
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Κέντρο Υγείας Νισύρου – Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων » 

 

Η Νίσυρος είναι ένα μικρό νησί περίπου 1000 κατοίκων με το 70% των οποίων ασχολείται με τον 

τουρισμό. Δυστυχώς φέτος τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει θα είναι μεγάλα με δεδομένη 

αφενός τη μειωμένη εισροή επισκεπτών και αφετέρου τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας του νησιού, 

που αν και χρόνιες φέτος με το φάντασμα της πανδημίας να πλανάται πάνω από τη χώρα γίνονται 

σχεδόν δυσβάσταχτες. 

 

Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος του νησιού κ Χριστοφής  Κορωναίος «το κέντρο υγείας του 

νησιού έχει δύο γιατρούς, έναν που κάνει την πρακτική του κι ένα είναι γενικό, δεν υπάρχει 

ειδικευμένος γιατρός, όπως υπήρχε έως πέρυσι, ενώ υπάρχουν δύο νοσηλεύτριες, μία μαία και ένας 

οδηγός ασθενοφόρου». 

 

Την ίδια στιγμή, διευκρινίζει πως από τον Μάρτιο έχει δημιουργηθεί χώρος απομόνωσης σε 

ξενώνα του Δήμου, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί ύποπτα κρούσματα κορονοϊού, και 

ζητά να εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί μια εκ των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ ώστε να 

πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ κορονοϊού. 

 

Να σημειώσουμε πως ο αριθμός των 1000 μόνιμων κατοίκων τους καλοκαιρινούς μήνες συνήθως 

τριπλασιάζεται φτάνοντας τις 2500 ή 3000. Άρα 2 γιατροί καλούνται να καλύψουν υγειονομικά 

3000 ανθρώπους ενώ για τα σοβαρότερα περιστατικά η διακομιδή για Κω γίνεται με πλωτό μέσο, 

όταν το επιτρέπει ο καιρός, και για Ρόδο με ελικόπτερο, δυστυχώς, συχνά χωρίς τη συνοδεία 

γιατρού καθώς δεν μπορεί να μείνει ακάλυπτο το Κ.Υ.  

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία στα περισσότερα 

νησιά μας είναι υποτυπωδώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια βήματα άμεσης στελέχωσης με μόνιμο και όχι επικουρικό προσωπικό του Κέντρου 

Υγείας Νισύρου θα γίνουν; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες πρόσληψης νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού θα ληφθούν; 

3. Ποιες κινήσεις υγειονομικής θωράκισης της Νισύρου θα γίνουν από πλευράς Κυβέρνησης 

και Υπουργείου Υγείας ώστε να πάψουν να νιώθουν ανασφάλεια κάτοικοι και επισκέπτες; 

4. Πως θα ενισχυθεί το Κ.Υ Νισύρου ώστε να μπορέσει να αντιδράσει αν χρειαστεί να 

διαχειριστεί ύποπτο κρούσμα κορονοϊού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




