
 

 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Καταγγελίες από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ευβοίας  

και τον Σύλλογο των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας 

 Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ευβοίας καταγγέλλει, με ανακοίνωσή της 

της 17/01/2022, την απαράδεκτη απόφαση της 5ης ΥΠΕ, με την οποία 

μετακινεί τρεις αναισθησιολόγους του Νοσοκομείου Χαλκίδας για εφημέρευση 

στο Νοσοκομείο της Λαμίας τη στιγμή που τα κρούσματα στο Νομό Ευβοίας 

έχουν αυξηθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα και κυρίως το τελευταίο 

δεκαπενθήμερο.    

Συγκεκριμένα, από τις 22 Δεκεμβρίου 2021 η Διευθύντρια του 

Αναισθησιολογικού Τμήματος με δύο συνεχόμενα έγγραφά της, κάνει έκκληση 

στην 5η ΥΠΕ, να ενισχύσει το αναισθησιολογικό τμήμα, λόγω των αυξημένων 

αναγκών που έχουν προκύψει από την ανησυχητική αύξηση των 

διασωληνώσεων  και των επειγόντων χειρουργείων ασθενών covid. 

Επομένως, το γεγονός αυτό απαιτεί την καθημερινή εφημέρευση δύο 

αναισθησιολόγων σε ενεργό εφημερία λόγω του ότι, στο Νοσοκομείο μόνο οι 

αναισθησιολόγοι διενεργούν τις πράξεις αυτές και είναι εξαιρετικά συχνό το 

φαινόμενο να συμβαίνει συγχρόνως επέμβαση στο χειρουργείο  και 

διασωληνώσεις σε κλινικές, κλινικές covid και ΜΕΘ. 

Σαν απάντηση στις εκκλήσεις της Διευθύντριας για βοήθεια από την ΥΠΕ ,  οι 

τρείς από τους έξι αναισθησιολόγους έλαβαν   «εντέλλεσθε»  να καλύψουν 

κενά στο πρόγραμμα εφημεριών του Αναισθησιολογικού Τμήματος της 

Λαμίας, το οποίο αντιμετωπίζει γνωστό πρόβλημα υποστελέχωσης 

τουλάχιστον μια πενταετία και για το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη καμία λύση 

από την περιφέρεια.                

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η 5η ΥΠΕ καταπατά το νόμο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης περί ασφαλούς εφημέρευσης, όταν «εντέλλει» του ιατρούς σε 

αναγκαστική υπέρβαση των ωρών και ημερών εφημέρευσής τους, 

αδιαφορώντας για το εάν έχουνε συνεχόμενη εφημερία στο νοσοκομείο 
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Χαλκίδας την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα της μετακίνησής τους χωρίς 

καν να  ενημερώνει  τους ίδιους και το τμήμα τους εγκαίρως». 

Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας με 

Δελτίο Τύπου της 3ης Ιανουαρίου 2022 εκφράζει τα παράπονά του, τόσο για 

τα προβλήματα που δημιουργούνται στο Νοσοκομείο, όσο για τις τεράστιες 

ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε περιστατικό που συνέβη την παραμονή της 

πρωτοχρονιάς, με εκπαιδευόμενο γιατρό που ενώ εκτελούσε, κανονικά την 

εφημερία του ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα από τους συναδέλφους του 

των επειγόντων, ότι βγήκε θετικό το μορικό τεστ και όχι από κάποιον 

υπεύθυνο. Στη συνέχεια ενώ αποχώρησε από τα επείγοντα και δεν εξέταζε 

ασθενείς, δεν αντικαταστάθηκε, με αποτέλεσμα όλη η δουλειά να 

διεκπεραιωθεί από τον επιμελητή του και τον ιατρό των επειγόντων. 

Επίσης καταγγέλλουν τόσο το 'οτι η έλλειψη του προσωπικού σε όλα τα 

τμήματα είναι  τραγική με μηδενικές εφεδρείες και ένα προσωπικό  

κουρασμένο ψυχικά και σωματικά όσο και τη μη ορθή τήρηση των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων και τη μη λειτουργία της Επιτροπής 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 Γνωρίζετε τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο 

Χαλκίδας και την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σε αυτό εν 

μέσω 5ου κύματος πανδημίας;  

 Για ποιούς λόγους δεν υπάρχει ουσιαστική λειτουργία της 14μελούς 

Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και η δουλειά γίνεται από 

τα 2 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό τα οποία τρέχουν και δεν 

φτάνουν; 

 Ειδικότερα, είστε ενήμερος για τα κενά που υπάρχουν στο 

νοσοκομείο ανα κλάδο και ειδικότητα και ποιές πρωτοβουλίες θα 

λάβετε ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν τόσο σε ιατρικο 

όσο και σε παραϊατρικό προσωπικο; 



 Ποιά άμεσα μέτρα  προτίθεστε να λάβετε για να αντιμετωπίσετε όλα 

όσα συμβαίνουν, έτσι ώστε οι γιατροί πρώτης γραμμής που 

υπερβάλλουν τον εαυτό τους, για τη στήριξη των νοσοκομείων στις 

δύσκολες περιστάσεις που ζούμε, να νιώσουν ότι υπάρχει 

σεβασμός και αναγνώριση των προσπαθειών τους;   

 Γιατί δεν ενισχύετε το αναισθησιολογικό τμήμα, λόγω των 

αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από την ανησυχητική 

αύξηση των διασωληνώσεων  και των επιγόντων χειρουργείων 

ασθενών covid; 

 Γιατί το μενωνομένο πρόβλημα του Νοσοκομείου της Λαμίας να 

γίνει πρόβλημα όλης της περιφέρειας και να δημιουργούνται 

συνθήκες επισφαλούς εφημέρευσης στους ιατρούς; 

 Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να μην είναι άκρως επικίνδυνη η 

καθημερινότητα για τους ίδιους και τους ασθενείς;  

 Γιατί ο γιατρός που βγήκε θετικός δεν ενημερώθηκε, άμεσα, από 

κάποιον υπεύθυνο για το αποτέλεσμα, αλλά το έμαθε από τους 

συναδέλφους του; 

 Ποια πρωτόκολλα εφαρμόζονται στο Νοσοκομείο και ποιοι είναι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τήρησής τους; 

 Έχετε γνώση εάν η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στο 

νοσοκομείο Χαλκίδας λειτουργεί τα απογεύματα, τις  νύχτες τα 

σαββατοκύριακα και τις αργίες; 

 Υπάρχει πρόβλεψη μονίμων προσλήψεων προσωπικού και αν ναι, 

ποιών ειδικοτήτων και εντός ποιού χρονικού πλαισίου; 

 Πόσοι συμβασιούχοι τόσο σε ιατρικό -παραϊατρικό τόσο και σε 

νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας 

και υπάρχει πρόβλεψη για την μονιμοποίησή τους ώστε να 

καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες του Νοσοκομείου;  

 Προβλέπεται να μετατραπούν  όλες οι συμβάσεις σε Αορίστου 

Χρόνου;  

 Με ποιό τρόπο θα εξασφαλίσετε την συνεχή και αδειάλειπτη 

λειτουργία του Νοσοκομείου έτσι ώστε να καλύπτονται οι 



στοιχειώδεις ανάγκες Νοσοκομειακής και  Υγειονομικής περίθαλψης 

και οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια; 

 Για ποιό λόγο δεν εντάσσεται το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως ζητείται έντονα και 

δίκαια  τα τελευταία χρόνια;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

  

 




