ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4730

Ημερομ. Κατάθεσης:

15/4/2022

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: Υποστελέχωση Γ.Ν Ελπίς
Το Σωματείο Εργαζομένων στο Γ.Ν Ελπίς με υπόμνημά του αναδεικνύει τα
προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το ίδρυμα και ζητά την άμεση
στελέχωση του Αναισθησιολογικού και Ακτινολογικού Τμήματος με προσλήψεις
Μόνιμων

Γιατρών

καθώς

και

την

ανάγκη

αντιμ ετώπισης

της

έλλειψης

τραυματιοφορέων.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο υπόμνημα του Σωματείου:
Η τεράστια έλλειψη γιατρών στις Κλινικές
Νοσοκομείου μας

και τα Επιστημονικά Τμήματα του

είναι έντονα ανησυχητική και όμως δεν αντιμετωπίζεται το

οξυμμένο πρόβλημα, παρά του ότι σας έχει γνωστοποιηθεί επανειλημμένα με
έγγραφα της Διοίκησης εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά υπ. αρ.
14940/16-9-21 & 14756/13-9-21) τα οποία ουδόλως ελήφθησαν υπόψη στις
απαντήσεις της 1ης ΥΠΕ.
Ειδικότερα,

η

υποστελέχωση

του

Αναισθησιολογικού

και

Ακτινολογικού

τμήματος, παράγει κρίσιμης σημασίας δυσλειτουργία τόσο στα τακτικά όσο και
στα έκτατα περιστατικά ασθενών, όχι μόνο για
Εργαστήρια,

αλλά και για όλες τις άλλες

Χειρουργικού

και

Παθολογικού

Τομέα,

το Χειρουργείο, ΜΕΘ,

Κλινικές του Νοσοκομείου τ ου
θέτοντας

ζητήματα

ασφάλειας,

συρρίκνωση δραστηριοτήτων και απαξίωσης υποδομών του Νοσοκομείου.
Για το αναισθησιολογικό και Ακτινολογικό: Είναι γνωστά τα προβλήματα
υποστελέχωσης σε γιατρούς εδώ και μεγάλο χρονικό δι άστημα στη Διοίκηση,

την οποία καλούμε να διεκδικήσει και

να απαιτήσει από την πολιτική ηγεσία

άμεσα λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος και να μη αρκεστεί μόνο στη
προώθηση τους.
Επανειλημμένα το Σωματείο των Εργαζομένων και οι Επιστημονικά υπεύθυνοι
των τμημάτων, έθεσαν τα σοβαρά και οξυμμένα προβλήματα υποστελέχωσης σε
γιατρούς αναισθησιολόγους και ακτινολόγους που αφορούν άμεσα την εύρυθμη
και ασφαλή λειτουργία των τμημάτων ΜΕΘ και Χειρουργείων, Ακτινολογικού,
ιατρικές υπηρεσίες σε Κλινικές - ΤΕΠ. Οι απαιτητικές και εξοντωτικές συνθήκες
εργασίας, οδήγησαν σε παραίτηση του Επιστημονικά υπεύθυνου Διευθυντή του
Ανασθησιολογικού τμήματος (Χειρουργείο, ΜΕΘ) και αποχώρηση

ακόμα

επιπλέον μόνιμων γιατρών αναισθησιολόγων. Επίσης στο ακτινολογικό είχαμε
παραιτήσεις

Μονίμων

και

Επικουρικών

γιατρών

κατ’

επανάληψη

και

συνταξιοδότηση ενός Μονίμου γιατρού, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες
γιατροί να εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Επίσης σε αρκετές
γενικές εφημερίες στέλλονται οι ασθενείς στο αξονικό το υ Λαϊκού Νοσοκομείου
για απεικόνιση με κίνδυνο για την υγεία τους και επιβάρυνση του ΕΚΑΒ.
Για τους τραυματιοφορείς: Ο κλάδος των Τραυματιοφορών βαίνει συνεχώς
μειούμενος. Προς τούτο επιβάλλεται άμεσα χωρίς άλλη αναβολή η ικανοποίηση
του πρόσφατου και δίκαιου

αιτήματος

της

Νοσηλευτικής

Υπηρεσίας

για

ενίσχυση με τραυματιοφορείς και Β. θαλάμου. Το πρόγραμμα παρουσίας σ’ όλες
τις

βάρδιες

διαμορφώνεται

με

μειωμένο

προσωπικό

με

αποτέλεσμα

να

δημιουργούνται δυσλειτουργίες και ταλαιπωρία των ασθενών για την διακ ίνηση
των περιστατικών (ιδιαίτερα στις εφημερίες) από και προς Ιατρεία, τις κλινικές,
τα

εργαστήρια

και

τα

χειρουργεία.

Επισημαίνεται

ότι,

ο

κλάδος

των

τραυματιοφορέων εργάζεται κάτω από εξοντωτικές συνθήκες εργασίας και οι
τραυματιοφορείς έχουν να λαμβάνουν χρωστούμενα ρεπό και άδειες.
Ζητάμε ουσιαστική

και μόνιμη

λύση,

με κάλυψη

με Μόνιμους

Γιατρούς

Αναισθησιολόγους και Ακτινολόγους, επαρκής στελέχωση του κλάδου των
τραυματιοφορέων, για να σταματήσει επιτέλους η υποβάθμιση και απαξίωση του
Νοσοκομείου Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ».

Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για το υπόμνημα του Σωματείου

Εργαζομένων

στο

Γ.Ν.Α

Ελπίς;
2. Προτίθεται να πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί τους, όπως ζητούν;
3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για την άμεση ενίσχυση του
Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό);
ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος και να μπορούν
οι ασθενείς να λαμβάνουν τη βέλτιστη φροντίδα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

