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Κε Διοικητά της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας –Θράκης , 

      Η ΕΙΝΟΚΥΞ ,συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών του Νοσοκομείου και των 

Κέντρων Υγείας του Νομού Ξάνθης σας απευθύνει το παρών έγγραφο με το οποίο 

θα ήθελε να σας επισημάνει τα οξύτατα λειτουργικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Ξάνθης και αναμένει ενέργειες από την πλευρά σας 

στην κατεύθυνση της επίλυσης τους. Θεωρήσαμε ότι πρώτα πρέπει να 

ενημερώσουμε  την Υγειονομική Περιφέρεια πριν τα γνωστοποιήσουμε στον Τύπο 

και μέσω αυτού στον λαό της Ξάνθης που θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα 

του Νοσοκομείου και τις αδυναμίες επίλυσης τους ώστε να μετριάσει τις 

προσδοκίες του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

     Οι συνέπειες του μνημονίου επέρχονται καταιγιστικές στον χώρο της Υγείας και 

το ιατρικό προσωπικό τις βιώνει καθημερινά. Τεράστιες ελλείψεις γιατρών και 

νοσηλευτών, λόγω αποχώρησης (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις) και αδυναμία 

προσλήψεων, έχουν οδηγήσει την λειτουργία του Νοσοκομείου Ξάνθης σε οριακά 

επίπεδα. Το Σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί χάρις  στις υπερπροσπάθειες  και 

στο φιλότιμο των γιατρών, αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. O 

υπερβολικός φόρτος και οι συχνά άσχημες συνθήκες εργασίας, οι συνεχείς και 

αυξανόμενες απαιτήσεις, η απουσία ανταμοιβής, (απλήρωτες εφημερίες το 2012 

και 2013, μερική αποζημίωση εφημεριών του 2015) και η τακτική εξαναγκασμού 

εργασίας καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου 

εργασίας, έχουν οδηγήσει τους γιατρούς στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης με 

το ιατρικό λάθος που θα κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή να είναι μια ισχυρή 

πιθανότητα. 

     Δεν κομίζουμε γλαύκας εις Αθήνας καθ ότι όλα αυτά είναι γνωστά στους 

ιθύνοντες του Υπουργείου Υγείας , αφορούν όλα τα Νοσοκομεία και ιδιαίτερα αυτά 

της περιφέρειας. Όμως πέρα από τις εξαγγελίες δεν βλέπουμε τίποτε, καμιά 

ενέργεια, καμιά λύση .                                                                            
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     Τα προβλήματα του Νοσοκομείου Ξάνθης είναι συγκεκριμένα και συγκεκριμένες 

είναι οι προτάσεις μας για την προσωρινή επίλυση τους πριν γιγαντωθούν και το 

οδηγήσουν σε λειτουργικό έμφραγμα. 

    Μετά από μεγάλη κινητοποίηση αποσοβήθηκε πριν από μερικούς μήνες το 

κλείσιμο της Καρδιολογικής Κλινικής. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι στην 

Παθολογική, σε λίγο θα είναι στην Ορθοπεδική, στην Ουρολογική ,στην 

Οφθαλμολογική, στο Νευρολογικό Τμήμα . Η Παθολογική Κλινική που αποτελεί τον 

κορμό του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον οργανισμό του πρέπει να έχει 7 

ειδικούς ιατρούς έχει κενές τις 6 οργανικές θέσεις και δουλεύει με 5 γιατρούς από 

τους οποίους 2 επικουρικούς και ένας με απόσπαση από το Κ.Υ Σταυρούπολης. 

Διαθέτει 4 ειδικευόμενους οι οποίοι κάτω από το βάρος τεράστιου φόρτου 

εργασίας είναι έτοιμοι να παραιτηθούν όπως ήδη έχουν πράξει άλλοι 5 συνάδελφοι 

τους. Χρειάζεται η παράταση της σύμβασης των επικουρικών παθολόγων που η 

σύμβαση τους λήγει στο τέλος του χρόνου και, προσωρινά, άμεση απόσπαση 

γενικών γιατρών από τα περιφερικά ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας του Νομού στο 

Νοσοκομείο διαφορετικά θα ακολουθήσει το χάος .Δεν είναι δυνατόν να 

υπολειτουργεί το Νοσοκομείο, που ουσιαστικά στο ΤΕΠ παρέχει πρωτοβάθμια 

περίθαλψη και να λειτουργούν τα Κέντρα Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να αδυνατεί το 

Νοσοκομείο να καταρτίσει πρόγραμμα εφημεριών στην Παθολογική Κλινική και 2 

γιατροί σε κάθε Κέντρο Υγείας να εφημερεύουν σε ενεργή εφημερία, όταν το ΤΕΠ 

Παθολογικής δέχεται  από 50 -150 ασθενείς καθημερινά και τα Κέντρα Υγείας από 

5-25 . Εύλογα προκύπτει το ερώτημα ποιος θα υποδέχεται τους ασθενείς που 

παραπέμπουν ή διακομίζουν τα Κέντρα Υγείας όταν το Νοσοκομείο υπολειτουργεί; 

Η μήπως πρέπει να γίνει το αντίστροφο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για να δοθεί λύση άμεσα, στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής 

1. Παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών μέχρι της πρόσληψης νέων 

μόνιμων ή επικουρικών  ιατρών 

2. Απόσπαση ιατρών από τα Κ.Υ. και περιφερειακά ιατρεία του Νομού Ξάνθης. 

3. Προσλήψεις ιατρών για κάλυψη των κενών θέσεων της Παθολογικής Κλινικής 

4. Πλήρωση θέσης Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής.  

     Η Ορθοπεδική Κλινική λειτουργεί με 2 γιατρούς που κατέχουν οργανικές θέσεις 

και 1 επικουρικό γιατρό του οποίου η σύμβαση λήγει το τέλος του χρόνου. Η κλινική 

διαθέτει 5 οργανικές θέσεις ,οι 3 είναι κενές, τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά 

ιατρεία είναι μονίμως κατειλημμένα  ,η σειρά αναμονής για τα χειρουργεία 

απροσδιόριστη. Αναμένεται ο διορισμός ενός γιατρού για τον οποίο οι κρίσεις 

έχουν περατωθεί αλλά καθυστερεί η πρόσληψη για περισσότερο από ένα χρόνο. 

     Το Ακτινολογικό Τμήμα με τεράστιο φόρτο εργασίας αδυνατεί να αντεπεξέλθει 

στις καθημερινές απαιτήσεις .Διαθέτει ένα γιατρό Επιμελητή Α΄ με οργανική θέση 

στο Νοσοκομείο Ξάνθης να αποσπάται κατ’ εξακολούθηση στο Νοσοκομείο Αιγίου 

παρά τις αντίθετες γνωματεύσεις του Διευθυντή του Ακτινολογικού, παρά τις 



αντίθετες εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Παλιές 

γνωστές ρουσφετολογικές τακτικές.  

     Παράλληλα προβλήματα αντιμετωπίζει το Νευρολογικό Τμήμα με μία γιατρό του 

να είναι μονίμως αποσπασμένη στο Νοσ. ΑΧΕΠΑ ,με ισχυρές διασυνδέσεις, που 

καθιστούν αδύνατη την επαναφορά της στην έδρα της. Μια Νευρολόγος, 

επικουρική γιατρός που υπηρετεί τώρα λήγει η θητεία της στο τέλος του χρόνου. 

Και δεν έφτανε αυτό, η Υγειονομική Περιφέρεια απαιτεί από την συγκεκριμένη 

γιατρό να εκτελεί ενεργείς εφημερίες στο Νοσοκομείο Καβάλας αποψιλώνοντας 

έτσι, ακόμη περισσότερο την λειτουργία του Νευρολογικού Τμήματος της Ξάνθης.    

     Με επικουρικούς γιατρούς δουλεύει η Καρδιολογική, η Οφθαλμολογική, η 

Ουρολογική, το Τμήμα Τεχνητού Νεφρού. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Η λήξη της σύμβασης τους το τέλος του χρόνου θα προκαλέσει παράλυση του 

Νοσοκομείου. 

     Το ΕΚΑΒ στην Ξάνθη είναι ένας καχεκτικός και ασθενής οργανισμός .Ασθενής εν 

προκειμένω μεταφέρει ασθενείς. Ασθενοφόρα χωρίς μόνιτορ, χωρίς αναπνευστήρα 

εφοδιάζονται τα σχετικά μηχανήματα από το ΤΕΠ του Νοσοκομείου πριν γίνει η 

διακομιδή   βαρέως πασχόντων με όλα τα συνοδά προβλήματα που εξυπακούει η 

διαδικασία αυτή για το Νοσοκομείο ,το όχημα ,τον ασθενή, τον γιατρό που τον 

συνοδεύει. Ουσιαστικά το ΕΚΑΒ υπολειτουργεί στην Ξάνθη και αυτό επιτείνει την 

δυσφορία και τον εκνευρισμό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που 

εμπλέκονται στις διακομιδές. 

     Η όλη κατάσταση θυμίζει βραδυφλεγή βόμβα. Η λύση των προβλημάτων δεν 

απαιτεί σε όλες τις περιπτώσεις οικονομική δαπάνη αλλά θέλει πρόγραμμα και 

οργάνωση. Πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα  χρειάζεται. 

 

                                                                    Για την της ΕΙΝΟΚΥΞ 

                                                                           ο πρόεδρος 

 

                                                                   Γεωργίου Κ. Γεώργιος 

                                                                        Γεν. Χειρουργός 

                                                                        Διευθυντής Ε.Σ.Υ        

 

 

 

 

 



 

 


