
 

     

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: Διαλύουν το Αναισθησιολογικό του 

ΓΝ Αιγίου» 

 

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, με ανακοίνωσή της καταγγέλλει πως διαλύουν το 

αναισθησιολογικό του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου καθώς αναισθησιολόγος του 

συγκεκριμένου νοσοκομείου με έγγραφο της 6ης ΥΠΕ εντέλλεται για μετακίνηση στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, με αποτέλεσμα το αναισθησιολογικό να έχει 

πλέον μόνο δύο αναισθησιολόγους.  

Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωσή της: «Συνάδελφος αναισθησιολόγος από το ΓΝ Αιγίου 

με έγγραφο (8/1/21) του διοικητή της 6ης ΥΠΕ εντέλλεται για μετακίνηση στο ΠΓΝΠ, στο οποίο 

καλείται να παρουσιαστεί εντός τριημέρου. Η εντολή μετακίνησης έρχεται αιφνιδιαστικά χωρίς 

να προηγηθεί ενημέρωση των γιατρών του νοσοκομείου, της διεύθυνσης του τμήματος και 

κυρίως της ίδιας της συναδέλφου που μετακινείται. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη 

μετακίνηση αναισθησιολόγου προς το ΠΓΝΠ (από 1/10/2020 η προηγούμενη). Το 

Αναισθησιολογικό τμήμα, καλείται πλέον να βγάλει πέρα το τακτικό χειρουργικό πρόγραμμα, 

τις καθημερινές εφημερίες και τις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών με τους δύο 

εναπομείναντες αναισθησιολόγους. 

Οι μετακινήσεις των γιατρών έρχονται να προστεθούν στο ήδη τραγικά υποστελεχωμένο 

Νοσοκομείο Αιγίου, το οποίο εφημερεύει καθημερινά, καλύπτοντας δεκάδες χιλιάδες 

κατοίκους της Ανατολικής Αχαΐας και προγραμματίζεται να μετατραπεί σε νοσοκομείο 

αποκλειστικά για Covid(!!), εάν χρειαστεί, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της ΥΠΕ.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως οι καταγγελίες για αιφνιδιαστικές μετακινήσεις 

ιατρών πληθαίνουν καθημερινά καθώς η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να μετακινεί ιατρούς από τα 

νοσοκομείο όπου είναι οργανικές τους θέσεις σε άλλα για να καλύπτει κενά αντί να προβεί σε 

προσλήψεις ιατρικού προσωπικού,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  
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1. Πόσοι αναισθησιολόγοι προβλέπεται να απασχολούνται στο νοσοκομείου Αιγίου και 

πόσοι απασχολούνται; 

2. Για ποιο λόγο μετακινείται η αναισθησιολόγος και μάλιστα εντός τριημέρου; 

3. Δεν προβλέπεται ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ενημέρωσης των ιατρών προτού 

λάβουν εντολή μετακίνησης, προκειμένου να προγραμματίσουν τυχόν υποχρεώσεις 

που έχουν και αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

4. Θεωρείτε πως 2 αναισθησιολόγοι επαρκούν για ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει 

καθημερινά, καλύπτει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Ανατολικής Αχαΐας και 

προγραμματίζεται να μετατραπεί σε νοσοκομείο αποκλειστικά για Covid-19, εάν 

χρειαστεί; 

5. Πόσοι αναισθησιολόγοι προβλέπεται να απασχολούνται στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Πάτρας και πόσοι απασχολούνται; 

6. Πόσες κενές θέσεις ιατρών υπάρχουν στο νοσοκομείο Αιγίου; 

7. Πληροί τις προδιαγραφές από άποψη ανθρωπίνου δυναμικού και εξοπλισμού το 

νοσοκομείου Αιγίου ώστε να μετατραπεί σε νοσοκομείο αναφοράς για Covid-19 και 

αν ναι, ποιες είναι οι προδιαγραφές ανά ειδικότητα και εξοπλισμό;  

8. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμων ιατρών ώστε να μην 

μετακινούνται ιατροί; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




