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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τoν Υπουργό Υγείας
Θέμα: Ζητήματα αναφορικά με την ένταξη του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ στο σύστημα εφημεριών της
1ης Υ.Π.Ε.
Το Σωματείο Εργαζόμενων στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ με ανακοίνωσή του καθιστά γνωστά
τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ένταξη του Ιδρύματος στο
σύστημα γενικών εφημεριών της 1ης Υ.Π.Ε.
Συγκεκριμένα

τα

χρόνια

προβλήματα

βιωσιμότητας

αποτέλεσμα

της

έντονης

υποστελέχωσης, καθώς μολονότι οι οργανικές θέσεις ιατρών του Ε.Σ.Υ είναι 115 και
σήμερα υπηρετούν στο 46 (40 μόνιμοι και 6 με προσωποπαγή θέση) ενώ οι οργανικές
θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι 421 και σήμερα υπηρετούν 207, άρα οι κενές
οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 69 και 214 αντίστοιχα. Ανάλογες είναι οι ελλείψεις και
στους υπόλοιπους κλάδους, ποσοστό άνω του 50% - 60%, που δεν μπορεί να
αναπληρωθεί με επικουρικούς.
Στα υπάρχοντα κενά έρχεται να προστεθεί ο αριθμός των υγειονομικών που τελούν εν
αναστολή.
Αυτές οι ελλείψεις έχουν αναγκάσει τη διοίκηση του νοσοκομείου να κλείσει νοσηλευτικές
μονάδες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το υπάρχων προσωπικό, στις αυξημένες
ανάγκες εφημεριών και στην στελέχωση της κλινικής covid-19 που συντηρεί για τους
δικαιούχους του.
Παράλληλα, σημειώνουν πως δεν υφίσταται κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος Τ.Ε.Π που
μπορεί, από άποψη χωροταξίας, να υποδεχτεί τον όγκο των ασθενών που εμφανίζονται
στη διάρκεια μιας γενικής εφημερίας (50-60 περιστατικά σε 2 ώρες), με αποτέλεσμα τα

πάσης φύσεως περιστατικά (πολυτραυματίες, ορθοπεδικά, παθολογικά, χειρουργικά,
περιπατητικοί,

κ.λπ.) να συνωστίζονται στο βασικό χώρο του Τ.Ε.Π (5 κρεββάτια

παθολογικά και 3 χειρουργικά) μαζί με συνοδούς, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό,
εικόνα απαράδεκτη για τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή, στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ δεν υπάρχουν: Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, υποδομή
δεξαμενής οξυγόνου για παροχή 100% σε όλες τις κλίνες ταυτόχρονα (καλύπτει μέχρι 70
κλίνες), επάρκεια αίματος για μεταγγίσεις «υπό την έννοια του επείγοντος», βασικά υλικά
και φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν έλλειψη στην παρούσα φάση, κοινωνική
υπηρεσία που διαχειρίζεται τους άστεγους και ανασφάλιστους ασθενείς, κ.λπ.
Παρά τις δεδομένες ελλείψεις και τα υφιστάμενα προβλήματα το Υπουργείο Υγείας
προχώρησε στην ένταξη του ιδρύματος στις εφημερίες της 1 ης Υ.Π.Ε, γεγονός που θα
χειροτερέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Ποιοι λόγοι κατέστησαν αναγκαία τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης;
2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης ενίσχυσης του Νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό
προτίθεται να λάβει;
3. Προτίθεται να ανασχεδιάσει τις εφημερίες που θα κληθεί να αναλάβει το Ίδρυμα
ώστε να διασφαλιστεί πως θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές δεδομένων των
δυνατοτήτων του;
Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα

