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Αλ. Μεϊκόπουλος: Στον Υπ. Υγείας η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για
τα πτυχία κολλεγίων
Την επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας διαβίβασε ο
βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος στον Υπουργό Παιδείας. Η επιστολή είχε
ως βασικό σημεία το καθεστώς της απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους
κατόχους τίτλων σπουδών από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια).
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία
αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ,
των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια,
Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ.Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου ποιότητας
και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους
αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δημιουργούν ήδη προβλήματα σε
επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή
που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Επιτακτική η ανάγκη
ενίσχυσης του νοσοκομείου με προσωπικό
Την επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του «Θριάσιου» με προσωπικό, επισημαίνει το Σωματείο
Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το οποίο απέστειλε σχετική επιστολή στο υπουργείο Υγείας και στον
διοικητή της 2ης ΥΠΕ.
Όπως τονίζει το Σωματείο, «η συνεχιζόμενη αύξηση των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται στο
Θριάσιο Νοσοκομείο -ήδη έφτασαν τους 44- σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των υπόλοιπων
ασθενών και της ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου επιβάλλουν την άμεση ουσιαστική ενίσχυση με
προσωπικό».
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επικίνδυνων συνθηκών νοσηλείας παθολογικών ασθενών από το
ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό της Α' Παθολογικής Κλινικής, «όπου 3 νοσηλευτές ανά βάρδια έχουν
την ευθύνη για 44 ασθενείς -πολλοί από αυτούς σε βαριά κατάσταση- σε θαλάμους της Α' και της Β'
Παθολογικής Κλινικής», σύμφωνα με το σωματείο.
Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική Κλινική, «όπου το ίδιο σχεδόν προσωπικό συνεχίζει για
29 μήνες τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές (ΩΡΛ, Ορθοπαιδική,
Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιολογική - ΜΕΚ), όπου 2 νοσηλευτές ανά βάρδια έχουν συχνά την
ευθύνη για περισσότερους από 30 παθολογικούς ή χειρουργικούς ασθενείς. Αντίστοιχα στη Μαιευτική
Κλινική εργάζονται μόνο 11 μαίες, που δεν αρκούν για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του
Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες», καταγγέλλεται.
Εκτός από τις κλινικές, «μεγάλες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όπου αν
ασθενήσει ή μετακινηθεί έστω και μία νοσηλεύτρια, είναι αδύνατη η ασφαλής στελέχωση), στην
Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού και στις ΜΕΘ του
νοσοκομείου».
«Λόγω των ελλείψεων αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων, παραμένουν
κλειστές 3 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία του 1ου ορόφου, 2 αίθουσες στο Μαιευτήριο και 3
αίθουσες στο Κέντρο Εγκαυμάτων -με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.500 ασθενείς να είναι σε πολύμηνη
αναμονή για χειρουργική επέμβαση- ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται δεκάδες μέρες ανάπαυσης και
κανονικής άδειας», τονίζει το σωματείο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι «τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς καλύπτουν
την "κίνηση" ολόκληρου του νοσοκομείου, ενώ γίνονται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού για να
καλυφθούν, με πρόχειρο τρόπο, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας».
Το σωματείο καταγγέλλει ότι «αν και παραμένουν κενές 83 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού
προσωπικού και 49 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, δεν έχει εγκριθεί ούτε το αίτημα της
διοίκησης του νοσοκομείου για πρόσληψη 5 επικουρικών νοσηλευτών και 6 επικουρικών
τραυματιοφορέων/βοηθών θαλάμου», ενώ, «αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό στο
Ακτινοδιαγνωστικό, την Αιμοδοσία και τα εργαστήρια - παραμένουν κενές 12 θέσεις χειριστών ιατρικών
συσκευών και βοηθών εργαστηρίων, 6 τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών - ενώ για την
κάλυψη των αναγκών, δεν επαρκούν οι φυσικοθεραπευτές».
Στη διοικητική υπηρεσία, δε, «οι ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους» και «η τεχνική
υπηρεσία έχει κυριολεκτικά ''αποδεκατιστεί'' λόγω της μη αναπλήρωσης των συνταξιοδοτηθέντων
εργαζομένων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου».
Σύμφωνα με το σωματείο, «οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις συνεχιζόμενες αναστολές εργασίας 25
συναδέλφων, ενώ κλινικές και τμήματα θα κινδυνέψουν με διακοπή λειτουργίας αν απολυθούν οι
συμβασιούχοι εργαζόμενοι που καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων και έχουν αποκτήσει
πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της εργασίας στις μονάδες Υγείας».
Με βάση αυτή την κατάσταση, το Σωματείο απαιτεί:
► Να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο με προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις
καταστάσεις επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ/2020 και τους καταλόγους για επικουρικό προσωπικό.
► Να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες Υγείας και Πρόνοιας.
► Να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για ΜΕΘ, που
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συστάθηκαν με το Ν. 4690/2020, τον Μάιο 2020 καθώς και οι θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και υπολοίπων
εργαζομένων που έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Υγείας από τον
Σεπτέμβριο 2020.
► Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι.
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Αναφορά Μεϊκόπουλου η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την
αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων

Με κοινοβουλευτική Αναφορά διαβίβασε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία την
Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας για το καθεστώς
απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) προς τον Υπουργό Υγείας.
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία
αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ,
των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια,
Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
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οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ. Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου ποιότητας
και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους
αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δημιουργούν ήδη προβλήματα σε
επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή
που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.
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Οργισμένοι οι φυσικοθεραπευτές: Στη Βουλή οι μεθοδεύσεις υπέρ των
κολλεγίων
Κοινωνία
Με κοινοβουλευτική Αναφορά διαβίβασε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία την
Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας για το καθεστώς
απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) προς τον Υπουργό Υγείας
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία
αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ,
των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια,
Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ. Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου ποιότητας
και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους
αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δημιουργούν ήδη προβλήματα σε
επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή
που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.
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Αναφορά Μεϊκόπουλου η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την
αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων
Με κοινοβουλευτική Αναφορά διαβίβασε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία
την Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας για το
καθεστώς απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) προς τον Υπουργό Υγείας.
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής και επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι φυσικοθεραπευτές
καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την
εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ, των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των
Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι
οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα
κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος
τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ.Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου ποιότητας
και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους
αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δημιουργούν ήδη προβλήματα σε
επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή
που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.
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Αναφορά Μεϊκόπουλου η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την
αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων
Με κοινοβουλευτική Αναφορά διαβίβασε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική
Συμμαχία την Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν.
Μαγνησίας για το καθεστώς απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους
κατόχους τίτλων σπουδών από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) προς τον
Υπουργό Υγείας.
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία
αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ,
των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια,
Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ.Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου
ποιότητας και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και
επιστημονικά τους αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων
δημιουργούν ήδη προβλήματα σε επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων
αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας,
θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας.

https://e-thessalia.gr/
Publication date: 18/07/2022 15:10
Alexa ranking (Greece): 876
link

Αναφορά Μεϊκόπουλου η διαμαρτυρία των φυσικοθεραπευτών για την
αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων
Με κοινοβουλευτική Αναφορά διαβίβασε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία
την Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειακού Τμήματος Φυσικοθεραπευτών Ν. Μαγνησίας για το
καθεστώς απευθείας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολλέγια) προς τον Υπουργό Υγείας.
Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, οι φυσικοθεραπευτές καταγγέλλουν μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία
αναγνώρισης των πτυχίων των κολλεγίων, μετά την εξίσωση με το ν. 4763/2020 της Κυβέρνησης της ΝΔ,
των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
παρόλο που ο ιδρυτικός τους ν. 3696/2008 προβλέπει ότι οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή
οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους
που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα Πανεπιστήμια,
Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ..
Προκειμένου να στηριχθεί η εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων στην οποία προχώρησε η κ. Κεραμέως,
οι φυσικοθεραπευτές κάνουν λόγο για παραποίηση της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ που αναφέρει ότι η
οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε
άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα. Επιπλέον, περιγράφονται στην Επιστολή Διαμαρτυρίας και
άλλες μεθοδεύσεις και πλάγιοι τρόποι που οδηγούν στην αναγνώριση.
Ο Αλ.Μεϊκόπουλος τόνισε ότι τα αποτελέσματα του νόμου της κ. Κεραμέως με τα αμφιβόλου ποιότητας
και χωρίς αξιολόγηση πτυχία των κολλεγίων που εξισώνουν επαγγελματικά και επιστημονικά τους
αποφοίτους τους με όσους εισήχθησαν μέσω Πανελληνίων εξετάσεων δημιουργούν ήδη προβλήματα σε
επαγγελματικούς κλάδους. Συμπλήρωσε μάλιστα, πως όσων αφορά το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή
που ανήκει στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα υγείας, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις
προστασίας της δημόσιας υγείας.
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Εργαζόμενοι Θριάσιο: Απεγνωσμένη έκκληση για ενίσχυση προσωπικού
Οι εργαζόμενοι του Θριάσιου νοσοκομείου απεύθυναν έκκληση στο Υπουργείο Υγείας για άμεση ενίσχυση
του προσωπικού, καθώς αυξάνονται επικίνδυνα οι ασθενείς με COVID-19.
Ειδικότερα, στις 16/7 οι νοσηλευόμενοι με COVID είχαν φτάσει τους 44 στο νοσοκομείο. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των υπόλοιπων ασθενών και της ασφαλούς λειτουργίας του
νοσοκομείου επιβάλλουν την άμεση ουσιαστική ενίσχυση με προσωπικό.
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κάνουν λόγο για «επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας παθολογικών
ασθενών» από το ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό της Α Παθολογικής κλινικής, όπου 3 νοσηλευτές ανά
βάρδια έχουν την ευθύνη για 44 ασθενείς - πολλοί από αυτούς σε βαριά κατάσταση - σε θαλάμους της Α
και της Β Παθολογικής κλινικής

Οι τεράστιες ελλείψεις και το εξουθενωμένο προσωπικό
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου περιγράφουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, που οδηγούν στη
εξουθένωση των γιατρών και των νοσηλευτών που έχουν επωμιστεί όλο το βάρος.
«Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική κλινική, όπου το ίδιο σχεδόν προσωπικό συνεχίζει για
29 μήνες τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές (ΩΡΛ, Ορθοπαιδική,
Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιολογική – ΜΕΚ), όπου 2 νοσηλευτές ανα βάρδια έχουν συχνά την
ευθύνη για περισσότερους από 30 παθολογικούς ή χειρουργικούς ασθενείς. Αντίστοιχα στη Μαιευτική
κλινική εργάζονται μόνο 11 μαίες, που δεν αρκούν για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του
Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες.

Εκτός από τις κλινικές, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όπου αν
ασθενήσει ή μετακινηθεί έστω και μία νοσηλεύτρια, είναι αδύνατη η ασφαλής στελέχωση), στην
Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού και στις ΜΕΘ του
νοσοκομείου.
Λόγω των ελλείψεων αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων, παραμένουν
κλειστές 3 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία του 1ου ορόφου, 2 αίθουσες στο Μαιευτήριο και 3
αίθουσες στο Κέντρο Εγκαυμάτων – με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.500 ασθενείς να είναι σε
πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση – ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται δεκάδες μέρες
ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς καλύπτουν την
«κίνηση» ολόκληρου του νοσοκομείου ενώ γίνονται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού για να καλυφθούν,
με πρόχειρο τρόπο, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και παραμένουν κενές 83 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού
και 49 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, ΔΕΝ έχει εγκριθεί ούτε το αίτημα της διοίκησης
του νοσοκομείου για πρόσληψη 5 επικουρικών νοσηλευτών και 6 επικουρικών τραυματιοφορέων/βοηθών
θαλάμου.
Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό στο Ακτινοδιαγνωστικό, την Αιμοδοσία και τα
εργαστήρια - παραμένουν κενές 12 θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών εργαστηρίων, 6
τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών - ενώ για την κάλυψη των αναγκών, δεν επαρκούν οι
φυσικοθεραπευτές.
Στην διοικητική υπηρεσία οι ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους συναδέλφους, ενώ η
τεχνική υπηρεσία έχει κυριολεκτικά «αποδεκατιστεί» λόγω της μη αναπλήρωσης των
συνταξιοδοτηθέντων εργαζομένων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του
νοσοκομείου.
Οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις συνεχιζόμενες αναστολές εργασίας 25 συναδέλφων, ενώ κλινικές και
τμήματα θα κινδυνέψουν με διακοπή λειτουργίας αν απολυθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που
καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της
εργασίας στις μονάδες υγείας».

Τα αιτήματα των εργαζομένων
Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο:
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να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις
καταστάσεις επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ/2020 και τους καταλόγους για επικουρικό
προσωπικό.
να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας
να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για ΜΕΘ, που
συστάθηκαν με το Ν. 4690/2020, τον Μάιο 2020 καθώς και οι θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και
υπολοίπων εργαζομένων που έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί
Υγείας από τον Σεπτέμβριο 2020
να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
Health ανα Tag:
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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Σ.Ε. Θριάσιου ΓΝ: «Επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του
νοσοκομείου με προσωπικό»
Δελτίο τύπου του Σωματείου Εργαζομένων του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου αναφέρει ότι η
συνεχιζόμενη αύξηση των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο – ήδη
έφτασαν τους 44 – σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των υπόλοιπων ασθενών και της ασφαλούς
λειτουργίας του νοσοκομείου επιβάλλουν την άμεση ουσιαστική ενίσχυση με προσωπικό.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επικίνδυνων συνθηκών νοσηλείας παθολογικών ασθενών από το
ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό της Α Παθολογικής κλινικής, όπου 3 νοσηλευτές ανά βάρδια έχουν την
ευθύνη για 44 ασθενείς – πολλοί από αυτούς σε βαρειά κατάσταση – σε θαλάμους της Α και της Β
Παθολογικής κλινικής.
Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική κλινική, όπου το ίδιο σχεδόν προσωπικό συνεχίζει για
29 μήνες τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές (ΩΡΛ, Ορθοπαιδική,
Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιολογική – ΜΕΚ), όπου 2 νοσηλευτές ανα βάρδια έχουν συχνά την
ευθύνη για περισσότερους από 30 παθολογικούς ή χειρουργικούς ασθενείς. Αντίστοιχα στη Μαιευτική
κλινική εργάζονται μόνο 11 μαίες, που δεν αρκούν για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του
Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες.
Εκτός από τις κλινικές, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όπου αν
ασθενήσει ή μετακινηθεί εστω και μία νοσηλεύτρια, είναι αδύνατη η ασφαλής στελέχωση), στην
Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού και στις ΜΕΘ του
νοσοκομείου.
Λόγω των ελλείψεων αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων, παραμένουν
κλειστές 3 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία του 1ου ορόφου, 2 αίθουσες στο Μαιευτήριο και 3
αίθουσες στο Κέντρο Εγκαυμάτων – με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.500 ασθενείς να είναι σε
πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση – ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται δεκάδες μέρες
ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς καλύπτουν την
«κίνηση» ολόκληρου του νοσοκομείου ενώ γίνονται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού για να καλυφθούν,
με πρόχειρο τρόπο, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και παραμένουν κενές 83 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού
και 49 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, ΔΕΝ έχει εγκριθεί ούτε το αίτημα της διοίκησης
του νοσοκομείου για πρόσληψη 5 επικουρικών νοσηλευτών και 6 επικουρικών τραυματιοφορέων/βοηθών
θαλάμου.
Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό στο Ακτινοδιαγνωστικό, την Αιμοδοσία και τα
εργαστήρια – παραμένουν κενές 12 θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών εργαστηρίων, 6
τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών – ενώ για την κάλυψη των αναγκών, δεν επαρκούν οι
φυσικοθεραπευτές.
Στην διοικητική υπηρεσία οι ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους συναδέλφους, ενώ η
τεχνική υπηρεσία έχει κυριολεκτικά «αποδεκατιστεί» λόγω της μη αναπλήρωσης των
συνταξιοδοτηθέντων εργαζομένων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του
νοσοκομείου.
Οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις συνεχιζόμενες αναστολές εργασίας 25 συναδέλφων, ενώ κλινικές και
τμήματα θα κινδυνέψουν με διακοπή λειτουργίας αν απολυθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που
καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της
εργασίας στις μονάδες υγείας.
Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:
– να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις
καταστάσεις επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ/2020 και τους καταλόγους για επικουρικό προσωπικό.
– να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας
– να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για ΜΕΘ, που
συστάθηκαν με το Ν. 4690/2020, τον Μάιο 2020 καθώς και οι θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και υπολοίπων
εργαζομένων που έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Υγείας από τον
Σεπτέμβριο 2020
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– να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Βαρδαβάκης Μανώλης
Η Γραμματέας
Φεργάδη Αννα
Tags
Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Σωματείο Εργαζομένων Θριασίου Νοσοκομείου
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Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο – Επιτακτική ανάγκη
ουσιαστικής ενίσχυσης του νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ με προσωπικό
Η συνεχιζόμενη αύξηση των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο –
ήδη έφτασαν τους 44 – σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των υπόλοιπων ασθενών και της
ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου επιβάλλουν την άμεση ουσιαστική ενίσχυση με προσωπικό.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επικίνδυνων συνθηκών νοσηλείας παθολογικών
ασθενών από το ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό της Α Παθολογικής κλινικής, όπου 3
νοσηλευτές ανα βάρδια έχουν την ευθύνη για 44 ασθενείς – πολλοί από αυτούς σε βαρειά
κατάσταση – σε θαλάμους της Α και της Β Παθολογικής κλινικής.
Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική κλινική, όπου το ίδιο σχεδόν προσωπικό
συνεχίζει για 29 μήνες τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές (ΩΡΛ,
Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιολογική – ΜΕΚ), όπου 2 νοσηλευτές ανα
βάρδια έχουν συχνά την ευθύνη για περισσότερους από 30 παθολογικούς ή χειρουργικούς
ασθενείς. Αντίστοιχα στη Μαιευτική κλινική εργάζονται μόνο 11 μαίες, που δεν αρκούν για την
ασφαλή στελέχωση της κλινικής και του Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες.
Εκτός από τις κλινικές, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
(όπου αν ασθενήσει ή μετακινηθεί εστω και μία νοσηλεύτρια, είναι αδύνατη η ασφαλής
στελέχωση), στην Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού
και στις ΜΕΘ του νοσοκομείου.
Λόγω των ελλείψεων αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων,
παραμένουν κλειστές 3 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία του 1ου ορόφου, 2 αίθουσες στο
Μαιευτήριο και 3 αίθουσες στο Κέντρο Εγκαυμάτων – με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.500
ασθενείς να είναι σε πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση – ενώ στους εργαζόμενους
οφείλονται δεκάδες μέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς
καλύπτουν την «κίνηση» ολόκληρου του νοσοκομείου ενώ γίνονται συνεχείς μετακινήσεις
προσωπικού για να καλυφθούν, με πρόχειρο τρόπο, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και παραμένουν κενές 83 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού
προσωπικού και 49 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, ΔΕΝ έχει εγκριθεί ούτε το
αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου για πρόσληψη 5 επικουρικών νοσηλευτών και 6
επικουρικών τραυματιοφορέων/βοηθών θαλάμου.
Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό στο Ακτινοδιαγνωστικό, την Αιμοδοσία
και τα εργαστήρια – παραμένουν κενές 12 θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών
εργαστηρίων, 6 τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών – ενώ για την κάλυψη των
αναγκών, δεν επαρκούν οι φυσικοθεραπευτές.
Στην διοικητική υπηρεσία οι ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους συναδέλφους,
ενώ η τεχνική υπηρεσία έχει κυριολεκτικά «αποδεκατιστεί» λόγω της μη αναπλήρωσης
των συνταξιοδοτηθέντων εργαζομένων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής
λειτουργία του νοσοκομείου.
Οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις συνεχιζόμενες αναστολές εργασίας 25 συναδέλφων, ενώ
κλινικές και τμήματα θα κινδυνέψουν με διακοπή λειτουργίας αν απολυθούν οι συμβασιούχοι
εργαζόμενοι που καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων και έχουν αποκτήσει
πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της εργασίας στις μονάδες υγείας.
Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:
► να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις
καταστάσεις επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ/2020 και τους καταλόγους για επικουρικό
προσωπικό.
► να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας
► να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για ΜΕΘ, που
συστάθηκαν με το Ν. 4690/2020, τον Μάιο 2020 καθώς και οι θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και
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υπολοίπων εργαζομένων που έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί
Υγείας από τον Σεπτέμβριο 2020
► να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
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Το σωματείο εργαζομένων του Θριάσιου στην Ελευσίνα, εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας την ενίσχυση του
νοσοκομείου με προσωπικό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων:
«Η συνεχιζόμενη αύξηση των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο – ήδη
έφτασαν τους 44 – σε συνδυασμό με τις ανάγκες περίθαλψης των υπόλοιπων ασθενών και της ασφαλούς
λειτουργίας του νοσοκομείου επιβάλλουν την άμεση ουσιαστική ενίσχυση με προσωπικό.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των επικίνδυνων συνθηκών νοσηλείας παθολογικών ασθενών από το
ανεπαρκές νοσηλευτικό προσωπικό της Α Παθολογικής κλινικής, όπου 3 νοσηλευτές ανά βάρδια έχουν την
ευθύνη για 44 ασθενείς – πολλοί από αυτούς σε βαριά κατάσταση – σε θαλάμους της Α και της Β
Παθολογικής κλινικής. Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Πνευμονολογική κλινική, όπου το ίδιο σχεδόν
προσωπικό συνεχίζει για 29 μήνες τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 αλλά και στις υπόλοιπες κλινικές
(ΩΡΛ, Ορθοπαιδική, Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιολογική – ΜΕΚ), όπου 2 νοσηλευτές ανά βάρδια
έχουν συχνά την ευθύνη για περισσότερους από 30 παθολογικούς ή χειρουργικούς ασθενείς. Αντίστοιχα
στη Μαιευτική κλινική εργάζονται μόνο 11 μαίες, που δεν αρκούν για την ασφαλή στελέχωση της κλινικής
και του Μαιευτηρίου σε όλες τις βάρδιες.
Εκτός από τις κλινικές, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όπου αν
ασθενήσει ή μετακινηθεί, έστω και μία νοσηλεύτρια, είναι αδύνατη η ασφαλής στελέχωση), στην
Αιμοδοσία, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Προσωπικού και στις ΜΕΘ του
νοσοκομείου. Λόγω των ελλείψεων αναισθησιολόγων, νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων,
παραμένουν κλειστές 3 χειρουργικές αίθουσες στα Χειρουργεία του 1 ου ορόφου, 2 αίθουσες στο
Μαιευτήριο και 3 αίθουσες στο Κέντρο Εγκαυμάτων – με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.500 ασθενείς να
είναι σε πολύμηνη αναμονή για χειρουργική επέμβαση – ενώ στους εργαζόμενους οφείλονται δεκάδες
μέρες ανάπαυσης και κανονικής άδειας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα απογεύματα και τις νύχτες μόνο ένας ή δυο τραυματιοφορείς καλύπτουν την
«κίνηση» ολόκληρου του νοσοκομείου ενώ γίνονται συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού για να καλυφθούν,
με πρόχειρο τρόπο, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και παραμένουν κενές 83 θέσεις νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού
και 49 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, ΔΕΝ έχει εγκριθεί ούτε το αίτημα της διοίκησης
του νοσοκομείου για πρόσληψη 5 επικουρικών νοσηλευτών και 6 επικουρικών τραυματιοφορέων/βοηθών
θαλάμου. Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε παραϊατρικό προσωπικό στο Ακτινοδιαγνωστικό, την
Αιμοδοσία και τα εργαστήρια – παραμένουν κενές 12 θέσεις χειριστών ιατρικών συσκευών και βοηθών
εργαστηρίων, 6 τεχνολόγων ακτινολόγων και χειριστών εφαρμοστών – ενώ για την κάλυψη των αναγκών,
δεν επαρκούν οι φυσικοθεραπευτές.
Στην διοικητική υπηρεσία οι ελλείψεις καλύπτονται προσωρινά με συμβασιούχους συναδέλφους, ενώ η
τεχνική υπηρεσία έχει κυριολεκτικά «αποδεκατιστεί» λόγω της μη αναπλήρωσης των
συνταξιοδοτηθέντων εργαζομένων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του
νοσοκομείου.

Οι ελλείψεις επιδεινώνονται από τις συνεχιζόμενες αναστολές εργασίας 25 συναδέλφων, ενώ κλινικές και
τμήματα θα κινδυνέψουν με διακοπή λειτουργίας αν απολυθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που
καλύπτουν μέρος των μεγάλων ελλείψεων και έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις της
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εργασίας στις μονάδες υγείας.
Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:
► να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες, αξιοποιώντας τις
καταστάσεις
επιλαχόντων στην προκήρυξη 6Κ/2020 και τους καταλόγους για επικουρικό προσωπικό.
► να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας
► να προκηρυχθούν και να καλυφθούν οι θέσεις νοσηλευτών και φυσικοθεραπευτών για ΜΕΘ, που
συστάθηκαν με
το Ν. 4690/2020, τον Μάιο 2020 καθώς και οι θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και υπολοίπων εργαζομένων
που
έχουν επανειλημμένα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί Υγείας από τον Σεπτέμβριο 2020
► να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι».

