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1 Φεβρουαρίου 2019- 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΗΘΕΙ Η Ν.Υ. 

Κ. Διοικητά, κ. αναπληρωτή Διοικητά, 

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29-01-2018 με την Διεύθυνση της 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας παρόντων όλων των υποδιευθυντών, δεν οδήγησε σε αμοιβαία 

κατανόηση, καθώς προσέκρουσε στην σχετική ακαμψία της Διευθύντριας και του αναπληρωτή 

Διευθυντή να δεχθούνε ακόμα και πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις που είμαστε σε θέση να 

τεκμηριώσουμε ως σύλλογος με την συνδρομή των προϊσταμένων των τμημάτων, των Διευθυντών, 

των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων αλλά και των συνελεύσεων των τμημάτων. 

Ξεκινώντας από την λογική αφετηρία ότι οι μετακινήσεις δεν μπορεί να αποτελούνε 

αυτοσκοπό, περισσότερο δε όταν ο αυτοσκοπός αυτός συγκρούεται με την διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων και την ενίσχυση του κινήτρου απόδοσης του υπαλλήλου με 

την αναγνώριση της προσφοράς και της επαγγελματικής εμπειρίας του, ζητάμε από εσάς που έχετε 

την τελική ευθύνη υπογραφής των μετακινήσεων να προβείτε σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις . 

Ευελπιστούμε ότι ακόμη και μετά την διαφωνία μας σχετικά την μέτρηση βαρύτητας των κλινικών 

και την πληρότητα των κριτηρίων μετακίνησης, να επιθυμούμε αμοιβαία  την βελτίωση του 

υφιστάμενου πλαισίου μετακινήσεων στο οποίο ο έλεγχος αποτελεσματικότητας των 

συγκεκριμένων μετακινήσεων που θα σας αναφέρουμε μπορεί να δώσει πολύτιμο υλικό , για να 

βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Άλλωστε η πράξη είναι το τεκμήριο για την ορθότητα 

οποιουδήποτε θεωρητικού σχεδιασμού. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Στην αναισθησιολογική κλινική που αποτελεί ειδικό κλειστό τμήμα, με ειδικές απαιτήσεις 

επαγγελματικής ειδίκευσης μετακινήθηκε νοσηλεύτρια με πολυετή εμπειρία (χωρίς να το επιθυμεί) 

για να αντικατασταθεί με νοσηλευτή από τα ΤΕΠ επειδή η αναδιάρθρωση της λειτουργίας των ΤΕΠ 

δημιούργησε σύμφωνα  με την Ν.Υ. πλεονάζων προσωπικό. Εάν αυτή η αποστέρηση έμπειρης 

νοσηλεύτριας προστεθεί στην από λίγων μηνών μετακίνηση έτερης έμπειρης νοσηλεύτριας από την 

αναισθησιολογική κλινική χωρίς αντικατάσταση, μετράμε την απώλεια 2 έμπειρων νοσηλευτριών. 

                     ΠΡΟΣ: 

           ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝΙ 

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΓΝΙ 



Απώλεια σε περίοδο που αυξάνονται οι απαιτήσεις στα χειρουργεία με την ανάγκη για άνοιγμα 

νέων αιθουσών για έκτακτα περιστατικά, για  τα αγγειοχειρουργικά περιστατικά που μόλις δόθηκε 

αίθουσα αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις σε προσωπικό λόγω αύξησης των δύσκολων 

χειρουργείων καρκίνου. Λόγω και της αποδεδειγμένης προς εσάς από τον προϊστάμενο της 

αναισθησιολογικής κλινικής έλλειψης προσωπικού σε πρόσφατη συνάντησή σας, ζητάμε κυρίως 

να μην μετακινηθεί η νοσηλεύτρια και δευτερευόντως  ο νοσηλευτής από τα ΤΕΠ να αντικαταστήσει 

την από μηνών απολεσθείσα από το τμήμα νοσηλεύτρια. Και η υπάλληλος δεν θα αισθανθεί 

εκδιωγμένη και το τμήμα θα βοηθηθεί στην άμεση κάλυψη των επιτακτικών αναγκών και έτσι θα 

αποφύγουμε μια ανούσια καραμπόλα. 

Β. Στην ψυχιατρική κλινική όπου η ελάχιστη ικανοποιητική στελέχωση για να καλυφθούνε οι 

αυξημένες ανάγκες μετά το άνοιγμα της ΜΟΠ, σύμφωνα και με το τελευταίο έγγραφο του Διευθυντή 

που πλέον μπορεί να εκτιμήσει τις ανάγκες σε προσωπικό έχοντας την ΜΟΠ σε πλήρη ανάπτυξη,  

είναι 22 νοσηλευτές στην ΜΟΠ και 15 στην βραχείας νοσηλείας κλινική, έχουμε το οξύμωρο να 

μετακινείται από την ΜΟΠ νοσηλεύτρια ως πλεονάζουσα στο χειρουργικό τομέα ενώ σύμφωνα και 

με τον κανονισμό που ψήφισε πρόσφατα το ΔΣ του ΠΓΝΙ προκρίνεται η μετακίνηση εντός του 

ψυχιατρικού τομέα όταν υπάρχουν ανάγκες. Η εν λόγω νοσηλεύτρια μπορεί με την μετακίνηση της 

στην βραχείας νοσηλείας κλινική να συνεισφέρει στις αυξημένες ανάγκες της, ουσιαστικά 

αντικαθιστώντας την επικείμενη άμεσα απουσία έμπειρου νοσηλευτή λόγω άδεια πατρότητας, 

διατηρώντας τον αριθμό των νοσηλευτών στο 13. 

Επίσης μετακινείται έμπειρη νοσηλεύτρια ( χωρίς να το επιθυμεί) από την βραχείας νοσηλείας 

κλινική για να αντικατασταθεί από νοσηλεύτρια που εκτιμήθηκε ως πλεονάζουσα μετά από την  

αναδιάρθρωση της λειτουργίας των ΤΕΠ. Το αποτέλεσμα εάν προχωρήσουν οι μετακινήσεις αυτές 

θα είναι να λείψουν άμεσα 3 έμπειροι νοσηλευτές από τον ψυχιατρικό τομέα, δυσκολεύοντας πολύ 

την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών παράλληλα με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 

ψυχικά ασθενών που είναι συνυφασμένη και με την εμπειρία του προσωπικού αλλά και την επαρκή 

στελέχωσή του. Ήδη το γραφείο υποστήριξης των δικαιωμάτων των ασθενών μπορεί να σας δώσει 

μια πρώτη εικόνα για την συνθετότητα της διαχείρισης και διαφύλαξης των δικαιωμάτων των 

ψυχικά ασθενών. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία 2 έτη στην ψυχιατρική κλινική ήρθε πολυπληθές νέο 

προσωπικό και με συλλογικό κόπο εν μέσω του ανοίγματος της ΜΟΠ εκπαιδεύτηκε. Ας μην 

διαταράξουμε περαιτέρω την προσπάθεια σταθεροποίησης της λειτουργίας του ψυχιατρικού τομέα. 

Ζητάμε κατά κύριο λόγο την παραμονή των δύο νοσηλευτριών στον ψυχιατρικό τομέα και 

κατά δεύτερο λόγο την ενδυνάμωση του με την νοσηλεύτρια από το ΤΕΠ. ‘Ετσι θα επιτευχθεί η 

πραγματική στήριξη του πρώτου ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τομέα σε γενικό νοσοκομείο με 14 

παρόντες νοσηλευτές στην βραχείας νοσηλείας. Τα παραπάνω έχουν την στήριξη του τμήματος , 

της προϊσταμένης και του Διευθυντή αλλά και του προσωπικού του ψυχιατρικού τομέα. 

Και οι υπάλληλοι δεν θα αισθανθούν εκδιωγμένοι και το τμήμα θα βοηθηθεί στην άμεση 

κάλυψη των επιτακτικών αναγκών και θα αποφύγουμε μια ανούσια καραμπόλα. 

 

Γ. Στο ακτινολογικό τμήμα μετά την μεταφορά του προσωπικού στις νέες αίθουσες του 

αιμοδυναμικού έχει παραμείνει ελάχιστο προσωπικό που μπορεί να στηρίξει ειδικές κλινικές 



λειτουργίες όπως της επεμβατικής ακτινολογίας. Η πρόθεση της Ν.Υ. να μετακινήσει δύο έμπειρες 

νοσηλεύτριες  αποσπώντας τες από την στήριξη του μοναδικού επεμβατικού ακτινολόγου προκαλεί 

μεγάλη δυσχέρεια όπως προκύπτει και από το έγγραφο του αρμόδιου πιστοποιημένου γιατρού με 

τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας αλλά και της προϊσταμένης του τμήματος. Είναι επιτακτικό να 

παραμείνει στη θέση αυτή . 

Επειδή αναγνωρίζουμε την μεγάλη δυσκολία που έχει το ζήτημα των μετακινήσεων του 

προσωπικού με την συνδυαστική κάλυψη τόσων κριτηρίων δεν υποτιμούμε την προσπάθεια που 

έγινε από την Ν.Υ. Θεωρούμε όμως ότι ακριβώς αυτή η δυσκολία και πολυπλοκότητα καθιστά 

αναγκαία την ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου να μην 

τραυματίζεται η λειτουργία των τμημάτων και η εμπιστοσύνη των εργαζομένων . 

Π.χ. η αναγγελία σε ορισμένους υπαλλήλους ότι είναι αναγκαίο να μετακινηθούν επειδή 

«ήρθε η σειρά τους» είτε πρέπει να γίνεται στο σύνολο του προσωπικού (πράγμα αδύνατο λόγω 

της γενικευμένης αναστάτωσης που θα προκαλέσει) είτε πρέπει να γίνεται όταν συνδυαστικά 

υπηρετεί τον δίκαιο επιμερισμό επιβάρυνσης εργασίας μεταξύ του προσωπικού και την εύρυθμη 

λειτουργία του τμήματος. Όταν αυτό γίνεται επιλεκτικά και σε ορισμένα τμήματα χωρίς να είναι 

σαφής η στόχευση τότε το μόνο που γεννά είναι καχυποψία ως προς τους στόχους των 

μετακινήσεων πρόβλημα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον διακηρυγμένο από εσάς στόχο για 

διαφανή δίκαιο τρόπο μετακινήσεων. 

Π.χ. η βιαστική αναγγελία συνένωσης του αναισθησιολογικού και της ανάνηψης η οποία 

αποτελεί αυτοτελή μονάδα της αναισθησιολογικής κλινικής αλλά με τοποθετημένο αυτοτελές 

προσωπικό προκάλεσε τουλάχιστον περιττή αναστάτωση. Επίσης η βιαστική αναγγελία 

ανοίγματος νέων κλινών ΜΕΠΚ με τον προφορικό μάλιστα καταμερισμό θέσεων ευθύνης πριν 

ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των δεδομένων και η διαμόρφωση τελικού αξιόπιστου σχεδίου 

πέρα από την αναστάτωση προκάλεσε και προστριβές και καχυποψία . 

Με την καλόπιστη προσδοκία ότι είναι εφικτό από εσάς να δείξετε την βούληση να γίνουν οι 

ελάχιστες εξισορροπητικές αλλαγές που σας αιτούμαστε εκτιμούμε ότι αυτό θα βοηθήσει πιο 

ορθολογικά να συνεχιστεί η προσπάθεια όλων να βελτιωθεί και να εξειδικευτεί για τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του ΠΓΝΙ ο μηχανισμός μετακινήσεων με το να γίνει στοχευμένος και αποδεικτικός ότι 

εξυπηρετεί την δικαιοσύνη στον επιμερισμό επιβάρυνσης μεταξύ του προσωπικού και την εύρυθμη 

λειτουργία και κανέναν άλλον εξωϋπηρεσιακό σκοπό. 

Επιφυλασσόμαστε και για τυχών άλλες μετακινήσεις που πιθανώς να μην έχουμε ενημερωθεί 

για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 

To Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. 

 

 

 


