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Με αφορµή την ανακοίνωση λειτουργίας δυο νέων  νοσηλευτικών τµηµάτων, της 
Ψυχιατρικής και της Καρδιολογικής κλινικής και δεδοµένων των ελλείψεων που ήδη 
υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκοµείο Πύργου από το οποίο προήρθε και 
το προσωπικό που στελέχωσε τα νεοσυσταθέντα Κέντρα Υγείας Αρχαίας Ολυµπίας και 
Ζαχάρως, επισηµαίνουµε τα εξής: 

 Αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα της λειτουργίας της 
Ψυχιατρικής κλινικής αφού η χρηµατοδότηση της γίνεται µέσω ΕΣΠΑ και η µη 
λειτουργία της εκτός των άλλων θα έχει αποτέλεσµα την απώλεια των σχετικών 
πόρων, µε ότι ευθύνες αυτό συνεπάγεται. 

 Αναγνωρίζουµε επίσης την αναγκαιότητα λειτουργίας 
της Καρδιολογικής κλινικής ως ανεξάρτητο νοσηλευτικό τµήµα αφού αυτό θα 
διασφαλίσει πληρέστερη και ασφαλέστερη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών στο 
σύνολο των κατοίκων του Ν. Ηλείας. 
 

Όµως η λειτουργία αυτών των δύο νέων τµηµάτων δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί µε 
προσωπικό που θα προκύψει από το ήδη µειωµένο και µη ανταποκρινόµενο στις 
αναλογίες νοσηλευτή/κλινικής σύµφωνα µε τις επιταγές του ΠΟΥ, προσωπικό των 
άλλων νοσηλευτικών τµηµάτων αφού είναι βέβαιο ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος αφενός 
του νοσηλευτικού προσωπικού που ήδη είναι εξουθενωµένο καθώς εργάζεται πολλές 
φορές χωρίς ρεπό , αφετέρου εις βάρος της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε 
άµεσο κίνδυνο για την υγεία των νοσηλευόµενων ασθενών. 
Δεδοµένων των περιορισµών στις προσλήψεις νέου προσωπικού, θεωρούµε ως µοναδική 
λύση στην παρούσα φάση και προτείνουµε: 

 Την αξιοποίηση του συνόλου του νοσηλευτικού 
προσωπικού του νοσοκοµείου µας  το οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα που 
απορρέουν εκ της θέσεως και της ειδικότητάς του. 



 Την αξιοποίηση του απαιτούµενου αριθµού 
νοσηλευτικού προσωπικού από τις υπόλοιπες µονάδες Υγείας του Νοµού Ηλείας, οι 
οποίες πρέπει να συνδράµουν στην βελτιστοποίηση των παροχών και στην 
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του συνόλου των κατοίκων του Νοµού µας. 
Προς αυτή δε την κατεύθυνση ήταν και η βούληση της πολιτείας, που προέβη στην 
ενοποίηση των Νοσηλευτικών µονάδων του Νοµού Ηλείας και στη θέσπιση ενιαίας 
διοίκησης τους. 

Εφόσον τα ανωτέρω εφαρµοστούν πιστεύουµε ότι θα έχουµε πληρέστερη και σε 
ικανοποιητικό βαθµό ασφαλή λειτουργία των κλινικών. 
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