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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: ΟΕΝΓΕ: Τελειώνει ο χρόνος στο Νοσοκομείο Άρτας
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομείων Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) με
ανακοίνωσή της στις 14/12/2021 καταγγέλλει πως «Μέσα Δεκέμβρη και στο
Νοσοκομείο της Άρτας η κατάσταση χειροτερεύει».
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στο Νοσοκομείο πλέον νοσηλεύονται
καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 45 πολίτες, στις 3 Μονάδες Λοιμωδών
Covid-19 εκ των οποίων 2 ΜΕΛ και 1 ΜΑΦ. Τα ασθενοφόρα προσέρχονται με
μεγάλη συχνότητα όλο το 24ωρο στα ΤΕΠ Covid-19, οι υπόλοιπες κλινικές
είναι γεμάτες, από τις 18 Δεκέμβρη θα λειτουργούνε επιπλέον των 2
εμβολιαστικών κέντρων και εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά ηλικίας 5 έως 11.
Οι εργαζόμενοι στις κλινικές και ειδικά στις κλινικές λοιμωδών και στον
εργαστηριακό τομέα, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό «είναι
πλέον στα όρια της σωματικής και της ψυχολογικής κατάρρευσης». Τα
ωράρια είναι εξαντλητικά, η ψυχολογική πίεση και η κούραση είναι μεγάλη.
Ειδικά οι γιατροί της παθολογικής που έχουν στην ευθύνη τους και τις
Μονάδες Covid-19 και τα υπόλοιπα παθολογικά περιστατικά και τα ΤΕΠ
Covid-19, «είναι απορίας άξιο πως ακόμη στέκονται στα πόδια τους».
Υπάρχουν τμήματα και εργαζόμενοι που δουλεύουν χωρίς ρεπό, όπως
συμβαίνει στο ακτινοδιαγνωστικό όπου εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι με πάνω
από 50 χρωστούμενα ρεπό που είναι στην βάρδια μόνοι τους.
Επίσης υπάρχουν τμήματα που καλούνται να βγάλουν 3 βάρδιες καθημερινά
επί 7 μέρες την εβδομάδα με 4 και 5 εργαζόμενους, με πρόσφατο τέτοιο
παράδειγμα σύμφωνα με την ανακοίνωση «το τηλεφωνικό κέντρο του
Νοσοκομείου, που παρ’ όλες τις παρεμβάσεις του Συλλόγου, ακόμη σήμερα
βγάζει προγράμματα εργασίας με 4 ως 5 εργαζόμενους και για τις 21 βάρδιες
της εβδομάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει 7 μέρες την
εβδομάδα, αλλά οι εργαζόμενοι εργάζονται πενθήμερο».
Όχι μόνο δεν έχουν γίνει προσλήψεις, αθρόες και μαζικές μόνιμου
προσωπικού, αλλά ούτε καν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για τις

ανάγκες του Covid-19 ικανές σε αριθμό να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα
και τις ανάγκες.
Ενώ ταυτόχρονα από τον Σεπτέμβρη και μετά υπάρχουν και περίπου 40
εργαζόμενοι όλων των κλάδων σε αναστολή εργασίας, χωρίς μισθό, χωρίς
δουλειά, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη 4 μήνες τώρα, άρα είναι από πέρυσι,
πέρα από τα υπόλοιπα, και με μείον 40 εργαζόμενους λόγω των αναστολών.
Λειτουργούν επιπλέον με το υπάρχων προσωπικό 2 κλινικές Covid-19,
κλινική Αυξημένης Φροντίδας για Covid-19, ξεχωριστό Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών Covid-19, έλεγχος στην πύλη του Νοσοκομείου, 2 Εμβολιαστικά
Κέντρα με 4 εμβολιαστικές γραμμές και τώρα επιπλέον παιδιατρικό
εμβολιαστικό κέντρο.
Επιπροσθέτως σημειώνουν ότι «εφημερεύουν 24 ώρες το 24ωρο και με το
υπάρχον προσωπικό προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το
νοσοκομείο σε πλήρη λειτουργία και να μην το μετατρέψουν σε νοσοκομείο
μόνο για Covid-19, σχεδόν 2 χρόνια τώρα! Με το φιλότιμο και την
αυταπάρνηση όλων των εργαζομένων».
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για την δύσκολη κατάσταση που βιώνει τόσο το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και οι πολίτες που
νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο της Άρτας εν μέσω 4ου κύματος
κορονοϊού;
2. Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει τη σωματική και ψυχολογική
κατάρρευση των εργαζομένων στις κλινικές και ειδικά στις κλινικές
λοιμωδών και στον εργαστηριακό τομέα, γιατρούς, νοσηλευτές, και
παραϊατρικό παραϊατρικό;
3. Γιατί δεν έγιναν, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα,
προσλήψεις ικανές σε αριθμό επικουρικού προσωπικού για τις
ανάγκες του covid-19 ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και
τις ανάγκες του Νοσοκομείου;
4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για την ενίσχυση του ΕΣΥ;
5. Θα γίνουν μόνιμες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό και αν ναι εντός ποιου χρονικού πλαισίου;

6. Για ποιους λόγους, αντί να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία, η
κυβέρνηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εν μέσω πανδημίας,
καταθέτει

για

ψήφιση

ένα

σχέδιο

προϋπολογισμού

που

περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την
υγεία ανοίγοντας φαρδιά πλατιά τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση;
7. Για ποιους λόγους δεν μετατρέπονται όλες οι συμβάσεις του
προσωπικού σε αορίστου χρόνου, δεδομένου πως καλύπτουν
πάγιες ανάγκες;
8. Τι πρωτοβουλίες θα λάβει για να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι
υγειονομικοί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά;
9. Ποια μέτρα θα λάβει για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία του
Νοσοκομείου Άρτας και πώς θα προστατεύσει εργαζομένους και
πολίτες έτσι ώστε να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες
Νοσοκομειακής και Υγειονομικής περίθαλψης;
Η ερωτώσα βουλευτής
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