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Σε μια ιδιαίτερθ εκδιλωςθ, προςαρμοηόμενθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ και τθρώντασ όλα 

τα απαραίτθτα μζτρα υγειονομικισ προςταςίασ, πραγματοποιικθκε  θ απονομι των 

φετινών βραβείων ςτο χώρο τθσ υγείασ (Healthcare Business Awards 2020). Τα βραβεία 

αυτά αναδεικνφουν και επιβραβεφουν τθν επιςτθμονικι αριςτεία, τισ καινοτόμεσ δράςεισ, 

τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, τισ πρωτοβουλίεσ αλλθλεγγφθσ και τισ αναπτυξιακζσ ενζργειεσ ςε 

όλο το φάςμα τθσ Υγείασ.  Να ζεκεησζεί όηη νη ππνςεθηόηεηεο πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ 

από όιε ηελ Ειιάδα θαη αθνξνύζαλ ηόζν ηηο Δεκόζηεο πγεηνλνκηθέο δνκέο, όζν θαη 

ηηο ηδησηηθέο, πξάγκα πνπ αλαδεηθλύεη ην ζεκαληηθό επίηεπγκα πνπ θαηαθέξλεη θαη 

πεηπραίλεη ε δηνίθεζε θαη ην ΤΕΠ ηνπ  ΠΓΝΙ. 

Τν ηκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΤΕΠ) βξαβεύηεθε ζηελ θαηεγνξία: δξάζεηο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ Covid-19 (Αζθάιεηα, ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ) θαη πήξε ην Υρσζό βραβείο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ: «Τβριδική 

προζαρμογή και λειηοσργία ηοσ ΣΕΠ –ΠΓΝΙωαννίνων για ηην ανηιμεηώπιζη ηης 

επιδημίας COVID-19 ζηην Ήπειρο» πνπ θαηέζεζαλ ν Δηεπζπληήο ΤΕΠ: Αζαλάζηνο 

Κηηζάθνο, ν Τνκεάξρεο 5
νπ

Ννζειεπηηθνύ Τνκέα: Δεκήηξηνο Τδηάιιαο, ν 

Πξντζηάκελνο ΤΕΠ: Κσλζηαληίλνο Σηαύξνπ, ν Υπεύζπλνο Πιεξνθνξηθήο: 

Κσλζηαληίλνο Τξεκπέιεο θαη ην πξνζσπηθό ΤΕΠ.  

Τν Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ (ΤΕΠ) αλαγλσξίδνληαο έγθαηξα, πξηλ ηελ 

έιεπζε ηνπ SARS-COV2 ζηελ Επξώπε, ηελ πςειή κεηαδνηηθόηεηα θαη ινηκνγόλν 

δξάζε ηνπ ηνύ μεθίλεζε από ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ 2020 λα πξνεηνηκάδεηαη δηόηη ν 

ξόινο ηνπ ζα ήηαλ θαζνξηζηηθόο ηόζν γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ όζν θαη ζην λα γίλεη 

ν θπκαηνζξαύζηεο εθείλνο πνπ ζα θξαηνύζε ηνλ επηθίλδπλν ηό εθηόο Ννζνθνκείνπ 

θαζηζηώληαο ην  ΠΓΝΙ έλα αζθαιέο λνζνθνκείν γηα αζζελείο θαη πξνζσπηθό. 

Γλσξίδνληαο όηη εάλ νη Υγεηνλνκηθέο δνκέο έπεθηαλ δελ ζα κπνξνύζε θαλέλαο λα 

βνεζήζεη ηνπο αζζελείο. Τν ΤΕΠ γλσξίδνληαο α) όηη ε απεηιή κηαο παλδεκίαο ήηαλ 

άκεζε, β) όηη δελ είρε θαλέλα δηθαίσκα λα δειώζεη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ή 

θνξεζκνύ θαη γ) όηη ήηαλ αδύλαηνλ άκεζα λα επεθηείλεη ηνπο ήδε κηθξνύο ρώξνπο 

ηνπ δημιούργηζε 3 πρωηοποριακά μονηέλα λειηοσργίας αιιάδνληαο ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ηαηξείσλ ηνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ θξνπζκάησλ. Τα κνληέια ιεηηνπξγείαο 

ήηαλ ζαθώο πεξηεγξακκέλα ζηνεγρεηξίδην θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο 

(StandardOperationProcedures–SOP) ώζηε ην πξνζσπηθό λα γλσξίδεη πώο λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ιάζε θαη παξαιείςεηο όηαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΤΕΠ ζα ρξεηαδόηαλ 

λα αιιάμνπλ άκεζα (ζε κεξηθά ιεπηά). Τα κνληέια ιεηηνπξγίαο (CategoriesI-

III)δηαρώξηδαλ ην ΤΕΠ ζε πξάζηλν (noncovid) θαη θόθθηλν (covid) θαη ήηαλ ηα 

αθόινπζα: 

CATI δηαρείξηζε ειάρηζησλ εηζαγόκελσλ θξνπζκάησλ 

CATII δηαρείξηζε αζζελώλ όηαλ ε λόζνο covid19 εμαπισλόηαλ ζηελ Επξώπε θαη ηελ 

Ειιάδα 

CATIII ζε πεξίπησζε παλδεκίαο.  



Σηηο αλσηέξσ κεηαηξνπέο κνληέισλ ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο 

θαζόηη νη αιιαγέο ησλ ηαηξείσλ ήηαλ έλαο δεκηνπξγεζεί έλαο δύζθνινο ςεθηαθόο 

αιγόξηζκνο θαζόηη ζην ΤΕΠ όπσο ζε όιν ην ΠΓΝΙ ε δηνηθεηηθόο, ηαηξηθόο 

εξγαζηεξηαθόο θάθεινο ηνπ αζζελνύο είλαη απνθιεηζηηθά ςεθηαθόο. Δεκηνπξγώληαο 

θαη εθαξκόδνληαο ηα αλσηέξσ κνληέια ιεηηνπξγίαο θαηαθέξακε ζηελ παλδεκία λα 

ππάξμεη ηόλσζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ όηη δελ ζα κνιπλζνύλ κε 

covid19 θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζηα ΤΕΠ. Με ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξάζηλνπ (κε 

covid19) ΤΕΠ ππήξμε δηαζθάιηζε ησλ εππαζώλ νκάδσλ αζζελώλ, ελώ έγηλε πιήξε 

δηεξεύλεζε θαη ζεξαπεία κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θόθθηλνπ ΤΕΠ ινηκσδώλ 

αλαπλεπζηηθνύ (covid19) ΤΕΠ.Σηα νθέιε λα ζεκεησζεί ε πινύζηα εκπεηξία πνπ 

απνθνκίζηεθε βνεζώληαο ζηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεσλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ΤΕΠ. Πξνζσπηθό πνπ επί 7 κήλεο δνθηκάδεηαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο 

θαη θαηάθεξε κε κεγάιεο ζπζίεο λα πινπνηήζεη ην βξαβεπζέλ πβξηδηθό κνληέιν θαη 

λα απνδείμεη παγθνζκίσο όηη είλαη ιεηηνπξγηθό. Τν ρξπζό απηό βξαβείν είλαη 

θαηάθηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΤΕΠ.  

Όκσο ην ΤΕΠ δελ επαλαπαύζεθε ζηηο δάθλεο ησλ βξαβείσλ. Γλσξίδνληαο όηη ην 

δεύηεξν θύκα παλδεκίαο είλαη πξν ησλ ππιώλ μεθίλεζε από ηνλ Ινύιην κε ηελ 

βνήζεηα ηεο Δηνίθεζεο θαη ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΠΓΝΙ λα ζρεδηάδεη λέεο 

δνκέο ΤΕΠ αξλεηηθήο πίεζεο γηα ηελ θξνληίδα θαη αζθάιεηα ησλ Ηπεηξσηώλ. Τα 

ζρέδηα ησλ λέσλ δνκώλ, (ηαηξεiώλ covid19) πινπνηήζεθαλ ηαρύηαηα θαη όπσο 

απνδεηθλύεηαη εκπξόζεζκα κε προζωπική πρωηοβοσλία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Αιέμαλδξν Καρξηκάλε, ηνπ Δηνηθεηή ηεο 6
εο

 ΥΠΕ Ισάλλε Καξβέιε θαη ηνπ Δηνηθεηή 

ΠΓΝΙ Νηθνιάνπ Καηζαθηώξε. Οη πεξηγξαθείζεο δνκέο covid19 ηνπ ΠΓΝΙ είλαη 

παγθνζκίσο πξσηνπνξηαθέο θαζόηη δηαρσξίδνπλ ηνπο επηβεβαησκέλνπο covid19 

αζζελείο από ηνπο ππόπηνπο. Η πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ηνπο 

ραξαθηεξηζκέλνπο σο ύπνπηνπο αζζελείο  νη νπνίνη εάλ είλαη αξλεηηθνί ζα 

κνιύλνληαλ εάλ έκπαηλαλ καδί κε ηνπο επηβεβαησκέλνπο. 

Κιείλνληαο απηό ην άξζξν ζα ήζεια ζαλ Δηεπζπληήο ηνπ ΤΕΠ λα πσ ένα μεγάλο 

μπράβο ζην εξσηθό πξνζσπηθό ηνπ ΤΕΠ πνπ κε απηαπάξλεζε ζπλερίδεη γηα 7
ν
 κήλα 

λα δίλεη ηελ κάρε κε ηνλ θνληθό ηό SARS-cov2,  ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δελ ζα 

ήηαλ εθηθηέο νη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο ιεηηνπξγίεο θαη θπζηθά νη δηαθξίζεηο. 
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