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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α  

 

Σχετικά με  δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο (1-4-2021) για την κατάσταση στο 

Νοσοκομείο μας,  ενημερώνουμε τα παρακάτω :  

- Το  πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας και έχει εμβολιαστεί 

είναι 680  υγειονομικοί επί συνόλου 1442. 

-Επίσης 100 υγειονομικοί, εμβολιάζονται μαζί με τους χρόνιους ασθενείς (717 τον αριθμό) 

με παρέμβαση και ειδική έγκρισή της Υφυπουργού Υγείας κ. Ζωής Ράπτη.   

 

- Οι οργανικές θέσεις των ιατρών ΕΣΥ (μαζί με ΚΨΥ )  είναι 121. 

- Οι κενές θέσεις των ιατρών ΕΣΥ είναι 52. 

- Έχουν προκηρυχθεί τρείς  θέσεις :  2 Ψυχίατροι και 1 Παθολόγος  ΕΣΥ και υπό προκήρυξη 

βρίσκονται άλλες 6 θέσεις Ψυχιάτρων. 

-Υπηρετούν 2 επιμελητές ιατροί ΕΣΥ Παθολόγοι και εντός Απριλίου αναμένεται ν' αναλάβει 

υπηρεσία και τρίτος ιατρός ΕΣΥ Επιμελητής Β σε μόνιμη θέση. 

-Η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου δίνει ειδικότητα σε 10 ειδικευόμενους στην 

Παθολογία . 

 

Επιπρόσθετα από 1/1/20 έχουν προσληφθεί σε μόνιμη θέση 10 ιατροί ΕΣΥ ( 7 Ψυχίατροι , 1 

Καρδιολόγος,1 Ακτινολόγος,1 Μικροβιολόγος), 6 επικουρικοί ιατροί  ( 4 Ψυχίατροι, 1 

Παθολόγος , 1 Καρδιολόγος) , 31  Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και 8 

λοιπό επικουρικό προσωπικό ( 5 Ψυχολόγοι, 2 Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 Διοικητικού 

Λογιστικού). 

 

Στο ΨΝΑ λειτουργεί μια Παθολογική Κλινική δυναμικότητας 18 κλινών η οποία με 

απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου νοσηλεύει στην παρούσα χρονική περίοδο 

ψυχιατρικούς ασθενείς του ΨΝΑ με covid  με ήπια συμπτώματα. Σε περίπτωση δε 

επιδείνωσης της κατάστασή τους μετά από κρίση των ιατρών μας διακομίζονται άμεσα σε 

Νοσοκομείο αναφοράς κατόπιν συνεννόησης με τον ΕΟΔΥ   και το ΕΚΑΒ  . 

 

Η έλλειψη ασθενοφόρου που καταγγέλλεται υφίσταται πολλά χρόνια, δεδομένης της 

παλαιότητας του υπάρχοντος ασθενοφόρου  (17 ετών). 

Έχει προωθηθεί αίτημα και προς το Υπουργείο Υγείας για αγορά ή διάθεση νέου 

ασθενοφόρου. 

Εντός του τρέχοντος έτους  θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός αγοράς εάν δεν τελεσφορήσει η 

διαδικασία με άλλο τρόπο. 

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η αγορά  5 οχημάτων ΙΧ  επιβατικών  μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

για την κάλυψη των  αναγκών των τριών ΚΨΥ του Νοσοκομείου  . 

 

                                                                          ΑΠΟ  ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 


