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ΒΛΕΠΕΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

Η Ε.Ι.Ν.Η. παίρνοντας θέση για την απόφαση του ΔΣ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων , αναφορικά με την ένταξη του 4ου κτηρίου στις λειτουργίες του νοσοκομείου
εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τοποθετείται όχι μόνο σε σχέση με τη χωροθέτηση των
κλινικών του 4ου κτιρίου, αλλά και επί του συνόλου της λειτουργίας του 4ου κτιρίου
λαμβάνοντας υπόψη: τις συνολικές ανάγκες υγείας για την περιοχή, τις δυνατότητες που
υπάρχουν, την αναγκαιότητα αποσυμπίεσης σε κλινικές με ιδιαίτερο φόρτο, το ανθρώπινο
δυναμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του, αλλά και τον προϋπολογισμό του
νοσοκομείου. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για να κριθεί στη βάση της η φιλοσοφία
ανάπτυξης αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει το 4ο κτήριο (στάδια
μεταφοράς).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αλλά και τις δηλώσεις που έγιναν χθες το μεσημέρι, η ΕΙΝΗ
θεωρεί λογική τη μεταφορά της Οφθαλμολογικής στο 4ο κτίριο και την αποσυμφόρηση που
αυτή θα επιφέρει για να λειτουργήσει η Αιματολογική Κλινική με τις ελάχιστες
προϋποθέσεις προσωπικού.

Όσον αφορά την ανάπτυξη/ επέκταση παλιών κλινικών (Γαστρεντερολογική,
Ενδοκρινολογική, Πνευμονολογική) στα παλιά κτίρια προκαλεί εντύπωση ότι ο σχεδιασμός
ανάπτυξής τους γίνεται χωρίς να είναι εξασφαλισμένο το επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό.
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Αναφορικά με την επέκταση κλινικών επισημαίνει πως στο διάλογο που διαμείφθηκε στο
αμφιθέατρο με την τελική πρόταση της διοίκησης εκδηλώθηκε η οξύτατη αντιπαράθεση της
διοίκησης και της Καρδιολογικής Κλινικής με όλο το χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου και
όχι μόνο με την Ορθοπεδική Κλινική, όπως η διοίκηση ισχυρίζεται.

"Η αντίθεση αυτή εκφράστηκε και γραπτά από το Χειρουργικό τομέα της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου, το Δ/ντη της Ιατρικής Υπηρεσίας και Δ/ντη της Ορθοπεδικής κλινικής,
τους γιατρούς της Ορθοπεδικής Κλινικής και το Δντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής.
Είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι και με την προηγούμενη διοίκηση στηρίχθηκε
από παλιότερα ο σχεδιασμός της δημιουργίας Καρδιολογικού Κέντρου στο ΠΓΝΙ.
Εκφράστηκε με την δημιουργία 2ης Καρδιολογικής κλινικής που λειτούργησε με το ίδιο
προσωπικό. Υλοποιείται σαν πρώτη προτεραιότητα ανάπτυξης και με τη νέα διοίκηση, αφού
με την απόφαση που πάρθηκε ο αριθμός καρδιολογικών κλινών από τις 38 θα φθάσει τις 66.
Είναι γεγονός ότι η επέκταση της Καρδιολογικής στηρίζεται στο γεγονός ότι η
συγκεκριμένη κλινική δεν καλύπτει μόνο τα όρια της ΒΔ Ελλάδας, αλλά καλύπτει και
τμήματα της Κ. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να προωθούνται ασθενείς
άλλων περιφερειών στο ΠΓΝΙ. Η διοίκηση προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις αποφάσεις
της έβαλε το λαθροεπιχείρημα της προσφοράς περισσότερων τετραγωνικών μέτρων στην
ορθοπεδική κλινική. Η πραγματικότητα την διαψεύδει αφού οι κλίνες της Ορθοπεδικής
κλινικής τελικά μειώνονται", αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης υποστηρίζει πως η μεταφορά τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο 4οκτήριο ποτέ δεν
στηρίχθηκε στον αριθμό των ασθενών που εξετάζονται.

Τέλος ιεραρχώντας τις ανάγκες του νοσοκομείου σαν άμεση προτεραιότητα η ΕΙΝΗ
προβάλει τη λειτουργία αγγειοχειρουργικής, μονάδας παίδων, παιδοχειρουργικής και
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας

"Το καρότο είναι το 4ο κτήριο σε επιχειρηματική κατεύθυνση (ιατρικός τουρισμός,
ασφαλιστικές εταιρείες)

Το μαστίγιο είναι η εξαθλίωση των όρων ζωής των υγειονομικών που το υπηρετούν και οι η
αναζήτηση πόρων από τους ασθενείς πελάτες.
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Η ΕΙΝΗ εκφράζει την αντίθεσή της στη μεθόδευση της διοίκησης για τη λειτουργία του 4ου
κτιρίου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αρκεί να μαχόμαστε μόνο για να αμβλύνουμε τις γωνίες
όταν βρισκόμαστε σε ένα σχέδιο ανισσόροπης ανάπτυξης ενός τριτοβάθμιου
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Στην κατεύθυνση αυτή η ΕΙΝΗ έχει και παλαιότερα επισημάνει ότι στο επίπεδο των
Νοσοκομειακών γιατρών και με τη σημερινή κυβέρνηση η επίθεση στον κλάδο συνεχίζεται
τόσο μέσα από τις νέες ρυθμίσεις για την ιατρική εκπαίδευση όσο και με τη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας των γιατρών , που θα κάνει τη ζωή μας λάστιχο. Οι ειδικευόμενοι , ένα
ανθρώπινο δυναμικό κακοπληρωμένο γυρίζει τη πλάτη στο ΕΣΥ και αναζητά τη τύχη του σε
άλλες χώρες", καταλήγει η ΕΙΝΗ.
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