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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Προβληματική λειτουργία της κλινικής covid του νοσοκομείου
Λευκάδας
Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Λευκάδας αναδεικνύουν με τον πλέον άμεσο
τρόπο την προβληματική λειτουργία της κλινικής covid του Νοσοκομείου.
Όπως σημειώνουν οι ιατροί του Ιδρύματος εξαρχής η κλινική στήθηκε με έωλο
τρόπο καθώς τόσο οι παθολόγοι όσο και η πνευμονολόγος που καλούνται να
καλύψουν της ανάγκες αυτής έχουν κι άλλες καθημερινές υποχρεώσεις λχ τα
ΤΕΠ, τα τακτικά ιατρεία και τους ασθενείς της παθολογικής κλινικής τους
Νοσοκομείου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πραγματοποιούν 11 εφημερίες μηνιαίως καθ’
υπέρβαση των επιτρεπόμενων ωρών και ορίων εργασίας.
Επιπλέον, ζητούν την ενίσχυση και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ώστε
να παρέχεται στους ασθενείς η καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Τα ίδια ζητήματα καταδεικνύει σε ανακοίνωση και το Σωματείο Εργαζομένων
του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωσή του το Σωματείο υπογραμμίζει ότι:
Η μετακίνηση αναισθησιολόγων γιατρών από άλλα νοσοκομεία προκειμένου να
καλυφθεί εφημεριακά το νοσοκομείο, αποδεικνύει την διαχρονική έλλειψη στην

κρίσιμη αυτή ειδικότητα και την ανάγκη άμεσης πρόσληψης αναισθησιολόγων
στο νοσοκομείο.
Το νοσηλευτικό προσωπικό, πολύ λιγότερο σε σχέση με τις ανάγκες της
κλινικής covid, έδωσε και δίνει τον καλύτερο του εαυτό κάτω από πρωτόγνωρες
και αντίξοες συνθήκες εργασίας προκειμένου με τα μέσα που έχει στην διάθεσή
του να νοσηλεύσει με αποτελεσματικότητα τους ασθενείς.
Δύο χρόνια τώρα δεν έγινε καμία ενέργεια από την κυβέρνηση, το Υπουργείο
Υγείας, την 6η ΥΠΕ και τη διοίκηση του νοσοκομείου για να λειτουργήσουν έστω
δύο κρεβάτια από τα έξι που διαθέτει η ΜΕΘ και να προσληφθεί εξειδικευμένο
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
Ακόμη και το σύστημα παραγωγής και διανομής οξυγόνου με τις δύο γεννήτριες
αντιμετώπισε προβλήματα και ουδέποτε πήραμε ουσιαστικές απαντήσεις από τη
διοίκηση για τις ενδεχόμενες ευθύνες του εργολάβου και της εταιρείας που
έκαναν την εγκατάσταση και είχαν την ευθύνη της συντήρησής του. Τα
προβλήματα όμως συνεχίστηκαν παρά την αγορά τρίτης γεννήτριας διπλής
δυναμικότητας από τις προηγούμενες.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για τα θέματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το Γενικό
Νοσοκομείο Λευκάδας και η κλινική covid αυτού;
2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για τη στελέχωση του με
μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό;
3. Ποια βήματα θα γίνουν για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή οξυγόνου για
τους ασθενείς που το έχουν ανάγκη;
Η ερωτώσα βουλευτής
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