
 

 

 

     

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ελλείψεις σε κέντρα υγείας στα νησιά των Σποράδων» 

 

Στοιχεία για τις ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας στα νησιά των Σποράδων και μάλιστα ενόψει 

του ανοίγματος στον τουρισμό και των αυξημένων αναγκών της πανδημίας του 

κορωνοϊού, δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία 

(ΠΟΕΔΗΝ). 

  

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, οι υγειονομικές μονάδες γενικότερα όλων των νησιών 

αντιμετωπίζουν διαχρονική υποστελέχωση και ανεπάρκεια εξοπλισμού και για το λόγο 

αυτό, οι περισσότερες υγειονομικές μονάδες των νησιών: «προσφέρουν μόνο πρώτες 

βοήθειες και λειτουργούν ως Κέντρα Διακομιδών. Τα σοβαρά περιστατικά κορωνοϊού ή 

άλλων παθήσεων διακομίζονται σε οργανωμένα Νοσοκομεία της Αττικής, της Κρήτης και 

της Θεσσαλονίκης", αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Σε αυτό το πλαίσιο, ως ανάδοχο 

αναφορικά με την υγειονομική πλευρά προβλέπεται να γίνει το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 

πάνω από τα νησιά των Σποράδων. 

 

Ειδικότερα, για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ πως υπάρχουν 6 

νοσηλεύτριες και 2 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ αναφέρουν 

και ελλείψεις ιατρών, καθώς δεν υπάρχουν καθόλου αγροτικοί γιατροί και οδοντίατροι, 

ενώ υπάρχει μόνο ένας παιδίατρος καθώς και ελλείψεις οδηγών ασθενοφόρων. 

 

Για το Κέντρο Υγείας Αλοννήσου, υπάρχουν μόνο 2 αγροτικοί γιατροί , οπότε στέλνονται 

από άλλα Κ.Υ. γιατροί για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες. Αναφέρουν πως χρειάζεται 

ενίσχυση σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ υπάρχει θέμα στη στελέχωση 

του ασθενοφόρου. 

 

Το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, οριακά εξυπηρετείται με το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό. 
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Αναφορικά με τα βασικά περιστατικά με ύποπτα συμπτώματα κορωνοϊού αυτά πρέπει να 

σημειώσουμε πως, με βάση τις Κυβερνητικές προβλέψεις, θα αντιμετωπίζονται σε 

μικρότερες υγειονομικές μονάδες, όπως Περιφερειακά Ιατρεία και απλά Κέντρα 

Υγείας που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν απλά περιστατικά. Μεταξύ των 

νησιών που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, διαθέτουν τέτοιες 

μονάδες υγείας είναι οι Σποράδες. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένων των ειδικών συνθηκών και αυξημένων 

κινδύνων φέτος,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Θεωρεί το Υπουργείο πως, με βάση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

που υπάρχει στα Κέντρα Υγείας των Σποράδων, θα μπορούν να καλύπτονται 

και ύποπτα περιστατικά κορωνοϊού; 

2. Πώς θα ενισχυθούν τα Κέντρα Υγείας για να αντεπεξέλθουν σε κρούσματα 

κορωνοϊού; Υπάρχει η δυνατότητα απομονωμένης νοσηλείας τυχόν 

κρουσμάτων; Θα γίνει αγορά σε γάντια, μάσκες και ό,τι άλλο προβλέπεται για 

την προστασία της υγείας νοσηλευτών, ιατρών και όλου του προσωπικού; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη πρόσληψης μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού για τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας των Σποράδων για τις 

ανάγκες των κατοίκων; 

4. Πόσοι επικουρικοί, έστω, γιατροί και νοσηλευτές προβλέπεται να 

απασχοληθούν σε κάθε κέντρο υγείας σε καθένα από τα τρία νησιά; 

5. Ποιες ειδικότητες προβλέπεται να καλυφθούν; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του προσωπικού των ασθενοφόρων 

δεδομένης και της τουριστικής κίνησης των νησιών κατά το καλοκαίρι; 

7. Αν υπάρξει ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ κάποιου ατόμου σε ένα από τα νησιά 

των Σποράδων, πού μεταφέρεται και με ποια διαδικασία; 

8. Ποιος καλύπτει το κόστος των συγγενών των ασθενών που μεταφέρονται σε 

Νοσοκομεία εκτός Σποράδων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




