
Επιτροπή	ειδικευομένων	γιατρών	Τζανείου		 	 	 22/03/21	
Θέμα:	Νοσηλεία	ασθενών	Covid	
	
		 Οι	νέοι	γιατροί	αισθανόμαστε	την	ευθύνη	να	κάνουμε	σαφές	προς	όλους	ότι	παρά	τις	
ατελείωτες	 ώρες	 δουλειάς	 γιατρών	 και	 νοσηλευτικού	 προσωπικού,	 το	 Νοσοκομείο	
αδυνατεί	 να	 καλύψει	 τις	 ανάγκες	 των	 ασθενών	 Covid,	 με	 όρους	 σύγχρονους	 και	
αξιοπρεπείς.	
	 Γνωστοποιούμε	τα	εξής:	
	

• Μετά	 την	 τελευταία	 εφημερία	 20/03/21,	 νοσηλεύονταν	 στο	 Τζάνειο	 153	 ασθενείς	
Covid	σε	απλές	κλίνες,	προϊόν	μετατροπής	από	άλλες	κλινικές.	Ακόμα	και		στη	Βραχεία	
Νοσηλεία	του	Τμήματος	Επειγόντων	νοσηλεύτηκαν	6	ασθενείς.		
Σε	 καθημερινή	 βάση	 βαρέως	 πάσχοντες	 διασωληνωμένοι	 ασθενείς	 νοσηλεύονται	 σε	
κοινούς	 θαλάμους	 και	 σε	 πρόχειρους	 αναπνευστήρες,	 συχνά	 με	 γιατρούς	 άσχετων	
ειδικοτήτων,		οι	οποίοι	ουσιαστικά	αργοπεθαίνουν	χωρίς	την	κατάλληλη	υποστήριξη,	
αναμένοντας	μια	κλίνη	ΜΕΘ	
Στην	αναμονή	αυτή,	αρκετοί	ασθενείς	ήδη	έχασαν	τη	ζωή	τους	στο	Τζάνειο.	
Τα	 λόγια	 της	 Διοίκησης	 ότι	 θα	 υπάρξει	 όριο	 στον	 αριθμό	 ασθενών,	 λόγω	 έλλειψης	
προσωπικού	 και	 υποδομών,	 πρώτα	 110,	 μετά	 130	 κτλ.	 αποδείχθηκαν	 «έπεα	
πτερόεντα»	 	
Το	 Νοσοκομείο	 μετατρέπεται	 ουσιαστικά	 σε	 μια	 πρόχειρη	 	 «αποθήκη»	
ασθενών.	 Ήδη	 για	 την	 εφημερία	 24/03/21	 υπάρχει	 σχέδιο	 για	 ανάπτυξη	
ράντζων	στα	τμήματα	Covid.	

	
• Τα	 Τμήματα	 Covid	 είναι	 έργο	 που	 έχουν	 επωμιστεί	 δυσανάλογα	 οι	 ειδικευόμενοι	

γιατροί,	που	με	φιλότιμο	και	αίσθημα	ευθύνης	έχουν	διαθέσει	εαυτόν	στις	ανάγκες	της	
μάχης	ενάντια	στην	πανδημία.		
Στο	 πλάι	 τους	 επιμελητές	 Β'	 από	 διάφορες	 ειδικότητες	 (	 νευρολόγοι,	
γαστρεντερολόγοι,	 νεφρολόγοι	 κοκ.),	 προστρέχουν	 στην	 κάλυψη	 των	 κενών	 σε	
εξειδικευμένους	 συναδέλφους.	 Σε	 ένα	 χαώδες	 πρόγραμμα	 εφημέρευσης,	 1	 ή	 2	
ειδικευόμενοι	στη	βάρδια	καλύπτουν	τμήματα	τουλάχιστον	30	ασθενών,	συχνά	και	με	
διασωληνωμένους.	Προφανώς,	προλαβαίνουν	να	διεκπεραιώσουν	τις	βασικές	και	μόνο	
εργασίες	του	Τμήματος.	
Νοσηλευτές	 από	 κάθε	 Τμήμα	 (από	 την	 αποστείρωση	 μέχρι	 το	 χειρουργείο),	
μετακινούνται	 καθημερινά	 στις	 κλίνες	 Covid,	 χωρίς	 να	 επαρκούν	 σε	 αριθμό	 και	
εκπαίδευση.	
Σε	αυτά	τα	πλαίσια,	ας	γίνει	ξεκάθαρο	ότι	όποια	ζωή	κερδίζεται,	κερδίζεται	από	
εμάς,	 γιατρούς	 και	 νοσηλευτές,	 μέσα	 σε	 συνθήκες	 εξοντωτικής	 εργασίας	 και	
σοβαρής	υλικοτεχνικής	ανεπάρκειας.		
Δεν	 πρόκειται,	 όμως,	 να	 γίνουμε	 συνένοχοι	 μπροστά	 σε	 μια	 διαχείριση	 της	
πανδημίας,	που	ζυγίζει	κάθε	μέρα	κόστος	και	ανθρώπινες	ζωές.	

	
• Προς	μεγάλη	μας	αγανάκτηση,	η	περίφημη	συμβολή	του	ιδιωτικού	τομέα	Υγείας,	είναι	

να	 δέχεται	 ασθενείς	 που	 είναι	 ουσιαστικά	 για	 εξιτήριο	 και	 μάλιστα	 έναντι	 αδράς	
αμοιβής.	Ενώ,	δε,	το	σχέδιο	για	μετακίνηση	ειδικευομένων	από	τα	ήδη	«στενάζοντα»	
δημόσια	νοσοκομεία	προς	τα	ιδιωτικά	θεραπευτήρια,	είναι	τουλάχιστον		προκλητικό.		

	
Εδώ	και	τώρα	πρέπει:	
-	 Να	 καλυφθούν	 άμεσα	 οι	 κενές	 θέσεις	 ειδικευομένων	 Παθολογίας.	 Ήδη	 «λιμνάζουν»	 στις	
λίστες	 αναμονής	 9	 ειδικευόμενοι	 (7	 υποδιορισμό	 και	 2	 σε	 αναμονή),	 ενώ	 οι	 κενές	 θέσεις	
ξεπερνούν	τις	10.	
-	 Να	 καλυφθούν	 με	 ταχείες	 διαδικασίες	 οι	 αναγκαίες	 μόνιμες	 θέσεις	 των	 επιμελητών	 Β΄	
Παθολογίας,	 με	 τους	 επιλαχόντες	 των	 προκηρύξεων	 που	 έχουν	 ήδη	 ολοκληρωθεί.	
Τουλάχιστον	2	είναι	αναγκαίοι	σε	κάθε	Παθολογική	Κλινική.	
-	 Να	 επιταχθεί	 πραγματικά	 ο	 ιδιωτικός	 τομέας	 Υγείας	 για	 να	 ενταχθεί	 σε	 ενιαίο	 σχέδιο	
αντιμετώπισης	 της	 πανδημίας,	 με	 προτεραιότητα	 στις	 κλίνες	 ΜΕΘ.	 	 Για	 πόσο	 ακόμα	 θα	
ανεχθούμε	να	πεθαίνουν	διασωληνωμένοι	ασθενείς	αβοήθητοι	σε	απλές	κλίνες;	



	
	
	


