
 

 

 

     

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

   

Θέμα: «ΠΟΕΔΗΝ: Επισφαλείς οι εφημερίες στον «Ερυθρό Σταυρό» λόγω 

μετακινήσεων γιατρών στο «Σωτηρία» 

 

Η ΠΟΕΔΗΝ, επικαλούμενη έγγραφα του διευθυντή Ιατρικής υπηρεσίας και του προέδρου 

του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», αναφέρει πως 

γίνονται αθρόες μετακινήσεις γιατρών – παθολόγων- από το συγκεκριμένο καθώς και από 

άλλα νοσοκομεία προς τα νοσοκομεία αναφοράς κορωνοϊού προκειμένου αυτά να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της επιδημίας. 

 

Τόσο ο διευθυντής Ιατρικής υπηρεσίας όσο και το Σωματείο ζητούν από τη διοίκηση του 

νοσοκομείου να ανακληθεί η απόφαση με την οποία μετακινούνται δύο εκ των τεσσάρων 

παθολόγων της Α’ Παθολογικής κλινικής του «Ερυθρού Σταυρού» στο «Σωτηρία». 

 

«Η εφημερία καλύπτεται από τρεις ειδικευμένους γιατρούς της Α’ Παθολογικής κλινικής. 

Λόγω της μετακίνησης των δύο εξ αυτών στη ΜΕΘ του Σωτηρία, η εφημερία θα καλυφθεί 

από έναν ειδικευμένο και την επιστημονικά υπεύθυνη της κλινικής» αναφέρεται στο 

επίσημο έγγραφο.» 

 

«Για να καλύψουν τις ανάγκες σε προσωπικό και για να ανοίξουν νέες κλίνες ΜΕΘ 

μετακινούν νοσηλευτές και γιατρούς προς τα νοσοκομεία αναφοράς, ειδικά προς το 

«Σωτηρία» διαλύοντας τη λειτουργία των άλλων νοσοκομείων. Οι εφημερίες είναι 

επισφαλείς λόγω μετακινήσεων γιατρών και νοσηλευτών. Μετακινούν γιατρούς και 

νοσηλευτές για να ανοίξουν νέες κλίνες ΜΕΘ χωρίς οι συνάδελφοι να διαθέτουν 

εξειδίκευση σε ΜΕΘ» καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος. 
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Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών που δεν αρμόζουν ένα Ευρωπαϊκό 

κράτος, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την πρακτική αυτή των μετακινήσεων παθολόγων από 

νοσοκομεία σε νοσοκομεία αναφοράς κορωνοϊού και συγκεκριμένα στο «Σωτηρία»; 

2. Για ποιο λόγο επιλέγεται η μετακίνηση παθολόγων και όχι η πρόσληψη 

εξειδικευμένων ιατρών για επάνδρωση των νέων ΜΕΘ ώστε να μη δημιουργούνται 

περαιτέρω κενά στο ήδη υποστελεχωμένο ΕΣΥ; 

3. Για ποιο λόγο μετακινήθηκαν οι 2 παθολόγοι της Α’ Παθολογικής κλινικής του 

«Ερυθρού Σταυρού» στο «Σωτηρία» με αποτέλεσμα η εφημερία του «Ερυθρού 

Σταυρού» να πρέπει να καλυφθεί από έναν ειδικευμένο και την επιστημονικά 

υπεύθυνη της κλινικής; 

4. Για πόσο διάστημα θα παραμείνουν στο «Σωτηρία» οι δύο παθολόγοι; 

5. Πώς θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείται στον «Ερυθρό Σταυρό»; 

6. Πόσοι παθολόγοι όφειλαν να υπάρχουν στον «Ερυθρό Σταυρό» με βάση τη 

δυναμική του; 

7. Πόσους παθολόγους έχει το Νοσοκομείο «Σωτηρία» και πόσους εξειδικευμένους σε 

ΜΕΘ ιατρούς; 

8. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η 

υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




