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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Προβλήματα υποστελέχωσης και χρηματοδότησης των δομών
υγείας της Άρτας
Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν από την υποστελέχωση, τη
γενίκευση του καθεστώτος των συμβάσεων σε βασικούς τομείς του
νοσοκομείου και την ελλιπή χρηματοδότηση των δομών υγείας της Άρτας
αναδεικνύει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Γενικό
Νοσοκομείο και στα ΚΥ του νομού Άρτας.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν:
Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου για μια ακόμη χρονιά κινείται
στα ίδια επίπεδα που κινείται τα 10 τελευταία χρόνια και προφανώς δεν
ανταποκρίνεται στις ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Για την ακρίβεια
είναι μισός από τα έσοδα που βεβαιώνει το νοσοκομείο Άρτας στους
ασφαλιστικούς φορείς. Και τουλάχιστον με βάση την θεωρία και τα πιστεύω και
των σημερινών κυβερνόντων, με τους δικούς τους όρους περί κόστους, θα
έπρεπε τουλάχιστον ο προϋπολογισμός λειτουργίας να ήταν στο ίδιο επίπεδο
με τα έσοδα που

βεβαιώνει το Νοσοκομείο και όχι ο μισός. Γιατί άραγε

συμβαίνει αυτό;
Με μόλις 29 εργαζόμενους επικουρικούς στο σύνολο των εργαζομένων του
Νοσοκομείου (750 περίπου) και με πραγματικές μεγάλες ανάγκες σε
προσωπικό, το Υπουργείο Υγείας και η 6η Υ.ΠΕ. δεν εγκρίνει καμιά θέση
επικουρικού προσωπικού εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Χαρακτηριστική είναι
η κατάσταση που επικρατεί στα αιτήματα για επικουρικό ιατρικό προσωπικό:
το Νοσοκομείο ζητά και έχει δεσμεύσει και τα αντίστοιχα ποσά μισθοδοσίας, 2
επικουρικούς γιατρούς (1 γενικό χειρουργό και 1 βιοπαθολόγο) από τον
Δεκέμβρη του 2021 και σήμερα μαθαίνουμε μετά από σωρεία τηλεφωνημάτων,

ότι οι θέσεις δεν εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια στιγμή που αν
δει κανείς την αντίστοιχη ανακοίνωση της 6ης Υ.ΠΕ. για το επικουρικό ιατρικό
προσωπικό, τα υπόλοιπα Νοσοκομεία και τα ΚΥ της 6ης Υ.ΠΕ. έχουν
στηριχθεί με προσωπικό. Δεν συζητάμε καν για τους εργαζόμενους πλην
γιατρών, όπου εκεί τα αιτήματα «κόβονται» με το που γίνονται! Και ρωτάμε
ευθέως: τι έχει να «εγκρίνει» το Υπουργείο Υγείας; Γιατί δεν εγκρίνονται οι
θέσεις των επικουρικών γιατρών; Δεν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες;
Υπάρχουν και με το παραπάνω! Δεν υπάρχουν τα κονδύλια για την
μισθοδοσία τους; Υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις; Τότε γιατί; Περιμένουν
μήπως κάποιοι να αδειάσουν οι κατάλογοι από αυτούς που έχουν δηλώσει το
Νοσοκομείο Άρτας και μετά να εγκριθούν οι θέσεις; Περιμένουν κάτι άλλο;
Μήπως δεν «χωράει» στους σχεδιασμούς για το «νέο ΕΣΥ» το Νοσοκομείο
Άρτας με αυτήν την λειτουργία στην περιφέρεια Ηπείρου; Μήπως χαλάμε την
πιάτσα; Μήπως προτιμά το Υπουργείο τις 3μηνες συμβάσεις και όχι τα
επικουρικά;
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και σίτιση του Νοσοκομείου που εργάζονται
από το 2016 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των οποίων οι συμβάσεις
λήγουν στις 31/3/2022, με βάση τροπολογία επίσης που θα είναι στη Βουλή
την Τετάρτη 30/3/2022, θα πάρουν παράταση συμβάσεων μέχρι τις 30/6/2022.
Ενώ το κόστος για πέρασμα αυτών των υπηρεσιών στους εργολάβους είναι
αποδεδειγμένα μεγαλύτερο, ενώ οι εργαζόμενοι αυτοί έδωσαν την μάχη
κυριολεκτικά

στην

πρώτη

γραμμή

της

πανδημίας,

ενώ

οι

ανάγκες

καθαριότητας και σίτισης σε ένα Νοσοκομείο είναι πάγιες και επιτακτικές
ανάγκες, η κυβέρνηση εμμένει στην πολιτική της απόφαση για ιδιωτικοποίηση
των υπηρεσιών αυτών και επιστροφή των εργολάβων στα Νοσοκομεία.
Στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας και θα δώσουμε όλες τις
δυνάμεις μας να μην απολυθούν.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπιση
των ζητημάτων που θέτουν οι εργαζόμενοι και ταλανίζουν προσωπικό
και ασθενείς του ΓΝ και των ΚΥ της Άρτας;
2. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για την άμεση στελέχωση των δομών με
μόνιμο προσωπικό και την επίλυση των θεμάτων των εργαζομένων με
συμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
Ιδρυμάτων;
Η ερωτώσα βουλευτής
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