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Προς
-Διοικητή ΠΓΝ Ιωαννίνων
-Διοικητή ΓΝ Ιωαννίνων 
«Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Κοινοποίηση:
-Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. 
Κικίλια Β.
-Γραφείο Υφυπουργού Υγείας 
κ. Κοντοζαμάνη Β.
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας κ. 
Κωτσιόπουλο Ι.

Θέμα: «Προετοιμασία Νοσοκομείων των Ιωαννίνων για αντιμετώπιση αύξησης 
περιστατικών Covid-19»

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του υγειονομικού χάρτη ασφάλειας και 
προστασίας από τη νόσο Covid-19, το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και προκειμένου οι υγειονομικοί σχηματισμοί της 
ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, κρίνεται αναγκαία η 
άμεση προετοιμασία για λειτουργία 4ης ΜΕΛ στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Ήδη στο ΠΓΝΙ έχουν αναπτυχθεί άλλες τρεις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων σε 
ορόφους του Α΄ κτιρίου.
Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση της ΜΕΛ 4 του ΠΓΝΙ, αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε χώρο του 4ου ορόφου του Α΄ κτιρίου του ΠΓΝΙ και 



συνίσταται στη μεταφορά, επί του παρόντος, της Γαστρεντερολογικής, 
Ενδοκρινολογικής, Ρευματολογικής και Δερματολογικής Κλινικής σε μια εκ των 
Παθολογικών Κλινικών του 3ου ορόφου.
Την Ιατρική και Νοσηλευτική παρακολούθηση και εφημεριακή κάλυψη των 
ασθενών που θα εισαχθούν στη νέα αυτή Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΠΓΝΙ, 
αναλαμβάνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κλινικών που 
μεταφέρονται.
Επιστημονική βοήθεια για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, θα παρέχεται 
από το ιατρικό προσωπικό των Πνευμονολόγων και Παθολόγων, εκ των οποίων 
θα οριστεί και επιστημονικά υπεύθυνος για την εν λόγω Μονάδα.
Όλα τα «καθαρά» παθολογικά περιστατικά θα αντιμετωπίζονται από τις 
παθολογικές κλινικές του ΠΓΝ Ιωαννίνων.
Δεδομένων όλων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη φάση 
ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, τα Παθολογικά τμήματα του ΓΝ 
Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» δυναμικότητας πενήντα (50) κλινών διατίθενται 
αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών Covid-19.
Η ενεργοποίηση των δύο αντίστοιχων ΜΕΛ στα Νοσοκομεία ΠΓΝΙ και ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη, για την εύρυθμη διαχείριση των 
περιστατικών της ευρύτερης περιοχής.
Παρακαλείται άμεσα η Συντονιστική Επιτροπή για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
συνθηκών που σχετίζονται με τον ιό Covid-19, η οποία συστάθηκε στο ΠΓΝΙ με την υπ’ 
αριθμ.51146/19-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, όπως συντονίσει και 
ενεργοποιήσει τα ως άνω αναφερόμενα, σε συνεργασία με τις Επιτροπές Λοιμώξεων και 
τις Διοικήσεις των δύο Νοσοκομείων, παρέχοντας παράλληλα τις σχετικές οδηγίες και 
υποδείξεις για την εφαρμογή της προετοιμασίας και λειτουργίας των δομών τους.
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