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Δελτίο τύπου
Το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ πραγµατοποίησε σήµερα επίσκεψη στο Νοσοκοµείο Παίδων
«Αγία Σοφία», προκειµένου να συζητήσει από κοντά µε όλους τους εµπλεκόµενους το µείζον
πρόβληµα της τραγικής υποστελέχωσης της Μονάδας Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών, αλλά
και την παράνοµη ανάθεση σε νοσηλευτές των Μονάδων Νεογνών της διακοµιδής και της
συνοδείας νοσηλευοµένων παιδιών εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας τους, που δεν είναι άλλα
από τα όρια του ιδρύµατος στο οποίο έχουν προσληφθεί και υπηρετούν.
Από την (µη προγραµµατισµένη) συνάντηση, προέκυψε ότι τόσο ο διοικητής, όσο και η
διευθύντρια ιατρός της ΜΜΜΟ δεν έχουν πράξει τα δέοντα ώστε να εξοµαλυνθεί το πρόβληµα και
επιχείρησαν µάλιστα να υποβαθµίσουν τις επιπτώσεις της τεράστιας έλλειψης νοσηλευτών.
Η προϊσταµένη νοσηλεύτρια της ΜΜΜΟ έχει στείλει τρεις αναφορές σχετικά µε το θέµα από
το 2012 µέχρι σήµερα, κάτι που όπως φαίνεται δεν αξιολογήθηκε από τους αρµόδιους να
δράσουν.
Η επίµονη άρνηση της διευθύντριας ιατρού να αναγνωρίσει το πρόβληµα, παρότι δεν
επρόκειτο για την ιατρική υπηρεσία και η κατά τα φαινόµενα στρεβλή εντύπωση που επικρατεί για
τον ακριβή ρόλο των ιατρών γενικότερα, δυναµίτισε το κλίµα και η συνάντηση τερµατίστηκε χωρίς
να προκύψουν δεσµεύσεις από την πλευρά της διοίκησης.
Ακολούθησε επίσκεψη του ΔΣ της οµοσπονδίας στους χώρους των µονάδων, όπου είχε
την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε τους εκεί υπηρετούντες νοσηλευτές και να τους ενηµερώσει για τα
νοµικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατά τους.
Η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ τέλος, δεσµεύτηκε ότι εάν µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα δεν
δροµολογηθεί η λύση των προβληµάτων, θα επανέλθει δυναµικά στο πλαίσιο της θεσµικής της
λειτουργίας, υπερασπίζοντας το δικαίωµα των µελών της στην ασφαλή εργασία και στην άρνηση
της εκτέλεσης αλλότριων καθηκόντων.
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