ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, σας γνωρίζουµε
ότι το προσωπικό ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παράγραφος 2,
υποπαράγραφο 13 του Νόµου 1264/1982.

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•
•
•
•
•
•

•

Για κάθε νοσηλευτικό τµήµα µία νοσηλεύτρια ανά βάρδια
Κάθε 120 ασθενείς, ένας άνδρας νοσοκόµος ανά βάρδια
Στα χειρουργεία δύο νοσηλεύτριες ανά βάρδια
Στα χειρουργεία ένας νοσοκόµος και ένας τραυµατιοφορέας ανά
βάρδια
Στο αναισθησιολογικό µια νοσηλεύτρια
Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για κάθε τρία (3) κρεβάτια
ένας (1) νοσηλευτής στην πρωινή και απογευµατινή βάρδια, για
κάθε τέσσερα (4) κρεβάτια ένας (1) νοσηλευτής κατά την νυχτερινή
βάρδια.
Στα Εξωτερικά Ιατρεία (ή τµήµα Επειγόντων), µία Νοσηλεύτρια και
ένας άνδρας νοσοκόµος ανά βάρδια (για Νοσοκοµεία µέχρι 300
κλίνες)

2. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•

•
•

•
•

Κάθε 80 ασθενείς µία ή ένας τραπεζοκόµος και µία ή ένας
τραπεζοκόµος γα το Προσωπικό Ασφαλείας, στις δύο ηµερήσιες
βάρδιες
Κάθε 120 ασθενείς µία ή ένας καθαριστής στις δύο ηµερήσιες
βάρδιες. Την νυχτερινή βάρδια θα υπάρχει µόνο ένας καθαριστής
Στα µαγειρεία :
o στα νοσοκοµεία µέχρι 500 κλίνες ένας µάγειρας, και ένας
λαντζιέρης στις δύο ηµερήσιες βάρδιες
o στα νοσοκοµεία άνω των 500 κλινών ένας µάγειρας, ένας
βοηθός µάγειρας δύο λαντζιέρηδες στις δύο ηµερήσιες
βάρδιες
Σε κάθε νοσοκοµείο ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός και ένας
θερµαστής ανά βάρδια
Στα πλυντήρια δύο εργάτες ακάθαρτου ιµατισµού στην πρωινή
βάρδια.

3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•
•

Ένας υπάλληλος Γραφείου Κίνησης Ασθενών στις δύο ηµερήσιες
βάρδιες
Ένας Αποθηκάριος Τροφίµων στην πρωινή βάρδια.

4. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εργαστήρια :
• ακτινολογικό : ένας χειριστής ανά βάρδια εργασίας
• µικροβιολογικό – βιοχηµικό – αιµατολογικό εργαστήριο : ένας
παρασκευαστής ανά βάρδια
• αιµοδοσίας : ένας παρασκευαστής ανά βάρδια εργασίας.

5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
•
•

Για το ιατρικό προσωπικό ισχύει ο ίδιος αριθµός, ανά τµήµα, που
ισχύει τις ηµέρες εφηµερίας
Για το φαρµακείο : ένας φαρµακοποιός

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Στα επαρχιακά νοσοκοµεία, κάτω των 120 κλινών παραµένει
προσωπικό ασφαλείας ίσο µε τον αριθµό εργαζοµένων στις µέρες
αργίας
Αν η ηµέρα απεργιακής κινητοποίησης, συµπίπτει µε Γενική
Εφηµερία, ο αριθµός του προσωπικού ασφαλείας ενισχύεται µέχρι
τον αριθµό της ελάχιστης βάρδιας ηµέρας εφηµερίας.
Την ηµέρα της απεργιακής κινητοποίησης υπάρχει υποχρέωση
παρασκευής φαγητού µόνο για το προσωπικό ασφαλείας και τους
ασθενείς.
Όπου υπάρχουν ραντεβού για την ηµέρα της κινητοποίησης, µε
ευθύνη της υπηρεσίας αναβάλλονται
ΠΡΟΣΟΧΗ : σε όποια Νοσοκοµεία υπάρχουν ειδικά τµήµατα ή
εργαστήρια, όπως Προγεννητικός Έλεγχος, Θεραπεία Κοβαλτίου κλπ
µε
µέριµνα
της
απεργιακής
επιτροπής
θα
πρέπει
να
πραγµατοποιούνται.
Σε περίπτωση που υπάρχουν απεργοσπάστες το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ

