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Κοινοποίηση:1.Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκοµείου 
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Αξιότιµη κα. Γιοκατζή, 

Με αφορµή την καταγγελία µελών µας ο Σύλλογος νοσηλευτών νοµού 

Θεσσαλονίκης, θεωρεί υποχρέωση του να σας αναφέρει τα εξής: 

Στο νοσοκοµείο «Γ.Παπανικολάου» το υγειονοµικό υλικό σε µάσκες, 

γάντια, αντισηπτικά και σε µέσα εξοπλισµού ατοµικής προστασίας  είναι 

οριακό, γεγονός που δηµιουργεί µεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους 

νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραµµή.  



Στο Ψυχιατρικό νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης η κατάσταση είναι ακόµα 

πιο τραγική, αφού οι ελλείψεις είναι µεγαλύτερες και το πρόβληµα υφίσταται 

εδώ και αρκετές ηµέρες, δίχως να λάβετε καµία πρωτοβουλία για την επίλυσή 

του. Με δεδοµένη την υποστελέχωση και των δύο νοσοκοµείων, οι σοβαρές 

ελλείψεις υγειονοµικού υλικού, θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια του 

νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και των συναδέλφων µας,  οι οποίοι 

καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα επισφαλές και τοξικό εργασιακό 

περιβάλλον.  

Η αναγνώριση της υπέρµετρης προσπάθειας του νοσηλευτικού 

προσωπικού και των συναδέλφων επαγγελµατιών υγείας, δεν κρίνεται στα 

χειροκροτήµατα, κρίνεται στην επιτυχία να επιστρέψουν οι συνάνθρωποι µας, 

οι οποίοι νοσούν από τονCOVID– 19, υγιείς στις οικογένειες τους. Το ίδιο κι 

εµείς. Χωρίς τα απαραίτητα εφόδια όµως δεν είναι εφικτό. 

Συνέπεια των ανωτέρω, σας καλούµεστο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

σας, όπως προβείτε σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια για την άµεση 

αποκατάσταση των ελλείψεων σε ενδεδειγµένο υγειονοµικό υλικό και 

εξοπλισµού ατοµικής προστασίας.  
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