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ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

 27/11/2017 

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 

Αξιότιμοι  Εκπρόσωποι του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 

Αξιότιμε Εκπρόσωπε του Συλλόγου «ΛΑΜΨΗ» 

Αγαπητοί εργαζόμενοι του ΠΓΝΙ 

Κυρίες και Κύριοι, 

Φτάσαμε στη σημερινή μέρα των εγκαινίων μιας σημαντικής 
υποδομής του νοσοκομείου μας, που έρχεται να καλύψει βασικές 
ανάγκες του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής στο τομέα της υγείας, 
χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων και υπηρεσιών. 
Προσπάθειες που δεν θα είχαν αίσιο τέλος αν δεν ακουμπούσαν στην 
ευαισθησία και την πολιτική στήριξης του τομέα της υγείας από το 
Ίδρυμα « Σταύρος Νιάρχος». Χάρη στη ευαισθησία αυτή έγινε 
πραγματικότητα η προμήθεια και η εγκατάσταση του υπερσύγχρονου 
Μαγνητικού Τομογράφου 3 Tesla στο Νοσοκομείο μας. Τους 
ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνεχή στήριξη τους. Τους 
ευχαριστούμε θερμά γιατί, ένα ακόμη χρόνιο αίτημα, αυτό για την 
προμήθεια PET/CT φαίνεται να μπαίνει στη φάση της υλοποίησης χάρη 
σ’ αυτήν ακριβώς την ευαισθησία και πολιτική του Ιδρύματος   « 
Σταύρος Νιάρχος». Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο «ΛΑΜΨΗ», ο 
οποίος χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση και υλικό αντάλλαγμα, ανέλαβε 
το δύσκολο έργο του ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης.  

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Πριν μερικές μέρες, και προκειμένου να ετοιμάσω την σημερινή 
μου παρέμβαση, ζήτησα όλο το αρχείο για τις ενέργειες που έγιναν 
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προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προμηθευτεί τον Μαγνητικό 
Τομογράφο. Η διαδρομή στο ιστορικό της προμήθειας του 
Μαγνητικού Τομογράφου μου προκάλεσε ανάμικτα αισθήματα. 

 Από τη μια το αίσθημα της απογοήτευσης γιατί χρειάσθηκαν 
οκτώ και πλέον χρόνια από την πρώτη απόφαση ( 23/7/2009) του ΔΣ 
του Νοσοκομείου που ενέκρινε τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου 
μέχρι να φθάσουμε στη σημερινή μέρα. 

 Και από την άλλη η ελπίδα, επειδή από την ήμερα κοινοποίησης 
της απόφασης χρηματοδότησης του έργου από το  Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» στις 3/11/2015, όλοι οι συντελεστές υλοποίησης του Έργου, Ο 
Δωρητής, οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ο ενδιάμεσος φορέας 
υλοποίησης ο Σύλλογος «ΛΑΜΨΗ» , ο Προμηθευτής κλπ, 
συνεργάστηκαν άψογα και παρά τα προβλήματα που είχαν να 
ξεπεράσουν, υλοποίησαν σε σύντομο διάστημα ένα αρκετά δύσκολο 
έργο. 

  Η ελπίδα πηγάζει από τη διαπίστωση στην πράξη ότι, 
υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες στη χώρα μας απ’ όλο το κοινωνικό και 
πολιτικό φάσμα που όταν τους δοθεί λίγος χώρος να αναπνεύσουν 
μπορούν να κάνουν θαύματα.  Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω 
επίσης τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα την τεχνική 
υπηρεσία, το τμήμα προμηθειών και την υποδιεύθυνση οικονομικού, 
τις διοικητικές υπηρεσίες, τις προηγούμενες Διοικήσεις τον κ. Κωσταρά 
που επί των ημερών του εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου, τον κ. 
Βάββα που επί των ημερών του εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα 
δωρεών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»  και ξεκίνησε η υλοποίηση, 
καθώς και τα μέλη του ΔΣ  του Νοσοκομείου μας που με την 
ευαισθησία και την υπευθυνότητά τους συνέβαλαν αποφασιστικά.  

Θέλω κυρίες και κύριοι να κρατήσω το αίσθημα της ελπίδας ότι 
πράγματι μπορούν να αλλάξουν πράγματα προς θετική κατεύθυνση 
καθώς ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα μου το επιτρέπει. Αναφέρομαι 
στη δημιουργία κεντρικής μονάδας πλυντηρίων που να καλύπτει τις 
ανάγκες δομών υγείας και πρόνοιας του νομού και όχι μόνο,  καθώς και 
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της ανανέωσης του εξοπλισμού της κουζίνας του Νοσοκομείου. Είναι 
ένα παράδειγμα προς μίμηση καθώς μέσα σε τρεις μήνες υπηρεσίες 
και ΔΣ του Νοσοκομείου, Περιφέρεια και Υπουργείο αντίστοιχα, 
αξιολογώντας υπεύθυνα την αναγκαιότητα και το επείγον των έργων 
αυτών  κινήθηκαν άμεσα και συντονισμένα και σήμερα βρισκόμαστε 
στη φάση της υλοποίησης τους με τους πρώτους διαγωνισμούς να 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Το ΠΓΝΙ διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό σ’ 
όλες τις υπηρεσίες. Ένα δυναμικό που στηρίζει την πρωτοπόρα 
διαδρομή του Νοσοκομείου στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας 
τριτοβάθμιου χαρακτήρα και όχι μόνο. Το ΠΓΝΙ συμβάλει επίσης 
αποφασιστικά στο πεδίο εκπαίδευσης και ειδίκευσης νέων Ιατρών που 
στελεχώνουν πληθώρα δομών υγείας ανά τη χώρα. 

 Αξιόλογοι   επιστήμονες διεθνούς αναγνώρισης όπως οι 
Καθηγητές  κκ. Μουτσόπουλος και Σουκάκος, ο αείμνηστος Καθηγητής  
Κασιούμης  και τόσοι άλλοι, που συγχωρήστε με αν τους αδικώ που ο 
χρόνος  δεν μου επιτρέπει να τους μνημονεύσω όλους, έστησαν όρθιο 
και ανέδειξαν το ΠΓΝΙ σε μια πρωτοπόρα δομή υγείας. Πανάξιοι 
συνεχιστές τους, οι συνεργάτες και οι μαθητές τους, πασχίζουν, σε πολύ 
δύσκολες για τη χώρα συνθήκες, να κρατήσουν και να ενισχύσουν την 
πρωτοπορία αυτή. Βασικό σύμμαχο τους στην προσπάθεια αυτή έχουν 
το Νοσηλευτικό Προσωπικό που διαθέτει ένα αξιοζήλευτο επίπεδο. 

  Το ερώτημα που τίθεται είναι τι πράττουν όλοι όσοι οφείλουν να 
δράσουν για να διευκολύνουν τις προσπάθειες του προσωπικού του 
ΠΓΝΙ να πρωτοπορεί, να καινοτομεί, να αριστεύει, να παρέχει 
υπηρεσίες υγείας υψηλών απαιτήσεων;  Και είναι πολλοί αυτοί που 
οφείλουν να δράσουν και δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από τη 
διάχυση της ευθύνης. Οφείλει να δράσει πρώτη από όλους η Διοίκηση 
του Νοσοκομείου, οφείλουν να δράσουν η Περιφέρεια, η 6η ΥΠΕ, το 
Υπουργείο, οι Δήμοι,  η Εκκλησία, οι Κοινωνικοί και Οικονομικοί 
φορείς της περιοχής. 
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   Οι πολίτες που είναι οι τελικοί δέκτες και κριτές των υπηρεσιών 
υγείας είναι σίγουρο ότι θα πιστώσουν με ακρίβεια στον καθένα 
ανάλογα με το πώς  λειτούργησαν:  ως μοχλός επίλυσης προβλημάτων 
ή ως τροχοπέδη σε κάθε θετική και απαραίτητη πρωτοβουλία;  Κανείς 
δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τη συμβολή κάποιου ή να συγκαλύψει τις 
ευθύνες της αδιαφορίας και της αδράνειας του. 

Γιατί πως νομιμοποιείται κάποιος να ζητά πρωτοπορία, 
καινοτομία, αριστεία, ποιοτικές  υπηρεσίες υγείας από το ΠΓΝΙ: 

 Όταν το αίτημα ανανέωσης των κρεβατιών 
τριακονταετίας του Νοσοκομείου με στρώματα που 
σπάνε κόκκαλα εκκρεμεί από το 2009  και η σκοπιμότητα 
ανανέωσή τους είχε εγκριθεί στην ίδια συνεδρίαση με αυτή 
του Μαγνητικού Τομογράφου που εγκαινιάζουμε σήμερα 

 Όταν το αίτημα για αντικατάσταση των ανελκυστήρων 
εκκρεμεί από το 2009  και η σκοπιμότητα ανανέωσή τους 
είχε εγκριθεί στην ίδια συνεδρίαση. 

 Όταν η σύγκριση των στοιχείων του 10-μήνου του 2017 με 
το αντίστοιχο του 2016 δείχνει αύξηση νοσηλευομένων 
25% και προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία 8%; Ποιος 
διοικητής και ποιο υπουργείο μπορεί να προβλέψει τέτοια 
αύξηση; Είναι προφανές ότι η απουσία δομών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας επιφορτίζει 
ένα τριτοβάθμιο Νοσοκομείο με καθήκοντα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας περιορίζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια 
ανάπτυξης καινοτόμων και πρωτοπόρων υπηρεσιών. 

Πως νομιμοποιείται κάποιος να ζητά πρωτοπορία, καινοτομία, 
αριστεία, ποιοτικές  υπηρεσίες υγείας από το ΠΓΝΙ: 

 Όταν έχουν περικοπεί κρίσιμες οργανικές θέσεις 
προσωπικού στον οργανισμό του Νοσοκομείου στο όνομα 
περικοπών των δαπανών του δημοσίου στερώντας ή 
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δυσχεραίνοντας την παροχή κρίσιμων ποιοτικών 
υπηρεσιών; 

 Όταν οι κρίσεις για προσλήψεις ιατρικού προσωπικού 
χάνονται σε βάθος χρόνου από το 2009-2010 
μπλοκαρισμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της 
αδιαφορίας και της ιδιοτέλειας;  

Δεν θα κουράσω απαριθμώντας όλα τα προβλήματα- αιτήματα  του 
Νοσοκομείου.  

Η Διοίκηση ανέλαβε και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων ώστε να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες και ο απαραίτητος χώρο ώστε να 
υλοποιηθούν  καινοτόμες και πρωτοπόρες δράσεις όπως: 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη του Μαγνητικού Τομογράφου με 
την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου 
λογισμικού για Μαγνητικές Τομογραφίες Καρδιάς.  Ήδη 
έχουν δεσμευτεί οι σχετικές πιστώσεις και έχει προχωρήσει 
η προμήθεια του πρώτου λογισμικού πακέτου. 

 Η ίδρυση Κέντρου στήριξης εξατομικευμένης Ιατρικής  και 
Μοριακής Ιατρικής στο Νοσοκομείο. Έχει ήδη συνταχθεί η 
σχετική μελέτη και πρόταση. Διερευνούμε τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης. 

 Η ανάπτυξη πιστοποιημένων υποδομών Βιοτραπεζών. 
Έχει ήδη συνταχθεί μια πρωτόλεια μελέτη. 

 Η πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου με 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO. Η προσπάθεια αυτή 
βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης. 

 Η αναβάθμιση του Εργαστηρίου Τοξικολογίας 

Και άλλες δράσεις. Θα τις μοιραστούμε μαζί σας όταν φθάσουν 
στο κατάλληλο επίπεδο ωρίμανσης. 
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 Είναι κοινή η πεποίθηση  ότι οι καινοτόμες δράσεις στο χώρο 
της υγείας κοστίζουν ακριβά. Είναι έτσι εν μέρει. Όμως  η πεποίθηση 
αυτή, που πολλές φορές καταλήγει να αποτελεί τροχοπέδη στην 
πρωτοπορία και την καινοτομία δεν είναι ακριβώς ορθή. Η πεποίθηση 
αυτή υποβαθμίζει έντονα την ισχυρή ανταποδοτικότητα των 
καινοτόμων υπηρεσιών. Η Διοίκηση θα καταβάλει κάθε εφικτή 
προσπάθεια να στηρίξει και οικονομικά τέτοιες προσπάθειες. Καλέσαμε 
ήδη τους διευθυντές των Κλινικών να μας προτείνουν δράσεις 
αναβάθμισης του τριτοβάθμιου χαρακτήρα των κλινικών τους.     

Για τη Διοίκηση είναι δεδομένη η στήριξη της σε κάθε 
πρωτοβουλία που συμπληρώνει, προάγει και αναβαθμίζει τις 
υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας. Έτσι είναι στο κέντρο της 
προσοχής και των ενεργειών μας: 

 Το ξαναστήσιμο της Αγγειοχειρουργικής  Κλινικής  

 Η ενίσχυση των κλινικών των Νεογνών, της 
Καρδιοχειρουργικής, της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων και 
άλλων. 

Κυρίες και Κύριοι,  

Κλείνοντας την παρέμβασή μου αυτή σας ζητώ συγνώμη αν σας 
κούρασα. Σας ζητώ να συστρατευτούμε όλοι στη κατεύθυνση 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΡΟΛΟΥ  του ΠΓΝΙ τόσο σε Εθνικό όσο και 
Διεθνές επίπεδο. Το αξίζει η Περιοχή. Το χρειάζεται η Χώρα. 

Σας Ευχαριστώ για την Παρουσία σας εδώ και προσβλέπουμε στην 
έμπρακτη στήριξή σας. 

Ιωάννινα 27/11/2017 


