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Επίσκεψη στο Μουσείο 
Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ

Το μικρό αλλά εκπληκτικό 
Μουσείο Τύπου της ΕΣΗ-

ΕΠΗΝ, επισκέφθηκαν μέ-
λη και φίλοι του Ροταριανού 
Ομίλου Πάτρα την Τετάρτη 
29 Απριλίου.
Εκεί είχαν την ευκαιρία να 
δουν τα πληρέστατα αρχεία 
των εφημερίδων που κυκλο-
φόρησαν, αλλά και εξακολου-
θούν να κυκλοφορούν στην 
περιοχή μας και όχι μόνον. 
Παράλληλα, εκτίθενται αυ-
θεντικά κειμήλια και έντυ-
πα, και τα οποία έχουν ευ-
θεία ιστορική αναφορά στην 
ιδιαίτερης σημασίας περίοδο της Επαναστάσεως του 1821 
για την Ελλάδα. Μεγάλο μέρος του υλικού του Μουσείου 
υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή και οι επισκέπτες-ερευνητές 
μπορούν ελεύθερα να το εξερευνήσουν μέσω των θέσεων 
εργασίας που έχουν δημιουργηθεί (με τη βοήθεια και των 
Ροταριανών της Πάτρας).
Η υπεύθυνη ξεναγήσεων του Μουσείου Τύπου Κατερίνα 
Τσίρου με μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό παρουσίασε τα 
σπουδαιότερα από τα εκθέματα του Μουσείου, τις δυνατό-
τητες εξερεύνησης των αρχείων του, αλλά και τα προβλή-
ματα που υπάρχουν (κτηριακό, συντήρηση των εκθεμάτων 
κ.λπ.). Ο Σύλλογος ευχαριστεί τον πρόεδρο του Μουσείου 
Μιχάλη Βασιλάκη και την υπεύθυνη ξεναγήσεων Κατερί-
να Τσίρου, που τους δέχθηκαν εκτός ωραρίου λειτουργίας.

Γιατροί, διοίκηση, προϊσταμένες τμημάτων και κλινικών ερίζουν για τους χώρους και ανταλλάχτηκαν χαρακτηρισμοί που 
δεν αρμόζουν σε μία νοσοκομειακή κοινότητα.
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Εθελοντική αιμοδοσία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία που 
διοργανώθηκε από τη Νοσηλευτικη Υπηρεσία και τους 

εθελοντές Νοσηλευτικης του Περιφερειακου Τμήματος 
ΕΕΣ Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών 
στις 3 και 4 Απριλίου. 
Οι εθελοντές και η κινητή μονάδα του ΠΓΝΠ βρέθηκαν στον 
χώρο της πρυτανείας στην Ιατρική Σχολή όπου συνεργα-
στηκαν με τους φοιτητές της ΕΕ  ΦΙΕ Παράρτημα Πάτρας.
Συγκεντρώθηκαν 50 μονάδες αίματος συνολικά. Μεγάλη 
ήταν και η προσέλευση φοιτητών για δοτες μυελού οστών 
στο ΚΕΔΜΟΠ. Τη δράση τίμησε με την παρουσία του και 
ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Πάτρας Τά-
κης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τους εθελοντές 
Νοσηλευτικης για την προσφορά τους και τους παρότρυ-
νε να συνεχίσουν δυναμικά το έργο τους. 

ΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ  ΡΙζΟγΙΑΝΝΗ 
rizogianni@pelop.gr 

Τ
η γκρίνια της παρά-
δοσης του πολυώρο-
φου κτιρίου του «Αγ. 
Ανδρέα» διαδέχτηκε η 

γκρίνια της κατανομής των 
χώρων. Γιατροί, διοίκηση, 
προϊσταμένες τμημάτων και 
κλινικών ερίζουν για τους 
χώρους. Μάλιστα, η δια-
μάχη έλαβε δημόσιες δια-
στάσεις και στο πλαίσιό της 
ανταλλάχτηκαν χαρακτηρι-
σμοί που δεν αρμόζουν σε 
μία νοσοκομειακή κοινότη-
τα, που απαιτεί κοινό μέτω-
πο στη μάχη της παροχής 
υγείας στους πολίτες.  

Η ΟΥΡΟΛΟγΙΚΗ
Σαφώς και υπάρχουν δυ-
σλειτουργίες, αλλά σε κα-
μία περίπτωση δεν συγκρί-
νονται με τις υπάρχουσες 
συνθήκες που επικρατούν 
για παράδειγμα στο 409. Το 
ένα μέτωπο που αφορούσε 
την Ουρολογική Κλινική, 
η οποία μετά από απόφα-
ση του ΔΣ δεν θα στεγαστεί 
στον 6ο όροφο του ανακαι-
νισμένου κτιρίου αλλά στον 
2ο όροφο της νέας πτέρυ-
γας έκλεισε χθες το πρωί, 
όπως μας πληροφόρησε ο 
διευθυντής της Κλινικής, 
Αρης Γκέκας. «Εκφράσα-
με τις αντιρρήσεις μας, δι-
ότι μεταφερόμαστε σε συν-
θήκες κατώτερες από αυ-
τές που προέβλεπε ο αρχι-
κός σχεδιασμός. Ωστόσο, 
το αποδεχτήκαμε και προ-
χωράμε. Εξασφαλίσαμε 16 

κλίνες και θα προσπαθή-
σουμε να προσφέρουμε το 
καλύτερο στους ασθενείς 
μας» μας είπε ο κ. Γκέκας.    

Ο Ν. ΚΑΛΟγΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Με σημείωμά του στην «Π» 
ο πρώην διευθυντής της 
Κλινικής Νικόλαος Καλο-
γερόπουλος υπογραμμίζει: 
«Νομίζω ότι η ιστορία, η 
προσφορά για 40 και πλέ-
ον χρόνια και η διαχρο-
νική εξέλιξη και πρόοδος 
της Ουρολογικής Κλινικής 
απαιτεί ισότιμη και αναλο-
γική αντιμετώπιση στο πρό-
βλημα της εγκαταστάσεως 
της στα κτίρια του νοσοκο-
μείου».  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΤΡΩΝ 
Με ανακοίνωσή της η τρι-
μελής επιτροπή γιατρών του 
νοσοκομείου αναφέρει: «Για 
ακόμα μια φορά η διοίκηση 
του ΓΝ Πατρών με τις απο-
φάσεις της έχει κατορθώ-
σει, στο πλαίσιο της μετε-
γκατάστασης, να δημιουργή-
σει ένταση και απογοήτευ-
ση στο σώμα των γιατρών 
του νοσοκομείου μας» και 
προσθέτουν: «Καταγγέλου-
με, δυστυχώς για πολλοστή 
φορά, τη διοίκηση του ΓΝ 
Πατρών για πλήρη ανικανό-
τητα και την καλούμε να λά-
βει τέτοιες αποφάσεις που 
να διασφαλίζουν την ηρε-
μία και την αγαστή συνερ-
γασία όλων των γιατρών 
και να σταματήσει συμπε-
ριφορές που διχάζουν την 
ιατρική κοινότητα του νο-
σοκομείου μας».

Η τριμελής επιτροπή γιατρών αναφέρει ότι «η διοίκηση του 
νοσοκομείου με τις αποφάσεις της έχει κατορθώσει, στο πλαίσιο της 
μετεγκατάστασης, να δημιουργήσει ένταση και απογοήτευση»

Νέες διαμάχες  
στον «Αγ. Ανδρέα»

«Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να ικανοποιήσει όλες τις 
απαιτήσεις που υπάρχουν. Προκύπτουν αντικειμενικά 
προβλήματα που για να ξεπεραστούν απαιτείται η συνερ-
γασία όλων. Τα διαθέσιμα τετραγωνικά είναι συγκεκριμέ-
να και πρέπει να μοιραστούν μ'  ένα δίκαιο τρόπο» σημει-
ώνει μιλώντας στην «Π» ο διοικητής του νοσοκομείου Θε-
όδωρος Σερεμέτης.  

«Προχωράμε στην υλοποίηση της απόφα-
σης του ΔΣ για το πλάνο της μεταφοράς 
των κλινικών. Δυστυχώς, δεν μπορώ να 
καλύψω όλες τις δυσαρέσκειες. Με τους 
ουρολόγους συνεννοηθήκαμε. Δυστυχώς 
δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συνεν-
νοηθούμε με τους χειρουργούς της Πλα-
στικής χειρουργικής. Εχουμε αποφασίσει 
να πάνε στον 2ο όροφο της νέας πτέρυ-

γας διότι εκεί στεγάζεται και η χειρουργι-
κή κλινική. Στον 6ο όροφο που προορίζο-
νταν να πάει η ουρολογική Κλινική και η 
Πλαστική Χειρουργική επιβάλλεται η στέ-

γαση της Πνευμονολογικής Κλινικής ώστε να είναι κοντά 
στην Παθολογική και στην Καρδιολογική. Να μπορεί εύκολα 
και άμεσα να παρασχεθεί βοήθεια σ'  έναν πνευμονολογικό 
ασθενή. Αντίστοιχα οι χειρουργικές  κλινικές να είναι μαζε-
μένες σ'  ένα χώρο κοντά στα χειρουργεία».
Πάντως σήμερα στην 8.30 ξεκινάει η μεταφορά των κλινι-
κών του 409 η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.    

«Απαιτείται η συνεργασία όλων»

Εδρα: ´Αγιος Στέφανος (ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ), Τηλ: 2610 647 274
Α΄ Υποκ/μα: Θεριανό Πατρών (θέση Σκάγια), Τηλ: 2610 672 050 

Β΄ Υποκ/μα: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 183, Τηλ: 2610 462 099
Γ΄ Υποκ/μα: Γλαύκου 50 

www.westenergy.com.gr

• Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
• Πρατήρια Υγραερίου (Autogas)
• Διανομή πετρελαίου Θέρμανσης - Κίνησης
• Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο Λιπαντικών
• Εθνικές - Διεθνείς Μεταφορές  
   Υγρών Καυσίμων - ΄Ασφαλτος - Μαζούτ

KΑΡΒΟΥΝΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & Ι∆ΙΩΤΕΣ

ΤΗΛ.: 2610 525.220
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 263 & ΣΕΛΕΥΚΟΥ
200 ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

 ΚΑΡΒΟΥΝA 5 ΚΙΛΩΝ από 2,40 €+ΦΠΑ
 ΚΑΡΒΟΥΝΑ 10 ΚΙΛΩΝ από 6,50 €+ΦΠΑ
 ΦΥΤΟΧΩΜΑ 20 ΛΙΤΡΑ από 0.80 €+ΦΠΑ

17 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Ο  διοικητής του 
νοσοκομείου 
Θεόδωρος 
Σερεμέτης

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Τάκης Παπαδόπουλος με την υπεύθυνη του Τομέα 
Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ελένη Σύρακα και 
τους εθελοντές

Μεγάλη ήταν 
και η 
προσέλευση 
φοιτητών

Μέλη και φίλοι του Ροταριανού Ομίλου Πάτρα ενημερώθηκαν για τα 
εκθέματα του Μουσείου Τύπου της Ενωσης Συντακτών

Η υπεύθυνη ξεναγήσεων του 
Μουσείου Τύπου Κατερίνα 
Τσίρου παρουσίασε τα 
εκθέματα


