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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή
Απαντώντας στην με αρ. 190/6-9-2018 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή
από το Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη σχετικά με τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, σας
πληροφορούμε τα εξής :
Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή
του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ εάν πρόκειται για θέσεις των
μονάδων υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Τα αιτήματα υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, από τις Υ.ΠΕ.
Συγκεκριμένα για το ΓΝ Αργολίδας (Ν.Μ. Ναυπλίου) προκηρύχθηκαν οι
παρακάτω θέσεις:
Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδοψυχιατρικής, μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας,
για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού των ιατρών.
Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της
δημοσίευσης.
Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β΄ Ψυχιατρικής, οι οποίες απέβησαν άγονες.
Επιπλέον, έχουν προκηρυχθεί μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας, και μία
(1) θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής, για τις οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί πρακτικά
στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΥ.
Η έγκριση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού γίνεται
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα για την κάλυψη των κενών των Νοσοκομείων,
Κέντρων Υγείας και ΠΕΔΥ.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5659/24-9-2018 έγγραφο του
Αναπληρωτή Διοικητή Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, σας γνωρίζουμε ότι:
Σχετικά με τα καταγγελλόμενα περί βίαιης επίθεσης σε εφημερεύοντα ιατρό και
προσωπικό της Μονάδας, τονίζεται ότι πρόκειται για ένα παράνομο περιστατικό
(γροθιά και υλικές φθορές) και ως τέτοιο επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί χωρίς να
προσάπτονται στο περιστατικό αυτό επιπλέον προεκτάσεις. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση
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ετέθη από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του εργαζόμενου Ιατρού, δίδοντας σαφείς και
συγκεκριμένες οδηγίες για το χειρισμό του περιστατικού, όσον αφορά την κλήση της
Αστυνομίας (η οποία προέβη σε συλλήψεις) και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διοικητής προέβη σε κατάθεσή του στο
Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, σχετικά με το επεισόδιο, στα πλαίσια συμπλήρωσης της
σχηματισθείσας Δικογραφίας και της περαιτέρω απόδοσης ευθυνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας συζήτησε το θέμα
και έλαβε απόφαση για την υποβολή μήνυσης και την έκδοση δελτίου τύπου, η οποία
πραγματοποιήθηκε. Ο Αναπληρωτής Διοικητής υπέβαλλε την μηνυτήρια αναφορά στην
Εισαγγελία Ναυπλίου. Είναι φανερό ότι η προσφυγή στα ένδικα μέσα
πραγματοποιήθηκε.
Όσον αφορά την υποτιθέμενη έλλειψη προσωπικού, στο συγκεκριμένο
περιστατικό δεν αποτυπώνεται, δεδομένου ότι μόνο στο Χειρουργικό Τμήμα μετά των
Επειγόντων είχαν οριστεί τέσσερις Ιατροί (ένας ειδικευμένος Χειρουργός ενεργό
εφημερία, ένας ειδικευμένος Χειρουργός ετοιμότητας, δύο γενικοί Ιατροί ενεργό
εφημερία). Οι πραγματικές συνθήκες, όμως, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίας,
υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και η τήρηση της εφημερίας διερευνώνται στα
πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αποκλίσεις από
την καλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας. Επίσης, ο υπάλληλος ασφαλείας
βρισκόταν στη θέση του.
Επισημαίνεται ότι, κατά τον παρόντα χρόνο είναι σε εξέλιξη (έχει προκηρυχθεί)
μία θέση Επικουρικού Χειρουργικής και μία θέση Επιμελητή Β΄ Χειρουργικής για τις
ανάγκες της Ν.Μ. Ναυπλίου.
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