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Προς  Τον  Διοικητή  Του  ΨΝΑ  κ. Αθανάσιο  Κοσµόπουλο  

Την  Διευθύντρια  Της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  Του  
ΨΝΑ  κ. Βασιλική  Μούγια  

 

Θέµα: Έλλειψη  Τραπεζοκόµων  στο  ΨΝΑ  

Ο  Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων – ΕΣΥ του 
Νοµού Αττικής σχετικά µε την ανάθεση στο Νοσηλευτικό 
Προσωπικό χρέη Τραπεζοκόµου επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Ήδη µε έγγραφό µας µε Α.Π.37/30-6-2009 σας εκφράσαµε την 
αντίθεσή µας µε την παγιωµένη κατάσταση που επικρατεί στο 
νοσοκοµείο τα τελευταία χρόνια και που αφορά στην τεράστια 
έλλειψη σε τραπεζοκόµες. Αποδέκτης αυτού του προβλήµατος 
είναι το νοσηλευτικό προσωπικό όπου καθηµερινά αναλαµβάνει 
χρέη Τραπεζοκόµου και απολύτως δικαιολογηµένα 
δυσανασχετεί. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια διασφάλισης της υγιεινής, 
στο προσωπικό εστιάσεως (µάγειροι, τραπεζοκόµοι κ.α.) 
διενεργείται ειδικός υγειονοµ ικός  έλεγχος µε εργαστηριακές 
εξετάσεις (µ ικροβιολογικές, ορολογικές, παρασιτολογικές, 
ακτινογραφίες κ.α.) και τηρείται βιβλιάριο υγείας προκειµένου 
να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσώπου. Τίθεται 



ξεκάθαρα λοιπόν πρόβληµα εντιµότητας της διαδικασίας που 
εγκυµονεί κινδύνους και εκθέτει σε ρίσκο την υγιεινή  των  
ασθενών. 

Όσο έχουµε ενηµερωθεί από άλλα νοσοκοµεία πουθενά  δεν 
εµπλέκεται το νοσηλευτικό προσωπικό στα καθήκοντα της 
Τραπεζοκόµου και το συγκεκριµένο πρόβληµα που αναφέρουµε 
δεν υφίσταται. 

Επίσης µε την τακτική της ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων στο 
νοσηλευτικό προσωπικό απαξιώνεται το έργο του νοσηλευτικού 
προσωπικού και γενικότερα η νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη. 

Επιπλέον δηµ ιουργούνται προβλήµατα  συνεργασίας κάθε 
φορά που γίνεται ανάθεση στον επαγγελµατία που θα ασχοληθεί 
µε την συγκεκριµένη εργασία, µέχρι και απειλές για αναφορά. 
Υπήρχαν φορές όπου αναγκάστηκε Προϊσταµένη, µέχρι και 
Τοµεάρχισσα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας να αναλάβει χρέη 
Τραπεζοκόµου την στιγµή που υπήρχε άρνηση από το 
Νοσηλευτικό Προσωπικό. 

Επειδή λοιπόν η παραπάνω  τακτική της ανάθεσης χρέη 
Τραπεζοκόµου στο Νοσηλευτικό Προσωπικό δεν χαρακτηρίζεται 
έκτακτη αλλά χρόνια  και επειδή η σίτιση του ασθενή είναι 
σηµαντικότατη  ευθύνη για την Διοίκηση του Νοσοκοµείου 
απαιτούµε άµεσα να δοθεί λύση στο πρόβληµα και 
επιφυλασσόµαστε για κάθε νόµ ιµη ενέργεια για την διασφάλιση 
των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών αλλά και των δικαιωµάτων 
των ασθενών. 

 

 

Κοινοποίηση: Πρόεδρο  Της  Ένωσης  Νοσηλευτών  Ελλάδος  
(Ε.Ν.Ε.) κ. Δηµήτριο  Σκουτέλη  

Πρόεδρο  της  Πανελλήνιας  Συνδικαλιστικής  
Νοσηλευτικής  Οµοσπονδίας  – ΕΣΥ  
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Με  εκτίµηση  

Για  το  Διοικητικό  Συµβούλιο  του  ΣΥ.ΝΟ .ΨΥ.ΝΟ . – Ε.Σ.Υ. 
του  Νοµού  Αττικής 

Ο  Πρόεδρος  Η  Γραµµατέας 

Γεώργιος  Αβραµ ίδης  Ειρήνη  Παρή 	  


