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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας

Θέµα: «Οξυµένα τα Προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός»
Το νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» αποτελεί το µεγαλύτερο των Βαλκανίων και
της χώρας µας παρέχοντας ευρύ φάσµα υπηρεσιών υγείας και διαθέτοντας
υψηλή επιστηµονική εξειδίκευση και έρευνα. Οξυµένα ωστόσο προβλήµατα
εµφανίζει σύµφωνα µε έκθεση του Σωµατείου Εργαζοµένων του
Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός (ΣΕΝΕ) σε επίπεδο τόσο της διεξαγωγής
χειρουργικών επεµβάσεων όσο και της παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών
υπηρεσιών.
Ειδικότερα, 8 κρεβάτια στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ), 160
νοσηλευτικά κρεβάτια της Πολυκλινικής και 9 χειρουργικά τραπέζια των
νέων χειρουργείων του νοσοκοµείου παραµένουν κλειστά. Αχρησιµοποίητος
επίσης είναι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός τελευταίας τεχνολογίας του
νέου κτιρίου του νοσοκοµείου που εγκαινιάστηκε στο 2014.
Τα προβλήµατα εντείνονται έτι περαιτέρω λόγω της µείωσης του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού και της παράλληλης αύξησης του όγκου
εργασίας όπως αυτή αποτυπώνεται στις εισαγωγές ασθενών που ανέρχονται
σε 60 χιλιάδες ετησίως και τη διεξαγωγή 12 χιλιάδων
χειρουργείων.
Ταυτόχρονα, καθ΄όλη τη διάρκεια εκάστου έτους υπολογίζεται ότι
περίπου 500 χιλιάδες άτοµα προσέρχονται στα τακτικά ιατρεία, τα επείγοντα
τµήµατα και στα εργαστήρια όπου πραγµατοποιούνται πάνω από 8
εκατοµµύρια εξετάσεις.

Η αύξηση του όγκου εργασίας σε συνδυασµό µε τη δραστική µείωση
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων,
µετατάξεων ή και αποχωρήσεων αποτελεί πραγµατικότητα για την οποία
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου το Σωµατείο των Εργαζοµένων καθώς
διακυβεύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκοµείου Ευαγγελισµός και η
παροχή άρτιων υπηρεσιών υγείας.
Στην βάση των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός:
-

Προτίθεστε να προβείτε σε προσλήψεις µόνιµου ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο έχει µειωθεί σηµαντικά λόγω
µαζικών αποχωρήσεων αντί των υφιστάµενων ελαστικών σχέσεων
εργασίας;

-

Για ποιο λόγο παραµένουν κλειστά τα 8 κρεβάτια στην ΜΑΦ, 160
νοσηλευτικά κρεβάτια της Πολυκλινικής και τα 9 χειρουργικά
τραπέζια των νέων χειρουργείων του νοσοκοµείου; Ποιος ο χρονικός
προγραµµατισµός προκειµένου να διατεθούν στους ασθενείς;

-

Γιατί παραµένει αχρησιµοποίητος
ο τελευταίας τεχνολογίας
ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός του νέου κτιρίου του νοσοκοµείου που
εγκαινιάστηκε το 2014; Υπάρχει πρόθεση για διάθεση του σε ιατρικές
κλινικές και τµήµατα του νοσοκοµείου;

-

Τα προβλεφθέντα οικονοµικά κονδύλια για το οικονοµικό έτος 2018
επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκοµείου Ευαγγελισµός;
Εάν όχι, προτίθεστε να προβείτε σε έκτακτη επιχορήγηση όπως συνέβη
τα δύο προηγούµενα έτη;

-

Ποιο το ύψος της επιχορήγησης του νοσοκοµείου για τη νοσηλεία
ανασφάλιστων πολιτών; Παρακαλώ όπως παρασχεθούν τα σχετικά
µεγέθη από το 2015 και εντεύθεν.
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