
 

 

 

     

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 

  

Θέμα: «Σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας Πνευμονολογικής κλινικής ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» 

 

Με επιστολή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Γ.Ν.Ε Θριάσιο αναδεικνύει τα σοβαρότατα 

προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου εξαιτίας 

των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν: «Συγκεκριμένα στην Πνευμονολογική κλινική - η οποία εκτός 

από περιστατικά SARS-CoV-2, συνεχίζει να εφημερεύει και για τα υπόλοιπα πνευμονολογικά 

περιστατικά - εργάζονται μόνο επτά ειδικευμένοι γιατροί (πέντε μόνιμοι και τρεις επικουρικοί), από 

τους οποίους ο συντονιστής διευθυντής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων είναι ότι οι εσωτερικές εφημερίες της κλινικής καλύπτονται 

μόνο από ένα (1) πνευμονολόγο σε ενεργή εφημερία και ένα (1) σε εφημερία ετοιμότητας, για 

μέχρι και εξήντα πέντε (65) ασθενείς, διασκορπισμένους σε τρεις διαφορετικούς ορόφους και επτά 

διαφορετικές κλινικές ενώ οι γιατροί, αναγκάζονται να πραγματοποιούν έξι ή επτά ενεργείς και 

τέσσερις ή πέντε εφημερίες ετοιμότητας κάθε μήνα, με αρνητικότατες συνέπειες για την 

συνεχιζόμενη καταπόνηση των ίδιων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η 

κάλυψη των βαρδιών με τον αναγκαίο αριθμό νοσηλευτών, ιδιαίτερα την ημέρα της εφημερίας και 

την επόμενη, ενώ παραβιάζεται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, δεδομένου  

ότι αναγκάζονται να εργασθούν σε συνεχόμενες βάρδιες (απόγευμα – πρωί ή πρωί - νύχτα), με 

αρνητικές επιπτώσεις για την καταπόνηση της υγείας τους και την ασφαλή λειτουργία της κλινικής» 

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης το προσωπικό είναι 

εξουθενωμένο καθώς δεν μπορεί να λάβει καμία άδεια ενώ καθώς οι μισές κλίνες έχουν διατεθεί 

για τη νοσηλεία και τη φιλοξενία ύποπτων και θετικών κρουσμάτων στον COVID-19 είναι 

αναγκαστικό οι υπόλοιποι ασθενείς να καλύπτουν τις λοιπές κλίνες κι όταν λόγω εφημερίας οι 

διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν να μεταφέρονται ασθενείς της Πνευμονολογικής σε άλλες κλινικές 

με εντεινόμενη την ταλαιπωρία τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών και των νοσηλευτών. 
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Το Σωματείο Εργαζομένων στο Γ.Ν.Ε Θριάσιο επισημαίνει πως τεράστια θέματα υποστελέχωσης 

αντιμετωπίζουν κι άλλες κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου καθώς από τις 116 κενές οργανικές 

θέσεις γιατρών μόνο το 37% αυτών τώρα καλύπτεται προσωρινά από 43 επικουρικούς γιατρούς, 

από τους οποίους οι 18 απολύονται μέσα στο 2020. 

Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι επικουρικοί προσωρινά ένα μόνο μέρος των 144 κενών οργανικών 

θέσεων των λοιπών ενώ οι 96 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου – με τις συμβάσεις 59 

εξ αυτών να λήγουν το Δεκέμβριο 2020 – καλύπτουν τις ανάγκες σε καθαριότητα, φύλαξη και 

εστίαση. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να στελεχωθεί άμεσα με μόνιμο ιατρικό, 

νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό το Γ.Ν.Ε Θριάσιο; 

2. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί τώρα στην 

Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου; 

3. Ποιες κινήσεις θα γίνουν για να σταματήσει το φαινόμενο μεταφοράς ασθενών σε άλλες 

κλινικές από την Πνευμονολογική; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν για να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου, 

ξεκινώντας από την αποκατάσταση των κατηργημένων οργανικών θέσεων και 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη μείωση των ειδικευόμενων γιατρών; 

5. Θα εξεταστεί η πιθανότητα εξαίρεσης της Πνευμονολογικής κλινική από την συμμετοχή της 

στη γενική εφημερία του νοσοκομείου για τα υπόλοιπα, μη SARS-CoV-2, πνευμονολογικά 

περιστατικά; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

               




