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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ «ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΑΣΥΓΚΙΝΗΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν αφορά άραγε τα νοσηλευόμενα παιδιά του ΠΓΝΙ ; Μάλλον 

όχι, διότι για μια ακόμη φορά η διοίκηση του ΠΓΝΙ σε αγαστή συνεργασία με την πλειοψηφία του συλλόγου 

εργαζομένων δηλ. τη ΔΑΚΕ, προσπάθησαν να κρύψουν πίσω από το γορτινό «ταρατατζούμ» της ευγενικής 

προσφοράς των ανδρών της ΕΜΑΚ,  την  άθλια κατάσταση υποστελέχωσης που έχουν δημιουργήσει στην 

παιδιατρική κλινική σε νοσηλευτικό προσωπικό. 

τι κι αν από τις αρχές Δεκέμβρη όλα τα τοπικά site και ΜΜΕ, αφιέρωσαν πηχιαίους τίτλους για την 

ραγδαία αύξηση εισαγωγών στην παιδιατρική κλινική λόγω της αύξησης και κορύφωσης του κύματος γρίπης 

1 μήνα τουλάχιστον νωρίτερα από πέρυσι, 

τι κι αν το κοκτέιλ αναπνευστικών ιώσεων και στα παιδιά είναι πρώτο θέμα επιστημονικής συζήτησης 

στην μεταcovid εποχή, αυξάνοντας τις απαιτήσεις νοσηλείας των παιδιών, 

τι κι αν από τις 28 Αυγούστου το σύνολο των εργαζομένων της παιδιατρικής κλινικής 

(πανεπιστημιακοί αλλά και ΕΣΥτες και ειδικευόμενοι γιατροί μαζί με τους νοσηλευτές της παιδιατρικής 

κλινικής-επισυνάπτεται) με αναλυτική συλλογική τους  αναφορά, έκρουσαν των κώδωνα του κινδύνου για 

την τεράστια υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και τους κινδύνους για την ασφαλή νοσηλεία των 

παιδιών, αναφορά για την οποία Διοίκηση και πλειοψηφία του συλλόγου επέδειξαν μνημειώδη αδιαφορία,  

η διοίκηση του ΠΓΝΙ πριν λίγες ημέρες αποφάσισε να επιστρέψει το 2ο ward όπου φιλοξενούνταν η 

ΜΕΛ2 στην παιδιατρική κλινική . Αύξησε με τον τρόπο αυτόν κατά 12 τις κλίνες νοσηλείας , αυξάνοντας 

ταυτόχρονα και την έκταση την οποία πρέπει να καλύπτουν και να ελέγχουν οι ελάχιστοι νοσηλευτές 

της κλινικής.  Στις 24 κλίνες του υπάρχοντος χώρου της παιδιατρικής και στις 10 κλίνες της ΜΕΛ παίδων 

πρόσθεσε επιπλέον 12 κλίνες, για τις οποίες προσέθεσε μόλις 2 νοσηλεύτριες αντί για 10 τουλάχιστον 

που απαιτούνται. Έτσι πλέον οι 16 νοσηλευτές γίνανε 18 από τους οποίους οι 16 πρέπει να καλύπτουν με 

βάρδιες όλο το 24ωρο τα 2 ward  και τις κλίνες της ΜΕΛ παίδων, πράγμα αδύνατο και επικίνδυνο. 

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να αντιληφθεί οποιοσδήποτε ότι οι  ανάγκες των 36 

κλινών (των  2 ward της παιδιατρικής κλινικής)  και  των 10 κλινών της ΜΕΛ παίδων δεν μπορεί καλύπτονται  

στην καλύτερη περίπτωση από μόλις 3 νοσηλευτές στην βάρδια και συχνά μόλις από 2 σε κάθε βάρδια. Αυτό 

αποτελεί μέγιστη ασέβεια και αδιαφορία απέναντι στις ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών και των 

γονιών τους. Αποτελεί όμως συνάμα την πιο σίγουρη μέθοδο η επαγγελματική εξουθένωση των 

νοσηλευτών της παιδιατρικής να μετατραπεί σε αναρρωτικές άδειες ή/ και παραιτήσεις . 

Είναι η 2η φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που η Διοίκηση του ΠΓΝΙ προσπαθεί να κρύψει πίσω 

από «ταρατατζούμ» και φωτογραφήσεις τις τεράστιες ευθύνες της για την διαταραγμένη λειτουργία κλινικών. 

Μετά τις φωτογραφήσεις για την δωρεά στρωμάτων στην ΜΟΠ της Ψυχιατρικής κλινικής η οποία παραμένει 

«ορφανή» και εγκαταλελειμένη από Διοίκηση και Νοσηλευτική Διεύθυνση ήρθε και η σειρά της Παιδιατρικής. 

Ποιος θα τους σταματήσει στην κατρακύλα στην οποία οδηγούν το ΠΓΝΙ του ΝΕΟΥ ΕΣΥ,  εάν όχι οι 

υγειονομικοί μαζί με τους ασθενείς που χρειάζονται και αξίζουν  τις καλύτερες  συνθήκες νοσηλείας;                

O Αη Βασίλης πάντως πέρασε και δεν ακούμπησε στο ΠΓΝΙ. Ας μην περιμένουμε άλλο. Χρόνια καλά, 

περήφανα και αγωνιστικά.  

http://kozanimedia.gr/?attachment_id=40295

