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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Αντιδράσεις από φορείς για μετακίνηση νεφρολόγου στην Πάτρα
από το νοσοκομείο Μεσολογγίου
Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μετακίνηση νεφρολόγου από τη
νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου στον “Άγιο Ανδρέα” της Πάτρας, γεγονός
που καταγγέλλεται με ανακοινώσεις από πολλούς φορείς και συλλόγους της
Ι.Π. Μεσολογγίου οι οποίοι εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στη
συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΕΙΝΝΑΑ καταγγέλλει απερίφραστα την απαράδεκτη
απόφαση της 6ης ΥΠΕ να μετακινήσει τον νεοδιορισθέντα στη Νοσοκομειακή
Μονάδα Μεσολογγίου Νεφρολόγο στο Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» διότι,
με την απόφαση αυτή διαταράσσεται η στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία του
Νεφρολογικού Τμήματος, αφού παραμένει με ένα μόνο ιατρό.
Και το Δημοτικό Συμβούλιο της Ι.Π. Μεσολογγίου την 18-2-2022, μετά από
πρόταση της παράταξής «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και εισήγηση του
αρμοδίου Αντιδημάρχου, έλαβε ομόφωνη απόφαση για τη στήριξη του
Νοσοκομείου αναφορικά με τις διαφαινόμενες εξελίξεις στη δημόσια υγεία και
κατ’ επέκταση στο Νοσοκομείο τους. Εμμένει και επαναφέρει την ομόφωνη
άποψη των δήμων και των φορέων της Αιτωλ/νίας για δύο νοσοκομεία στο
νομό. Ως εκ τούτου, η αυτονόμηση του νοσοκομείου Μεσολογγίου αποτελεί
τον κύριο και αδιαπραγμάτευτο στόχο και μονόδρομο διεκδίκησης και ζητεί
την άμεση στελέχωση με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό – λοιπό προσωπικό,
όπως αυτό έχει προταθεί από τους εργαζόμενους και τις εκάστοτε διοικήσεις.
Μάλιστα,

ως

προς

το

ιατρικό

προσωπικό

υπάρχει

άμεση

ανάγκη

αναισθησιολόγου, παθολόγου, ακτινοδιαγνώστη, βιοπαθολόγου, νευρολόγου,
ορθοπεδικού, οφθαλμιάτρου και ΩΡΛ. Ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό
ζητούν την κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων με επικουρικό προσωπικό, εκ των
οποίων 10 ΤΕ και 2 ΠΕ, δύο θέσεων για τη στελέχωση και υποστήριξη των
εργαστηρίων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ καθώς και όσων κενών θέσεων μονίμων,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, που υπάρχουν στον υφιστάμενο

οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και την επαναλειτουργία της Παιδιατρικής
Κλινικής και τη στελέχωσή της τουλάχιστον με δύο (2) μόνιμους ιατρούς, μετά
το τέλος της πανδημίας.
Παράλληλα τόσο ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Μεσολογγίου
καταγγέλλει τη μετακίνηση του νεοδιορισθέντα Νεφρολόγου στο νοσοκομείο
της Πάτρας, με τα όσα προβλήματα αυτή δημιουργεί καθώς και

τη

μετακίνηση της Νοσηλεύτριας στο Αγρίνιο για να ασκήσει «διοικητικά
καθήκοντα» όσο και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου με
ανακοίνωσή του, θεωρεί «απαράδεκτη» τη μεταφορά του νεοδιορισθέντα.
Απαίτηση όλων των φορέων είναι η άμεση ανάκληση της απόφασης της 6ης
ΥΠΕ και σημειώνουν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ λύνεται
μόνο με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού και την
γενναία χρηματοδότησή του.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
 Γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Ι.Π.
Μεσολογγίου και την αναστάτωση που επικρατεί στο προσωπικό
λόγω των μετακινήσεων που υφίστανται;
 Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν την 6η ΥΠΕ στην απόφαση να
μετακινήσει

τον

νεοδιορισθέντα

στη

Νοσοκομειακή

Μονάδα

Μεσολογγίου Νεφρολόγο, στο Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»;
 Γνωρίζει ότι αυτή η μετακίνηση διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία
του Νεφρολογικού Τμήματος;
 Πώς προβλέπεται να λειτουργήσει το νεφρολογικό τμήμα αφού
παραμένει με ένα μόνο ιατρό;
 Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για την άμεση ανάκληση της
απόφασης της 6ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση του νεφρολόγου;
 Υπάρχει πρόβλεψη μονίμων προσλήψεων προσωπικού

στο

νοσοκομείο Μεσολογγίου και αν ναι, ποιων ειδικοτήτων και εντός
ποιού χρονικού πλαισίου;
 Για ποιους λόγους και με ποια κριτήρια έγινε η μετακίνηση της
Νοσηλεύτριας στο Αγρίνιο, για να ασκήσει «διοικητικά καθήκοντα»,

ενώ το νοσοκομείο Μεσολογγίου έχει άμεση ανάγκη κάλυψης
δώδεκα (12) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού;
 Γνωρίζει πόσοι συμβασιούχοι τόσο σε ιατρικό -παραϊατρικό όσο και
σε νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ι.Π.
Μεσολογγίου και ποιες πάγιες ανάγκες καλύπτουν;
 Υπάρχει πρόβλεψη για την μονιμοποίησή τους ώστε να καλυφθούν
οι πάγιες ανάγκες του;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

