
Η κατάσταση των Νοσοκομείων

σήμερα



Γηαπηζηώλνπκε όηη

«Σν ΔΤ δηέξρεηαη κηα πξσηόγλσξε θαηάζηαζε

ζηαδηαθήο εγθαηάιεηςεο θαη θαηάξξεπζεο ηα

ηειεπηαία ρξόληα».



ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Διιείςεηο πξνζσπηθνύ
Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νέοι γιαηποί

Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



Κελέο ζέζεηο: 6.000 γιαηποί και 

28.000 νοζηλεςηέρ, παπαφαηπικό, διοικηηικό πποζυπικό
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α) η ζηελέσυζη ηυν νοζοκομείυν με μόνιμο πποζυπικό,

β) η άμεζη πποκήπςξη όλυν ηυν κενών οπγανικών θέζευν

γ) η ηποποποίηζη λειηοςπγίαρ ηυν ζςμβοςλίυν κπίζευρ για ηοςρ

γιαηπούρ και ηος ΑΣΔΠ για ηο λοιπό πποζυπικό με επίζπεςζη

ηυν διαδικαζιών.

δ) η δημιοςπγία ζώμαηορ εκηάκηυν αναγκών από μόνιμο πποζυ-

πικό για ηην διασείπιζη κπίζευν, όπυρ είναι ηο μεηαναζηεςηικό,

οι ζειζμοί, ο ιόρ ebola, η ανεπάπκεια πποζυπικού (ηο καλοκαίπι)

ζηα νηζιά, κλπ.











ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Τγεηνλνκηθόο ράξηεο
Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νέοι γιαηποί

Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ππάξρεη Τγεηνλνκηθόο

Υάξηεο, γηα λα κπνξνύλ λα γλσξίδνπλ νη αξκόδηνη

αλά πάζα ζηηγκή ηηο πξαγκαηηθέο ειιείςεηο.



ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. Μ.Δ.Θ.
Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νέοι γιαηποί

Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



150 θξεβάηηα ΜΔΘ έηνηκα λα ιεηηνπξγήζνπλ. 









ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογθνινγηθά λνζνθνκεία
Δ. Νέοι γιαηποί

Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



Δδώ εθηπιίζζεηαη έλα δξάκα.

Δπαίζζεηεο νκάδεο αζζελώλ πεξηκέλνπλ 3 κήλεο αλακνλή

γηα αθηηλνζεξαπεία ή

είλαη εγθαηαιειεηκκέλνη ζε πνιπζξόλεο γηα ρεκεηνζεξαπεία. 





ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νένη γηαηξνί
Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



15.000 λένη επηζηήκνλεο έρνπλ θύγεη ζην εμσηεξηθό 

Απηό δελ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη όινπο;



ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νέοι γιαηποί

η. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο
Ε. Φπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν



Πξνζιήςεηο ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ

πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ άκεζε

πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ πξσηνβάζκηα

θξνληίδα πγείαο.









ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΩΝ

Α. Δλλείτειρ πποζυπικού

Β. Υγειονομικόρ σάπηηρ

Γ. ΜΔΘ

Γ. Ογκολογικά νοζοκομεία

Δ. Νέοι γιαηποί

Ση. Ππυηοβάθμια θπονηίδα ςγείαρ

Ε. Υξεκαηνδόηεζε ησλ λνζνθνκείσλ



Το ΔΣΥ βπίζκεηαι ζηο δπόμο ηηρ «θαηάξξεπζεο».

Πνηέ δεν είδαμε ζηα νοζοκομεία ηόζο λίγο πποζυπικό,

Πνηέ δεν είδαμε ηόζο επικίνδςνα σαμηλά ηα οικονομικά 

ηυν νοζοκομείυν και

Πνηέ δεν είδαμε ηόζο πολύ κόζμο να πποζέπσεηαι ζε 

αςηά για βοήθεια.







Ζ ΔΗΝΑΠ πξνηείλεη κεηαμύ άιισλ

1) ηην ζςμπληπυμαηική σπημαηοδόηηζη ηυν νοζοκομείυν, 

2) ηην πποκήπςξη όλυν ηυν κενών θέζευν ιαηπικού, 

νοζηλεςηικού, παπαφαηπικού και διοικηηικού πποζυπικού

ζε αςζηηπά σπονικά όπια

3) ηην ενεπγοποίηζη Κένηπυν Υγείαρ αζηικού ηύπος, ηην κάλςτή

ηοςρ με μόνιμο πποζυπικό ούηυρ ώζηε να αποηελούν ηθμό,

αποπποθώνηαρ ένα μεγάλο ποζοζηό αζθενών ζηην ππυηο-

βάθμια θπονηίδα ςγείαρ και με αςηό ηον ηπόπο αποζςμθόπηζη

ηυν νοζοκομείυν.

4) Δπίζηρ θευπεί απαπαίηηηη ηην εκπόνηζη ζσεδίος για ηην

ζςνηήπηζη και ανηικαηάζηαζη ηηρ ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ.



Όια απηά δελ γίλνληαη κε απνθάζεηο κόλν ηνπ

Τπνπξγείνπ Τγείαο, αιιά πξσηίζησο ζα πξέπεη

λα ιεθζνύλ γελλαίεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο ζηνλ

Σνκέα ηεο Τγείαο.

Ζ επηδίσμε όισλ ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ

πξνζπάζεηά καο νη αζζελείο λα αηζζάλνληαη

αζθάιεηα ζηα Ννζνθνκεία θαη εκείο λα ηνπο

εκπλένπκε ζεβαζκό γηα ην έξγν πνπ επηηεινύκε.




