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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
     
    Η Διοίκθςθ του ΠΓΝΙ με ζκπλθξθ διάβαςε ςτον θλεκτρονικό τφπο τθν ανακοίνωςθ του 
Τομζα Υγείασ τθσ ΝΟΔΕ Ιωαννίνων για τθν ¨ανθςυχία¨ τθσ ςχετικά με τθν ¨εςπευςμζνθ¨ 
και ¨προεκλογικι¨ επζκταςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Εντατικισ Παρακολοφκθςθσ 
Καρδιοπακϊν (ΜΕΠΚ) και ςτισ υποδομζσ που βρίςκονται ςτθν 4θ πτζρυγα. 
    Είναι θ τζταρτθ (δφο ερωτιςεισ ςτθ Βουλι και δφο ανακοινϊςεισ) παρζμβαςθ τθσ ΝΔ, 
από τθν ςτιγμι που ξεκίνθςε θ προςπάκεια για τθν λειτουργία τθσ 4θσ πτζρυγασ και 
ζνταξι τθσ ςτο Δθμόςιο Σφςτθμα Υγείασ, με τισ οποίεσ αντί να εγκαλείται θ Διοίκθςθ του 
ΠΓΝΙ γιατί αργεί να κζςει ςε λειτουργία τθν 4θ πτζρυγα, εγκαλείται επειδι τθ κζτει ςτθν 
υπθρεςία των πολιτϊν τθσ περιοχισ. 
    Για μια ακόμα φορά χρθςιμοποιείται το επιχείρθμα τθσ δικεν ζλλειψθσ προςωπικοφ 
και άρα τθσ μθ «αςφαλοφσ» λειτουργίασ δομϊν του ΠΓΝΙ, χωρίσ να τεκμθριϊνεται από 
κάποιο ςτοιχείο. Αλικεια γιατί δεν ενκαρρφνεται θ Διοίκθςθ να προςλάβει προςωπικό, 
εάν αυτό απαιτείται, και προτάςςεται θ αναςτολι λειτουργιϊν;   

Οφείλουμε να ενθμερϊςουμε τουσ πολίτεσ τθσ περιοχισ και να τουσ διαβεβαιϊςουμε 
για τθν με απόλυτθ αςφάλεια παροχι των υπθρεςιϊν υγείασ ςτο ΠΓΝΙ, για τα 
παρακάτω: 
 

1. Το ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό που υπθρετεί ςτισ δφο Καρδιολογικζσ κλινικζσ 
(Α και Β) ανζρχεται ςε 19 Καρδιολόγουσ. Το προςωπικό αυτό πλαιςιϊνεται και 
από επιπλζον 11 ειδικευόμενουσ Ιατροφσ. 

2. Το ειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό των Καρδιολογικϊν κλινικϊν εκτελεί μόνο 30 
ενεργζσ εφθμερίεσ το μινα, με ςθμαντικό περικϊριο αφξθςισ τουσ ςφμφωνα με 
το Ν. 3868/ 3-8-2010 ικανό να καλφψει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των νζων 
υποδομϊν και όχι μόνο. 

3. Η Διοίκθςθ πολφ ζγκαιρα και ςτο πλαίςιο ενεργοποίθςθσ τθσ 4θσ πτζρυγασ, 
φρόντιςε για τθν πρόςλθψθ 10 Νοςθλευτϊν από τισ 23/11/2018, οι οποίοι 
ολοκλιρωςαν τθν εκπαίδευςι τουσ, ενϊ πρόςφατα προςλιφκθκαν επιπλζον 10 
Νοςθλευτζσ για τθν κάλυψθ όλων των αναγκϊν. Πωσ ςυνεπϊσ προκφπτει θ 
«προεκλογικι» βιαςφνθ τθσ Διοίκθςθσ; 

4. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ  του ΠΓΝΙ, όλοσ ο απαιτοφμενοσ 
εξοπλιςμόσ είναι διακζςιμοσ και ςε ετοιμότθτα χριςθσ. 

Από όλα τα παραπάνω, ςαφϊσ προκφπτει θ προςχθματικι επίκλθςθ λόγων για τθ 
μθ λειτουργία τθ ΜΕΠΚ και προφανϊσ θ ανακοίνωςθ, αλλά και οι υπόλοιπεσ 
αδικαιολόγθτεσ αντιδράςεισ, υπθρετοφν άλλεσ ςτοχεφςεισ. Είναι ςτθν κρίςθ των 
πολιτϊν να τισ αναηθτιςουν. 

Θεωροφμε επιβεβλθμζνο να επιςθμάνουμε ότι ο ςχεδιαςμόσ και θ λειτουργία τθσ 
Διοίκθςθσ του ΠΓΝΙ δεν ζχει ωσ ορίηοντα τισ εκλογζσ. 
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