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Θέμα: Εντείνονται τα προβλήματα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του
"Μποδοσάκειου" Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας λόγω υποστελέχωσης.
Ανεκπλήρωτες οι υποσχέσεις των αρμοδίων για κάλυψη των
αναγκών.
Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν τα μέλη του Συλλόγου
Καρκινοπαθών

Εορδαίας

σχετικά

με

την

έλλειψη

προσωπικού

που

δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Χημειοθεραπείας του
Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου η Μονάδα Χημειοθεραπείας
λειτουργεί σήμερα μόνο με μία επικουρική ιατρό ογκολόγο, η οποία
καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες χιλιάδων ασθενών.
Στο

συγκεκριμένο

τμήμα

προβλέπονται

δύο

μόνιμες

θέσεις

ογκολόγων ιατρών. Παρόλο που η μία θέση είναι κενή εδώ και τέσσερα
συνεχόμενα έτη, δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική προκήρυξη για να
καλυφθεί. Την ίδια στιγμή οι υποσχέσεις και δεσμεύσεις των αρμοδίων για
επίλυση του προβλήματος παραμένουν ανεκπλήρωτες.
Σα να μην έφτανε όμως αυτό, εδώ και ένα χρόνο, υπάρχει επιστολή
παραίτησης του ιατρού που υπηρετούσε ως μόνιμος στο νοσοκομείο. Μέχρι
σήμερα δε βρέθηκε λύση για να προκηρυχτεί η συγκεκριμένη θέση ως νέα,
ενώ ο ιατρός αυτός, ήδη, έχει αποχωρήσει.
Επειδή η Mονάδα Xημειοθεραπείας είναι μοναδική στη Δυτική
Μακεδονία και εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών ευρύτερα της ακριτικής
μας περιφέρειας,
Επειδή τα κενά των δύο ιατρών ογκολόγων προσπαθεί να καλύπτει
με υπεράνθρωπες προσπάθειες η επικουρική ιατρός του νοσοκομείου,

Επειδή η εν λόγω επικουρική ιατρός δέχτηκε να υπογράψει σύμβαση
με το Τμήμα Χημειοθεραπείας γνωρίζοντας ότι θα συνυπηρετήσει μαζί με
άλλους δύο μόνιμους ιατρούς ογκολόγους,
Επειδή σε σχετική αναφορά
κατέθεσα

και

σας

με αριθ. πρωτ. 1133/9-2-17 που σας

επεσήμανα

την

έλλειψη

προσωπικού,

μου

γνωστοποιήσατε επικείμενες προκηρύξεις 2000 μόνιμων θέσεων ιατρικού
προσωπικού εντός του 2017, στις οποίες θα λαμβάνονταν υπόψη τα
αιτήματα για κάλυψη των κενών των Νοσοκομείων, Κ.Υ. και ΠΕΔΥ,
προφανώς και το πρόβλημα που σας είχα αναφέρει,
Επειδή κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί,
Επειδή η επέκταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας με
τη νέα πτέρυγα έχει, ήδη, ολοκληρωθεί κτιριακά και απαιτείται η αλλαγή
του

οργανογράμματος,

η

οποία

μεταξύ

άλλων

περιλαμβάνει

την

αναβάθμιση της Μονάδας Χημειοθεραπείας σε Ογκολογική Κλινική,
Επειδή η υγεία των πολιτών του Ν. Κοζάνης και των γειτονικών
νομών επιβαρύνεται περαιτέρω από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, με
αποτέλεσμα αυξημένα κρούσματα νεοπλασιών,
Ερωτάται ο κ. υπουργός:
1. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να δώσετε οριστική λύση στο πρόβλημα
της

δυσλειτουργίας

Μποδοσάκειο

της

Νοσοκομείο

Μονάδας

Χημειοθεραπείας

Πτολεμαΐδας;

Θα

προβείτε

στο
σε

προσλήψεις προσωπικού και πόσων ατόμων;
2. Προτίθεστε

να

εξετάσετε

την

αναβάθμιση

της

Μονάδας

Χημειοθεραπείας σε Ογκολογική Κλινική, ώστε να αυξηθούν οι
προβλεπόμενες θέσεις μονίμων ιατρών ογκολόγων, συμβάλλοντας
έτσι στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου;
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