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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Καταγγελία του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου
και των Κ.Υ. Νομού Άρτας για υποστελέχωση
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στα Κ.Υ. του νομού
Άρτας με ανακοίνωσή του με τίτλο «Με φόρα στο 4ο κύμα και μια από τα ίδια
και χειρότερα στις δομές του ΕΣΥ» καταγγέλλει ότι «ενώ είμαστε ήδη στο 4ο
κύμα της πανδημίας και η κατάσταση στις δομές του ΕΣΥ και στο Γενικό
Νοσοκομείο Άρτας ετοιμάζεται να κάνει κρότο και μάλιστα μεγάλο,
καταρρέοντας πλέον!»
Την Κυριακή 7 Νοέμβρη του 2021 στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την
ανακοίνωση, νοσηλεύονταν ήδη 24 ασθενείς με covid-19, ενώ η ροή
προσέλευσης θετικών κρουσμάτων ήταν μεγάλη και επειδή υπήρχε τεράστια
ανάγκη νοσηλείας, από το πρωί στο Νοσοκομείο έψαχναν πώς και πού θα
ανοίξουν και 2η κλινική covid-19.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο 3ο κύμα, από το Νοέμβριο του 2020 έως τον
Ιούνιο του 2021, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας υπήρχαν μόνιμοι ιατροί του
ΕΣΥ: 4 παθολόγοι, 4 πνευμονολόγοι, 5 καρδιολόγοι, 5 εντατικολόγοι, 5
παιδίατροι και 5 αναισθησιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας σε μακροχρόνια
αναρρωτική. Ενώ στο 4ο κύμα, από αρχές Οκτωβρίου του 2021 και για όσο
διάστημα διαρκέσει, στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας υπάρχουν μόνιμοι ιατροί
του ΕΣΥ: 4 παθολόγοι, 3 πνευμονολόγοι, 4 καρδιολόγοι 4 εντατικολόγοι (με
έναν έτοιμο να φύγει σε νέο διορισμό), 4 παιδίατροι και 4 αναισθησιολόγοι.
Σε όλα τα κύματα της πανδημίας, το Νοσοκομείο λειτουργεί με το ήδη
υπάρχον

προσωπικό,

επιπλέον

κλινική

covid-19,

Κλινική

Αυξημένης

Φροντίδας για covid-19, ξεχωριστό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών covid19, έλεγχο στην πύλη του Νοσοκομείου, 2 εμβολιαστικά Κέντρα με 4
εμβολιαστικές γραμμές και επιπλέον εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο. Οι
εργαζόμενοι προσπαθούν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να κρατήσουν το

Νοσοκομείο σε πλήρη λειτουργία και να μην το μετατρέψουν σε Νοσοκομείο
μόνο για covid-19, σχεδόν δύο χρόνια βασιζόμενοι στο φιλότιμο και την
αυταπάρνησή τους.
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρεται ότι «οι 4 παθολόγοι και οι 3
πνευμονολόγοι θα λειτουργούν την παθολογική, την πνευμονολογική, την
covid-19, την αυξημένης φροντίδας covid-19, 24 ώρες το 24ωρο με εφημερίες,
ενώ οι εργαζόμενοι στο ακτινοδιαγνωστικό και οι νοσηλευτές, θα πηγαίνουν
ταυτόχρονα και στα covid-19 και στα μη-covid-19 περιστατικά, χωρίς να
αυξάνεται ο αριθμός των ιατρών και με το προσωπικό της καθαριότητας το
οποίο απολύεται από 1/1/2022 και έπειτα επιστρέφει η καθαριότητα στον πιο
ακριβό εργολάβο εν μέσω 4ου κύματος πανδημίας».
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Γνωρίζετε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό
Νοσοκομείο Άρτας και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό εν
μέσω 4ου κύματος πανδημίας;
2. Ειδικότερα, πόσα κενά υπάρχουν στο νοσοκομείο και ποιες
πρωτοβουλίες θα λάβετε ώστε να καλυφθούν τα κενά που
υπάρχουν τόσο σε ιατρικό όσο και σε παραϊατρικό προσωπικό;
3. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε όλα
όσα συμβαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έτσι ώστε να μην
καταρρεύσει;
4. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε την συνεχή και αδιάλειπτη
λειτουργία

του Νοσοκομείου έτσι ώστε

να

καλύπτονται οι

στοιχειώδεις ανάγκες Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης;
5. Υπάρχει

πρόβλεψη

αύξησης

του

προϋπολογισμού

του

Νοσοκομείου ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες σε
υπηρεσίες υγείας;
6. Γιατί εν μέσω 4ου κύματος πανδημίας και με αυξημένα κρούσματα,
ο αριθμός των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, έχει μειωθεί αντί να
αυξηθεί, σε σχέση με την περίοδο του 3ου κύματος (Νοέμβριος
2020-Ιούνιος);
7. Υπάρχει πρόβλεψη μόνιμων προσλήψεων προσωπικού και αν ναι,
ποιων ειδικοτήτων και εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

8. Προβλέπεται να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις σε Αορίστου
Χρόνου ώστε να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες του Νοσοκομείου;
9. Για ποιο λόγο δεν εντάσσεται το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως ζητείται έντονα –και
δίκαια-τα τελευταία χρόνια;
10. Υπάρχει πρόβλεψη ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού
καθαριότητας ή η ανάθεση της καθαριότητας σε εργολάβο είναι
μονόδρομος;
11. Αν τελικά ανατεθεί σε εργολάβο η καθαριότητα, ποιο θα είναι το
ετήσιο κόστος και ποιο θα ήταν το κόστος αν η καθαριότητα
παρέμενε στο νοσοκομείο;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

