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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  2018 ΤΟΥ ΠΓΝΙ 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  400.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ , ΚΡΥΒΟΝΤΑΣ                                        

ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ . 

Από το σύνολο των 115 σελίδων της έκθεσης πεπραγμένων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΙ,  η Διοίκηση 

το μόνο που επέλεξε να παρουσιάσει δημόσια, είναι ο αριθμός  αύξησης εξωτερικών και νοσηλευόμενων ασθενών 

αφαιρώντας κάθε δείκτη επιβάρυνσης του προσωπικού που υπήρχε στην έκθεση  πεπραγμένων του 2017  και 

μαγειρεύοντας κάποια στοιχεία για να παρουσιάσει αύξηση  του συνολικού αριθμού εργαζομένων και αύξηση της 

χρηματοδότησης του ΠΓΝΙ, κρύβοντας έτσι την επιδείνωση των όρων σσφαλείας για εργαζόμενους και ασθενείς. 

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει την περαιτέρω «τεράστια» σε μέγεθος αύξηση της εντατικοποίηση της εργασίας 

του προσωπικού, την καθήλωση της πραγματικής χρηματοδότησης στα επίπεδα του 2017 , την τεράστια αύξηση των 

ασθενών που καταθέτουν χαράτσι στα απογευματινά ιατρεία, την «γύμνια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» στην 

Ήπειρο  και την περαιτέρω εξάρτηση της λειτουργίας του ΠΓΝΙ από τα ασφαλιστικά ταμεία, την Περιφέρεια και το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λόγω της  υποχρηματοδότησης από τον κρατικό προύπολογισμό. Όλα δηλαδή τα δεδομένα που 

δείχνουν την εμβάθυνση της λειτουργίας του με κριτήρια  αυτοτελούς οικονομικής μονάδας με επιχειρηματικούς όρους. 

Αναλυτικά η κατανομή των ασθενών: Η συνολική αύξηση ασθενών ήταν περίπου 50.000 ασθενείς , 

400.000 το 2018 από 350.000 το 2017. Η αύξηση αυτή κατά 12,93% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, είναι η 

µεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση του συνολικού αριθµού των εξυπηρετηθέντων ασθενών από τα Τµήµατα του 

Νοσοκοµείου, από το 2001 µέχρι το 2018.  

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  παρουσιάστηκε µια νέα αύξηση η οποία άγγιξε το 15,14% σε σχέση µε το 2017, µε 

συνολικό αριθµό πραγµατοποιηθέντων ραντεβού 263.750, όταν ο αντίστοιχος αριθµός  το 2017 ήταν 229.071 

Στο ΤΕΠ η νέα αύξηση του αριθµού των εκτάκτων περιστατικών στα 7 Ιατρεία του ΤΕΠ και το Παιδιατρικό Ιατρείο 

Εκτάκτων ήταν 6,78%, με 55.585 ασθενείς έναντι  52.055 το 2017  Αύξηση υπήρξε επίσης κατά 8% στα επείγοντα  

περιστατικά που αντιμετώπισαν οι λοιπές μετακαλούμενες ειδικότητες (από 16.082  το 2017 σε 17.334 το 2018) 

Παρουσιάστηκε σηµαντική αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών, κατά 3,95% σε σχέση µε το 2017, αγγίζοντας 

τους 60.556 ασθενείς από 58.253 το 2017 και αύξηση των ημερών νοσηλείας κατά 10.000 ημέρες  ή 5,17%  (189.183 

ημέρες το 2018 έναντι  179.884 ημέρες το 2017 ). 

Στα «ιδιωτικά» Εξωτ. Ιατρεία Ολοήµερης Λειτουργίας (Απογευµατινά) και το 2018 συνεχίστηκε η αυξητική τάση , 

µε πολύ µεγάλη αύξηση που έφτασε το 40,60% και µε συνολικό αριθµό πραγµατοποιηθέντων ραντεβού που άγγιξε 

τους 17.941 από 12.000 το 2017.  Αυξητική τάση που παρουσιάζεται από το 2016 και δώθε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Το προσωπικό του ΠΓΝΙ :                                                                                                                                                                                   
Το συνολικό προσωπικό που παρουσιάζει η Διοίκηση είναι 2133 εργαζόμενοι αυξημένο κατά 141 από το 2017.            

Η αλχημεία όμως είναι ότι εντάσσει και τους 44 πρακτικάριους της μαθητείας ΟΑΕΔ και ΕΠΑΛ αλλά και τους 34 

συμβασιούχους καθαριότητας που δεν είχε ολοκληρωθεί η πρόσληψη τους τον Δεκέμβρη του 2017 που αθροίζονται στους 

συμβασιούχους που αντικατέστησαν  το 2017 τους ισάριθμους απολυμένους εργολαβικούς εργαζόμενους. Επομένως η 

πραγματική αύξηση είναι 63 νέοι εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων με μείωση του μόνιμου προσωπικού και 

αύξηση των συμβασιούχων σε ιατρονοσηλευτικό, και διοικητικό προσωπικό. 

Όμως :Το ιατρικό προσωπικό μειώθηκε κατά 1 άτομο από 505 σε 504.                                                                                              

Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε μόλις  κατά 19 άτομα από 864 σε 883 (+2,20%)                                                                    

Το Παραϊατρικό Προσωπικό μειώθηκε κατά 13 άτομα  από 164 άτομα  σε 151 ( -7,93%)                                                     

Το τεχνικό προσωπικό μειώθηκε κατά 5 άτομα από 82 άτομα σε 77 άτομα  ( -6,10%)                                                                      



Το διοικητικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 1 άτομο από 128 άτομα σε 129 άτομα  (+0,78%)                                                             

Το Επιστημονικό (Μη Ιατρικό) Προσωπικό είχε την μόνη ουσιαστική αύξηση κατά 13 άτομα από  33 σε 46 +39,39% 

Αν δούμε τους δείκτες επιβάρυνσης που είχαν χρησιμοποιηθεί στην έκθεση για το 2017 που αφαιρέθηκαν φέτος 

από την διοίκηση λόγω της αποκαλυπτικότητας τους και υπολογίσουμε τους νέους δείκτες του 2018 έχουμε τα εξής:  

Α)Ενώ το 2012 σε κάθε ιατρό αντιστοιχούσαν 490 ασθενείς ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν 604 και το 2017 ο 

αριθμός αυτός ανήλθε στους 701, παρουσιάζοντας αύξηση των  ασθενών ανά γιατρό κατά 40%. Το 2018 σε κάθε ιατρό 

αντιστοιχούν 793 ασθενείς, με επιπλέον αύξηση επιβάρυνσης έναντι του 2017, κατά 13%. Αν συνυπολογιστεί η 

αύξηση των ημερών νοσηλείας κατά 10.000 ημέρες αλλά και η αύξηση κατά 8% στα επείγοντα  περιστατικά που 

αντιμετώπισαν οι λοιπές μετακαλούμενες ειδικότητες (17.334 ασθενείς από 16.082) καταλαβαίνουμε το δυσθεώρητο της 

αύξησης επιβάρυνσης στο ιατρικό προσωπικό, κυρίως ειδικευόμενους και ιατρούς ΕΣΥ. 

Β) Αντίστοιχα για το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2012 σε κάθε νοσηλευτή/τρια αντιστοιχούσαν 311 ασθενείς 

ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν 382 και το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 410 ασθενείς ανά νοσηλευτή/τρια, 

παρουσιάζοντας αύξηση των εξυπηρετούμενων ασθενών ανά νοσηλευτή/τρια  κατά 31,84%. Το 2018 σε κάθε νοσηλευτή 

αντιστοιχούν 453 ασθενείς με επιπλέον αύξηση έναντι του 2017 κατά 10%. Αν συνυπολογιστούν η αύξηση 10.000 

ημερών νοσηλείας αλλά και το άνοιγμα νέων κλινικών και του  4ου  κτηρίου προσθέτοντας χιλιάδες τ.μ. γίνεται 

αντιληπτή η τεράστια αύξηση της επιβάρυνσης του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Γ)Για το διοικητικό προσωπικό η επιβάρυνση είναι ανάλογη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού  

Δ) Για το τεχνικό προσωπικό  και το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων και του φαρμακείου που είχαν 

αισθητή μείωση, η επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

--Γι΄αυτό και είναι βαριές οι ευθύνες της Διοίκησης και Υπουργείου που ανέπτυξαν νέες κλινικές –εργαστήρια και 

άνοιξαν το 4ο κτίριο χωρίς την ελάχιστη αναγκαία στελέχωση και χρηματοδότηση. Βαριές είναι οι ευθύνες και της  

Νοσηλευτικής Διεύθυνσης που οργάνωσε τις μετακινήσεις-ανακάτεμα του  προσωπικού υποστελεχώνοντας κλινικές και 

μονάδες, διαταράσσοντας  τη λειτουργίας τους σε περίοδο που αυξάνονταν η επιβάρυνση τους, για να ανοίξουν νέες. 

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε την απίστευτη εντατικοποίηση των συμβασιούχων καθαριότητας-σίτισης και 

φύλαξης  που προσλήφθηκαν για να καλύψουν τα 3 κτίρια και βρέθηκαν με ένα επιπλέον κτίριο 8.000 τμ 

ολοκληρώνεται η εικόνα  και φανερώνεται η επιδείνωση των όρων ασφαλείας για ασθενείς και εργαζόμενους. 

 --Όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτή  εμφανίζεται αυξημένη κατά  7,77% : 52.541.412,00€  έναντι 

48.753.652,22€ το 2017. Όμως η αύξηση αυτή αφορά κατά τα ¾ αύξηση του φαρμάκου και οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα ακριβά φάρμακα (ογκολογικά, ρευµατολογικά, βιολογικοί παράγοντες κλπ) από το 2016 τα χορηγεί το Φαρµακείο του 

Νοσοκοµείου με μνημονιακή δέσμευση, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισµό του. Άρα όλη η αύξηση λειτουργιών με την 

επέκταση κλινικών και άνοιγμα του 4ου κτιρίου επετεύχθη με το ίδιο κόστος συμπιέζοντας διάφορες λειτουργίες κυρίως 

χειρουργεία, αυξάνοντας τον χρόνο αναμονής των ασθενών . Η υπόλοιπη αύξηση κατά ¼ αφορά λοιπές δαπάνες που 

αφορούν και  την μισθοδοσία του  επικουρικού προσωπικού από τον προϋπολογισμό του ΠΓΝΙ. 

--Όσο για το παραμύθι της καθολικής κάλυψης των ανασφαλίστων αυτοί παραμένουν και το 2018 όπως και το 

2017 στο 4,3% του συνολικού αριθμού νοσηλευομένων πολύ μακριά από το 20% που είναι το ποσοστό τους στην 

Ήπειρο κι αυτό διότι μόνο όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 2400 ευρώ (200/μήνα) δεν πληρώνουν συμμετοχή σε 

εξετάσεις και φάρμακα, γεγονός που καθιστά αδύνατη για την πλειοψηφία τους την πρόσβαση στο ΠΓΝΙ. 

--Η τεράστια αύξηση των εξωτερικών ασθενών σε Τακτικά κατά 15%  και στα Απογευματινά ιατρεία (επί πληρωμής) 

κατά  40%, δείχνει και την πλήρη γύμνια σε δομές ΠΦΥ και αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη ΠΦΥ είναι ένα 

προπαγανδιστικό τρικ της κυβέρνησης που διατήρησε τα ερείπια που παρέλαβε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 

ΩΡΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ 

 


