
 

 

 

     

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

  

Θέμα: «Προβλήματα υποστελέχωσης και γηρασμένου εξοπλισμού στο Γ.Ν 

Γιαννιτσών» 

 

Η έλευση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας ήρθε να δείξει πόσο σημαντική 

είναι η ύπαρξη ενός κραταιού Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ανάγκη ενίσχυσης των 

δομών της χώρας μας φέρνοντας στο φως τις ελλείψεις αυτών σε ιατρικό, νοσηλευτικό 

προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

 

Ένα εκ των Νοσοκομείων που είχε διαχρονικά προβλήματα είναι το Γ.Ν. Γιαννιτσών, μια 

δομή που κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει προβλήματα στην οφθαλμολογική, την 

καρδιολογική και άλλες. 

 

Εν μέσω πανδημίας το Σωματείο Εργαζομένων ζήτησε με ανακοίνωσή του την ενίσχυση 

του Νοσοκομείου σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό. Συγκεκριμένα ζήτηση ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθούς 

θαλάμου, τραυματιοφορείς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό καθώς και σε προστατευτικό 

υλικό. 

 

Οι εργαζόμενοι όπως και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας που επισκέφθηκε το 

Νοσοκομείο σημείωσαν πως η υποστελέχωση του νοσοκομείου δημιουργεί μεγάλα 

προβλήματα στα τμήματα, με τις συνεχείς μετακινήσεις και αποσπάσεις προσωπικού να 

λαμβάνουν χώρα ακόμη κι από τμήματα που βρίσκονται σε οριακό σημείο εδώ και πολλά 

χρόνια κατάσταση που επιδεινώνεται λόγω της πανδημίας.  

 

Μεταξύ των άλλων αιτημάτων τους ήταν το αίτημα για άμεση πρόσληψη 6 Παθολόγων για 

την ενίσχυση του Παθολογικού Τμήματος, έπειτα κι από εισήγηση της Διεύθυνσης της 

κλινικής, ώστε να μπορεί το τμήμα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου. 
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Την ίδια στιγμή, αρκετοί ιατροί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν κατάφεραν να 

πάρουν άδεια την περίοδο της πανδημίας εξαιτίας των ελλείψεων με αποτέλεσμα να 

ταλαιπωρηθούν και να επιβαρύνουν και τη δική τους υγεία. 

  

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να προσληφθεί άμεσα μόνιμο 

ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό για το Γ.Ν Γιαννιτσών; 

2. Ποια βήματα ανανέωσης του γηρασμένου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθούν κι 

εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

3. Ποιες κινήσεις θωράκισης του Νοσοκομείου θα γίνουν ώστε να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένο σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




