
Αθήνα, 10/03/2023 
Προς τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Μετά από επανειληµµένες γραπτές και προφορικές ενηµερώσεις µέσω της Προϊσταµένης, αλλά και 
συναντήσεων µαζί σας, αναγκαζόµαστε να επανέλθουµε στο θέµα της ελλιπούς στελέχωσης του 
χειρουργείου από νοσηλευτικό προσωπικό.  
Παρότι το γνωρίζετε πολύ καλά, σας “υπενθυµίζουµε” ότι για την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή 
οποιασδήποτε επέµβασης στο χειρουργικό τραπέζι, µε σκοπό την επιτυχία και την ίαση του ασθενούς, 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο (2) νοσηλευτών χειρουργείου ανά χειρουργικό τραπέζι. 
Επιπροσθέτως στην πρωινή βάρδια απαιτείται η παρουσία ενός νοσηλευτή κυκλοφορίας, ο οποίος 
επικουρεί κατά τη διάρκεια των µεγάλων περιστατικών, όπως ορίζει ο κανονισµός, και επωµίζεται τον 
ανεφοδιασµό των χειρουργικών αιθουσών µε τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται. 
Ως εκ τούτου, στην πρωινή βάρδια ο απαραίτητος αριθµός νοσηλευτών χειρουργείου είναι επτά (7) 
νοσηλευτές για τρία (3) χειρουργικά τραπέζια, µε σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή των επεµβάσεων. 
Επίσης χρειάζονται δύο (2) νοσηλευτές ακόµη (η προϊσταµένη κι ένας νοσηλευτής) για την διακίνηση-
προγραµµατισµό των περιστατικών και την διεκπεραίωση των γραφειο-κρατικών εργασιών του 
χειρουργείου (εντολές προµήθειας υλικών ασθενών, χρεώσεις υλικών και φαρµάκων, υπηρεσιακά 
σηµειώµατα, διαχείριση ΗΔΙΚΑ κ.ά.). Εδώ και σχεδόν ένα (1) χρόνο, όπως επανειληµµένα έχετε 
ενηµερωθεί γραπτώς αλλά και προφορικά, τα τρία (3) χειρουργικά τραπέζια της πρωινής βάρδιας, 
λόγω της υποστελέχωσης του χειρουργείου, λειτουργούν µε έξι (6) και επτά (7) νοσηλευτες έναντι των 
εννέα που είναι απαραίτητοι! 
Στην απογευµατινή βάρδια απαιτούνται τέσσερις (4) νοσηλευτές χειρουργείου στη µεγάλη εφηµερία, 
δύο νοσηλευτές (2) στη µικρή εφηµερία και δύο (2) νοσηλευτές σε κάθε νυχτερινή βάρδια. 
Αυτή τη στιγµή στο χειρουργείο υπηρετούν 21 νοσηλευτές µαζί µε την Προϊσταµένη, εκ των οποίων οι 
17 µόνο κάνουν κυκλικό ωράριο. Η µία εκ των δύο νέων νοσηλευτών, που ήλθε µετά από εντολή της 
διεύθυνσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, έχει απόφαση απαλλαγής από κυλιόµενο ωράριο, οπότε δε 
θα δώσει µελλοντικά κάποια ανακούφιση και λύση στο πρόβληµα. 
Επιπροσθέτως, εξαιτίας των ελλείψεων, όλοι οι νοσηλευτές του χειρουργείου έχουν από 15 ηµέρες 
υπόλοιπο κανονικής άδειας του 2021, ολόκληρη την κανονική άδεια του 2022 και του 2023 και το 
σύνολο των 10 ηµερών της ειδικής άδειας κλειστού τµήµατος. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα 
οφειλόµενα ρεπό που έχει ο καθένας είναι πάνω από εβδοµήντα (70), επιδεινωνοντας τη κούραση 
που προκαλείται από τις εξαντλητικές βάρδιες.  
Τέλος, σας τονίζουµε για ακόµα µια φορά πως η διενέργεια των επεµβάσεων µε λιγότερο προσωπικό 
από αυτό που καθορίζουν και επιτάσσουν οι κανόνες ασφαλείας, καθώς και ένα εξουθενωµενο 
προσωπικό είναι ικανά να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή διεξαγωγή της επέµβασης και κατά επέκταση 
να κινδυνεύει ο µικρός ασθενής.  
Μοναδική λύση για την ασφαλή λειτουργία των τριών (3) υπαρχόντων χειρουργικων τραπεζιών, είναι η 
άµεση στελέχωση του τµήµατος µε τέσσερις νοσηλευτές (οι δύο βαθµίδας ΤΕ). Υπενθυµίζεται ότι ο 
χρόνος εκπαίδευσης ενός νοσηλευτή χειρουργείου είναι έξι (6) µήνες τουλάχιστον.  
Αναλογιζοµενοι την ευθύνη και θέλοντας να γίνει σαφές ότι αυτή η κατάσταση δε µπορεί να συνεχιστεί, 
προχωρούµε σε επαναλαµβανόµενες 48ωρες απεργίες, µέχρι την ικανοποίηση των δικαίων αιτηµάτων 
µας.  
Με επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος µας. Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας.  
Με εκτίµηση 
Οι νοσηλευτές-νοσηλεύτριες του Χειρουργείου 


