
        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Θέµα: Σοβαρές ελλείψεις Νοσηλευτικού προσωπικού και προτάσεις για την 

εύρυθµη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Έβρου, φορέας 

Αλεξανδρούπολης 

Αξιότιµε Κύριε υπουργέ, 

 Όπως γνωρίζετε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης είναι το µοναδικό 

τριτοβάθµιο Νοσοκοµείο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και 

αποτελεί σηµείο αναφοράς, καθώς  παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους της  

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και όχι µόνο. Στο νοσοκοµείο, εκτός των 

βασικών κλινικών, λειτουργούν ογκολογική, νευροχειρουργική, αγγειοχειρουργική και 

καρδιοχειρουργική κλινική, οι οποίες προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες υγείας. 

Από την ηµέρα µετεγκατάστασης από το παλαιό νοσοκοµείο στις σηµερινές 

εγκαταστάσεις, η στελέχωση του Νοσοκοµείου µε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό µέχρι 

και σήµερα έχει φθίνουσα πορεία, ενώ ο όγκος των εξυπηρετούµενων πολιτών αύξουσα. Το 

πρόβληµα έχει οξυνθεί µε την οικονοµική κρίση και την υπογραφή των µνηµονίων, τα οποία 

οδήγησαν στην αποχώρηση πολλών επαγγελµατιών υγείας από το σύστηµα υγείας λόγω 

συνταξιοδότησης, αλλά και στην αυξηµένη προσέλευση στο ΕΣΥ ασθενών χαµηλού και µέσου 

εισοδήµατος, οι οποίοι παλαιότερα µπορούσαν και απευθυνόταν στον ιδιωτικό τοµέα. 
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Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης, 

έκτος του ότι ήταν ήδη υποστελεχωµένη, όταν έγινε η µετεγκατάσταση το 2002 στο νέο κτίριο 

(δυναµικότητας 684 κλινών), έκτοτε έχει απολέσει επιπλέον 20%  του ανθρώπινου δυναµικού 

της. Η µη αντικατάστασή του µε τις απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού έχει 

επιδεινώσει το πρόβληµα. Έχουµε φτάσει πλέον σε µη ανεκτά επίπεδα στελέχωσης και εάν δεν 

δοθούν άµεσα λύσεις, πιθανότατα θα υπάρξουν προβλήµατα εύρυθµης και ασφαλούς 

λειτουργίας του οργανισµού. 

Συγκεκριµένα θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεση µας, στη Νοσηλευτική υπηρεσία 

υπηρετούν 510 εργαζόµενοι, όλων των κλάδων (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε, και Υ.Ε) και ειδικοτήτων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ανεπτυγµένες κλίνες του νοσοκοµείου, που είναι 524 και τους 

αποδεκτούς δείκτες στελέχωσης, (1,91 ανά θέση για τις Μονάδες εντατικής θεραπείας και 1,82 

για τα υπόλοιπα νοσηλευτικά τµήµατα), η νοσηλευτική υπηρεσία θα έπρεπε να αριθµεί 740 

άτοµα νοσηλευτικό προσωπικό (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε ), χωρίς να προσµετράτε το  προσωπικό 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νοσοκόµοι, τραυµατιοφορείς, κ.τ.λ).   

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό το µέγεθος του προβλήµατος, της υποστελέχωσης της 

νοσηλευτικής υπηρεσίας, το οποίο µεταφράζεται, σε 8303 χρωστούµενες ήµερες άδειας 

και 4298 ηµέρες χρωστούµενων ρεπό. Οι εργαζόµενοι προκείµενου να µην δηµιουργηθεί 

πρόβληµα στην εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του νοσοκοµείου, αναγκάζονται να 

δουλεύουν µε ένα ρεπό  την εβδοµάδα, διπλοβάρδιες (απόγευµα και την εποµένη πρωί-νύκτα) 

χωρίς επαρκή ανάπαυση, µη τηρώντας την νοµοθεσία που επιβάλει δωδεκάωρη ανάπαυση 

µεταξύ των βαρδιών. Δυστυχώς, οι εργαζόµενοι νοσηλευτές δεν µπορούν να συνεχίζουν να 

εργάζονται  υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς η επαγγελµατική εξουθένωση είναι πλέον προ των 

πυλών εάν δεν είναι ήδη παρούσα. 

Προκείµενου να βοηθήσουµε στην επίλυση του προβλήµατος προτείνονται τα 

παρακάτω: 

• Άµεση ενίσχυση της νοσηλευτικής υπηρεσίας µε το απαραίτητο µόνιµο 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

•  Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έως ότου διεκπεραιωθούν οι µόνιµες 

προσλήψεις. 



• Άµεση λειτουργία του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία (αυτόνοµο τµήµα), που αυτοµάτως συνεπάγεται λιγότερες 

εισαγωγές, αποσυµφόρηση των κλινικών, αλλά και λιγότερες εξετάσεις και 

φυσικά κόστος. 

• Συγχώνευση οµοειδών κλινικών λαµβάνοντας υπόψη τους δείκτες πληρότητας. 

Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αποδοτική κλινική 

θεωρείται αυτή, που εµφανίζει πληρότητα άνω του 75%. Η συγχώνευση των 

οµοειδών κλινικών αναµένεται να αποφέρει εξοικονόµηση νοσηλευτικού 

προσωπικού, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, αλλά κυρίως την δυνατότητα χορήγησης χρωστούµενων αδειών και 

ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Επισηµαίνεται ότι στο νοσοκοµείο µε 524 

ανεπτυγµένες κλίνες λειτουργούν 51 τµήµατα, ενώ σε αντίστοιχα 

τριτοβάθµια νοσοκοµεία τα λειτουργούντα τµήµατα είναι πολύ λιγότερα.  

Πεποίθησή µας αποτελεί η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και η διασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου υγείας των συµπολιτών µας. 

Η υποβάθµιση των δοµών δεν αποτελεί λύση σε συνθήκες κρίσης. Λύση αποτελεί η 

αναβάθµιση και η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασµό µε την  

αποτελεσµατικότερη οργάνωσή τους. 

Παρακαλούµε όπως επιληφθείτε τις απαραίτητες ενέργειες για άµεση επίλυση του  

προβλήµατος. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και συνεργασία  

Με τιµή  

                 Για το Δ.Σ 

     Ο Πρόεδρος         

 

Γεώργιος  Ποντισίδης 

 

 

 

   Ο Γραµµατέας  

 

Αντώνιος  Ποντίδης  


