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Προς:

- Διοίκηση 7ης ΥΠΕ
-Διοίκηση Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου

Θέµα: Σχετικά µε την έλλειψη Βοηθών Θαλάµου στο ΓΝΑΝ και την µη
τοποθέτηση των προσληφθέντων επικουρικών ΥΕ σε αυτή την ειδικότητα
Η ειδικότητα των ΥΕ Βοηθών Θαλάµου είναι ιδιαίτερη σηµαντική για την
αντιµετώπιση και την πρόληψη της διασποράς των ενδονοσοκοµειακών
λοιµώξεων, αφού οι εργαζόµενοι αυτής της ειδικότητας ασχολούνται µε τον
επιµελή καθαρισµό και την απολύµανση επιφανειών και µηχανηµάτων σε όλους
τους χώρους νοσηλείας ασθενών (Θάλαµοι, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ κα). Το ΔΣ των
διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων νοµού Λασιθίου µε την 24/17-9-2019 απόφαση
του ενέκρινε οµόφωνα Εσωτερικό Κανονισµό Καθηκόντων Βοηθών Θαλάµου
Νοσηλευτικών Τµηµάτων της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου
τουΓ.Ν.Λασιθίου, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες και τα
καθήκοντα των Βοηθών Θαλάµου του ΓΝΑΝ.
Ο ρόλος των βοηθών θαλάµου απέκτησε ακόµα µεγαλύτερη σηµασία κατά την
περίοδο αντιµετώπισης της πανδηµίας, αφού στους χώρους νοσηλείας που
εκτελούν τα καθήκοντα τους προστέθηκαν το ΤΕΠ COVID, η Κλινική COVID και
η ΜΕΘ COVID όπου απαιτείται ιδιαίτερα σχολαστική απολύµανση των
επιφανειών, του ξενοδοχειακού εξοπλισµού και των µηχανηµάτων για να
αποφευχθεί η διασπορά της νόσου covid19.
Δυστυχώς στο ΓΝΑΝ µε 134 κλίνες δύναµη, ο αριθµός των Βοηθών
Θαλάµου είναι ιδιαίτερα µικρός, µόλις 5 συµβασιούχες (επικουρικές και
ΟΑΕΔ, οι δύο εκ των πέντε προσλήφθηκαν µετά την έναρξη της πανδηµίας) και
ένας µόνιµος που απασχολείται µόνο στη ΜΕΘ. Υπήρχε ακόµα µία µόνιµη
βοηθός θαλάµου η οποία µε κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ τον Μάιο του
2020 (κατά τη διάρκεια της πανδηµίας) µετατάχθηκε στη διοικητική υπηρεσία.
Έτσι 6 µόλις Βοηθοί Θαλάµου έχουν επωµιστεί το δύσκολο έργο της
σχολαστικής απολύµανσης των επιφανειών, του ξενοδοχειακού
εξοπλισµού και των µηχανηµάτων σε όλους του χώρους νοσηλείας του

νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου. Μάλιστα επειδή ο αριθµός τους δεν αρκεί για την
κάλυψη όλων βαρδιών του 24ωρου, σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως στις
νυχτερινές βάρδιες) τα καθήκοντα των Βοηθών Θαλάµου τα εκτελούν οι
νοσηλευτές - νοσηλεύτριες του νοσοκοµείου παράλληλα µε τα νοσηλευτικά τους
καθήκοντα.
Καθ΄όσον γνωρίζουµε η διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας έχει υποβάλει
γραπτά και προφορικά αιτήµατα ενίσχυσης του προσωπικού µε προσλήψεις για
τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Στις 11/2/2021 η διοίκηση του Νοσοκοµείου υπέβαλε
αίτηµα προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ για την 15 επικουρικών εργαζοµένων,
στους οποίους περιλαµβανόταν 2 κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικό Υγειονοµικό
Προσωπικό/Βοηθών Θαλάµου.
Το αίτηµα προωθήθηκε προς το Υπουργείο και εγκρίθηκε µε την
υπ.αριθµ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020
Υπουργική
Απόφαση
και
την
υπ.αριθµ.Γ4β/14633/31-3-2021 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και
Οικονοµικών, αλλά αναγκαστικά στην εγκριτική απόφαση δεν αναφέρεται
ξεχωριστά η ειδικότητα των Βοηθών Θαλάµου, αλλά η ειδικότητα ΥΕ
ΓενικώνΚαθηκόντων/Βοηθητικό Υγειονοµικό Προσωπικό Βοηθών Θαλάµου ή
Μεταφορέων Ασθενών ή Νοσοκόµων ή Νεκροτόµων-Σαβανωτών ή
Τραπεζοκόµων-Λαντζέρηδων/Φυλάκων Νυχτοφυλάκων και έτσι πρόσφατα
προσλήφθηκαν 4 επικουρικοί εργαζόµενοι µε την ειδικότητα αυτή.
Όµως τελικά, ενώ η διοίκηση είχε ζητήσει 2 επικουρικούς ΥΕ Βοηθούς
Θαλάµου, δεν τοποθέτησε κανένα από τους 4 προσληφθέντες
επικουρικούς ΥΕ στην ειδικότητα αυτή, αλλά τοποθέτησε 3 ΥΕ Γενικών
καθηκόντων στη διοίκηση και έναν τραυµατιοφορέα (άνδρας που είχε εργαστεί
και παλαιότερα ως τραυµατιοφορέας στο ΓΝΑΝ).
Αυτή είναι µια εξέλιξη αρνητική για την ενίσχυση του νοσοκοµείου µε
προσωπικό Βοηθών Θαλάµου που είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την
πρόληψη και αποφυγή της νόσου covid19 και των ενδονοσοκοµειακών
λοιµώξεων και θα θέλαµε είτε να επανεξεταστεί, είτε να βρεθεί τρόπος άµεσης
ενίσχυσης του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου
µε τουλάχιστον 2 Βοηθούς Θαλάµου(όπως είχε αναφερθεί και στο σχετικό
αίτηµα της διοίκησης το Φεβρουάριο) και σε δεύτερη φάση ενίσχυση και µε
επιπλέον Βοηθούς Θαλάµου, αφού το αντικείµενο εργασίας τους είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό και ο αριθµός τους στο ΓΝΑΝ είναι πάρα πολύ ανεπαρκής.
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