
 

 

 

     

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Προβλήματα προκαλεί η προσωρινή μετακίνηση παιδιάτρου από το 

νοσοκομείο Ικαρίας σε εκείνο της Σάμου» 

Ενημερωνόμαστε πως ο ένας από τους δυο παιδίατρους του Νοσοκομείου της 

Ικαρίας (επικουρικός που προσλήφθηκε τον Μάιο), και οι οποίοι έχουν στην ευθύνη 

τους τόσο την Ικαρία όσο και τους Φούρνους, με απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ 

επρόκειτο να μετακινηθεί στο Νοσοκομείο Σάμου από 13-06-2020 έως και 25-06-

2020 για να καλύψει προσωρινά την έλλειψη που υπάρχει και στο Γενικό Νοσοκομείο 

Σάμου, καθώς η μοναδική παιδίατρος είναι σε αναρρωτική άδεια. Τελικά αυτό δεν 

κατέστη δυνατόν διότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου 

Σάμου, συνδικαλιστικοί φορείς της Ικαρίας δεν επέτρεψαν την επιβίβαση του 

Παιδιάτρου στο πλοίο της γραμμής. 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Ικαρίας αναφέρει σε υπόμνημά του «με 

σκληρή προσωπική εργασία των κατοίκων και προσφορές κυρίως σε χρήμα των 

ομογενών συμπατριωτών μας, καταφέραμε να χτίσουμε το Νοσοκομείο μας που 

συνεχίζουμε να ενισχύουμε με δωρεές κάθε είδους. Παρότι μετά από προσπάθειες 

χρόνων η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε την λειτουργία του η υπόθεση κάλυψης των 

στοιχειωδών υγειονομικών αναγκών μας χρειάστηκε να περάσει από «χίλια κύματα» 

(ανάμεσα στα οποία και πάλι η υποβάθμιση – μετατροπή του σε παράρτημα του 

Νοσοκομείου Σάμου ). 

Χρειάστηκαν μεγάλες και επανειλημμένες κινητοποιήσεις για να πετύχουμε την 

μερική έστω αυτονομία του Νοσοκομείου μας και κυρίως την ύπαρξή του, εν μέσω 

πολιτικών κλεισιμάτων και συγχωνεύσεων. Καταφέραμε, έστω και με εύθραυστο 

τρόπο, να ζούμε με μια βασική ασφάλεια στον τόπο μας. Αρχές του 21ου αιώνα τα 

νησιά μας πάσχιζαν και πασχίζουν για αυτά τα στοιχειώδη που θεωρούνται δεδομένα 

στον τομέα της Υγείας από δεκαετίες. 
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Πρέπει να θυμίσουμε πως τα νησιά μας (Ικαρία, Φούρνοι, Θύμαινα) περιβάλλονται 

απ’ το Ικάριο πέλαγος, μια από τις δυσκολότερες και πιο άγριες θάλασσες. Ακόμα και 

το καλοκαίρι οι αποκλεισμοί είναι πολύ συχνοί σε συνδυασμό και με την 

προβληματικότατη ακτοπλοϊκή σύνδεση. Οδικό δίκτυο προβληματικό έως κάκιστο, οι 

διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών συνηθισμένο φαινόμενο. Άρα η μόνη λύση 

για όποιον άνθρωπο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας είναι οι πλήρως στελεχωμένες 

δημόσιες μονάδες υγείας.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένα αφενός το γεγονός πως στην Ικαρία εκτός 

από νεογνά, βρέφη και νήπια, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης φοιτούν 870 παιδιά και αφετέρου την πανδημία του κορωνοϊού, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:   

1. Τι μέτρα θα λάβει άμεσα προκειμένου να είναι ασφαλή τα παιδιά σε Ικαρία, 

Φούρνους, αλλά και Σάμο; 

2. Αν τελικά δεν μετακινηθεί προσωρινά ο παιδίατρος, τι θα γίνει με τα παιδιά 

στη Σάμο αυτό το διάστημα; Πώς θα καλυφθεί το κενό στο Νοσοκομείο Σάμου 

χωρίς να προκληθεί πρόβλημα σε άλλες δομές υγείας; 

3. Προβλέπεται η πρόσληψη μόνιμου δεύτερου παιδιάτρου στη Σάμο ώστε να 

μην αναγκάζεται ούτε κάποιος γενικός γιατρός να υποκαθιστά τον παιδίατρο 

σε περίπτωση ανάγκης ούτε να μεταφέρεται παιδίατρος από άλλο νησί, 

διακινδυνεύοντας τη ζωή των παιδιών στο νησί απ’ όπου θα αναχωρήσει; 

4. Προβλέπεται να αυτονομηθεί περαιτέρω το Νοσοκομείο Ικαρίας με 

προσλήψεις μόνιμων ιατρών σε βασικές ειδικότητες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




