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Προσ 

τισ Ενϊςεισ Νοςοκομειακϊν Γιατρϊν 

  

Συνάδελφοι 

ασ κοινοποιοφμε μια αρχικι επεξεργαςία ςτοιχείων με τισ πιο εκρθκτικζσ ελλείψεισ 
γιατρϊν ΕΤ ςτα Νοςοκομεία (Κλινικζσ – Σμιματα με λιγότερουσ από 4 
ειδικευμζνουσ γιατροφσ ). Παρακαλοφμε τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων από τα 
Νοςοκομεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ ςασ ι και τθν διόρκωςθ λακϊν ςτθν υπάρχουςα 
καταγραφι, προκειμζνου να ζχουμε ολοκλθρωμζνθ εικόνα ςτισ επόμενεσ 
παρεμβάςεισ τθσ ΟΕΝΓΕ. Εάν ζχετε ςαφι ςτοιχεία και για κραυγαλζεσ ελλείψεισ 
υγειονομικοφ υλικοφ, εξοπλιςμοφ, φαρμάκων, αντιδραςτθρίων, παρακαλοφμε να τα 
αποςτείλετε ςτο e-mail τθσ ΟΕΝΓΕ (oengegr@gmail.com) ι του άκθ Παπαδόπουλου 
που ζχει επιφορτιςτεί ωσ επικεφαλισ τθσ ομάδασ εργαςίασ που δθμιουργικθκε 
ςτθν ΟΕΝΓΕ (papad_sak@yahoo.gr) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΟΣΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΗ ΧΩΡΑ 

30 χρόνια μετά τθ ψιφιςθ του Λδρυτικοφ Νόμου για το ΕΤ ( 1397/83 ) θ κατάςταςθ 
ςτα Νοςοκομεία τθσ χϊρασ, ιδιαίτερα αυτά των Νθςιϊν, τθσ παραμεκορίου ηϊνθσ, 
τθσ περιφζρειασ, είναι τραγικι. Αντί τθσ ποιοτικισ ολοκλιρωςθσ του Δθμόςιου 
υςτιματοσ Τγείασ ςτθ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, τθ περίκαλψθ, τθν 
αποκατάςταςθ, με κριτιρια ιςότιμθσ και εφκολθσ πρόςβαςθσ για όλουσ τουσ 
κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ μιασ τουριςτικισ χϊρασ όπωσ θ Ελλάδα, 
κατεδαφίηεται και το ΕΤ και ο ΕΟΠΤΤ, ςτθ βωμό των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων. 
Εξοργιςτικι είναι θ αναγκαςτικι μετανάςτευςθ, το τεράςτιο κφμα φυγισ των νζων 
γιατρϊν ςτο εξωτερικό, από τθ Γερμανία – τθ Μεγ. Βρετανία - τθ ουθδία – τθν 
Ολλανδία – το Βζλγιο – τθν Λταλία – τθ Δανία - τθ Γαλλία – τθ Νορβθγία – τθν 
Ελβετία- τισ ΘΠΑ – τθν Κφπρο , μζχρι τθν Αυςτραλία – το Ντουμπάϊ – τθ αουδικι 
Αραβία – τθν Σουρκία – τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα - το Αμποφ Ντάμπι….  

Θ εκνικι αυτι αιμορραγία ςε νζο επιςτθμονικό δυναμικό (υπολογίηονται ςε άνω 
των 7000 οι νζοι γιατροί που ξενιτεφτθκαν το 2010, το 2011, και το 2012, ενϊ το 
πρϊτο τρίμθνο του 2013 ο αρικμόσ αυτϊν που φεφγουν είναι τριπλάςιοσ του 
αντίςτοιχου του 2011 ), τθν ϊρα που τα κενά ιατρικισ ςτελζχωςθσ είναι εκρθκτικά.  
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Χαρακτηριςτικά παραδείγματα :  

         Γ.Ν. ΒΕΡΟΛΑ : λόγω υποςτελζχωςθσ κλείνουν τα προγράμματα εφθμεριϊν 
τθσ Χειρουργικισ, τθσ Γυναικολογικισ, τθσ Ορκοπεδικισ Κλινικισ. Ελάχιςτοσ 
είναι ο αρικμόσ των Αναιςκθςιολόγων. 

         Γ.Ν. ΚΑΣΕΡΛΝΘ : Θ Ορκοπεδικι Κλινικι διακόπτει το πρόγραμμα εφθμεριϊν. 
Κενά ζχουν θ Παιδιατρικι, θ Οφκαλμολογικι, θ Γυναικολογικι, θ 
Καρδιολογικι, θ ΩΡΛ Κλινικι, το Νεφρολογικό Σμιμα, το Μικροβιολογικό και 
θ Αιμοδοςία. 

         Γ.Ν. ΜΑΓΝΘΛΑ : Ζκλειςαν θ Γαςτρεντερολογικι και Οφκαλμολογικι Κλινικι, 
ζμειναν με 1 γιατρό θ ΩΡΛ, το Ογκολογικό και Αιματολογικό Σμιμα 

         Γ.Ν. ΛΑΡΛΑ : κινδυνεφουν να κλείςουν άμεςα θ Παιδιατρικι και 
Γυναικολογικι Κλινικι 

         Π.Π.Γ.Ν. ΛΑΡΛΑ : θ ΑΓΓΕΛΟΧΕΛΡΟΤΡΓΛΚΙ Κλινικι δεν μπορεί να καλφψει όλο 
το πρόγραμμα εφθμεριϊν τθσ, κενά ζχουν και τα Σμιματα Ογκολογικό, 
Ακτινοκεραπευτικό και Πυρθνικισ Λατρικισ  

         Γ.Ν. ΣΡΛΚΑΛΩΝ : με 1 γιατρό ζμειναν θ Ουρολογικι και Οφκαλμολογικι 
Κλινικι, με 2 θ Γυναικολογικι, θ ΩΡΛ, το Μικροβιολογικό, θ Αιμοδοςία, και ςε 
2 μινεσ και θ Παιδιατρικι Κλινικι. Λόγω υποςτελζχωςθσ δεν αναπτφχκθκαν 
οι προβλεπόμενεσ Κλινικζσ Πνευμονολογικι, Νεφρολογικι, Νευρολογικι, 
Ψυχιατρικι. 

         Γ.Ν. ΚΑΡΔΛΣΑ : Θ Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ, με 60 αςκενείσ, ζμεινε χωρίσ 
Νεφρολόγο και αποςπάςκθκε για κάλυψθ ο Διευκυντισ τθσ αντίςτοιχθσ των 
Σρικάλων. Κενά παρουςιάηουν και θ Παιδιατρικι, θ Γυναικολογικι, θ 
Οφκαλμολογικι, θ Ουρολογικι, θ ΩΡΛ Κλινικι. 

         Γ.Ν. ΡΟΔΟΤ : με 1 γιατρό λειτουργοφν θ Αγγειοχειρουργικι και 
Παιδοχειρουργικι Κλινικι, με κενά θ Παιδιατρικι, θ Νεφρολογικι, θ 
Νευρολογικι, θ Κωρακοχειρουργικι Κλινικι 

         Γ.Ν. ΚΛΛΚΛ : κανείσ Πνευμονολόγοσ, κενά ςτθ Χειρουργικι, τθν 
Οφκαλμολογικι, τθν Ουρολογικι Κλινικι και το Μικροβιολογικό Σμιμα. 

         Γ.Ν. ΚΟΜΟΣΛΝΘ : με 2 γιατροφσ θ Χειρουργικι και Καρδιολογικι Κλινικι, με 
1 θ Ορκοπεδικι και θ ΩΡΛ 

         Γ.Ν. ΕΔΕΑ : θ Πακολογικι Κλινικι δανείηεται πακολόγουσ από το ΓΝ 
Γιαννιτςϊν για να καλφψει τισ εφθμερίεσ τθσ  

         Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΛΑ : μόνον 1 Παιδίατροσ  

         Γ.Ν. ΧΑΛΚΛΔΛΚΘ : κενά παρουςιάηουν θ Ορκοπεδικι, θ Παιδιατρικι, θ 
Οφκαλμολογικι Κλινικι 

         Γ.Ν. ΠΑΡΣΘ : θ Πακολογικι και Χειρουργικι Κλινικι απζμειναν με2 
γιατροφσ  



         Γ.Ν. ΣΡΛΠΟΛΘ : δεν υπάρχει Γαςτρεντερολόγοσ, Νευρολόγοσ, Δερματολόγοσ, 
ςτθ Μ.Σ.Ν. υπάρχει 1 μόνον Νεφρολόγοσ, μεγάλα κενά ςτθ Γυναικολογικι – 
ΩΡΛ – Παιδιατρικι – Ουρολογικι - Κλινικι, ςτο Αναιςκθςιολογικό, ςτθ ΜΕΚ, 
ςτθν Αιμοδοςία, υπάρχει μόνον 1 Παιδοχειρουργόσ και 1 Γνακοχειρουργόσ. 

         Γ.Ν. ΡΕΚΤΜΝΟΤ : το ΣΕΠ λειτουργεί με 1 μόνον γιατρό, μεγάλα κενά ςτθν 
Ουρολογικι και Οφκαλμολογικι Κλινικι 

         Γ.Ν. ΑΓΛΟΤ ΝΛΚΟΛΑΟΤ : κανείσ Ψυχίατροσ, μεγάλα κενά ςτθν Ορκοπεδικι, τθν 
Οφκαλμολογικι, τθν Ουρολογικι, τθν ΩΡΛ Κλινικι. 

         Γ.Ν. ΑΜΟΤ : με 1 Καρδιολόγο και 1 Παιδίατρο 

         Γ.Ν. ΛΘΜΝΟΤ : με 1 Πακολόγο, 1 Χειρουργό, 1 Ακτινολόγο, 1 Νεφρολόγο, 1 
Γυναικολόγο 

         τθ ΓΑΤΔΟ δεν υπάρχει κανείσ γιατρόσ  

         ΜΘΛΟ : δεν υπάρχουν Ακτινολόγοσ, Καρδιολόγοσ, Πνευμονολόγοσ, 
Μικροβιολόγοσ  

         ΠΑΣΜΟ : δεν υπάρχει Παιδίατροσ  

         ΝΑΞΟ : θ Μονάδα Σεχνθτοφ Νεφροφ χωρίσ Νεφρολόγουσ  

         ΠΑΡΟ : δεν υπάρχει Παιδίατροσ  

         Εκρθκτικά κενά υπάρχουν και ςτα Νοςοκομεία και Κζντρα Τγείασ τθσ Λιμνου, 
τθσ Μυτιλινθσ, τθσ Ηακφνκου, τθσ Κζρκυρασ, τθσ Λευκάδασ, τθσ Καρφςτου, 
των Κυκιρων, τθσ Χίου, τθσ φρου, τθσ Λζρου, των Χανίων, των ερρϊν, τθσ 
Φλϊρινασ, τθσ Αλεξανδροφπολθσ, τθσ Ξάνκθσ, των Γρεβενϊν, τθσ Κοηάνθσ, τθσ 
Πτολεμαϊδασ, τθσ Ζδεςςασ, τθσ Δράμασ, τθσ Κιβασ, τθσ Χαλκίδασ, τθσ 
Καρφςτου, τθσ Κφμθσ, του Καρπενθςίου, τθσ Λεράπετρασ, τθσ Νεάπολθσ, τθσ 
θτείασ, τθσ Πάτμου, τθσ Σινου, τθσ Σηιά, τθσ Κϊ, τθσ κοπζλου, τθσ Λκαρίασ…  

υνολικά, με βάςθ τουσ υπάρχοντεσ Οργανιςμοφσ των Νοςοκομείων κι όχι τθ 
τελικι εικόνα που πρζπει να περιγράφει ζνασ άρτιοσ Τγειονομικόσ Χάρτθσ, 
λείπουν ΘΜΕΡΑ άνω των 6000 γιατρϊν ΕΤ, πρόβλθμα που αποτελεί 
υγειονομικι βόμβα. 

  

Για τθν ΟΕΝΓΕ 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

  

     ΔΘΜ. ΒΑΡΝΑΒΑ    ΒΑΜΒΑΚΑ ΛΑΜΠΡΟ 
 


