
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, Δήμου 

Δυτικής Μάνης» 

Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στο Δήμο Δυτικής Μάνης είναι η μοναδική 

Πρωτοβάθμια μονάδα Υγείας στην περιοχή και εξυπηρετεί μια μεγάλη σε έκταση και 

δυσπρόσιτη περιοχή στο νομό Μεσσηνίας, καλύπτοντας τις ανάγκες περίθαλψης 27 

κοινοτήτων, 45 οικισμών και δύο πρώην Καλλικρατικών δήμων (Αβίας και 

Λεύκτρου), με το Νοσοκομείο Καλαμάτας να απέχει 60 χλμ. Με άλλα λόγια, 

εξυπρετεί περίπου 7000 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που υπερδιπλασιάζεται το 

καλοκαίρι, καθώς συνιστά τουριστικό προορισμό. 

Εντούτοις όπως αναφέρουν στο έγγραφο αίτημά τους οι Πολίτες του Δήμου Δυτικής 

Μάνης, το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπως, άλλωστε, και τεράστιος αριθμός 

άλλων ΚΥ στη χώρα, υπολειτουργεί, με κενές θέσεις (παιδίατρος, ακτινολόγος, 

γενικός ιατρός/παθολόγος), τεράστιο φόρτο εργασίας του συνόλου των 

υπηρετούντων λόγω υποστελέχωσης και ανεπαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών και 

επισκεπτών. 

Πολλές καταγγελίες έχουν γίνει τόσο από πολίτες όσο και από τους εργαζόμενους 

στο Κέντρο Υγείας για τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και 

για την ανάγκη αντικατάστασης του μοναδικού ασθενοφόρου, μετά την μετάθεση του 

δευτέρου που υπήρχε, καθώς ήδη μετράει 1 εκατομμύριο χλμ. Ακόμα, το 

μικροβιολογικό κέντρο, αν και είναι εξοπλισμένο και στελεχωμένο και με 

μικροβιολόγο, δεν λειτουργεί όπως και το ακτινολογικό, με αποτέλεσμα να έχουν 

ανοίξει πολλά ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια στην περιοχή ώστε να εξυπηρετηθούν 

οι ανάγκες των πολιτών. 
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Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένης της ανάγκης θωράκισης όλων των 

περιοχών της χώρας μας λόγω του κορωνοϊού, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει προκειμένου να καλυφθούν οι τρεις κενές οργανικές 

θέσεις σε πολύ σημαντικές ειδικότητες, δηλαδή παιδιάτρου, ακτινολόγου και 

παθολόγου;  

2. Γιατί δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό εργαστήριο αφού είναι και εξοπλισμένο 

και υπάρχει και μικροβιολόγος; 

3. Γιατί δεν έχει προβλεφθεί η πρόσληψη ακτινολόγου δεδομένου πως το 

ακτινολογικό εργαστήριο είναι ήδη πλήρως εξοπλισμένο; 

4. Ποιος θα αποζημιώσει τους πολίτες που λόγω ανεπάρκειας της Πολιτείας 

αναγκάζονται να στρέφονται σε ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια, την ίδια 

στιγμή που το Κράτος παρακρατά εισφορές σε εργαζόμενους και 

συνταξιούχους για υγειονομική περίθαλψη; 

5. Πού μετατέθηκε το δεύτερο ασθενοφόρο και γιατί δεν προβλέφθηκε άμεση 

αντικατάστασή του, δεδομένου πως για να υπάρχει πρόβλεψη για δύο 

ασθενοφόρα, σημαίνει πως ένα δεν καλύπτει τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

μονάδας; 

6. Δεδομένου πως αφαιρέθηκε ένα από τα δύο προβλεπόμενα ασθενοφόρα, 

γιατί δεν αντικαταστάθηκε το υπάρχον με ένα πιο σύγχρονο και με λιγότερα 

χιλιόμετρα; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη, δεδομένης και της τουριστικής περιόδου, να γίνει 

πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να μην 

εξαντλείται το υπάρχον θέτοντας σε κίνδυνο εαυτούς και ασθενείς; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




