
 

 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

Θέμα: Νοσοκομείο Ρόδος: Ανάγκη άμεσου ελέγχου από Ελεγκτές 

Δημόσιας Υγείας των συνθηκών εργασίας των αναισθησιολόγων 

Όπως ενημερωνόμαστε η Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Ιατρών Ρόδου κα 

Πολύμνια Γαλανού προέβη σε σοβαρότατες καταγγελίες για τα όσα συμβαίνουν 

στο χειρουργικό τομέα του νοσηλευτικού ιδρύματος σε συνάρτηση με τους 

αναισθησιολόγους, που παραιτείται ο ένας μετά τον άλλο -όπως η ίδια δήλωσε- 

και σήμερα υπηρετούν μόλις δύο (αναισθησιολόγοι), με αποτέλεσμα να έχουν 

σταματήσει εδώ και 15 ημέρες τα τακτικά χειρουργεία και να εκτελούνται μόνο 

τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. 

Η κυρία Γαλανού έκανε λόγο για ένα χρόνιο απόστημα, με απαράδεκτες 

συμπεριφορές βίας, εξευτελισμού της προσωπικότητας και της 

επιστημονικότητας των αναισθησιολόγων από τον χειρουργικό τομέα, που 

λειτουργεί με πελατειακό καθεστώς. Όπως ανέφερε οι αναισθησιολόγοι 

εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια έχοντας ξεπεράσει τα όρια τους από τις 8 το 

πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, με δεκαπέντε 24ωρα το μήνα, ενώ κατήγγειλε ότι 

η ίδια απειλήθηκε από συνάδελφό της γιατρό και πρώην θεσμικό ότι «θα την 

κρεμάσουν στην είσοδο του Νοσοκομείου» γι’ αυτό και ζητά να έρθουν για 

έλεγχο στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας για να 

ελέγξουν όλα τα τμήματα, από το φαρμακείο μέχρι και την τελευταία κλινική. 

“Η πραγματικότητα λέει ότι οι χειρουργικές κλινικές έχουν σταματήσει να 

λειτουργούν εδώ και δύο εβδομάδες, γιατί μείναμε 2 από τους 3 

αναισθησιολόγους. Γιατί φεύγουν όλοι αυτοί οι γιατροί από το Νοσοκομείο 

Ρόδου; Είναι εγκατεστημένο το πελατειακό καθεστώς εδώ και χρόνια, 

εξοντώνοντας τους εργαζόμενους αναισθησιολόγους από τις 08.00-24.00 με 15 

24ωρα το μήνα. Με τέτοια καθεστώτα δεν πρόκειται να έρθει κανένας να 

εργασθεί στο Νοσοκομείο. Ένας από τους πρωτεργάτες και πρώην θεσμικός 
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μου είπε ότι θα με κρεμάσουν στην είσοδο του ΓΝΡ. Εγώ δε μασάω εύκολα και 

δε σηκώνω απειλές. Να μου κάνει μήνυση όποιος θέλει. Να κατεβάσουν 

επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας για έλεγχο. Έχουν κληθεί, γιατί δεν έχουν 

έρθει; Το μισθολόγιο των αναισθησιολόγων πρέπει να γίνει ανεξάρτητο, όπως 

και για άλλες ειδικότητες που δε βρίσκονται εύκολα γιατί επιλέγουν τον ιδιωτικό 

τομέα”, είπε χαρακτηριστικά στο skyrodos. 

Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών και δεδομένου πως είναι 

αδύνατον το νοσοκομείο της Ρόδου που κατασκευάστηκε για να είναι 

περιφερειακού χαρακτήρα, να λειτουργεί μόνο με δύο αναισθησιολόγους, που 

δουλεύουν μέρα νύχτα, συν τις εξοντωτικές εφημερίες, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου στο 

χειρουργικό τμήμα; 

2. Πόσοι αναισθησιολόγοι οφείλουν να υπηρετούν στο χειρουργικό τμήμα 

και πόσοι υπηρετούν σήμερα; 

3. Πόσοι αναισθησιολόγοι έχουν παραιτηθεί το τελευταίο έτος και ποια 

ήταν η διάρκεια εργασίας τους στο νοσοκομείο; 

4. Ποιοι οι λόγοι παραίτησης των αναισθησιολόγων του νοσοκομείου 

Ρόδου, όπως τους αναφέρουν οι ίδιοι; 

5. Ποιο το ωράριο εργασίας των αναισθησιολόγων το τελευταίο 6μηνο, 

πόσες υπερωρίες έχουν καταγράψει και πόσα ρεπό έχουν πάρει; 

6. Έχει διαταχθεί άμεση έρευνα των παραπάνω καταγγελιών; 

7. Πότε θα μεταβούν Ελεγκτές Δημόσιας Υγείας για έλεγχο του 

Νοσοκομείου; 

8. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να προφυλαχθούν οι 

εργαζόμενοι στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου από 

συμπεριφορές βίας, εξευτελισμού της προσωπικότητας και της 

επιστημονικότητας των αναισθησιολόγων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




