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Δάλ ρνξεγεζνύλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ζην Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό σο νθείιεη ε
θπβέξλεζε έθιεηζαλ ηα Ννζνθνκεία


Λιγοςτό, κουραςμζνο με ςθμαντικά προβλιματα υγείασ και άριςτα εκπαιδευμζνο το
Νοςθλευτικό προςωπικό
35% οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ



Οφείλονται 800.000 ΡΕΠΟ – ΑΔΕΙΕ περαςμζνων ετϊν.



Εάν χορθγθκοφν τα ρεπό ςτο Νοςθλευτικό προςωπικό κα λείψουν 4.500 για ζνα ζτοσ.
Διπλάςιοι από τισ προςλιψεισ τθσ κυβζρνθςθσ



Σουλάχιςτον 200.000 θμζρεσ κατ’ ζτοσ είναι οι εγκεκριμζνεσ αναρρωτικζσ άδειεσ



4.500 αντιμετωπίηουν διαπιςτωμζνα προβλιματα υγείασ. Πάνω από τθν 25ετία
εμφανίηουν ςθμαντικά μυοςκελετικά προβλιματα



Σρίτο Πάςχα μζςα. 1 Νοςθλευτισ για 40 Αςκενείσ. τρζχουν πανικόβλθτοι. Ζνασ από τουσ
λόγουσ που κερίηουν οι Νοςοκομειακζσ Λοιμϊξεισ.



1.500 Νοςθλευτζσ αποςπαςμζνοι ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, γραφεία Βουλευτϊν ι τισ ΤΠΕ



Οι Νοςθλευτζσ δεν είναι ενταγμζνοι ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα, παρ’ ότι
μετά τα 25 ζτθ υπθρεςίασ αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ



Εξοντωτικά κυκλικά ωράρια



4.500 ζχουν δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ λόγω αναπθρίασ



7.000 ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ



1000 υπάλλθλοι κατ’ ζτοσ Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ, απουςιάηουν με άδεια μθτρότθτασ
(τοκετοφ – λοχείασ) και άδεια ανατροφισ παιδιοφ (πατζρεσ – μθτζρεσ)

1



5.000 αιτιςεισ εκκρεμοφν για απαλλαγι από κυκλικά ωράρια ι βαριζσ εργαςίεσ λόγω
οικογενειακϊν προβλθμάτων ι προβλθμάτων υγείασ



Ψζματα – ψζματα – ψζματα



τθλεπροςλιψεισ

Σα ηειεπηαία επηά ρξόληα έρνπλ απνδεθαηηζηεί ηα Ννζνθνκεία από Ννζειεπηηθό
πξνζσπηθό. Από ηα Ννζνθνκεία απνρώξεζαλ ζπλνιηθά 25.000 εξγαδόκελνη θαη έρνπλ
πξνζιεθζεί κόλν 700.
Γελ ηεξήζεθαλ θαλ νη κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο γηα θάζε πέληε απνρσξήζεηο κνλίκσλ
ππαιιήισλ ησλ Ννζνθνκείσλ κηα πξόζιεςε. Δπί ησλ εκεξώλ ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ην
πξνζσπηθό ησλ Ννζνθνκείσλ κεηώζεθε θαηά 7.500 κόληκνπο ππαιιήινπο. Πξνζιήθζεθαλ
κόλν 700 κόληκνη, 2.000 ππάιιεινη κε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα stage θαη 500 ππάιιεινη
επηθνπξηθό πξνζσπηθό. Δμ’ απηώλ ππάιιεινη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο είλαη 1.200.
35% είλαη νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ζηα
Γεκόζηα Ννζνθνκεία.
ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ ΑΝΑ ΤΠΔ
1ε ΤΠΔ
Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

469

275

ΣΔ

6138

4580

ΓΔ

3603

2500

ΤΔ

2045

890

ΤΝΟΛΟ

12.255

8.245

Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

300

202

ΣΔ

3014

2200

ΓΔ

2684

1602

ΤΔ

1381

540

ΤΝΟΛΟ

7.379

4.544

2ε ΤΠΔ

[2]

3ε ΤΠΔ
Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

72

27

ΣΔ

2122

1280

ΓΔ

1406

750

ΤΔ

641

230

ΤΝΟΛΟ

4.251

2.287

Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

159

85

ΣΔ

2949

2280

ΓΔ

2219

1570

ΤΔ

744

300

ΤΝΟΛΟ

6.071

4.235

Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

146

75

ΣΔ

1895

1406

ΓΔ

1306

810

ΤΔ

682

330

ΤΝΟΛΟ

4.029

2.621

Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

206

115

ΣΔ

3396

2480

ΓΔ

2825

1920

ΤΔ

1207

571

ΤΝΟΛΟ

7.634

5.086

4ε ΤΠΔ

5ε ΤΠΔ

6ε ΤΠΔ
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7ε ΤΠΔ
Οξγαληθέο ζέζεηο

ππεξεηνύληεο

ΠΔ

90

40

ΣΔ

1608

1140

ΓΔ

1034

604

ΤΔ

468

202

ΤΝΟΛΟ

3.200

1.986

ε 44.819 νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ ησλ Ννζνθνκείσλ
ππεξεηνύλ 29.004. 35% είλαη νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο.
Σν ζύλνιν ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ είλαη: ΠΔ 1442 – ΣΔ 21095 – ΓΔ 15077 – ΤΔ
7168. Σν ζύλνιν ησλ ππεξεηνύλησλ είλαη: ΠΔ 819 – ΣΔ 15366 – ΓΔ 9756 – ΤΔ 3063.
Τπεξεηνύλ επίζεο 1.200 ππάιιεινη Δπηθνπξηθνί θαη Πξνγξάκκαηα STAGE.
Σν Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό εξγάδεηαη ζε ζπλζήθεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο.
Κνπξειόραξην γίλνληαη νη λόκνη ζηα σξάξηα ηνπ πξνζσπηθνύ. Γελ ηεξείηαη ζε θαλέλα
Ννζνθνκείν ε εξγαηηθή Ννκνζεζία, ν ππαιιειηθόο θώδηθαο, νη θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ
θπξώζεθαλ κε ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ ζηα ΩΡΑΡΙΑ ΔΡΓΑΙΑ πνπ νξίδνπλ δύν
ξεπό ηελ εβδνκάδα, κία λύθηα ηελ εβδνκάδα, 12σξε αλάπαπζε κεηαμύ δύν βαξδηώλ,
ρνξήγεζε θαλνληθήο άδεηαο 25-30 εκεξώλ θαη’ έηνο θαη ρνξήγεζε ησλ αξγηώλ κέζα
ζηελ επόκελε εβδνκάδα.
Λόγσ ησλ κεγάισλ ειιείςεσλ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ νύηε ιόγνο γηα ηήξεζε
ηεο πθηζηάκελεο Ννκνζεζίαο ζηα σξάξηα εξγαζίαο.
Δξγάδνληαη πνιιέο θνξέο έλα κήλα ζεξί ρσξίο ξεπό, εηδηθά ην θαινθαίξη θαη ηηο
ενξηέο γηα λα δνζεί άδεηα ή ξεπό ζε ειάρηζηνπο Ννζειεπηέο. Δξγάδνληαη πάλσ από 10 λύθηεο
ην κήλα θαη όιεο ηηο αξγίεο. Γηα ηξίην ζπλερηδόκελν ρξόλν ενξηέο Πάζρα ήηαλ βάξδηα ζηα
Ννζνθνκεία θαη κάιηζηα λύθηα ή απόγεπκα!!!
Οθείινληαη δεθάδεο ξεπό θαη θαλνληθέο άδεηεο από ην έηνο 2013. Λόγσ ηεο
εληαηηθνπνίεζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο ππάξρνπλ πηζαλόηεηεο ζθάικαηνο θαηά
ηελ Ννζειεπηηθή θξνληίδα, θαζόηη ε θάζε βάξδηα θαιύπηεηαη κε 1 Ννζειεπηή ζε θιηληθέο
ησλ 40 Αζζελώλ. Γηαζσιελσκέλνη Αζζελείο βξίζθνληαη ζε ζαιάκνπο Ννζειείαο ή
ξάληδα θαη ν έλαο Ννζειεπηήο βάξδηαο καδί κε ηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα ησλ
Ννζειεπόκελσλ, παξαθνινπζεί ζηελά ηνπο ελ ιόγσ Αζζελείο.
Σν Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό είλαη γεξαζκέλν.
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Ο κέζνο όξνο ππεξεζίαο ηνπ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ είλαη 25 έηε. Οη
Ννζειεπηέο ιόγσ ησλ κεδεληθώλ πξνζιήςεσλ ηελ ηειεπηαία 7εηία αληηκεησπίδνπλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγείαο δηαπηζησκέλα από πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. Γελ ππάξρεη όκσο
δπλαηόηεηα ζηηο Γηεπζύλζεηο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο λα απαιιάμνπλ ην ελ ιόγσ
Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό από βαξηέο Ννζειεπηηθέο εξγαζίεο ή βαξηέο βνεζεηηθέο
εξγαζίεο ην ΤΔ Βνεζεηηθό Τγεηνλνκηθό πξνζσπηθό. Ούηε ιόγνο θπζηθά γηα δπλαηόηεηα
απαιιαγήο από ηα θπθιηθά σξάξηα (απόγεπκα – λύθηα).
Ννζειεπηέο δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά Γεπηεξνβάζκησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ
ηα νπνία βεβαηώλνπλ όηη δελ επηηξέπεηαη γηα ιόγνπο πγείαο λα θάλνπλ θπθιηθό σξάξην ή
βαξηέο εξγαζίεο θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα απαιιαγήο.
Σν 15% (4.500) ησλ ππαιιήισλ Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά
Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ κε πξνβιήκαηα πγείαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςηλ, κε κεγάιν
θίλδπλν γηα επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ηνπο, αιιά θαη απμεκέλεο πηζαλόηεηαο ιάζνπο ιόγσ ηεο
θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο. Σξαπκαηηνθνξείο ειηθησκέλνη 60 – 65 εηώλ άλδξεο –
γπλαίθεο, ηξαπκαηηνθνξείο

κε πηζηνπνηεηηθά αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67% θνπβαιάλε

θαξόηζηα θαη θνξεία.
Σν Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό ζε πνιύ κεγάιν αξηζκό κεηά ηελ 25εηία
αληηκεησπίδεη ζνβαξά κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο.
Πνιιέο θνξέο ζηα ΣΔΠ ζπλαληάο ηνλ έλαλ θαη κνλαδηθό Σξαπκαηηνθνξέα λα
θνπβαιάεη δύν θνξεία θαη λα θάλεη ζιάινκ ζηηο θιηληθέο αλάκεζα από ξάληδα γηα λα
παξαδώζεη ηνπο Αζζελείο πξνο εηζαγσγή.
Ννζειεπηέο κε 80% αλαπεξία ή 30 ρξόληα πξνϋπεξεζίαο θαη πξνβιήκαηα πγείαο δελ
απαιιάζζνληαη από ην θπθιηθό σξάξην ιόγσ ησλ ηξαγηθώλ ειιείςεσλ πξνζσπηθνύ.
Δθθξεκνύλ 5.000 αηηήκαηα ππαιιήισλ Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζηώλ κε δηαπηζησκέλα
πξνβιήκαηα πγείαο ή νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα γηα απαιιαγή από ηηο βάξδηεο θαη νη νπνίνη
δελ εμππεξεηνύληαη. Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό κε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (ζύδπγν ή
παηδηά κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%) θάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 λύθηεο ην κήλα, επεηδή δελ βγαίλεη
ην πξόγξακκα ππεξεζίαο.
Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο δνπιεύνπλ αξθεηέο λύθηεο αλ
θαη δελ έρνπλ θάπνηνλ λα θξνληίζεη ην παηδί ηνπο.
Αξθεηνί ππάιιεινη ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο ιόγσ νηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ,
απειιάγεζαλ από ηηο βάξδηεο κε απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ
επηζηξέθνπλ ζην θπθιηθό σξάξην.
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1 Ννζειεπηήο γηα 40 Αζζελείο ζηε βάξδηα ζε θάζε θιηληθή ρσξίο λα δηαζέηεη ηα
απαξαίηεηα κέζα. Σξέρεη παληθόβιεηνο από Αζζελή ζε Αζζελή. Πνπ λα πξνιάβεη λα πάξεη
κέηξα αληηζεςίαο από Αζζελή ζε Αζζελή. Σαπηόρξνλα δελ ππάξρνπλ γάληηα, ζαπνύληα,
απνιπκαληηθά πγξά.
Τπάξρεη κεγάιε έιιεηςε ΤΔ Βνεζεηηθνύ Τγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ κε
απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη επαξθήο θαζαξηόηεηα ζηα θνκνδίλα, ηα θξεβάηηα ησλ
Αζζελώλ.
Δίλαη νη ιόγνη πνπ ζεξίδνπλ νη Ννζνθνκεηαθέο Λνηκώμεηο.
4.500 Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο θαη κπνξεί λα
ιάβεη ζύληαμε αλαπεξίαο. Παξά ηαύηα ζπλερίδνπλ λα δνπιεύνπλ βάξδηεο ρσξίο
ζηακαηεκό. Πνιινί εμ’ απηώλ ιείπνπλ ζε καθξνρξόληεο άδεηο Αζζέλεηαο.
7.000 ππάιιεινη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό
δηθαίσκα θαη κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ όπνηε ζέινπλ.
Δάλ ζπληαμηνδνηεζνύλ ηα Ννζνθνκεία βάδνπλ ινπθέην.
800.000 ξεπό θαη άδεηεο (θαλνληθέο, εηδηθέο πεξαζκέλσλ εηώλ θ.α.) νθείινπλ ηα
Ννζνθνκεία ζην ζύλνιν ησλ ππαιιήισλ ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ
1. Γ.Ν. Βενιηζλειο Κριτθσ χρωςτοφμενα ρεπό και άδειεσ είναι 6.000
2. Ψ.Ν. Τρίπολθσ, τα οφειλόμενα ρεπό και οι άδειεσ είναι 11.266
3. Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 9.400 είναι τα χρωςτοφμενα ρεπό και το υπόλοιπο των
κανονικών αδειών
4. Γ.Ν. Διδυμοτείχου οφείλονται 5.000 ρεπό και 2.000 υπόλοιπο κανονικών αδειών του
ζτουσ 2016
5. Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 7.000 χρωςτοφμενα ρεπό
6. Γ.Ν. Κζρκυρασ οφείλονται κανονικζσ άδειεσ από το ζτοσ 2014

Σνπιάρηζηνλ 200.000 εκέξεο είλαη νη εγθεθξηκέλεο αλαξξσηηθέο άδεηεο θαη’ έηνο.
Δάλ ρνξεγεζνύλ εληόο ελόο έηνπο ηα ρξσζηνύκελα ξεπό θαη νη άδεηεο ζην
πξνζσπηθό Ννζειεπηηθώλ Τπεξεζίώλ ησλ Ννζνθνκείσλ ζα κεησζεί θαηά 5.000 γηα έλα
νιόθιεξν ρξόλν. Πνιύ πεξηζζόηεξνη από ην ζύλνιν ησλ πξνζιήςεσλ πνπ έθαλε ε
θπβέξλεζε κε ζπκβάζεηο ελόο έηνπο (επηθνπξηθό, stage).
1000 Τπάιιεινη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο απνπζηάδνπλ ζε άδεηαο κεηξόηεηαο
(ηνθεηνύ – ινρείαο) ή αλαηξνθήο παηδηνύ (παηέξεο – κεηέξεο).
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1.500 Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ εκθαλίδνληαη

σο ππεξεηνύληεο ζηα

Ννζνθνκεία είλαη απνζπαζκέλνη ζε άιιεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, ζε γξαθεία βνπιεπηώλ θαη
ηηο ΤΠΔ (ξνπζθέηηα).
Σν Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό εξγάδεηαη ρσξίο λα ππάξρεη θαζεθνληνιόγην. Γελ
ηεξνύληαη ζην ειάρηζην ηα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα.
Σα θάλνπλ όια. Κάλνπλ ηα πάληα.
Δίλαη άξηζηνη επαγγεικαηίεο θαη δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εμέιημεο, παξ’
όηη δηαζέηνπλ ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα.
15.000

ππάιιεινη

Ννζειεπηηθήο

Τπεξεζίαο

δηαζέηνπλ

κεηαπηπρηαθό

ή

ζπνπδάδνπλ ζε Παλεπηζηήκηα.
Ννζειεπηέο θάλνπλ γεληθέο εθεκεξίεο, ηίζνληαη ππεύζπλνη γηα ηελ ιεηηνπξγία
νιόθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ απόγεπκα θαη λύθηα κε ΜΗΓΔΝ ακνηβή. Δξγάδνληαη θπθιηθά
σξάξηα, λύθηα, αξγίεο, βάξδηεο θαη ε ακνηβή ηνπο είλαη 100 επξώ ν κήλαο, θαζόηη ηα
λπθηεξηλά θαη νη αξγίεο έρνπλ ππνζηεί πεξηθνπέο θαηά 50% ζηα ρξόληα ησλ Μλεκνλίσλ.
Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα εκθαλίζεη σο επίηεπγκα ηελ επαλαθνξά ηεο ακνηβήο ησλ
λπθηεξηλώλ ζην ύςνο πνπ ηελ παξέιαβαλ (Ν. 4024/2011). Ο κηζζόο είλαη πεηζνθνκκέλνο
θαηά 40% θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Μλεκνληαθώλ εηώλ. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζόο είλαη 900
επξώ θαη ηνπ ΤΔ Βνεζεηηθνύ Τγεηνλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ είλαη 650 επξώ.
Καη όκσο πξνβιέπεηαη ε πεξηθνπή ηνπ Δπηδόκαηνο Δπηθίλδπλεο θαη Αλζπγηεηλήο
Δξγαζίαο (150 επξώ ην κήλα) εληόο ηνπ έηνπο 2017, ην νπνίν επίδνκα ζπκπιεξώλεη ηνλ
πεληρξό κεληαίν κηζζό.
Λόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ε θπβέξλεζε δελ εθδίδεη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε
ρνξήγεζεο ηεο Δηδηθήο άδεηαο 10 εκεξώλ θαη’ έηνο ζην Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ
εξγάδεηαη ζηηο εηδηθέο κνλάδεο λνζειείαο. Αλ είλαη δπλαηόλ!!!
Σν Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό δελ είλαη εληαγκέλν ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά
Δπαγγέικαηα παξόηη ην επάγγεικα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ΒΑΔ. Παξ’ όηη γλσξίδνπλ
όηη κεηά ηελ 25εηία ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ είλαη κεγάια.
Πσο είλαη δπλαηόλ ην Ννζειεπηηθό Πξνζσπηθό λα αληέρεη λα εξγάδεηαη 67 εηώλ
κε ζνβαξά κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ απεθόκηζε από ηελ εξγαζία θαη λα
πξνζθέξεη αζθαιείο ππεξεζίεο.
Γελ πάεη άιιν απηή ε θαηάζηαζε. Φέκαηα – ςέκαηα – ςέκαηα.
Σειεπξνζιήςεηο.
Δάλ ρνξεγεζνύλ ηα λόκηκα δηθαηώκαηα ζηνπο Ννζειεπηέο έθιεηζαλ ηα
Ννζνθνκεία.
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Σν Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό αγσλίδεηαη λα αιιάμεη ηελ ζήςε θαη ηελ παξαθκή ηνπ
πζηήκαηνο. Αγσλίδεηαη λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λνζειείαο.
Θα ηα θαηαθέξνπκε.
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