
     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Αντιδράσεις για τη μετακίνηση παθολόγου από την Τρίπολη στην 

Κεφαλονιά» 

Σε καταγγελία προχώρησε η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Αρκαδίας προς τον Διοικητή της 

6ης ΥΠΕ και προς τον Διοικητή του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, με αφορμή την 

μετακίνηση Παθολόγου από το Νοσοκομείο της Τρίπολης, στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση στην καταγγελία της «Ενημερωθήκαμε πως υπάρχει 

απόφαση της 6η ΥΠΕ για μετακίνηση συναδέλφου Παθολόγου, επιμελητή Α΄, από το 

Παναρκαδικό Νοσοκομείο στο ΓΝ Κεφαλληνίας για 14 ημέρες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη 

απόφαση κοινοποιήθηκε στο συνάδελφο την Δευτέρα 14/9, ενώ βρισκόταν σε εφημερία, 

και η απαράδεκτη μετακίνηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 17/09. Δηλαδή, του 

ανακοινώθηκε ότι  μέσα σε τρείς μέρες θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί και να έχει μεταφερθεί 

στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας, αφήνοντας για 14 ημέρες οικογένεια, ασθενείς και ολόκληρη την 

ζωή του! Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη απόφαση! 

Δεν θα ανεχθούμε, από το  ήδη τραγικά υποστελεχωμένο νοσοκομείο, να μετακινείται 

προσωπικό, οπουδήποτε αποφασίσει κάθε φορά η διοίκηση, για να καλύπτει άλλες 

“τρύπες”!» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη μετακίνηση του παθολόγου του Νοσοκομείου Τρίπολης σε 

αυτό της Κεφαλονιάς; 

2. Ποιος ο λόγος μετακίνησής του στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς; 

3. Τι χρονικό περιθώριο πρέπει να δίνεται, με βάση το νόμο, μεταξύ της κοινοποίησης 

της απόφασης μιας μετακίνησης και της πραγματοποίησής της; 
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4. Πόσοι παθολόγοι υπηρετούν στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς; 

5. Ισχύει πως οι ειδικευόμενοι παθολόγοι κάνουν τουλάχιστον 7 εφημερίες το μήνα 

λόγω έλλειψης προσωπικού καλύπτοντας ανάγκες και της Παθολογικής και των 

Έκτακτων Περιστατικών; Αν ναι, θεωρείτε πως είναι σκόπιμη η μετακίνηση του 

παθολόγου από ένα ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο, εν μέσω πανδημίας και άρα 

αυξημένων αναγκών; 

6. Ισχύει πως και ο ένας εκ των τριών ιατρών ακτινολόγων του Παναρκαδικού, 

διενεργεί συστηματικά τις 3 από τις 9 εφημερίες του μήνα σε άλλη υγειονομική δομή 

του ΕΣΥ, με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, αφήνοντας πολλές εφημερίες του 

νοσοκομείου ακάλυπτες από ακτινολόγο; Αν ναι, θεωρείτε πως αυτή είναι η 

βέλτιστη λύση τόσο για την υγεία των πολιτών όσο και των εργαζομένων που 

υπερβάλλουν εαυτόν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της 

περιόδου; 

7. Ποια η δυναμική του Παναρκαδικού Νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και ποια τα κενά του ανά ειδικότητα; 

8. Ποια η δυναμική του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, σήμερα, σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό και ποια τα κενά του ανά ειδικότητα; 

9. Προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για προσλήψεις 

προσωπικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και μονιμοποίησή του; 

10. Προβλέπεται να γίνουν άμεσα προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

ώστε να μην εξουθενώνεται το υπάρχον στα δύο αυτά Νοσοκομεία, ούτε να 

καλείται το προσωπικό του ενός να καλύπτει τα κενά του άλλου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




