
 

 

 

     

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Τεράστιες ελλείψεις στο νοσοκομείο Ξάνθης εν μέσω έξαρσης του 

κορωνοϊού» 

Ενώ η Ξάνθη όπως φαίνεται αντιμετωπίζει αναζωπύρωση του κορονοϊού, μια 

απίστευτη καταγγελία για το νοσοκομείο της περιοχής έρχεται στο φως. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η κατάσταση στην 

Ξάνθη είναι εκτός ελέγχου, καθώς συνεχώς εισάγονται νέα κρούσματα, που 

περιθάλπονται στο νοσοκομείο Ξάνθης, το οποίο δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς και 

το οποίο, μάλιστα, δεν διαθέτει μηχάνημα εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ Γιαννάκου “Στο Νοσοκομείο της Ξάνθης συνεχώς 

εισάγονται ύποπτα κρούσματα με ήπια ή σοβαρότερα προβλήματα. Στη κλινική 

νοσηλεύονται περί τους έξι ασθενείς κάθε ημέρα που είναι ύποπτα κρούσματα για 

κορονοϊό. 

Απορία προκαλεί γιατί κωλυσιεργούν και δεν προμηθεύουν με ένα μηχάνημα για να 

γίνεται στο Νοσοκομείο της Ξάνθης εργαστηριακός έλεγχος για κορονοϊό, σε μια 

περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα. 

Τα δείγματα αποστέλλονται για εξέταση στην Αλεξανδρούπολη και κάνουν δύο ή 

τρεις ημέρες να βγούνε. Βαλτώνουν τα περιστατικά στο νοσοκομείο της Ξάνθης ως 

ύποπτα κρούσματα. Μόνο όταν επιβεβαιώνονται μεταφέρονται στο Νοσοκομείο 

αναφοράς της Αλεξανδρούπολης. 

Η έλλειψη μηχανήματος για εργαστηριακό έλεγχο είναι αιτία αναβολής των 

περισσότερων χειρουργείων αφού αδυνατούν να κάνουν εργαστηριακό έλεγχο. 

Ασθενείς περιμένουν ένα χρόνο να χειρουργηθούν και όταν έρχεται η σειρά τους 

αναβάλλεται το χειρουργείο επειδή δεν μπορούν να κάνουν το τεστ κοροναϊού που 
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είναι απαραίτητο. Πολλοί ασθενείς πηγαίνουν και πληρώνουν 120 ευρώ σε ιδιώτη για 

να μη χάσουν τη σειρά τους και να χειρουργηθούν.” 

Τέλος, γίνεται αναφορά και στις ελλείψεις προσωπικού καθώς ένας γιατρός, χωρίς 

ειδικευόμενο, περιθάλπτει τα περιστατικά και δύο νοσηλεύτριες.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένης της ανάγκης θωράκισης όλων των 

περιοχών της χώρας μας λόγω του κορωνοϊού, πόσο μάλλον της Ξάνθης που, Τις 

τελευταίες εβδομάδες, εξελίσσεται στην πιο «ενεργή» επιδημική εστία, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει το Υπουργείο έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κρούσματα κορωνοϊού στο νοσοκομείο 

Ξάνθης; 

2. Γιατί δεν γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για κορονοϊό στο νοσοκομείο Ξάνθης 

και χάνεται πολύτιμος χρόνος για τους ασθενείς; 

3. Ποιο είναι το κόστος μεταφοράς των δειγμάτων σε Αλεξανδρόπουλη; 

4. Ποιο θα ήταν το κόστος εργαστηραικού ελέγχου στο νοσοκομείο Ξάνθης; 

5. Αφού περιθάλπει ύποπτα κρούσματα κορονοϊού έως την τελική διάγνωση και 

μεταφορά στην Αλεξανδρούπολη και άρα λειτουργεί άτυπα ως νοσοκομείο 

αναφοράς, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στις λίστες με τη δωρεά του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος; 

6. Αναλαμβάνει το Υπουργείο την ευθύνη για την αναβολή ή καθυστέρηση 

χειρουργείων λόγω της αναγκαιότητας ελέγχου του ασθενή για μόλυνσή του 

από κορωνοϊό που συνεπάγεται έως και 3 μέρες μετάθεση της ημερομηνίας 

χειρουργείου, κι αυτό αν υπάρχει διαθεσιμότητα τότε; 

7. Ποια η μέριμνα του Υπουργείου για την εξόντωτική εργασία υπό συνθήκες 

πανδημίας ενός γιατρού και δύο μόνο νοσηλευτριών, σε ένα νοσοκομείο που 

εδράζει σε περιοχή που εξελίσσεται σε επιδημική εστία; 

8. Θα γίνουν προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




