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

Όπως συγκεκριμένα σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι:
Το Νοσοκομείο μας φιγουράρει πλέον στην δεύτερη θέση ,με την χαμηλότερη αναλογία
νοσηλευομένων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού....και επειδή δεν υπάρχει
περίθαλψη χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, είναι εύκολα αντιληπτό να αναλογιστεί κανείς
την κατάσταση που έχει περιέλθει η παροχή υπηρεσιών!
Ο πληθυσμός του Νομού μας έχει τριπλασιαστεί από τους τουρίστες και τους επισκέπτες,
μοιραία και η προσέλευση των ασθενών στο Νοσοκομείο μας. Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται
σχέδια με κίνητρα, προκειμένου να μετακινηθούν υγειονομικοί εργαζόμενοι σε τουριστικές
περιοχές, για να εργαστούν στους εκεί υγειονομικούς σταθμούς τις περιόδους αιχμής του
τουρισμού. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς δεν συμπεριλαμβάνεται το Νοσοκομείο Καβάλας!
Εμείς εδώ εκλιπαρούμε καθημερινά τις υπηρεσίες της ΥΠΕ για μία πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού....η οποία βέβαια θα είναι σταγόνα στον ωκεανό με τα εκατοντάδες κενά και
τις ελλείψεις που έχουν πλέον παγιωθεί!
Εύλογο είναι να αναρωτιόμαστε, η Κυβέρνηση δεν θεωρεί την Καβάλα και την
Θάσο τουριστικό προορισμό?

Οι Βουλευτές του Νομού μας είναι σύμφωνοι με την στάση της Κυβέρνησης και της ηγεσίας
του Υπουργείου Υγείας απέναντι στο Νοσοκομείο μας?
Έχουν εγκαταλείψει τους Νοσηλευτές, Παρασκευαστές, Χειριστές και όλους τους
εργαζόμενους του Νοσοκομείου μας, αποδεκατισμένους, εξαντλημένους, εξουθενωμένους,
με τις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης να αγγίζουν πλέον τις 20.000, να παλεύουν
καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο για να περιθάλψουν τους ασθενείς που συνεχώς
αυξάνονται, σε κλινικές με 40 νοσηλευόμενους, τριών και τεσσάρων ιατρικών ειδικοτήτων,
με την κλινική covid να δέχεται και περιστατικά προς νοσηλεία και των όμορων
νοσοκομείων αφού εκεί εδώ και μήνες έχει ανασταλεί η λειτουργία των covid κλινικών,
ξεπερνώντας ακόμα και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και ανοχής!
Δεν έχουν προχωρήσει σε ΚΑΜΙΑ πρόσληψη ενώ έχουν αποχωρήσει εκατοντάδες
εργαζόμενοι προς συνταξιοδότηση!
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Είναι ενήμερος για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο Γ.Ν Καβάλας;
2. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του Νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό,
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό προτίθεται να λάβει;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Μπακαδήμα

