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Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Υποστελέχωση σε Νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο ΠΓΝΑ Παναγιώτη 

και Αγλαΐας Κυριακού» 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΠΓΝΑ) «Παναγιώτη και Αγλαΐας 

Κυριακού» συνιστά το αρτιότερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας και 

συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Ευρώπης με επτακόσιες 

πενήντα (750) κλίνες νοσηλείας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ιατρικής περίθαλψης 

σε παιδιά ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ωστόσο έχουν εμφανισθεί προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία των δύο υφιστάμενων Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) 

καθώς και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, όπως επισημαίνει σε 

σχετικές επιστολές η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ). 

Ειδικότερα, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στις ΜΕΝΝ συνολικής 

δυναμικότητας 40 θερμοκοιτίδων θέτει σε κίνδυνο την άρτια φροντίδα νεογνών και 

βρεφών, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό καλείται να καλύψει τις ανάγκες 

συνοδείας νεογνών και βρεφών με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε διακομιδές στο 

λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής εγκαταλείποντας τη νοσηλεία βαριά πασχόντων 

νεογνών στις ΜΕΝΝ, τα οποία είτε βρίσκονται υπό μηχανική υποστήριξη είτε 

παρουσιάζουν σοβαρά χειρουργικά και καρδιολογικά προβλήματα.   



 

Η εμπλοκή του νοσηλευτικού προσωπικού στις διακομιδές του ΕΚΑΒ αποστερεί 

τουλάχιστον έναν (1) νοσηλευτή ανά βάρδια σε μέρες εφημερίας από τον 

προβλεπόμενο συνολικό αριθμό των 4 νοσηλευτών συμπεριλαμβανόμενης και της 

προϊσταμένης. Τουτέστιν, οι ΜΕΝΝ παραμένουν με μόνο 2 νοσηλευτές προκειμένου 

να καλύψουν τις ανάγκες νοσηλείας τόσο των νεογνών των μονάδων όσο και τα 

επείγοντα περιστατικά. 

Η συγκεκριμένη ελαστική εργασιακή σχέση των νοσηλευτών των ΜΕΝΝ, οι οποίοι 

ουσιαστικά κατέχουν διπλό πόστο καθόσον αφενός παρέχουν ανάγκες κλινικής 

φροντίδας και αφετέρου μετέχουν στις μεταφορές νεογνών, διακυβεύει τόσο την 

ποιότητα νοσηλείας όσο και την φήμη του Νοσοκομείου Παίδων καθώς τίθεται εν 

δυνάμει υπό αμφισβήτηση η σχέση εμπιστοσύνης γονέων και νοσηλευτικού 

προσωπικού.  

Την ίδια στιγμή, επισφαλείς για την υγεία των παιδιών εκτιμάται ότι είναι οι συνθήκες 

και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) καθώς η στελέχωσή 

της περιλαμβάνει μόλις το 1/3 του προβλεπόμενου σε Υπουργική Απόφαση (Υ4α/οικ 

ΓΠ 45132/02-05-2002) αριθμού νοσηλευτών που ανέρχεται σε 19 αντί σε 51 

νοσηλευτές.  

 

Επειδή η ασφαλής νοσηλεία των νεογνών και των παιδιών οφείλει να αποτελεί το 

πρώτιστο μέλημα του νοσοκομείου «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», 

Επειδή η αποδυνάμωση σε νοσηλευτικό προσωπικό θέτει σε κίνδυνο την  λειτουργία 

των ΜΕΝΝ και  της ΜΜΜΟ,  

 

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Υφίσταται πρόθεση οι μονάδες μεταφορών νεογνών να στελεχωθούν από 

διασώστες του ΕΚΑΒ ώστε το νοσηλευτικό προσωπικό να επιτελέσει την κύρια 

αποστολή του η οποία έγκειται στην φροντίδα των νεογνών;  

 

- Προτίθεστε να προβείτε σε αριθμητική ενίσχυση του νοσηλευτικού ανθρώπινου 

δυναμικού προκειμένου να εξασφαλιστεί άρτια κλινική φροντίδα στις ΜΕΝΝ των 

οποίων η πληρότητα λόγω αυξημένων εισροών κυμαίνεται μεταξύ 80-100 τοις 

εκατό;  

 



- Ποιος ο προγραμματισμός για την πρόσληψη νοσηλευτών στην ΜΜΜΟ 

εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης (Υ4α/οικ ΓΠ 45132/02-

05-2002) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα επικίνδυνων παραλείψεων στη 

νοσηλεία και φροντίδα παιδιών λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του 

υφιστάμενου νοσηλευτικού προσωπικού;  

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης,Β΄Αθήνας 


