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∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 
 
 
Προς:  1. ∆ιοικητή 6ης Υ.ΠΕ 
           2. ∆ιοικητή Πανεπιστηµιακού Γ.Ν.Πατρών 

3. ∆ιοικητή Γ.Ν.Πατρών «Άγιος Ανδρέας» 
 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών παρακολουθεί µε ιδιαίτερο προβληµατισµό τα 

τεκταινόµενα στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία της περιοχής ευθύνης του. Η παροχή εγκαίρως της 

αναγκαίας για τον κάθε ασθενή φροντίδας υγείας είναι πρωταρχική υποχρέωση ενός 

οργανωµένου συστήµατος. Οι δυσλειτουργίες της νοσοκοµειακής περίθαλψης στην περιοχή 

µας, ιδιαίτερα µετά τις σηµαντικές βλάβες που υπέστη το Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» από το 

σεισµό προ διετίας και πλέον, συνεχίζουν µέχρι και σήµερα. 

Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια ενός οργανωµένου σύγχρονου νοσοκοµείου είναι 

ο χειρουργικός τοµέας του. Θα θέλαµε να επισηµάνουµε την υποβάθµιση του χειρουργικού 

τοµέα των δύο περιφερειακών νοσοκοµείων της περιοχής µας, που καλύπτουν τις ανάγκες 

της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. 

Καταρχήν στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών, κατεξοχήν τριτοβάθµιο 

νοσοκοµείο που παρέχει εκτός από εκπαίδευση στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής 

εξειδικευµένες ιατρικές υπηρεσίες, ο χειρουργικός του τοµέας βρίσκεται σε συνεχή πορεία 

υποβάθµισης. Με πολλές δυσκολίες, µετά από περίπου 20 χρόνια λειτουργίας, είχαν 

αναπτυχθεί και λειτουργούσαν, µέχρι προ διετίας, σε καθηµερινή βάση έντεκα (11) 

χειρουργικές αίθουσες για όλες τις ειδικότητες του Χειρουργικού Τοµέα. Στο συγκεκριµένο 

νοσοκοµείο πραγµατοποιούνται εξειδικευµένες επεµβάσεις που δεν πραγµατοποιούνται σε 

άλλα νοσοκοµεία της περιφέρειας, καθώς και όλο το εύρος των συνήθων επεµβάσεων από 
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όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Επίσης πρόκειται για το µοναδικό νοσοκοµείο της 

περιφέρειας που διαθέτει Καρδιοθωρακοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική και 

Νευροχειρουργική Κλινική, οι οποίες εφηµερεύουν καθηµερινά. Σήµερα, µετά από 

προοδευτικές µειώσεις για διάφορους λόγους, λειτουργούν οκτώ (8) χειρουργικές αίθουσες, 

χωρίς καµία δέσµευση για επάνοδο στην προ δύο ετών λειτουργία έντεκα (11) αιθουσών. 

Καταλαβαίνετε ότι αυτή η µείωση οδήγησε σε αύξηση της αναµονής για χειρουργική 

επέµβαση και στη δηµιουργία «λίστας» εξειδικευµένων προγραµµατισµένων επεµβάσεων 

όλων των κλινικών του χειρουργικού τοµέα και τελικά σε υποβάθµιση της παρεχόµενης 

ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιφέρεια. 

Στο Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας», που λειτουργεί υπό συνθήκες µεγάλης στενότητας χώρου, 

τα βασικά προβλήµατα του Χειρουργικού Τοµέα είναι η πολυδιάσπαση - καθώς συνεχίζουν 

οι κλινικές του να φιλοξενούνται σε διαφορετικά κτίρια - και κυρίαρχα η έλλειψη επαρκούς 

αριθµού νοσηλευτικών κλινών για τη νοσηλεία των ασθενών. Σηµειώνουµε τη µείωση 

περίπου στο ήµισυ της προ σεισµού δύναµης των βασικών κλινικών του χειρουργικού τοµέα. 

Η υποβάθµιση των χειρουργικών τοµέων των σηµαντικότερων νοσηλευτικών δοµών 

της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε τις χρόνιες δυσλειτουργίες των 

παθολογικών τοµέων, δηµιουργεί δυσεπίλυτα προβλήµατα στην καθηµερινή προσπάθεια των 

συναδέλφων ιατρών να παρέχουν αξιοπρεπή περίθαλψη. Η βασικότερη αιτία των παραπάνω 

περιγραφοµένων δυσλειτουργιών είναι η έλλειψη επαρκούς νοσηλευτικού προσωπικού – η 

εξασφάλιση του οποίου µπορεί άµεσα να αποδώσει αποτελέσµατα. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους υπευθύνους να προτείνουν και να 

εφαρµόσουν άµεσα λύσεις που θα ενισχύσουν το αξιόµαχο των συγκεκριµένων 

νοσηλευτικών µονάδων – πυλώνων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας στη Νοτιοδυτική 

Ελλάδα – µε βασικότερο κριτήριο την αµεσότερη εξυπηρέτηση ιδίως καρκινοπαθών και 

χρονίων σοβαρά πασχόντων ασθενών, η αργοπορηµένη χειρουργική αντιµετώπιση των 

οποίων µπορεί να επιφέρει ολέθριες συνέπειες στην υγεία τους. 

 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
O  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Απόστολος   Σωτηρούδης Ανδρέας   Μαζαράκης 
 


