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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Προβλήματα Νοσοκομείου Άρτας

Η ΟΕΝΓΕ με  πρόσφατη ανακοίνωσή της  αναδεικνύει  τον αδιάκοπο αγώνα που

δίνουν 2 χρόνια τώρα στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

οι  γιατροί  του  δημόσιου  συστήματος  υγείας,  στα  νοσοκομεία  και  στα  Κέντρα

Υγείας,  καθώς  και  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  Άρτας  το  οποίο  δεν  αποτελεί

εξαίρεση στην κατάσταση του ΕΣΥ.

Όπως αναφέρουν οι  γιατροί  «βρίσκονται  καθημερινά στο πλευρό των ασθενών

τους  για  την  προστασία  της  υγείας  και  της  ζωής  τους.  Δύο  χρόνια  τώρα

δουλεύουνε  χωρίς  να  υπολογίζουνε  κούραση,  φτάνοντας  στα  όριά  τους,

εξουθενωμένοι  σωματικά,  πνευματικά  και  ψυχικά  με  απανωτές  βάρδιες  και

εξοντωτικές  εφημερίες,  χωρίς  ξεκούραση,  χωρίς  ρεπό  και  χωρίς  άδεια.  Δύο

χρόνια  τώρα  στην  πρώτη  γραμμή  του  αγώνα  που  δίνει  ο  λαός  για  να  βγει

όρθιος  και  δυνατός  οι  γιατροί  του  ΕΣΥ  αναδεικνύουν,  αποκαλύπτουν  και

διεκδικούν λύσεις προς όφελος των ασθενών τους».

Σύμφωνα  με  τα  λεγόμενα  της  τριμελούς  επιτροπής  του  Γενικού  Νοσοκομείου

Άρτας  «εδώ και  ένα  μήνα έχουνε  να  αντιμετωπίσουν μεγάλο όγκο ασθενών με

προσωπικό πολύ χαμηλότερο των αναγκών της περιοχής με αποτέλεσμα την μη

παροχή  της  βέλτιστης  ποιότητας  φροντίδας  υγείας  και  παραπάνω  από  ορατό

πλέον  τον  κίνδυνο  να  μετατραπεί  σε  νοσοκομείο  μίας  νόσου,  καθώς

περιορίζονται  τα τακτικά ιατρείων και χειρουργείων,  με απρόβλεπτες συνέπειες

για την υγεία των πολιτών του νομού». 

Για  τους  λόγους  αυτούς  ζητούν  την  άμεση  προκήρυξη  των  κενών  οργανικών

θέσεων,  την  ενίσχυση  του  δυναμικού  του  νοσοκομείου,  αύξηση  της
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χρηματοδότησης  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  για  το  δημόσιο  σύστημα

υγείας  καθώς και  επαναλειτουργία  των νοσοκομείων που έχουν κλείσει  όλα τα

προηγούμενα χρόνια.

Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Είναι ενήμερος για τα προβλήματα και τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τόσο

το  ιατρικό  όσο  και  το  νοσηλευτικό  προσωπικό,  στο  Γενικό Νοσοκομείο  της

Άρτας ; 

2. Προβλέπεται  να  γίνει  άμεση  προκήρυξη  των  κενών  οργανικών  θέσεων  και

ενίσχυση του δυναμικού του νοσοκομείου;

3. Αν ναι ποιος είναι ο σχετικός προγραμματισμός;

4. Γνωρίζει τον αριθμό των συμβασιούχων του Νοσοκομείου και το καθεστώς των

συμβάσεών τους;

5. Τι  ενέργειες  θα  γίνουν  για  την  άμεση  πληρωμή  του  συνόλου  των

δεδουλευμένων εφημεριών; 

6. Ποια  μέτρα  θα  λάβει  για  τη  διασφάλιση  της  συνεχούς  λειτουργίας  του

Νοσοκομείου  Άρτας  ώστε  να  καλύπτονται  οι  στοιχειώδεις  ανάγκες

Νοσοκομειακής  και   Υγειονομικής  περίθαλψης  των  κατοίκων  και  των

επισκεπτών της περιοχής;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Φωτεινή Μπακαδήμα




