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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: «Λειτουργία παιδοψυχιατρικής κλινικής ΠαΓΝΗ». 

 

Η παιδοψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ ξεκίνησε την λειτουργία της στις 29-

01-2015 και Νοσηλευτικά καλύπτονταν με δύο νοσηλευτές μόνιμο προσωπικό και 

πέντε νοσηλευτές με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύνολο εφτά νοσηλευτές. 

Σήμερα στην παιδοψυχιατρική κλινική υπηρετούν επτά μόνιμοι νοσηλευτές και 

τρεις με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύνολο δέκα νοσηλευτές. 

Όσον αφορά το λοιπό προσωπικό, υπηρετούν επιπλέον δέκα εργαζόμενοι και 

δεν υπάρχει θέμα εύρυθμης λειτουργίας της κλινικής, σύμφωνα και με την πληρότητά 

της. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου μας, στόχος 

μας είναι η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων με μόνιμους εργαζομένους. Η 
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εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου, είναι μία μορφή εργασίας που ο στόχος της 

είναι να καλύψει πρόσκαιρα κενά. 

Από την προκήρυξη 7Κ/2016 (έχουν ήδη ανακοινωθεί οι οριστικοί πίνακες), 

αναμένεται η τοποθέτηση 9 μόνιμων νοσηλευτών, που σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και μετά από ιεράρχηση των αναγκών, θα ενισχύσουν και την 

παιδοψυχιατρική κλινική. 

Επιπλέον, επιδίωξή μας αποτελεί η ενίσχυση σε προσωπικό της νοσηλευτικής 

υπηρεσίας σε όλο το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην παιδοψυχιατρική κλινική για το 2016 οι 

νοσηλευόμενοι ήταν 80 ασθενείς και το μέσο ποσοστό κάλυψης ήταν 37,32%, ενώ 

για το 2017 το σύνολο των νοσηλευομένων ήταν 82 ασθενείς και το μέσο ποσοστό 

κάλυψης ήταν 53,29%. 

Καμία μείωση μισθών δεν έγινε σε αυτούς που απασχολούνται με σύμβαση 

μίσθωσης έργου και η μισθοδοσία τους υπολογίστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του 

νοσοκομείου μας, με βάση αυτή των μονίμων υπαλλήλων. 

Από τα στοιχεία του γραφείου της ολοήμερης λειτουργίας προκύπτει ότι, οι 

βάρδιες που καλύπτονται από την ολοήμερη λειτουργία μειώνονται, ενδεικτικά για 

τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν 28 βάρδιες. 

Κατά το προηγούμενο έτος έγιναν πλήθος παρεμβάσεων με στόχο την 

ποιοτικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσηλευομένων (κατασκευή 

περίφραξης για τον προαυλισμό των νοσηλευομένων, άνοιγμα τρίτου θαλάμου 

νοσηλείας και άλλες παρεμβάσεις με στόχο την ασφάλεια των νοσηλευομένων και του 

προσωπικού, την βελτίωση των συνθηκών παραμονής καθώς και της ενίσχυσης της 

δημιουργικής απασχόλησης των νοσηλευομένων). 

Με την συνεργασία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο σταθεροποίησης και αναβάθμισης της 

δημόσιας περίθαλψης, όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου μας ενισχύονται, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσονται και άλλες. Όλες, μετά από μελέτη των πραγματικών 
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αναγκών του πληθυσμού, με επίκεντρο τον ασθενή, με την καθολική και ισότιμη 

κάλυψη του πληθυσμού σε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. 
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