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Το Πολυδύναμο και άλλα προβλήματα στην ερώτηση του Χρ. Μαντά

Απαντήσεις από τον υπουργό Υγείας για καίρια ζητήματα του νοσοκομείου «Χατζηκώστα»
ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς με ερώτηση που κατέθεσε χθες στη
βουλή. Στην ερώτησή του ο βουλευτής, επικαλείται την αφαίρεση εννέα τμημάτων και
κλινικών από τον, δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ, Οργανισμό του νοσοκομείου. Επίσης, την μείωση
των κλινών από 460 σε 350, των οργανικών θέσεων από 1392 σε 1024 με τον συνεχώς
μειούμενο αριθμό προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και τη μη πρόσληψη νέου
προσωπικού, αν και υπάρχει η δέσμευση μιας πρόσληψης έναντι πέντε αποχωρήσεων.

Ο βουλευτής ζητά, επίσης, να πληροφορηθεί για το μέλλον, την οργάνωση και την
στελέχωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολισμού και Κρίσης των
Χρηστών Ναρκωτικών, καθώς και τη μη καταβολή και τις περικοπές που έχουν σημειωθεί σε
δεδουλευμένες εφημερίες ,υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες του μη Ιατρικού προσωπικού.

Όπως αναφέρει στην ερώτηση του, στο ΦΕΚ, τεύχος Β/3286/10/12/12 όπου δημοσιεύεται ο
Οργανισμός του νοσοκομείου «Χατζηκώστα», παρατηρείται αφαίρεση ιατρικών τμημάτων
που ήδη λειτουργούν και έχουν ζητηθεί με την τελευταία απόφαση του Διοικητικού
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Συμβουλίου (13/7/2012), και συγκεκριμένα:

Α) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Παιδιατρικό, Νευρολογικό, Μονάδα ενδιάμεσης λειτουργίας
νεογνών, Πνευμονολογικό – Ρευματολογικό.

Β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Oυρολογικό

Γ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό.

Δ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Μονάδα πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας

Ε) ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Συνολικά δεν υπάρχουν στο ΦΕΚ του οργανισμού, εννέα τμήματα και κλινικές που σήμερα
λειτουργούν.

Ταυτόχρονα, ενώ ζητήθηκε η ενοποίηση του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος με το Νεοτέρων
απεικονιστικών μεθόδων και του Βιοπαθολογικού-Ανοσολογικού με το Ιστοσυμβατότητας
συνεχίζουν να προβλέπονται ως διαφορετικά και δημιουργείται τμήμα Ιατρικής φυσικής,
χωρίς να έχει ζητηθεί. Τονίζεται εδώ ότι τα ακτινολογικά μηχανήματα είναι 25ετίας, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες .

Παράλληλα στον οργανισμό του νοσοκομείου δεν περιλαμβάνεται το Πολυδύναμο Κέντρο,
μέριμνα για τον τρόπο λειτουργίας του, τον οργανισμό του και το ειδικευμένο προσωπικό.

Σε ότι αφορά στην καταβολή δεδουλευμένων του μη Ιατρικού προσωπικού, δεν έχουν
καταβληθεί οι αργίες, τα νυχτερινά και οι υπερωρίες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2012, ενώ στους φαρμακοποιούς και βιοχημικούς δεν έχουν καταβληθεί οι εφημερίες του
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Μαρτίου 2012, με ταυτόχρονες περικοπές σε ήδη δεδουλευμένες
αργίες-υπερωρίες-νυχτερινά και εφημερίες από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο του 2012.

Καταλήγοντας ο κ Μαντάς ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

-Γιατί παραλείφθηκαν από τον οργανισμό του Γ.Ν.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ οι εννέα
κλινικές και τμήματα που προαναφέρθηκαν; Υπάρχει συγκεκριμένη ευθύνη για την
δημοσίευση ενός οργανισμού που δεν συνάδει με την πραγματικότητα του Νοσοκομείου;

-Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία τροποποίησης του ήδη υπάρχοντος ΦΕΚ; Με ποιο
χρονοδιάγραμμα; Πρόκειται να «διορθωθούν» τα λάθη και οι παραλείψεις του οργανισμού
σύμφωνα και με τις προτάσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου;

-Πότε, με ποιο τρόπο, σε ποιόν οργανισμό και με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει το
Πολυδύναμο Κέντρο Απεξάρτησης;

-Πότε θα καταβληθούν στο μη Ιατρικό προσωπικό τα δεδουλευμένα Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2012 και στους φαρμακοποιούς και βιοχημικούς του Μαρτίου 2012 και τί θα
γίνει με τις περικοπές δεδουλευμένων από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2012;

-Πότε θα ληφθεί μέριμνα για την αντικατάσταση των ήδη παλαιωμένων ακτινολογικών
μηχανημάτων του Νοσοκομείου;
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