
 

 

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
           τον Υπουργό Υγείας 
 
Θέμα: «Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 
αναφορικά με το θέμα του εργασιακού bullying στην υγεία»  
 
 

Με αφορμή την πρόσφατη επίθεση ασθενούς σε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου 

Αττικό, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου επισημαίνει με 

ανακοίνωσή του τα συχνά φαινόμενα bullying στο πλαίσιο εργασίας στην υγεία. 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «Δεν είναι λίγες οι φορές που στο 

Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Γιατροί, Νοσηλευτές, Τραυματιοφορείς έχουν βρεθεί 

σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν δεχθεί λεκτική βία ή ακόμα και βιαιοπραγία 

από αρρώστους ή τους συνοδούς τους κι έχουν γίνει μάρτυρες ακόμη και απόπειρας 

αυτοκτονιών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μας  

έχουν κληθεί να απολογηθούν εντός των δικαστηρίων για ανάλογες περιπτώσεις την 

ώρα που, εκ των πραγμάτων, λόγω και των μεγάλων ελλείψεων σε υγειονομικό 

προσωπικό είναι αδύνατη η φύλαξη και ο έλεγχος ενός νοσηλευόμενου με 

προβληματική συμπεριφορά όταν ένας ή δύο Νοσηλευτές πρέπει να καλύψουν μια 

βάρδια με εικοσιπέντε έως και τριάντα νοσηλευόμενους. Οι επιθέσεις είναι συχνές 

και ξεκινούν από λεκτική βία, απειλές και φτάνουν μέχρι τη σωματική βία, θέτοντας 

σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων στις μονάδες υγείας. 

Τα πολλά επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στους εργασιακούς χώρους των 

Νοσοκομείων και των άλλων μονάδων Υγείας όχι μόνο δεν αποτελούν θέμα με το 

οποίο ασχολούνται οι υπεύθυνοι, αλλά τις περισσότερες φορές ούτε καν 

καταγράφονται  από κάποια εσωτερική υπηρεσία επιφορτισμένη με αυτό το έργο. 

Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που δεν προβλέπονται ειδικές δομές-

υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό που να ασχολούνται με την αντιμετώπιση 

της βίας μέσα στο χώρο εργασίας. 
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Την ίδια στιγμή απουσιάζουν οι γιατροί εργασίας, οι επιτροπές υγιεινής και 

ασφάλειας που θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της 

υφιστάμενης κατάστασης. Οι εργαζόμενοι που είναι τα συνήθη θύματα των 

επιθέσεων είναι το προσωπικό της πρώτης γραμμής, κυρίως το νοσηλευτικό 

προσωπικό και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υποδοχής.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες προστασίας των εργαζομένων στο χώρο της 

Υγείας από αυτή τη μορφή βίας προτίθενται να λάβουν; 

2. Ποια άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου θα θεσπίσουν; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




