
 

 

 

     

 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Ελλείψεις σε Κέντρο Υγείας Πάρου» 

 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 

στα Δημόσια Νοσοκομεία), ενόψει της τουριστικής σεζόν: «Λόγω των ειδικών 

συνθηκών covid19 οι υγειονομικές μονάδες θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

προσοχής για την προστασία όλων» όπως επίσης «Υπάρχουν Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

και Γενικά Νοσοκομεία (ΓΝ) με αξονικούς τομογράφους χωρίς γιατρούς, ακτινολογικά 

μηχανήματα χωρίς ακτινολόγους και μικροβιολογικά εργαστήρια χωρίς… 

μικροβιολόγους». 

 

Ειδικότερα, αναφορικά με το Κέντρο Υγείας της Πάρου οι βασικές ελλείψεις 

συνίστανται στο ιατρικό προσωπικό γιατί δεν υπάρχουν ειδικότητες. Υπάρχει 

μικροβιολογικό εργαστήριο χωρίς μικροβιολόγο και έτσι υπηρετεί μία υπάλληλος του 

ΟΑΕΔ που είναι παρασκευάστρια. Είναι κενή η θέση του μικροβιολόγου όπως και 

του Ακτινολόγου. Υπάρχει 1 γενικός γιατρός μόνιμος, 1 Παθολόγος, 1 Καρδιολόγος, 

1 Οδοντίατρος, 1 Παιδίατρος και δύο επικουρικοί ένας Ορθοπεδικός και 1 γενική 

Ιατρός. Τέλος αναφέρεται πως υπάρχει έλλειψη διασωστών στο ΕΚΑΒ.  

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένων των αυξημένων αναγκών που θα 

υπάρχουν το καλοκαίρι και λόγω του τουρισμού, αλλά κυρίως λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού,  

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Ποια η προβλεπόμενη δυναμική του συγκεκριμένου νοσοκομείου σε ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό και ποιες ειδικότητες οφείλει να έχει εν πλήρη 

λειτουργία;  
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2. Πώς εξυπηρετούνται ασθενείς περιστατικών που δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τους υφιστάμενους γιατρούς του Κέντρου Υγείας; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού; 

4. Προβλέπεται πρόσληψη μικροβιολόγου και ακτινολόγου;  

5. Υπάρχει πρόβλεψη πρόσληψης περισσοτέρων διασωστών; 

6. Ποια η πρόβλεψη για νοσηλεία πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού στο νησί; 

Πού θα νοσηλεύονται τυχόν κρούσματα ώστε να είναι απομονωμένα από 

τους λοιπούς ασθενείς; 

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

δεδομένης της πανδημίας; 

8. Αν υπάρξει περιστατικό που θα χρήζει νοσηλείας με ΜΕΘ ποια διαδικασία 

προβλέπεται να ακολουθηθεί; 

9. Πόσα περιστατικά ετησίως χρήζουν μεταφοράς σε νοσοκομεία Αττικής; Για τι 

είδους περιστατικά πρόκειται και πώς γίνεται αυτή; 

10. Ποιος καλύπτει τα έξοδα συγγενών που αναγκάζονται να μεταβούν εκτός 

νησιού για να είναι μαζί με το νοσηλευόμενο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

      




