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Σε ιδιαιτέρως δυσμενή κατάσταση έχει περιέλθει για ακόμα μία φορά η 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Κορίνθου, λόγω της σοβαρής 
έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.  

Η ΜΕΘ, ως το καλοκαίρι του 2009, λειτουργούσε με τέσσερα κρεβάτια. 

Τον Ιανουάριο του 2010, αφού παρέμεινε κλειστή για πέντε μήνες, ξεκίνησε τη 

λειτουργία της με έξι κρεβάτια, κατόπιν της πρόσληψης εποχιακού 

προσωπικού. Προσλήφθηκαν 14 συμβασιούχοι νοσηλευτές αποκλειστικά για 

τη ΜΕΘ, εκ των οποίων στο τμήμα ανέλαβαν καθήκοντα οι 8 εξ αυτών και 3 

επικουρικοί γιατροί. Από τους 8 συμβασιούχους νοσηλευτές έχουν ήδη 

παραιτηθεί οι 3 και εντός των ημερών αποχωρούν ακόμα ένας νοσηλευτής και 
ένας επικουρικός γιατρός. Ως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010 λήγουν οι 
συμβάσεις και των υπολοίπων νοσηλευτών. Τον Αύγουστο του 2010 

πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις 2 νοσηλευτών από το μόνιμο προσωπικό 

προς άλλα νοσοκομεία, «για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών», όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε η απόφαση της ΥΠΕ και τον Οκτώβριο του 2010 

ακόμα ένα άτομο από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο επί ένα ημερολογιακό 

έτος έλειπε με εκπαιδευτική άδεια για ειδικότητα, μετακινήθηκε σε άλλο 

τμήμα του νοσοκομείου. Συνυπολογίζοντας τις τρεις άδειες μητρότητας, τις 
δύο άδειες τοκετού και μία αναρρωτική άδεια κύησης, το μόνιμο προσωπικό 

της ΜΕΘ αποτελείται από την προϊσταμένη, την υπεύθυνη τμήματος και 8 

μόνιμους νοσηλευτές, οι οποίοι είναι και αυτοί που εργάζονται με κυκλικό 

ωράριο.  



Η προϊσταμένη του τμήματος, με την αναφορά της, με αρ. πρωτ. 
15139/24-09-2010, προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και με κοινοποίηση στη 

διευθύντρια και τις Τομεάρχες της νοσηλευτικής υπηρεσίας και τον διευθυντή 

της ΜΕΘ, αναφέρει το πρόβλημα της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού, 

δίχως ως σήμερα να έχει λάβει καμία απάντηση. 

Ο διευθυντής της ΜΕΘ, με την αναφορά του, με αρ. πρωτ. 15496/30-09-2010, 

προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέρει το πρόβλημα των εφημεριών των 
γιατρών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και την έλλειψη του 

νοσηλευτικού προσωπικού, πρόβλημα που θα οδηγήσει στο κλείσιμο της 
ΜΕΘ. Η απάντηση που του κοινοποιήθηκε από τη διοικήτρια, με αρ. πρωτ. 
15505/30-09-2010, ήταν αναφορά προς την ΥΠΕ, όπου ενημερώνει ότι λήγουν 
οι συμβάσεις των νοσηλευτών της ΜΕΘ και παρακαλεί για την αντικατάστασή 

τους. 
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε κάθε ασθενή ΜΕΘ αναλογούν 3,4 

νοσηλευτές, δηλαδή για τα έξι κρεβάτια που λειτουργούν στη συγκεκριμένη 

ΜΕΘ χρειάζονται τουλάχιστον 20 νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές που αυτή τη 

στιγμή εργάζονται είναι 8 μόνιμοι και 5 συμβασιούχοι, οι οποίοι συμβασιούχοι 
μόλις άρχισαν να αποδίδουν, ως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2010 θα έχουν 
απολυθεί.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ασφάλεια των ασθενών τίθεται σε μέγιστο 

κίνδυνο με ορατό πλέον το ενδεχόμενο της έλευσης ανήκεστης βλάβης στην 
υγεία τους και αντιστροφή της επιδιωκόμενης θετικής έκβασης της νοσηλείας 
τους. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι με δεδομένη τη δυστοκία 

αναφορικά με την πρόσληψη μόνιμων νοσηλευτών στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Κορίνθου, 

το κλείσιμο ορισμένων κλινών αποτελεί μονόδρομο. 

Οι Νοσηλευτές της ΜΕΘ του νοσοκομείου μας, σε καμία περίπτωση δε θα 

δεχτούμε να καταστούμε απλοί παρατηρητές και συνένοχοι στην προσφορά 

κάκιστων υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευομένους και στη γενικότερη 

επιδείνωση της δημόσιας υγείας. 
Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να καθορίσουμε 

επακριβώς τη στάση μας. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος          Η Γ. Γραμματέας 

 
Τζιτζίκος Γεώργιος        Αλωνιστιώτη Αναστασία 


