τη δραστική μείωση των δημόσιων
δαπανών για την υγεία, όπως επίσης και την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να ανταποκριθεί στα
χρέη προς τα δημόσια νοσοκομεία με επακόλουθο τη μείωση τόσο των παροχών όσο και
των δημόσιων δομών της υγείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Θα περιληφθούν στον νέο οργανισμό του ΠΓΝΙ τα τμήματα και οι μονάδες που
παρελήφθησαν, παρά την υφισταμένη λειτουργία τους και πρωτίστως η ΜΕΘ;

2.Γιατί υπήρξε αυτή η σπουδή στη λειτουργία της Γαστρεντερολογικής Κλινικής;
Αποδέχεται το Υπουργείο τη διατομεακή εφημερία;

3.Θα προβλέπει ο νέος οργανισμός τις θέσεις των εργαζομένων που δεν εμφανίζονται,

2/3

Στη βουλή τα προβλήματα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2013 22:25 -

χωρίς περικοπή άλλων θέσεων;

4. Πότε και πως θα καλυφθούν οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις;

5.Πως πρόκειται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο συνολικά αλλά και στην περίπτωση του
ΠΓΝΙ την συνεχιζόμενη εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες;

6.Περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου η διοικητική συγχώνευση του ΠΓΝΙ με
άλλα νοσοκομεία (π.χ. ΓΝ Χατζηκώστα), για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες
λειτουργίας του Πανεπιστημιακού, ιδιαίτερα μετά την ανέγερση του νέου κτιρίου, εις βάρος
προφανώς των υπηρεσιών που παρέχει το «συγχωνευόμενο» νοσοκομείο; Ποιος είναι
ακριβώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου για το νέο 5όροφο κτήριο και με ποιο προσωπικό θα
λειτουργήσει;

7.Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να λειτουργήσει πλήρως το μόνο δημόσιο Κέντρο
Αποκατάστασης της Περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής;
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