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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου
Θηβών ζητά στελέχωση με μόνιμο προσωπικό για την εύρυθμη
λειτουργία του Νοσοκομείου.
Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Θηβ ών με το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 05 της 05-01-2022 Δελτίο Τύπου του εξηγεί και
διευκρινίζει στους πολίτες τους λόγους γ ια τους οποίους, όλες αυτές
τις ημέρες, οι πολίτες ταλαιπωρούνται με τον περιορισμό διεξαγωγής
μοριακών τεστ για τον κορωνοϊό.
Όπως αναφέρεται «το νοσοκομείο Θήβας, εκτός από τον κανονικό
του

ρόλο

να

διαγιγνώσκει

και

να

νοσηλεύει

ασθενείς

που

προσέρχονται ή προσκομίζοντα ι σε αυτό, έχει επιφορτισθεί με ένα
έργο τεράστιο σε όγκο και ευθύνη, αυτό του να διεξάγει μοριακά και
rapid τεστ και την αντίστοιχη καταχώρησή τους».
Όλες οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται από το λιγοστό
ιατρονοσηλευτικό

προσωπικό

που

ενισχύθηκε

ελάχιστα

στην

περίοδο της πανδημίας αναλογικά με το έργο που καλείται να φέρει
εις πέρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ένας μόνιμος γιατρός δεν
προστέθηκε στο δυναμικό του Νοσοκομείου σε όλη την περίοδο της
πανδημίας.
Επίσης με τον αριθμό των κρουσμάτων να έχει εκτοξευθεί το
τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το Δελτίο του Σωματείου , «οι
ανακοινώσεις που γίνονται από τους υπευθύνους για το πως θα
πιστοποιηθεί η νόσηση, μόνο υπεύθυνες δεν είναι και αλλάζουν κάθε
τόσο προκαλώντας τεράστια σύγχυση στον κόσμο, όπως ανάλογη
είναι

και

η

ανευθυνότητα

σε

επίπεδο

επίσημης

θέσης

του

Υπουργείου και ενημέρωσης των νοσοκομείων».
Οι πολίτες που προσέρχονται στο νοσοκομείο θέλουν και ζητούν
μοριακά τεστ, αλλά οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν, με αποτέλεσμα η
διεξαγωγή πάνω από 100 μοριακών τεστ την ημέρα να είναι

αδύνατη, γεγονός που, σε συνδυασμό και με την εξάντληση του
προσωπικού, έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία κινδυνεύει, λόγω του
ότι μπορεί να γίνουν λάθη στην καταγραφή των στοιχείων και των
κωδικών.
Το Σωματείο των Εργαζομένων ζητεί την κατανόηση, την υ πομονή
και την αλληλεγγύη διότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό
εργάζονται σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες και δεν είναι δυνατόν
ένα
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αναλώνεται σε ζητήματα πιστοποίησης και καταγραφής. Ο γιατρός τι
θα κάνει πρώτα θα ασχοληθεί με το επείγον ή θα σφραγίσει
βεβαιώσεις ή θα περνάει στο σύστημα τα κρούσματα αφού για την
καταγραφή απαιτούνται ειδικοί κωδικοί γιατρού σε συνδ υασμό πάντα
με

το

ότι

υπάρχουν

και οι
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με
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οποίες

έρχο νται

αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι;
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα υποστελέχωσης του Γενικού
Νοσοκομείου Θηβών που εντείνονται λόγω και της επιπρόσθετης
υποχρέωσης

διεξαγωγής

μοριακών

τεστ

από

το

υπάρχον,

αριθμητικά ανεπαρκές προσωπικό;
2. Ποιος είναι ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού (ιατρικό,
παραϊατρικό, νοσηλευτικό) και πόσα τα κενά και σε ποιες
ειδικότητες;
3. Πόσες και ποιες προσλήψεις προσωπικού έχουν γίνει στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο από την έναρξη της πανδημίας;
4. Για ποιο λόγο δεν έγινε πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο;
5. Πόσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού έχουν γίνει από
την έναρξη της πανδημίας και σε ποια νοσοκομεία της χώρας;
6. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να ενισχυθούν με μόνιμο
προσωπικό και πόρους όλες οι δομές υγείας;
7. Υπάρχει πρόβλεψη για άμεσες προσλήψεις σε ιατρικό, παραϊατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό για το Γενικό Νοσοκομείο Θηβών;

8. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τη συνεχή και αδιάλειπτη
λειτουργία του νοσοκομείου Θήβας ώστε και υγειονομικά να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να μπορούν να
διενεργούνται με ασφάλεια και τα μοριακά τεστ;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

