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Προς  Διοικητή του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» 

Κοιν.:     Διοικητή 2ης ΥΠΕ 

                 

Θέµα: Έλλειψη Τραπεζοκόµων 

  

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων – ΕΣΥ του Νοµού Αττικής, 

σχετικά µε την ανάθεση στο Νοσηλευτικό Προσωπικό χρέη Τραπεζοκόµου επισηµαίνει 

τα ακόλουθα: 

Κατ’ επανάληψη έχουµε εκφράσει τη δυσαρέσκειά µας σχετικά µε την ανάθεση 

στο νοσηλευτικό προσωπικό χρέη τραπεζοκόµου. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια διασφάλισης της υγιεινής, σχετική 

νοµοθεσία, υποχρεώνει το προσωπικό εστιάσεως (µάγειροι, τραπεζοκόµοι κ.α.) στη 

διενέργεια ειδικών υγειονοµικών ελέγχων µε εργαστηριακές εξετάσεις 

(µικροβιολογικές, ορολογικές, παρασιτολογικές, ακτινογραφίες κ.α.) και στην τήρηση 

βιβλιαρίου υγείας, προκειµένου να αξιολογείται η καταλληλότητα του προσώπου. Με 

την ανάθεση στο νοσηλευτικό προσωπικό χρέη τραπεζοκόµου, οπότε και της µη 

τήρησης της προβλεπόµενης νοµοθεσίας (υγειονοµικοί έλεγχοι, εργαστηριακές 

εξετάσεις κλπ), τίθεται ξεκάθαρα θέµα εντιµότητας της διαδικασίας, που παράλληλα 

εγκυµονεί κινδύνους και εκθέτει σε ρίσκο την υγεία των ασθενών. Επιπλέον, η 

διαδικασία γίνεται ακόµη πιο επικίνδυνη, αν αναλογιστεί κανείς, ότι πριν το σερβίρισµα 

του φαγητού το νοσηλευτικό προσωπικό, µε τη στολή του, έχει διενεργήσει 

νοσηλευτικές πράξεις (περιποίηση ασθενών, νοσηλεία κλπ). Στη συνέχεια, πηγαίνει 

στην τραπεζαρία, προκειµένου να προετοιµάσει τα σκεύη, το ψωµί, το κόψιµο της 



σαλάτας και το σερβίρισµα του φαγητού.  Στο τέλος του γεύµατος, µαζεύει, πλένει  και 

τακτοποιεί τα σκεύη.  

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, που προφανώς διαρκεί αρκετή ώρα, για τους 

υπόλοιπους νοσηλευόµενους ασθενείς, στην καλύτερη περίπτωση, υπάρχει άλλος ένας 

υπάλληλος για τη νοσηλεία και αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών καταστάσεων, 

που προφανώς, αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις αρµοδιότητές του.  

Επειδή λοιπόν η παραπάνω τακτική της ανάθεσης χρέη Τραπεζοκόµου στο 

Νοσηλευτικό Προσωπικό δεν χαρακτηρίζεται έκτακτη αλλά χρόνια και επειδή η σίτιση 

του ασθενή είναι σηµαντικότατη ευθύνη για την Διοίκηση του Νοσοκοµείου, 

παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες, για την οριστική 

επίλυση του προβλήµατος.  

Συµπληρωµατικά, σας γνωρίζουµε τη δραστηριοποίηση στον Τοµέα της 

Εστίασης και των ΚοιΣΠΕ, που πιστεύουµε ότι αξίζουν υποστήριξης. 

  

 
 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 
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Γεώργιος Αβραµίδης                                  Ελένη Ντάτση 


