
 

     

 

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2020 

 

                          ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  
 

Θέμα: «Ελλείψεις σε νοσοκομείο της Κω» 
 

Σε επιστολή του ο Δήμαρχος Κω κ Θεοδόσης Α. Νικηταράς καταγγέλλει πως η Κως 

στερείται στοιχειώδους υγειονομικής θωράκισης και καλεί την Κυβέρνηση να 

ενεργήσει άμεσα και να ανακοινώσει υλοποιήσιμο σχεδιασμό ενίσχυσης των 

δομών υγείας στην Κω.  

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος αναφέρει στην επιστολή του, «η Κυβέρνηση έχει 

αφήσει την Κω υγειονομικά εκτεθειμένη, δίχως την αναγκαία ενίσχυση να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτής της δύσκολης περιόδου, σε αντίθεση με 

άλλους τουριστικούς προορισμούς που ενισχύονται σε μέσα και προσωπικό. 

Είναι αδιανόητο να αντιμετωπίζεται ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς 

προορισμούς της χώρας μας, με μεγάλη συμβολή στο εθνικό εισόδημα, κατ΄ 

αυτόν τον τρόπο.» 

Η ΠΟΕΔΗΝ, μάλιστα, καταγγέλλει πως, σύμφωνα με στοιχεία, το νοσοκομείο, 

που εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί με τους περίπου 35.000 κατοίκους, 

αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικό, παρά τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και 

τραυματιοφορέων λόγω πανδημίας, ενώ δεν έχει καρδιολόγο, με συνέπεια τα 

περιστατικά να αντιμετωπίζονται από ιδιώτη καρδιολόγο, όταν και εάν αυτός 

βρίσκεται για λίγη ώρα στο νοσοκομείο, ούτε πνευμονολόγο. Μάλιστα, στο 

νοσοκομείο υπάρχει ένας παιδίατρος, ενώ στη Μαιευτική κλινική του 

Νοσοκομείου τα βρέφη εξετάζονται από ιδιώτες παιδιάτρους. 
Ο αξονικός τομογράφος, καταγγέλλεται πως δεν λειτουργεί εδώ και πολλούς 

μήνες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς ακόμη και οι νοσηλευόμενοι να απευθύνονται ή 

να μεταφέρονται σε ιδιωτικά κέντρα, ενώ ούτε το μικροβιολογικό εργαστήριο 
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καλύπτει όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις (λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων) με 

αποτέλεσμα οι ασθενείς να πληρώνουν σε ιδιωτικά μικροβιολογικά. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Ποια η πρόβλεψη για δημιουργία και πλήρη λειτουργία Μονάδας Αυξημένης 

Θεραπείας/Φροντίδας, όπως προβλέπεται στον οργανισμό του νοσοκομείου 

και όπως απαιτεί ειδικά φέτος με την πανδημία του κορονοϊού; 

2. Ποια η πρόβλεψη για νοσηλεία πιθανών κρουσμάτων κορονοϊού στο νησί; 

Πού θα νοσηλεύονται τυχόν κρούσματα ώστε να είναι απομονωμένα από 

τους λοιπούς ασθενείς; 

3. Υπάρχει κατάλληλος υγειονομικός εξοπλισμός (μάσκες, γάντια κλπ) 

δεδομένης της πανδημίας; 

4. Πώς κρίνει την έλλειψη καρδιολόγου και πνευμονολόγου στο νοσοκομείο; Δεν 

συνιστούν από τις βασικές ειδικότητες κάθε νοσοκομείου; 

5. Πώς θα αποζημιωθούν από το Κράτος όσοι αναγκαστικά εξετάζονται από τον 

ιδιώτη γιατρό που εξυπηρετεί περιστασιακά το νοσοκομείο; 

6. Προβλέπεται πρόσληψη επιπλέον παιδιάτρου; 

7. Θα αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του αξονικού τομογράφου και θα 

προμηθευτεί με αντιδραστήρια το μικροβιολογικό εργαστήριο; 

8. Ποια η δυναμική του συγκεκριμένου νοσοκομείου σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό; Πόσοι μόνιμοι ιατροί και νοσηλευτές υπάρχουν και πόσοι 

επικουρικοί; 

9. Υπάρχουν περιστατικά που χρήζουν μεταφοράς σε νοσοκομεία Αττικής; Αν 

ναι, για τι είδους περιστατικά πρόκειται και πώς γίνεται αυτή; 

10. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, δεδομένης και της μεγάλης άφιξης τουριστών, αλλά και 

μόνιμων, κατά τους θερινούς μήνες, κατοίκων, υπό κανονικές συνθήκες, από 

το Πάσχα και μετά; 

11. Υπάρχει πρόβλεψη για αγορά δεύτερου ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, καθώς η έγκαιρη 

μετακίνηση πολλές φορές σώζει ζωές; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




