ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 12 12. 2. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)
Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με μοναδικό θέμα:
1. Απογευματινή λειτουργεία χειρουργείων.
Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
4. Παρασκευαΐδης Στέφανος
5. Ρούμκου Σοφία
6. Τασιούδης Αθανάσιος
7. Τουχτίδης Παναγιώτης
Απόντες από το ΔΣ ήταν οι:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Κοκαρίδα Ηλιάδα
3. Νικολιδάκη Ελευθερία
Θέμα 1ο Απογευματινή λειτουργία χειρουργείων
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Ζητήσαμε να γίνει αυτό το έκτακτο ΔΣ διότι πληροφορηθήκαμε ότι η διοίκηση
σκοπεύει να ξεκινήσει την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων. Η αλήθεια είναι πως δεν
υπάρχει προς στιγμήν ένας χρονικός προσδιορισμός καθώς περιμένουν ακόμα την οριστική
κοστολόγησε αυτού του εγχειρήματος. Να πω ότι πληροφορηθήκαμε πως σκοπεύουν να ξεκινήσουν
τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στη λογική του μειωμένου αριθμού περιστατικών που
πραγματοποιείται στην πρωινή βάρδια και στη λογική να αυξηθούν τα έσοδα του νοσοκομείου.
Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι έχει γίνει ήδη μία πρώτη συζήτηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και
των αναισθησιολόγων, προτείνοντας τους να μπαίνουν στα απογευματινά χειρουργεία με επιπλέον
αμοιβή. Αυτό το εγχείρημα πιστεύουμε ότι έρχεται να κουμπώσει στην πολιτική της κυβέρνησης, η
οποία όπως ξέρετε επιθυμεί να αυτοχρηματοδοτούνται τα νοσοκομεία και να λειτουργούν ως
αυτόνομες μονάδες, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως ο χώρος της υγείας
μπορεί να αποτελέσει ένα προσοδοφόρο ορίζοντα για πολλούς Ιδιώτες αλλά και για το ίδιο το
νοσοκομείο που θέλει να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στο όνομα της
επιχειρηματικότητας. Το ζήτημα της απογευματινής λειτουργίας των χειρουργείων όμως, δεν αφορά
μόνο τους αναισθησιολόγους, αλλά πολλές ομάδες εργαζομένων. Θα πρέπει Λοιπόν ως σωματείο να
βγάλουμε μία ανακοίνωση και να οργανώσουμε την ενημέρωση του κόσμου. Ότι δηλαδή το άνοιγμα
των απογευματινών χειρουργείων έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και όχι με τις πραγματικές
ανάγκες του κόσμου.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων δεν είναι μία καινούργια
ιστορία. Καταρχάς θα ήθελα να πω πως είμαι υπέρ των απογευματινών χειρουργείων, πάντα όμως

στη λογική πως η υγεία αποτελεί μία δωρεάν καθολική υπηρεσία. Φοβάμαι όμως πως αυτό θα
οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των ελαστικών μορφών εργασίας. Σήμερα έχεις μία πρωινή
λειτουργία των χειρουργείων η οποία αντικατοπτρίζεται σε μία πληρότητα των κλινικών σε ένα
ποσοστό 75% . Αν τώρα έρθεις και διπλασιάσεις τη δραστηριότητα των χειρουργείων, τί θα γίνει με
την κάλυψη των κλινών; Αυτό το ρωτάω γιατί προκύπτει ένα ζήτημα. Ποιος θα χειρουργηθεί και πότε;
Αυτός που θα έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει την επέμβαση του, δεν παρακάμπτει μόνο
τη λίστα του χειρουργείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά παράλληλα δημιουργεί και πρόβλημα
διαθεσιμότητας για τις ημέρες της νοσηλείας του. Αυτό δεν θεωρώ πως πρέπει να περάσει έτσι απλά,
διότι φοβάμαι πως με αφορμή την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων θα ανοίξει περισσότερο
η βεντάλια για ελαστικές μορφές εργασίας. Συμφωνούμε λοιπόν πως και με μία ανακοίνωση αλλά και
με μία εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου το σωματείο θα πρέπει να δώσει το στίγμα του ότι, επί της
αρχής, είμαστε αντίθετοι με την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων και στη συνέχεια να κάνει
και τις επαφές με τη Διοίκηση.
Στο σημείο αυτό εισήλθε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης
Τουχτίδης Παναγιώτης: Ελαστικοποίηση της σχέσης εργασίας, μέσω της εισαγωγής
οποιουδήποτε τρόπου απασχόλησης, δεν μπορούμε να έχουμε. Και θα αναφέρω ένα πολύ
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν προτείναμε σε προηγούμενη ΣΣΕ να εξομοιωθούμε με το
Δημόσιο κατά το μέρος που κάποιος για να εξυπηρετηθεί θα μπορούσε να ζητά μείωση ωραρίου με
αντίστοιχες αποδοχές, το νοσοκομείο μας είπε πως αυτό δεν είναι εφικτό στην ΕΡΓΑΝΗ, γιατί θα
πρέπει να διακοπεί η υπάρχουσα σύμβαση και να ξεκινήσει μία νέα. Πράγμα όμως αδύνατον καθώς
οι προσλήψεις έχουν γίνει μέσω ΑΣΕΠ με συγκεκριμένους όρους. Ας δούμε τώρα όμως πως έχει η
πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως οι χρόνοι αναμονής στα χειρουργεία είναι τεράστιοι σε σχέση
με άλλα νοσοκομεία. Το κύριο επιχείρημα σήμερα που πυροδότησε αυτή τη συζήτηση είναι οι χρόνοι
αναμονής. Ακόμη όμως και αν διπλασιάζαμε το προσωπικό στα χειρουργεία, ακόμη κι αν
διπλασιάζαμε τις αίθουσες των χειρουργείων, ακόμη και αν τα χειρουργεία δουλεύανε επί 24ώρου
βάσεως ακόμη και τότε οι χρόνοι αναμονής θα ήταν μεγαλύτεροι από οποιοδήποτε άλλο
νοσοκομείο. Συνεπώς το οποιοδήποτε επιχείρημα ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής είναι αστείο.
Όσο για το επιχείρημα περί εσόδων το είδαμε και με τα υπόλοιπα απογευματινά...ελάχιστα έσοδα
για το νοσοκομείο Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι στεφανιογραφίες που θα έφερναν έσοδα και τελικά
γίνονται με παραπεμπτικό, χωρίς δηλαδή μετρητό. Και για να πούμε και το άλλο, για τι είδους
χειρουργεία μιλάμε; Δεν μπορεί αυτά να νοσηλεύονται και σίγουρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν την
ημερήσια νοσηλεία. Αλλά σε ποια βραχεία και με ποιο προσωπικό; Από την άλλη αναρωτιέμαι πώς
είναι δυνατόν οι αναισθησιολόγοι να μη φτάνουν για την πρωινή βάρδια, αλλά να περισσεύουν και για
την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων; Αλλά έστω και αν λυθούν όλα τα ζητήματα και
βρεθούν και αναισθησιολόγοι αλλά και προσωπικό που επιθυμεί, εθελοντικά και χωρίς πίεση, να
συμμετέχει σε απογευματινά χειρουργεία με επιπλέον αμοιβή, εκεί πώς θα το αντιμετωπίσουμε; Θα
ζητήσουμε να αρνηθούν όταν ακόμα και στο ΔΣ έχουμε συμβούλους που απασχολούνται σε
απογευματινά ιατρεία;
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική
Βαφειάδου Βασιλική: Εγώ θα ήθελα για ένα λεπτό να σας ενημερώσω για τις απογευματινές
αιμοληψίες οι οποίες αποτελούν τη μοναδική υπηρεσία του νοσοκομείου, την οποία ο ασθενής δεν
πληρώνει, διότι προσέρχεται με παραπεμπτικό. Αυτές τις αιμοληψίες στα απογευματινά ιατρεία τις
δουλεύει μόνο το ανοσολογικό εργαστήριο. Μάλιστα έχει μειωθεί ο αριθμός των ημερών που γίνονται
οι αιμοληψίες σε μόλις 2 ημέρες την εβδομάδα με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτό
αποτελεί μία δικαιολογία καθώς οι αιμοληψίες θα μπορούσαν να γίνονται και από το υπόλοιπο
εργαστηριακό προσωπικό ή ακόμη και από νοσηλευτές που άλλωστε κάνουν αιμοληψίες τις πρωινές
ώρες. Πιθανόν λοιπόν να θέλουν απλώς να περιορίσουν τις αιμοληψίες διότι δεν είναι κερδοφόρες
που στο νοσοκομείο.
Το λόγο ζήτησε και πήρε ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος και ακολούθησε
μικρός διάλογος μεταξύ των κ.κ. Δερμεντζόγλου και Μανωλίτσα.

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά το βιοχημικό
που δηλώνει μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα ή το αιματολογικό που δηλώνει 2 με 4 ημέρες το μήνα.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η Διοίκηση και ο Προϊστάμενος ήταν αυτοί που περιέκοψαν τον αριθμό
των απογευματινών ιατρείων στα εργαστήρια και μάλιστα όχι μόνο ποσοτικά σε αριθμό ημερών αλλά
και ως αμοιβή πληρώνοντας τους το μισό της αμοιβής ενός απογευματινού ιατρείου.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Η περικοπή της απογευματινής αμοιβής είναι κάτι που δυστυχώς έχει
εφαρμοστεί και στη Γραμματεία. Όμως ας γυρίσουμε λίγο στο θέμα της σημερινής συζήτησης.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του σωματείου Χαλβατζής Σταύρος.
Χαλβατζής Σταύρος: Θα ήθελα να σας θυμίσω πώς πριν από 7 περίπου χρόνια ο πρόεδρος του
νοσοκομείου ο κ. Παππάς είχε πει: “Αφήστε μας να λειτουργήσουμε τα απογευματινά χειρουργεία και
δεν θέλουμε κρατική χρηματοδότηση”. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν κανείς δεν είναι τόσο ανόητος
ώστε να θέλει να απαρνηθεί το 40% των εσόδων του. Γιατί αυτό είναι το ποσό της κρατικής
χρηματοδότησης. Είναι προφανές πως η κρατική χρηματοδότηση δεν θα κοπεί απευθείας ούτε
άλλωστε και τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεκινήσουν σε πλήρη ανάπτυξη. Τα απογευματινά
χειρουργεία θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά και όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνονται οι ημέρες λειτουργίας
τους. Και ειπώθηκε σήμερα εδώ πως η βεντάλια των ελαστικών μορφών εργασίας θα ανοίξει μέσα
από τα απογευματινά χειρουργεία. Σας λέω λοιπόν πως η βεντάλια έχει ανοίξει ήδη πολύ, πράγμα
που θα οδηγήσει σε παράκαμψη των ΣΣΕ και του εργατικού δικαίου.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Για να κλείσουμε το θέμα να πω πως η κερδοφορία ενός νοσοκομείου
αποτελεί ένα από τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης του. Ο εργαζόμενος Θα πρέπει επιτέλους να
αντιληφθεί πάνω σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσονται τα απογευματινά ιατρεία προκειμένου να μην
συμμετέχει σε μία τέτοια διαδικασία παρά το πιθανό οικονομικό του πρόβλημα. Τελικά τι είναι τα
απογευματινά ιατρεία; Είναι μία παραξενιά της Διοίκησης ή είναι μία τροχιοδεικτική διαδρομή στην
οποία θα πρέπει να πατάει ένα νοσοκομείο προκειμένου να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενο και
αυτόνομο. Η ανακοίνωση λοιπόν που θα βγάλουμε θα πρέπει να έχει κάποιους βασικούς άξονες. Ο
πρώτος έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα, σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσονται τα απογευματινά ιατρεία;
Τι έρχονται τελικά να λύσουν τα απογευματινά ιατρεία; Έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες του
κόσμου ή το κέρδος; Μία τέτοιου είδους ανακοίνωση θα πρέπει να βγει από το σωματείο.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Τα απογευματινά χειρουργεία θεωρώ ότι κινούνται στην ίδια λογική με τα
απογευματινά ιατρεία στα οποία εμείς ως συνδικαλιστές και ως εργαζόμενοι είμαστε κατά. Μολονότι
απασχολούμε και εγώ στα απογευματινά ιατρεία, δηλώνω ότι είμαι κατά. Θα ήμουν υπέρ σε μία
ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου στην οποία οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται κανονικά και
φυσικά χωρίς να πληρώνει ο εξεταζόμενος.
Μετά την τοποθέτηση των μελών αποφασίστηκε να συνταχθεί μία ανακοίνωση και στη συνέχεια να
ξεκινήσει μία δράση ενημέρωσης των εργαζομένων. Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνει μία συζήτηση
με τη Διοίκηση με θέμα την απογευματινή λειτουργία των χειρουργείων.
Εκτός Ημερησίας
1.Θέμα συνυπηρέτησης
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Υπήρξε μία κρούση από μία μερίδα συναδέλφων οι οποίοι είναι σύζυγοι
ανθρώπων που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας και έβαλαν το θέμα της συνυπηρέτησης. Για αυτό
το θέμα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και μία απόφαση του Μαΐου του 2019 που αναφέρεται και
σε ΝΠΙΔ. Και ρωτώ αν συμφωνείτε στο να γίνει μία επικοινωνία με το νομικό σύμβουλο του σωματείου

προκειμένου να μας κατατοπίσει πάνω σε αυτό το θέμα. Διότι μέχρι στιγμής οι άνθρωποι αυτοί
απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού χωρίς όμως να δίνεται λύση στο πρόβλημά τους.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Ήρθε και σε εμένα μία συνάδελφος και της έδωσα το σχετικό άρθρο. Δεν
επικαλούμαι ακριβώς τον νόμο αλλά όντως υπάρχει και είναι πρόσφατος.
Στη συγκεκριμένη εισήγηση συμφώνησαν όλοι.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παρασκευαΐδης Στέφανος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος

……………………………

…………………………

