ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2/7/2019
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από το χθες
(Ιανουάριος 2015) στο σήμερα (Ιούνιος 2019): κοιτάζοντας το αύριο.
Α. Τι παραλάβαμε:
Οικονομικά:
Το ταμειακό διαθέσιμο του νοσοκομείου έφτανε να καλύψει μόνο 12% των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών του (20.000.000 ευρώ) Υπήρχαν 550.000 ευρώ απλήρωτες εφημερίες και
υπερωρίες στο προσωπικό. Οι αποδοχές των εργαζομένων είχαν μειωθεί κατά 40%-50%.
Κάθε χρόνο 2.200-2.500 ανασφάλιστοι χρεώνονταν 2.500.000 ευρώ για νοσηλεία στο
νοσοκομείο, πολλοί περισσότεροι δεν πλησίαζαν καν το νοσοκομείο.
Κτιριακός και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός:
Νοέμβριος 2002 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε στη
Δραγάνα σε ένα κτίριο με 100δες κατασκευαστικά σφάλματα, λόγω των οποίων η Τεχνική
Υπηρεσία ορθά αρνήθηκε την παραλαβή του. Εγκαταλείψαμε ένα ετοιμοπόλεμο νοσοκομείο
στην οδό Δήμητρας με 290 λειτουργούντα ιατρικά μηχανήματα, 172 μηχανολογικές
εγκαταστάσεις και 2769 αντικείμενα ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ιματισμό και φάρμακα, που
δεν αξιοποιήθηκε. Μέχρι το 2015 το παλιό νοσοκομείο λεηλατήθηκε και απέμειναν μόνο
τούβλα και κολώνες.
13 χρόνια μετά (2015) το νέο νοσοκομείο στη Δραγάνα χωρίς καμιά συντήρηση, ακόμα και
όταν υπήρχαν χρήματα τα κτιριακά προβλήματα φτάνουν στο έπακρο: τεράστια δαπάνη
ενέργειας σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη, ασανσέρ εκτός λειτουργίας (με μια
καταστροφική σύμβαση για το νοσοκομείο), ιατρικά μηχανήματα 20ετίας που λειτουργούν
με πατέντες.
Προσωπικό:
Με την εφαρμογή του κανόνα 1 προς 5 (δηλαδή 5 φεύγουν - 1 έρχεται) το ΠΓΝΑ
αποψιλώνεται από προσωπικό: 46% μείωση διοικητικού προσωπικού με κατάργηση του
33% των θέσεων (53), 58% μείωση τεχνικού προσωπικού με ταυτόχρονη κατάργηση όλων
των θέσεων, 224 κενές θέσεις νοσηλευτών, 130 κενές θέσεις ειδικών γιατρών, 33 κενές
θέσεις παραϊατρικού προσωπικού

Β. Τι κάναμε, τι προγραμματίσαμε:
Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση
Έγκριση τοποθέτησης φωτοβολταικών που θα καλύπτουν το 30% της ενέργειας
(αναμένεται τελική χρηματοδότηση από το Γερμανικό Υπουργείο Ενέργειας)
Υποβολή φακέλου για πρόγραμμα 6.000.000 ευρώ με συμπαραγωγή θερμότητας –
ηλεκτρισμού (εξοικονόμηση 70% της ενέργειας), ενίσχυση μόνωσης, αντικατάσταση
ενεργοβόρων μηχανημάτων, τοποθέτηση LED, κτιριακές βελτιώσεις
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
 Αξιοποίηση δωρεών:
- Ανανέωση εξοπλισμού μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Έλληνας του Εξωτερικού)
- Υπερσύχρονος Γραμμικός Επιταχυντής για ακτινοθεραπεία καρκινοπαθών (Ίδρυμα
Στ. Νιάρχος)
- PET-CT η πιο σύγχρονη ανίχνευση μεταστατικών εστιών καρκίνου (Ίδρυμα Στ.
Νιάρχος) – έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια υπό υλοποίηση έως 9/2019
- Ανακαίνιση Ψυχιατρικής (Δήμος Αλεξ/λης και Ιερά Μητρόπολη Αλεξ/λης)
- Ανακαίνιση Νεφρολογικής (Ιερά Μητρόπολη Αλεξ/λη)
- Αντικατάσταση τμήματος εξοπλισμού Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μαζί
για το Παιδί)
- Φορητό οδοντιατρικό μηχάνημα για τα χειρουργεία (Σύλλογος αυτιστικών Μέγας
Βασίλειος)
 Προμήθεια μέσω του προυπολογισμού του νοσοκομείου:
- 2ου αξονικού τομογράφου πολλαπλών τομών 400.000€
- Ψηφιακών Οπτοτύπων, Οφθαλμολογικού Μηχανήματος OCT,
Νέου
Σπιρομέτρου,
Απινιδωτών,
Τονομέτρων,
Μηχανημάτων
ΩΡΛ,
Ηλεκτροκαρδιογράφων,
Σετ
Διαγνωστικής
και
Επεμβατικής
Σιαλοδενοσκόπησης.

-

Μέσω ΕΣΠΑ:
Αξονικός Πολλαπλών Τομών 794.580,00€
Ψηφιακός Αγγειογράφος Δύο Επιπέδων – Υβριδικού Χειρουργείου 1.230.000€
Επέκταση της Λειτουργικότητας του Ψηφιακού Αγγειογράφου 238.816€
Ανανέωση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της ΜΕΘ 542.799€
Νέος Ψηφιακός Στεφανιογράφος 508.400€
Ανανέωση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της ΜΕΝΝ (σε εξέλιξη) 160.000€
Εξοπλισμός Νευρολογικής Κλινικής (σε εξέλιξη) 47.500€
Μονάδα Παραγωγής Οξυγόνου (σε εξέλιξη), ώστε να μην πέφτουμε θύματα
εκβιασμών από το καρτέλ των εταιρειών παραγωγής οξυγόνου 400.000€
Αναισθησιολογικά Μηχανήματα (σε εξέλιξη) 695.000€

-

Κέντρου Ημέρας για την Υποστήριξη Πασχόντων από Άνοια (ενταγμένο)
500.000€
Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία (ενταγμένο)
252.000€
Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής
Υγείας (ενταγμένο) 252.000€
Ανανέωση εξοπλισμού Μονάδας Εμφραγμάτων 598.000€ (ενταγμένο)
Προμήθεια Αξονικού Εξομοιωτή για την ακτινοθεραπεία 500.000€ (ενταγμένο)

Προσωπικό
 Ανέλαβαν υπηρεσία 24 μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ και αναμένεται άλλος 1
 Προσλήφθηκαν 33 επικουρικοί και αναμένονται άλλοι 4
 Ανέλαβαν υπηρεσία 18 μόνιμοι νοσηλευτές
 Διορίστηκαν 15 μόνιμοι διοικητικοί, 11 τεχνικοί και 1 παραιατρικό προσωπικό.
 Προσλήφθηκαν 48 συμβασιούχοι μέσω ΟΑΕΔ
 Ανέλαβαν υπηρεσία 135 άτομα με ατομικές συμβάσεις
 Διορίστηκαν 41 επικουρικοί διοικητικοί και 4 νοσηλευτές
 Συνολικά το ΠΓΝΑ ενισχύθηκε με 57 γιατρούς, 56 διοικητικούς, 62 νοσηλευτές,
56 διοικητικούς και 155 λοιπές ειδικότητες.
 Έχουν προκηρυχτεί 14 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, αναμένεται η προκήρυξη 14
μόνιμων νοσηλευτών ΤΕ, 1 μόνιμου ηλεκτρονικού, 6 επικουρικών γιατρών, 14
επικουρικών ΥΕ νοσοκόμων, 11 επικουρικών ΔΕ νοσηλευτών, 3 επικουρικών
τεχνικών.
 Έτσι στο τέλος του χρόνου θα μετράμε 398 διορισμούς μόνιμων ή
συμβασιούχων.
Οικονομικά
 Αύξηση προυπολογισμού (2019 συγκριτικά με 2015) κατά 41%
 100% κάλυψη ανασφάλιστων
 550.000 ευρώ για εξόφληση παλιών εφημεριών – υπερωριών
 Χορήγηση αναδρομικών σε γιατρούς 9.000 – 15.000 ευρώ/γιατρό
 Το ταμειακό διαθέσιμο του Π.Γ.Ν.Α.
καλύπτει πλήρως τις τρέχουσες
υποχρεώσεις
Υπηρεσίες προς τους πολίτες
 Εμβολισμοί αγγείων με το ψηφιακό αγγειογράφο 410 ασθενείς/έτος
 Ακτινοθεραπεία με το νέο γραμμικό επιταχυντή 1097 ασθενείς/έτος
 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 13110 συνεδρίες/έτος
 Διπλασιασμός στεφανιογραφιών με το νέο στεφανιογράφο (900/ τρίμηνο)
 ΜΕΝΝ 188 νεογνά/έτος
 Οδοντιατρικές επεμβάσεις με γενική νάρκωση σε άτομα με αυτισμό 10/έτος
 Αύξηση νοσηλευθέντων κατά 26%
 Αύξηση μεγάλων χειρουργείων κατά 26%

 Αύξηση ενδοσκοπήσεων κατά 8%
 Εγκατάσταση Πανεπιστημιακής Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής (αναμένεται η
τελική υπογραφή του Υπουργείου)
 Νέο ιατρείο προετοιμασίας γονεΐκότητας
 Κατ’ οίκον επισκέψεις σε λεχώνες για θηλασμό 210/9 μήνες
 Κατάργηση της ανάγκης θεώρησης των συνταγών
 Τηλεφωνική υπηρεσία ραντεβού 24ώρες/24ωρο
 Μηχάνημα προτεραιότητας στα Ιατρεία
 Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς στα ΤΕΠ
 Εκπαίδευση προσωπικού σε ΚΑΡΠΑ
 Εκπαίδευση του δικτύου μαιών πρωτοβάθμιας υγείας της 4ης ΥΠΕ στο
πρόγραμμα κατ’ οίκον επισκέψεων
 Απόλυση γιατρού για φακελάκι
 Ποινική καταδίκη πανεπιστημιακού για φακελάκι
 Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνταγογράφησης που ζημίωσε τον
ΕΟΠΥΥ πολλά εκατομμύρια ευρώ
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