
 

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

Θέμα: Το Σωματείο εργαζομένων στο ΓΝ Κεφαλονιάς ζητά ενίσχυση του 

προσωπικού 

Σε συνέχεια των πέντε ερωτήσεων που έχω καταθέσει αναφορικά με την 

υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς (4351/19-2-2021, 

9663/16-9-2020, 8468/23-7-2020, 8317/16-7-2020, 7262/10-6-2020) 

επανέρχομαι στο θέμα καθώς, το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. 

Κεφαλονιάς με ανακοίνωσή του αναφέρεται εκ νέου στις ελλείψεις βασικών 

ειδικοτήτων που υπάρχουν στο νοσοκομείο και ζητά την άμεση ενίσχυση του 

νοσοκομείου ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες, λόγω 

κορωνοϊού, ανάγκες. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Η μοναδική Πνευμονολόγος του 

Νοσοκομείου υπερβαίνει τον εαυτό της για να ανταποκριθεί στην πλήρη 

ασθενών πτέρυγα κορωνοϊού. Να προσληφθεί άμεσα ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ. Ο μοναδικός Παθολόγος ξεπερνάει τα όριά του όταν θα 

έπρεπε να υπήρχαν 4 παθολόγοι. Η μοναδική Αναισθησιολόγος 

διασωληνώνει από το χειρουργείο στην πτέρυγα κορωνοϊού, όταν θα έπρεπε 

να υπάρχουν 4 αναισθησιολόγοι. Ελλείψεις υπάρχουν και σε άλλες ιατρικές 

ειδικότητες όπως αιματολόγος, γυναικολόγος, ΩΡΛ κα. 

Η πτέρυγα κορωνοϊού είχε γεμίσει και ασθενείς διακομίζονταν εκτός 

Κεφαλονιάς όπως και διασωληνωμένοι ασθενείς γιατί δε λειτουργεί η ΜΕΘ. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει η ΜΕΘ όπως και η Ψυχιατρική 

κλινική.»  

Ακολούθως προχωρούν σε συγκεκριμένες προτάσεις όπως, «Να προσληφθεί 

ΜΟΝΙΜΟ ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό 

προσωπικό, Να ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ όλοι οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ, 

επικουρικοί, Ι.Δ.Ο.Χ. κλπ. εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και 

να πληρώνονται κανονικά, Να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί στα Β.Α.Ε., Να 

χαρακτηρισθεί ο θάνατος των συναδέλφων από κορωνοϊό ως ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
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ΑΤΥΧΗΜΑ, Να αυξηθεί ο βασικός μισθός γιατί τα εισοδήματα μειώθηκαν κατά 

40% στα χρόνια των μνημονίων, Να προσληφθεί ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό στην 

καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη και να εκδιωχθούν οι εργολάβοι από τα 

νοσοκομεία, Να σταματήσουν οι διώξεις και ο αυταρχισμός στους 

εργαζόμενους υγειονομικούς, Να προσληφθούν εντατικολόγοι και 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει ΤΩΡΑ η ΜΕΘ, 

όπως και η Ψυχιατρική κλινική, Να αποκατασταθούν οι κτιριακές ζημιές από 

το σεισμό του 2014, Να στελεχωθεί το ΕΚΑΒ, το Γ.Ν.Κ., το «Μαντζαβινάτειο», 

το Κ.Υ. Σάμης και Ιθάκης, το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και όλες οι ψυχιατρικές δομές του 

νησιού.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 
Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο 

Γ.Ν. Κεφαλονιάς με δεδομένο πως το σωματείο εργαζομένων έχει εδώ 

και μήνες επισημάνει τις ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες, όπως 

πνευμονολόγου, εντατικολόγου, παθολόγου και αναισθησιολόγου, 

ειδικότητες που εν μέσω πανδημίας είναι και οι πιο κρίσιμες; 

2. Προβλέπεται η άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και 

διοικητικού προσωπικού και αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

3. Για ποιο λόγο δεν μονιμοποιούνται οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ, οι 

επικουρικοί και οι ΙΔΟΧ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; 

4. Προβλέπεται να προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό και 

εντατικολόγοι ώστε να λειτουργήσει ξανά η ΜΕΘ και αν ναι, εντός 

ποιου χρονοδιαγράμματος; 

5. Ποια η πρόβλεψη για την Ψυχιατρική κλινική; Πότε θα λειτουργήσει; 

6. Ποια η πρόβλεψη για ενίσχυση του ΕΚΑΒ στο νησί; 

7. Ποια άμεση νομοθετική ρύθμιση θα κάνετε ώστε να ενταχθούν στα 

ΒΑΕ οι υγειονομικοί και να χαρακτηρισθεί ο θάνατος υγειονομικών εν 

μέσω πανδημίας, λόγω μόλυνσής τους εν ώρα εργασίας, σε εργατικό 

ατύχημα, με ό,τι προβλέπει ο νόμος; 

                      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




