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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τoν Υπουργό Υγείας
Θέμα: Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται το Θριάσιο
Το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν.Ε. Θριασίου με ανακοίνωση του καταγγέλλει την τραγική υποστελέχωση του Νοσοκομείου σε πολλές ειδικότητες.

Όπως συγκεκριμένα σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι:
Σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και ποιότητα ζωής εκατοντάδων ασθενών
προκαλεί ο μειωμένος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, λόγω
των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στο Αναισθησιολογικό τμήμα και τα Χειρουργεία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και τα εγκαίνια των ανακατασκευασμένων χειρουργικών
αιθουσών του νοσοκομείου μετατράπηκαν σε ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ, εξακολουθεί να
μην έχει προσληφθεί ούτε ένας νοσηλευτής, τραυματιοφορέας – βοηθός θαλάμου,
αναισθησιολόγος για την στελέχωση τους.
Λειτουργούν καθημερινά μόνο 5 από τις 8 ανακαινισμένες χειρουργικές αίθουσες – ενώ
παραμένουν αναξιοποίητες 3 επιπλέον χειρουργικές αίθουσες στο κέντρο Εγκαυμάτων και
2 επιπλέον χειρουργικές αίθουσες στο Μαιευτήριο, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 280
ασθενείς να βρίσκονται για μήνες στη λίστα αναμονής της Γενικής Χειρουργικής κλινικής,
περισσότεροι από 200 ασθενείς στη λίστα αναμονής της Νευροχειρουργικής και
περισσότεροι από 900 ασθενείς στη λίστα αναμονής της Ορθοπαιδικής κλινικής.

Παρόμοιες είναι οι λίστες αναμονής και για τις υπόλοιπες χειρουργικές ειδικότητες (ΩΡΛ,
Ουρολογική, Πλ. Χειρουργική, Οφθαλμολογική, Γναθοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική και
Γυναικολογική).
Η απαράδεκτη κατάσταση οφείλεται στην έλλειψη αναισθησιολόγων και νοσηλευτικού και
βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, παραμένουν κενές 3 οργανικές
θέσεις ειδικευμένων και 7 θέσεις ειδικευόμενων αναισθησιολόγων ενώ ένας ειδικευμένος
γιατρός αποσπάται ανα διαστήματα σε αναισθησιολογικά τμήματα των νησιών. Παρόμοιες
είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό στα Χειρουργεία
και στο Αναισθησιολογικό τμήμα, με αποτέλεσμα στους εργαζόμενους να οφείλονται
δεκάδες μέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
Στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ανεπαρκέστατο οργανισμό, παραμένουν κενές
86 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού και 51 θέσεις τραυματιοφορέων και
βοηθών

θαλάμου,

ενώ

σε

αναστολή

εργασίας

βρίσκονται

26

νοσηλευτές

και

τραυματιοφορείς. Η κατάσταση θα χειροτερέψει αν απολυθούν οι 190 επικουρικοί
εργαζόμενοι, που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Θριάσιο;
2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του Νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό,
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό προτίθεται να λάβει;
3. Τι θα γίνει με τους συμβασιούχους των οποίων η σύμβαση λήγει τέλος του
έτους;
4. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής ώστε οι ασθενείς να
λαμβάνουν τη φροντίδα που έχουν ανάγκη το συντομότερο δυνατόν;
5. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για να γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες
εργασίας στο Θριάσιο;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

