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Συνάδελφοι,

Βιώνουμε το τελευταίο διάστημα μια συνεχή απαξίωση του νοσοκομείου μας,  σε μια κρίσιμη 
περίοδο μάλιστα που κορυφώνεται το 4ο κύμα της πανδημίας και ξαναγεμίζουν τα νοσοκομεία με 
περιστατικά κορωνοϊού και μη.  

Συγκεκριμένα:

• Στο Παθολογικό τμήμα  από 1η Νοεμβρίου υπηρετούν ουσιαστικά μόλις 2 ειδικευμένοι 
ιατροί σε σύνολο 9 οργανικών θέσεων, οι οποίοι εκτός από την Παθολογική κλινική 
καλύπτουν και την κλινική Covid-19, κλίνες  ΜΑΦ αλλά και τα επείγοντα Παθολογικής και 
Covid-19. Να σημειωθεί ότι έχει νοσηλεύσει από τον Ιούνιο του 2020 περισσότερους από 
1200 ασθενείς με νόσο Covid-19  χωρίς κανένα Πνευμονολόγο.

• Στο Ακτινολογικό Τμήμα,  το οποίο για κάποιο χρονικό διάστημα έμεινε χωρίς κανέναν  
ιατρό,  υπηρετεί σήμερα μόνο η Διευθύντρια και ένας ιατρός επικουρικός με 3μηνη 
μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο.

• Το Χειρουργικό Τμήμα δεν συμμετέχει στις γενικές εφημερίες  από τον Ιούνιο του 2021,   
καθώς υπηρετούν σε αυτό μόλις δύο ειδικευμένοι ιατροί .

• Το ΩΡΛ Τμήμα εφημερεύει στις μισές γενικές εφημερίες καθώς διαθέτει 2 μόνο ιατρούς 
(ένας επικουρικός).

• Το Οφθαλμολογικό Τμήμα με απόφαση της ΥΠΕ έχει εξαιρεθεί πλήρως από τις εφημερίες 
από τον Ιούνιο 2021.

Ανάλογα προβλήματα υποστελέχωσης σε ιατρούς αντιμετωπίζουν και τα άλλα τμήματα του 
νοσοκομείου. Για αυτό το λόγο έχει ανασταλεί η λειτουργία πολλών τακτικών ιατρείων π.χ. 
Παθολογικό. Παράλληλα, εξακολουθεί  η λειτουργία διπλού εμβολιαστικού κέντρου και τις 
Κυριακές από δω και πέρα, στο οποίο απασχολούνται ιατροί και προσωπικό που είναι απαραίτητοι 
στις κλινικές του νοσοκομείου.

Παρά τις επανειλημμένες  παρεμβάσεις του συλλόγου εργαζομένων , των ιατρών της Παθολογικής 
κλινικής με έγγραφα τόσο στην 1η ΥΠΕ όσο και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και τα έγγραφα του 
Επιστημονικού Συμβουλίου, δεν έχουν δοθεί σοβαρές και μόνιμες λύσεις στο πρόβλημα της  
υποστελέχωσης του νοσοκομείου μας. Μάλιστα με απόφαση της ΥΠΕ στις 30/11 αυξάνουν οι 
διατιθέμενες κλίνες νοσηλείας περιστατικών COVID-19 στις 75 στο νοσοκομείο μας, ενώ αναφέρεται 
στην απόφαση ότι «ενδέχεται να ακολουθήσει σε δεύτερη φάση πλήρης μετατροπή σε 
αποκλειστικής νοσηλείας» ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Πέραν της έλλειψης ιατρών, παρατηρείται έλλειψη προσωπικού και σε άλλους κλάδους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 35% περίπου των εργαζομένων του νοσοκομείου είναι συμβασιούχοι, παρότι 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το πρόβλημα έχει ενταθεί και με τις αναστολές εργασίας 
λόγω της υποχρεωτικότητας (16 συνάδελφοι), τις οποίες έχουμε καταγγείλει τόσο στην Διοίκηση 
του νοσοκομείου, όσο και στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας.
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Ζητάμε:

• Να επιστρέψουν άμεσα οι ιατροί που έχουν οργανική θέση στο νοσοκομείο μας  και έχουν 
μετακινηθεί σε άλλα νοσοκομεία: α) μία ιατρός Ακτινολόγος & β) δύο ιατροί  Παθολόγοι.

• Άμεση ενίσχυση της  Παθολογικής κλινικής  με ειδικευμένους ιατρούς για την κάλυψη των 
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών, καθώς και με Πνευμονολόγους εφόσον νοσηλεύει 
ασθενείς με νόσο Covid-19. 

• Να βρεθεί άμεσα  μόνιμη λύση για την πλήρη κάλυψη του Ακτινολογικού Τμήματος. Τα 
προσωρινά μπαλώματα δεν λύνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης. 

• Να ολοκληρωθούν με υπερεπείγουσες διαδικασίες όλες οι προκηρύξεις πρόσληψης  ιατρών 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να πληρωθούν οι θέσεις άμεσα.

• Να προκηρυχθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις των ιατρών του νοσοκομείου, με 
προτεραιότητα κατεπείγοντος όσον αφορά τους Χειρουργούς, τους Ακτινολόγους και τους 
Παθολόγους.

• Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι.
• Να αρθούν τώρα οι αναστολές εργασίας. Ναι στον εμβολιασμό. Όχι στην υποχρεωτικότητα.
• Να μην  μετατραπεί το νοσοκομείο σε αποκλειστικής νοσηλείας Covid-19, διότι οδηγείται σε 

περαιτέρω υποβάθμιση όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη.
• Να ενταχθούν οι εμβολιαστικές γραμμές στις δομές ΠΦΥ της περιοχής και όχι στο 

Νοσοκομείο.

Είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του ΓΝΑ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ιδίως 
αυτό το δύσκολο διάστημα της πανδημίας, καθώς είναι το μοναδικό νοσοκομείο που έχει απομείνει 
στην πυκνοκατοικημένη περιοχή των Πατησίων και εξυπηρετεί ένα μεγάλο αριθμό ασθενών της 
περιοχής και όχι μόνο. Οι ασθενείς δεν είναι νούμερα και στατιστικές και οι εργαζόμενοι δεν 
είμαστε αναλώσιμοι!

Προχωράμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην οποία σας ζητάμε 
να δώσετε το παρών για να δοθεί λύση ΤΩΡΑ. 

Όλοι την Παρασκευή 3/12/21 στις 
10:00πμ στο προαύλιο του νοσοκομείου.


