
 

Αθήνα,  09/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

                      τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

   

Θέμα: «ΠΟΕΔΗΝ: Κινδυνεύει η ζωή των υγειονομικών υπαλλήλων που 

περιθάλπουν ασθενείς με κορωνοϊό» 

Διαβάζουμε δημοσιεύματα που αναφέρονται στον κίνδυνο που διατρέχουν οι υγειονομικοί 

υπάλληλοι που περιθάλπουν κρούσματα κορωνοϊού όπως επισημαίνει η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Παράλληλα, καλεί το 

υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις των νοσοκομείων να δώσουν σαφείς εντολές, καθώς οι 

οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι αντικρουόμενες ως προς 

τη χρονική διάρκεια στην οποία θα τίθενται σε καραντίνα όταν εκτίθενται. 

Ειδικότερα, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει «Δεν δικαιολογείται στη φάση που βρισκόμαστε με την 

πανδημία, που τα περιστατικά είναι ακόμη διαχειρίσιμα, από το σύστημα να νοσούν 

δεκάδες συνάδελφοι (εμείς έχουμε καταγράψει 130 αλλά υπάρχουν περισσότεροι με ήπια 

συμπτωματολογία που δεν τους γίνεται εργαστηριακός έλεγχος) και 500 συνάδελφοι να 

βρίσκονται σε καραντίνα.  Για να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους συναδέλφους θα πρέπει 

να δοθούν σαφείς εντολές από το Υπουργείο Υγείας προς τις Διοικήσεις Νοσοκομείων 

καθότι οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι αντικρουόμενες. 

Στους συναδέλφους που εκτίθενται στον ιό ή εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία να γίνεται 

εργαστηριακός έλεγχος για τον ιό. Θα πρέπει να επανέλθει η 14ημερη καραντίνα στο 

προσωπικό που εκτίθεται. Τώρα άλλες Διοικήσεις εφαρμόζουν 7ήμερη καραντίνα και 

άλλες καθόλου, με οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αυτή η πρακτική οδηγεί σε κίνδυνο μεγαλύτερης 

διασποράς της νόσου. 

Σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται στα Νοσοκομεία θα πρέπει να τους γίνεται 

εργαστηριακός έλεγχος για τον ιό. Απεδείχθη πια ότι με τη διασπορά του ιού στη κοινότητα 

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ.Ερωτήσεων.5632
Ημερ.κατ.9-4-2020



πολλά περιστατικά ξεγελάνε με την συμπτωματολογία και νοσηλεύονται σε κοινούς 

θαλάμους με άλλους ασθενείς. 

Έρχονται τόνοι υλικό και οι υγειονομικές μονάδες, τα Νοσοκομεία συνεχίζουν να έχουν 

τρομακτικές ελλείψεις, ειδικά σε μάσκες και στολές υψηλής προστασίας. Έχουμε δεκάδες 

καταγγελίες από Σωματεία Εργαζομένων για ελλείψεις υλικών. Προβληματισμός υπάρχει 

με τις μάσκες FFP2 που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία καθότι επιτροπές λοιμώξεων τις 

θεωρούν ακατάλληλες. 

Μια επίσημη απάντηση από το χημείο του Κράτους σχετικά με την προστασία που 

παρέχει θα ήταν χρήσιμη καθότι άλλες χώρες επέστρεψαν τέτοιου είδους μάσκες στους 

προμηθευτές ως ακατάλληλες. Το προσωπικό είναι φοβισμένο για την περίθαλψη 

περιστατικών με τις εν λόγω μάσκες.» 

Με βάση τα παραπάνω και γνωρίζοντας τις ελλείψεις που ακόμα υπάρχουν σε επίπεδο 

τόσο υγειονομικού προσωπικού όσο και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Τι ακριβώς προβλέπεται από τον ΕΟΔΥ σε περίπτωση που ένας νοσηλευτής ή 

γιατρός θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα ή τελικά νοσήσει από κορωνοϊό; Υπάρχει 

σαφής οδηγία για τις μέρες καραντίνας ή ο Διοικητής κάθε νοσοκομείου ορίζει 

αυθαίρετα αν θα μπει σε καραντίνα κάποιος και για πόσες μέρες; Γίνεται 

ιχνηλάτηση των επαφών των νοσούντων υγειονομικών; 

2. Πώς γίνεται η αντικατάσταση των γιατρών και των νοσηλευτών που νοσούν στα 

νοσοκομεία αναφοράς προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσουν επαρκώς τα 

νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας; 

3.  Τι πρόβλεψη υπάρχει για το συστηματικό εργαστηριακό έλεγχο του υγειονομικού 

προσωπικού στα νοσοκομεία αναφοράς δεδομένου πως η πιθανότητα έκθεσής του 

στον κορωνοϊό είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να συντελέσουν στη διασπορά του, 

ιδίως αν είναι ασυμπτωματικοί;  

4. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να γίνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος 

όλων όσοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας καθώς, αν είναι φορείς του ιού 

και νοσηλευτούν για άλλη αιτία, ενδέχεται να μεταδώσουν τον ιό στους υπόλοιπους 

ασθενείς του θαλάμου; 



5. Τι πρόβλεψη υπάρχει ώστε το Χημείο του Κράτους να ελέγξει άμεσα τις μάσκες 

FFP2 που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία καθώς, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, 

αφενός Επιτροπές λοιμώξεων τις θεωρούν ακατάλληλες και αφετέρου άλλες χώρες 

επέστρεψαν ήδη τέτοιου είδους μάσκες στους προμηθευτές ως ακατάλληλες; 

6. Ποια η επάρκεια των νοσοκομείων σε μάσκες FFP2 και FFP3, αλλά και γενικότερου 

εξοπλισμού ώστε να είναι ασφαλές το προσωπικό που αναλαμβάνει την περίθαλψη 

ασθενών με κορωνοϊό;  

7. Από πού προμηθεύεται το κράτος τις μάσκες FFP2 και FFP3 που χρειάζονται οι 

εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και με τι κόστος; Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις 

αισχροκέρδειας και αν ναι, τι μέτρα έχουν ληφθεί; 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

 

             

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 


