
 

     

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Καταγγελία πως ο χώρος που φιλοξενεί ασθενείς με COVID-19 στο Τζάνειο 

είναι κτηριακά ακατάλληλος» 

 

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς καταγγέλλει ότι ο χώρος που έχει 

ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει ασθενείς με COVID-19 είναι κτηριακά ακατάλληλος, ενώ 

υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση-καταγγελία: 

«Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΓΝΠ Τζάνειο αποφάσισε στις 12/08/2020, χωρίς καμία 

προειδοποίηση του προσωπικού, να δηλώσει ότι το νοσοκομείο είναι επιχειρησιακά έτοιμο 

να νοσηλεύσει ασθενείς με covid-19, κατόπιν εντολής του υπουργείου Υγείας και της 2ης 

ΥΠΕ, στα πλαίσια αποσυμφόρησης των νοσοκομείων αναφοράς. Στην πραγματικότητα 

όμως το νοσοκομείο μας δεν βρίσκεται ούτε κοντά στο να είναι επιχειρησιακά έτοιμο 

καθώς: 

Ο χώρος ο οποίος προορίζεται να υποδεχτεί τους εν λόγω ασθενείς είναι κτηριακά 

ακατάλληλος και επί του παρόντος υπό επισκευή. Να σημειώσουμε εδώ ότι ήδη 

νοσηλεύουμε δύο ασθενείς από 01/09/2020. 

Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

λειτουργίας ενός τέτοιου τμήματος. 

Τις τελευταίες μέρες λοιπόν, βιώσαμε κωμικοτραγικές καταστάσεις όπου: 

Ζητείται από ειδικευόμενους ιατρούς να κάνουν υπεράριθμες εφημερίες (>7/μήνα). 

Ζητείται επίσης να εφημερεύσουν 2 συνεχόμενες ημέρες, δηλαδή 36-48 ώρες 

συνεχόμενης εργασίας και παρουσίας στο νοσοκομείο. 

Οι ιατροί που καλούνται να καλύψουν το τμήμα covid ενημερώνονται τηλεφωνικώς μία 

μέρα πριν, ενώ έχει συμβεί να μην ερωτηθούν καν αν δύνανται να εφημερεύσουν. 

Οι ιατροί που καλούνται να καλύψουν το τμήμα covid, κάνουν στην συνέχεια εφημερίες και 

σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου (πχ Παθολογικά τμήματα), πρακτική που ευνοεί την 

ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού. 
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Με το επιχείρημα «είμαστε σε πόλεμο»  η ΥΠΕ επέβαλε στη Διοίκηση του Τζανείου τη 

 λειτουργία κλινικής Covid-19. Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι το Τζάνειο νοσοκομείο σήμερα 

μόνο τη διαλογή περιστατικών Covid-19 μπορεί να εξυπηρετήσει και μάλιστα με σοβαρές 

ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. 

Η λειτουργία της εν λόγω μονάδας για να είναι ασφαλής προϋποθέτει τη στελέχωση της με 

μόνιμο εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, την οποία δεν μπορεί να επωμισθεί 

το ήδη αποστελεχωμένο προσωπικό των παθολογικών κλινικών και οι λιγοστοί γιατροί 

των ΤΕΠ. 

Δε μπορεί στον ίδιο χώρο να γίνεται διαλογή και να νοσηλεύονται Covid-19 περιστατικά με 

κοινό προσωπικό. Δε μπορεί το προσωπικό διαλογής να είναι κυλιόμενο καθημερινά σε 

επαφή με τα αδιάγνωστα περιστατικά. Δε μπορεί τα διαγνωσμένα περιστατικά να 

διακινούνται από κοινούς χώρους με τους άλλους νοσηλευόμενους. Μακρά είναι η λίστα 

των κενών που επιτρέπουν τη διασπορά  και θα πυροδοτήσουν δυστυχώς σοβαρά 

προβλήματα στην ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών μας.» 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του Νοσοκομείου προτίθεται να λάβει ώστε να 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου; 

2. Είναι πράγματι υπό επισκευή ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους ασθενείς; Πότε 

αναμένεται να ολοκληρωθεί η  επισκευή; 

3. Πότε θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα κενά σε 

ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό; 

4. Ποια βήματα ανακοπής πρακτικών που ευνοούν την ενδονοσοκομειακή διασπορά 

του ιού, όπως η πρακτική, γιατροί που καλούνται να καλύψουν το τμήμα κορονοϊού 

στη συνέχεια να κάνουν εφημερίες σε άλλα τμήματα, θα γίνουν; 

5. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα όπου το ίδιο το 

προσωπικό διαλογής είναι κυλιόμενο, με αποτέλεσμα να έρχεται καθημερινά σε 

επαφή τόσο με ύποπτα κρούσματα όσο και άλλα περιστατικά; 



 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




