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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 5010/23-1-2019 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Ν. Καραθανασόπουλο, Γ. Λαμπρούλη και Ν. Μωραίτη,
σχετικά με τη λειτουργία της ΜΕΘ του ΓΝ Ζακύνθου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στις αρχές Ιανουαρίου 2019 , λόγω πρωτοφανούς ατυχούς συγκυρίας, νοσηλεύονταν
στην Παθολογική Κλινική του ΓΝ Ζακύνθου ταυτόχρονα τρεις (3) ασθενείς διασωληνωμένοι,
που χρειάζονταν νοσηλεία σε ΜΕΘ.. Και οι τρεις ασθενείς νοσηλεύονταν στην Π.Θ. με
νευρολογικά νοσήματα και επιβίωναν χάρη στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των ιατρών και
των νοσηλευτών της κλινικής. Παρά το γεγονός ότι έως τότε και σύμφωνα με το ιστορικό των
διακομιδών του ΓΝ Ζακύνθου, ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας ΜΕΘ διακομίζονταν εντός των
πολύ τριών (3) ημερών, κατά το προαναφερόμενο διάστημα και παρά τις αλλεπάλληλες
κλήσεις σε ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ, μόνο ένας εκ των τριών ασθενών κατέστη εφικτό να διακομισθεί
σε μονάδα ΜΕΘ.
Με τη μετεγκατάσταση του ΓΝ Ζακύνθου το 2012 σε καινούργιες κτιριακές υποδομές,
έγινε παραλαβή της μονάδας ΜΕΘ, με το διορισμό δύο Επιμελητών Β΄ Χειρουργών, οι οποίοι
είχαν προσληφθεί σε προκηρύξεις θέσεων ΜΕΘ (ένας εκ των οποίων παραιτήθηκε από το ΕΣΥ
το 2018).
Από το 2016 γίνεται προσπάθεια σταδιακής λειτουργίας δύο (2) κλινών αρχικά ΜΑΦ
(Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας), με το διορισμό και ενός Επιμελητή με ειδικότητα
Εντατικολογίας-Παθολογίας. Όσον αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό , έχουν προσληφθεί
1 ΤΕ Νοσηλευτικής και 2 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με σύμβαση ΚΕΕΛΠΝΟ.
Έχει ήδη δρομολογηθεί η πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού
τουλάχιστον έξι (6) νοσηλευτών και πρόβλεψη αύξησης των πιστώσεων τουλάχιστον
120.000,00€/έτος, για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους λειτουργίας της ΜΕΘ, ήτοι
καθαριότητα, φάρμακα, κλπ. και βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης τόσο από την 6η ΥΠΕ, όσο
και από το Υπουργείο Υγείας.
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. Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 35 του ν. 4368/2016.
Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2
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Η έγκριση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού γίνεται αφού
ληφθούν υπόψη τα αιτήματα για την κάλυψη των κενών των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας
και Μονάδων Π.Φ.Υ.
Συγκεκριμένα, για το Γενικό Νοσοκομείο ΖΑΚΥΝΘΟΥ, με την αρ. Α2α/Γ.Π. 29247/2604-2017 Υπουργική Απόφαση, έχει εγκριθεί η προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
διορισμού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτές κ.κ. Ν. Καραθανασόπουλο, Γ. Λαμπρούλη,
Ν. Μωραίτη
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2.Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

3

4

