
 

Αθήνα, 11/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας   

 

Θέμα: «Ανάγκη για άμεση ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό και ακτινοχειριστές του 

εργαστηρίου απεικονιστικής ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου»  

Με υπόμνημά του το Σωματείο Εργαζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου αναδεικνύει 

την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του εργαστηρίου απεικονιστικής ιατρικής του Νοσοκομείου με 

ιατρικό προσωπικό και ακτινοχειριστές.  

Αν δεν γίνουν άμεσες προσλήψεις. το εργαστήριο κινδυνεύει με κλείσιμο καθώς οι τρεις 

ιατροί που τώρα υπηρετούν σε αυτό δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, 

κατάσταση που θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο μετά την επικείμενη συνταξιοδότηση 

του ενός εκ των τριών εναπομεινάντων ιατρών. 

Όπως επισημαίνει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του “χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

τραγικής κατάστασης που επικρατεί είναι οι τεράστιες λίστες αναμονής στα ραντεβού του 

αξονικού, μαγνητικού τομογράφου και του τμήματος υπερήχων, οι οποίες έχουν 

συμπληρωθεί ως και το τέλος Δεκέμβριου του 2020, ενώ άγνωστο παραμένει αν θα 

πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες εξετάσεις από το νέο έτος.” 

Σημειώνεται, επίσης, πως καθημερινά οι 8 μόνιμοι ακτινοχειριστές καλούνται να καλύψουν 

πέρα από την 24ωρη λειτουργία του εργαστηρίου, 7 διαφορετικά πόστα, ακτινολογικό, 

μαγνητικό, αξονικό, μαστογραφίες, μέτρηση οστικής πυκνότητας, χειρουργείο και φορητό 

ακτινολογικό μηχάνημα, ενώ η απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καλύπτεται μόνο από 

ένα χειριστή, ο οποίος πρέπει ταυτόχρονα να εποπτεύει το ακτινογραφικό μηχάνημα, τον 

αξονικό  τομογράφο και το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.  Αν σε αυτό προσθέσουμε την 

αυξημένη προσέλευση των περιστατικών που εκτοξεύει το φόρτο εργασίας και δυσκολεύει  

την ασφαλή διενέργεια των εξετάσεων καταλαβαίνουμε τη δυσκολία της κατάστασης. 
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Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων παρόμοιες ελλείψεις σημειώνονται σε όλες τις 

κλινικές του νοσοκομείου καθώς “στις 214 θέσεις που προβλέπονται για τη νοσηλευτική 

υπηρεσία υπηρετούν 109 άτομα, στη διοικητική υπηρετούν 39 άτομα από τα 67, ενώ για το 

παραϊατρικό προσωπικό στις 69 προβλεπόμενες θέσεις σήμερα υπηρετούν 37 άτομα” ενώ 

ακόμη και οι προβλεπόμενες στην 6Κ/2020 θέσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα της 

υποστελέχωσης.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση στελέχωση τόσο του 

εργαστηρίου απεικονιστικής ιατρικής όσο και των υπολοίπων κλινικών με μόνιμο 

ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος 

αναστολής λειτουργίας του εργαστηρίου και να μειωθεί ο φόρτος εργασίας στις 

κλινικές; 

2. Ποια μέτρα θα πάρει ώστε να μην σημειωθούν ξανά μελλοντικά αντίστοιχες ελλείψεις 

που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών και ταλαιπωρούν τις εργαζόμενους; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν για να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




