
 

 

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Εργασιακή εξόντωση εργαζομένων στο φαρμακείο του Νοσοκομείου 

«Μεταξά» και κίνδυνος ακύρωσης χημειοθεραπειών  

 

Σε συνέχεια της από 7/10/2021 ερώτησής μου (Α.Π.130) για τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» του Πειραιά 

λόγω μετακινήσεων αναισθησιολόγων, ενημερωνόμαστε πως το συγκεκριμένο 

νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα λειτουργίας και στο φαρμακείο 

του καθώς υπηρετούν πια μόνο 2 φαρμακοποιοί, μετά τη συνταξιοδότηση, προ 

μηνός του 3ου , με τον έναν να έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα άρα 

οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να σταματήσει. Οι 2 φαρμακοποιοί, για να 

ανταποκριθούν, στις καθημερινές θεραπείες στην κλινική μίας ημέρας, εκτός των 

αναγκών των άλλων κλινικών, πολλές φορές αναγκάζονται να εργάζονται πέραν 

του ωραρίου τους (15.00) για να ανταποκριθούν στην επίβλεψη, παρασκευή και 

διανομή των θεραπειών και να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών, ενώ αντί των 

8 εφημεριών που προβλέπει ο νόμος να κάνουν μηνιαίως, αναγκάζονται να κάνουν 

7 επιπλέον άτυπα. Παράλληλα, ΔΕ βοηθοί φαρμακείου εδώ και πάνω από ένα 

χρόνο υπάρχουν μόνο 2 μόνιμοι, αντί των 4 προβλεπόμενων οργανικών θέσεων. 

Αναφορικά με το παραϊατρικό προσωπικό στο φαρμακείο, υπάρχουν δύο 2 μόνιμοι 

εργαζόμενοι, καθώς η μια εργαζόμενη είναι με τρίμηνη σύμβαση που δεν 

προβλέπεται, σύμφωνα με φήμες, να ανανεωθεί μετά τον Ιανουάριο που λήγει και 

η άλλη που απασχολείται ως επικουρικό προσωπικό της 2η ΥΠΕ, που 

ολοκληρώνεται η σύμβασή της τον Μάρτιο, η οποία μάλιστα δεν μπορεί να 
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μονιμοποιηθεί όπως προβλέπεται με την συμπλήρωση 3ετίας καθώς υπολείπεται 

ενός μήνα για να μπορεί να μονιμοποιηθεί.  

Με 2 μόνο φαρμακοποιούς και άλλους 2 βοηθούς φαρμακείου, από τους 4 που 

προβλέπονται οργανικά στις θέσεις φαρμακοποιών και άλλοι 4 ως βοηθοί 

φαρμακείου, και συνολικά χορήγηση 22.000 χημειοθεραπειών ετησίως, σε σχέση 

με τις 18.000 που χορηγούνταν το 2018, ο κίνδυνος αδυναμίας χορήγησης 

χημειοθεραπειών και λοιπών αγωγών, λόγω αδυναμίας των εργαζομένων στο 

φαρμακείο να τις παρασκευάσουν έγκαιρα, είναι μεγάλος, ειδικά σε περίπτωση 

ασθένειας ενός εκ των φαρμακοποιών, οι οποίοι έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά 

τους.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι το φαρμακείο στο αντικαρκινικό 

νοσοκομείο «Μεταξά» είναι νευραλγικής σημασίας για την ίδια τη λειτουργία του 

Νοσοκομείου, δεδομένου του μεγάλου αριθμού χημειοθεραπειών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά, αλλά και των ραδιοφαρμάκων και των 

αντιδραστηρίων των υπολοίπων κλινικών,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 
1. Γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση στο φαρμακείο του νοσοκομείου «Μεταξά»; 

2. Αν ναι, ποιες άμεσες ενέργειες πρόσληψης άλλων 2 μόνιμων 

φαρμακοποιών θα κάνετε; 

3. Ποια η πρόβλεψη για τους βοηθούς φαρμακείου που και σε αυτή την 

περίπτωση έχουν μειωθεί στο 50%; 

4. Υπάρχει προοπτική ανανέωσης της σύμβασης της μίας εργαζόμενης που η 

3μηνη σύμβασή της λήγει τον Ιανουάριο ή ισχύουν οι φήμες πως δεν 

πρόκειται να ανανεωθεί η σύμβασή της; 

5. Ποια η πρόβλεψη για την επικουρική εργαζόμενη που κινδυνεύει να μείνει 

άνεργη ξανά, με τη λήξη της σύμβασης, γεγονός που θα στερήσει το 

νοσοκομείο από έναν εργαζόμενο με δεδομένη εμπειρία που ήδη κάλυπτε 

πάγιες ανάγκες, τη ίδια στιγμή που ένας νέος υπάλληλος προϋποθέτει 



 

3μηνη εκπαίδευση από τον φαρμακοποιό προτού παρασκευάσει μόνος 

μέχρι τέλους θεραπεία; 

6. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση μη χορήγησης θεραπειών σε 

ασθενείς λόγω φόρτου εργασίας ή στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος 

λόγω των πολλών παράλληλων εργασιών που καλούνται να κάνουν οι 2 

φαρμακοποιοί για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




