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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	
  
Οι Νοσηλευτές καθώς και το σύνολο των εργαζοµένων του Νοσοκοµείου
Σπάρτης βρίσκονται για µια ακόµα φορά θεατές στο αποτρόπαιο έργο της αφαίµαξης
νοσηλευτικού προσωπικού.
Καταγγέλλουµε το Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Κατσίβελα διότι µε µια
αιφνιδιαστική κίνηση «αποφάσισε και διέταξε» την µετακίνηση συναδέλφου σε
νοσοκοµείο όµορου νοµού. Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε µια σειρά από
ανάλογες ενέργειες, οι οποίες στη πράξη οδηγούν στην συρρίκνωση του
νοσηλευτικού προσωπικού. Παράλληλα εκθέτουν και «αδειάζουν» την νέα
Διοικήτρια του Νοσοκοµείου Σπάρτης, η οποία µόλις µια ηµέρα πριν, σε απάντησή
της στην ίδια συνάδελφο αλλά και σε 7 ανάλογα αιτήµατα µετακίνησης προσωπικού
σε άλλα νοσοκοµεία, παρέπεµψε τις όποιες αποφάσεις µετά την σύσταση του νέου
Διοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Λακωνίας.
Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι το ενεργό προσωπικό της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αριθµεί 131 άτοµα επί 243 οργανικών θέσεων, ενώ 21
άτοµα απουσιάζουν µε µετακινήσεις και αποσπάσεις σε άλλα Νοσοκοµεία. Αν
µάλιστα στα παραπάνω προσθέσουµε τις συνταξιοδοτήσεις αλλά και τις πολύµηνες
άδειες (αναρρωτικές, µητρότητα κα) τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η
Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου Σπάρτης έχει κυριολεκτικά αποδεκατιστεί.
Αποτέλεσµα των τραγικών ελλείψεων είναι, τα νοσηλευτικά τµήµατα να λειτουργούν
µε προσωπικό ασφαλείας σχεδόν σε καθηµερινή βάση, ενώ ο αριθµός των
οφειλόµενων κανονικών αδειών του προηγούµενου έτους καθώς και των ηµερών
ανάπαυσης να αγγίζει τις 1900 µε επακόλουθο την κόπωση του υπάρχοντος
προσωπικού, τον αυξηµένο κίνδυνο λαθών καθώς και την υποβάθµιση της
απαιτούµενης νοσηλευτικής φροντίδας και της ασφάλειας των ασθενών.
Εν κατακλείδι απαιτούµε από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ την άµεση ανάκληση
της συγκεκριµένης µετακίνησης, την άµεση επιστροφή των ήδη µετακινηµένων σε
άλλα νοσοκοµεία, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού σε αντικατάσταση των
συνταξιοδοτηµένων καθώς και να µην επιτραπεί καµία άλλη µετακίνηση, απόσπαση
ή µετάταξη χωρίς να είναι αµοιβαία ή να συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι και
µάλιστα µετά από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, µε την σύµφωνη γνώµη
της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
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