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Επίσκεψη στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων πραγματοποίησε την Παρασκευή, ο διοικητής
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, προκειμένου να δει από κοντά,
αρκετό καιρό μετά την τελευταία δια ζώσης επίσκεψή του στα Γιάννενα, τα προβλήματα
των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας.

Το μεγάλο βάρος πέφτει όπως είναι λογικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο παρά την
εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας που εκπέμπεται από τη διοίκησή του. Είναι
χαρακτηριστικό πως στις δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης
ευχαρίστησε πολλές φορές την 6η ΥΠΕ για τη μέχρι τώρα συνδρομή της στην ενίσχυση του
ιδρύματος με προσωπικό και χρηματοδότηση, προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες
της πανδημίας. Πολλές ευχαριστίες επεφύλαξε ο κ. Κατσακιώρης και για το προσωπικό του
νοσοκομείου που αντέχει ως τώρα, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πρώτο το Τμήμα
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Επειγόντων Περιστατικών, γι' αυτό και οι δηλώσεις έγιναν έξω από τα ΤΕΠ.

Εκεί τοποθετήθηκαν τις τελευταίες μέρες κοντέινερς με χρήματα της Περιφέρειας Ηπείρου
και η 6η ΥΠΕ τα εξόπλισε με αρνητική πίεση, με κλιματισμό υπό τις αυστηρές οδηγίες του
ΕΟΔΥ. Παρέμβαση υπήρξε επίσης και για την ενίσχυση των εξωτερικών ιατρείων της
Παιδιατρικής, με ένα μεγάλο διπλό κοντέινερ

Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Κατσακιώρης, από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα το ΠΓΝΙ
ενισχύθηκε με 143 άτομα, ιατρικό και λοιπό προσωπικό ανάμεσα στο οποίο είναι και οι 5
μόνιμοι γιατροί για το ΤΕΠ.

Δεν ανταποκρίνονται ως τώρα οι άλλοι

Το πρόβλημα που έγινε αντιληπτό και από την επίσκεψη στα Γιάννενα του διοικητή της 6ης
ΥΠΕ, ήταν η απροθυμία νοσοκομείων όπως το «Χατζηκώστα» να εκτελέσουν άμεσα την
εντολή του κ. Καρβέλη για τη νοσηλεία ύποπτων περιστατικών σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους τους.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Καρβέλης απηύθυνε σχετικό έγγραφο σε όλα τα
νοσοκομεία της ΥΠΕ να είναι έτοιμα να νοσηλεύσουν τουλάχιστον τα ήπια περιστατικά
covid καθώς στην Ήπειρο, το ΠΓΝΙ σήμερα δέχεται μια μεγάλη πίεση αφού νοσηλεύει 26
συμπολίτες στις μονάδες λοιμωδών και δύο στη ΜΕΘ.

Κατά την επίσκεψη στο «Χατζηκώστα» θα εξετάζονταν γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο
δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στην εντολή, αν και όπως τόνισε ο κ. Καρβέλης όφειλε να το
έχει ήδη κάνει.
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«Βεβαίως είμαστε έτοιμοι με τον κατάλληλο σχεδιασμό που έχουμε κάνει, να ανοίξουμε και
άλλη πτέρυγα αν χρειαστεί αλλά ο σκοπός είναι να μη φτάσουμε εκεί αλλά το κύμα που
έρχεται να πάει όσο πιο μακριά γίνεται, με όσο λιγότερη ένταση για να μπορέσουμε όλοι να
λειτουργήσουμε με απόλυτη ασφάλεια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού, ο κ. Καρβέλης δεν άφησε πολλά
περιθώρια αισιοδοξίας. Όλα τα νοσοκομεία έχουν ως γνωστόν, ενισχυθεί τους τελευταίους
μήνες με επικουρικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό, η προσπάθεια συνεχίζεται και
έχει απευθυνθεί και δημόσια πρόσκληση σε ιδιώτες γιατρούς που θέλουν να βοηθήσουν. «Με
τα όποια ζητήματα, η κατάσταση αντιμετωπίζεται και τα αποτελέσματα είναι θετικά»
κατέληξε ως προς αυτό.

Ένα ιδιαίτερο ζήτημα για την περιοχή μας δημιουργεί η εστία υπερμετάδοσης στο
Γηροκομείο των «Ζωσιμαδών», όπως παραδέχτηκε ο κ. Καρβέλης. Στους 8 γνωστούς ως
χθες ηλικιωμένους σύμφωνα με την ανακοίνωση του διοικητή της ΥΠΕ, έχουν προστεθεί και
άλλοι και σήμερα νοσηλεύονται στις μονάδες λοιμωδών 10 συνολικά τρόφιμοι του
Γηροκομείου. Για τους 6 από αυτούς η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει καμία ανησυχία
και θα μπορούσαν να μείνουν σε κατ' οίκον νοσηλεία αλλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα
συνιστούν νοσηλεία για τους ηλικιωμένους. Το ζήτημα αυτό έχει θέσει ο κ. Καρβέλης στην
Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και θα συζητιόταν σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής
καθώς όπως είπε, δέχεται μεγάλη πίεση το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που θα μπορούσε
με άλλο τρόπο να αποφύγει.

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ απηύθυνε εκκλήσεις στους πολίτες των Ιωαννίνων να τηρούν τα
μέτρα προκειμένου να αναχαιτιστεί η νόσος στην κοινότητα. Τα μοναδικά εργαλεία
αντιμετώπισης της νόσου είναι τα εμβόλια και μέχρι τη χρήση τους, προέχει η ατομική
ευθύνη και η τήρηση των βασικών κανόνων προστασίας.

Τέλος, όπως έκανε γνωστό ο κ. Καρβέλης, τις επόμενες μέρες, κλιμάκια της ΥΠΕ μαζί με
ανθρώπους της πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας θα βρεθούν στις σχολικές μονάδες της
περιοχής για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τους μαθητές, υπάρχει συνεννόηση
με το Υπουργείο Παιδείας και θα επιχειρηθεί να υπάρξει παρέμβαση σε σχολεία γιατί όπως
είπε ο κ. Καρβέλης, αν το μήνυμα ξεκινήσει από τα μικρά παιδιά θα πάει πιο εύκολα και
στους μεγάλους.
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