
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

 

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

 

Τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Πάτμου είναι γνωστά και χρόνια.  

 

Αν ανατρέξουμε σε υπόμνημα των δυο ιατρών που υπηρετούσαν στην Πάτμο το 2013 θα δούμε 

την απόγνωση τους, καθώς ενημέρωναν το Υπουργείο Υγείας πως ήταν υποχρεωμένοι να είναι σε 

καθημερινή εφημερία, ενώ είχαν και πρωινό ωράριο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να 

ξεκουραστούν ούτε μία ημέρα. Μάλιστα επισήμανα πως «αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν με 

συνέπεια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία όλων», την κραυγή αγωνίας του είχε 

ακούσει και ο ΙΣΑ που ζήτησε επίμονα τη στελέχωση του Κ.Υ με επιπλέον ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

Αν πάμε, τώρα, σε δημοσιεύματα του 2015 θα δούμε πως το συγκεκριμένο Κ.Υ, τότε, 

λειτουργούσε με λιγότερο από το 1/5 του προσωπικού που προβλέπεται και με μεγάλες ελλείψεις 

στην υλικοτεχνική υποδομή. Οι κάτοικοι, τότε, επεσήμαναν την έλλειψη δύο ιατρών γενικής 

ιατρικής ή παθολογίας, παιδιάτρου, καρδιολόγου, ακτινολόγου και μικροβιολόγου, ενώ οι δύο 

υπηρετούντες γιατροί που υπηρετούν και ο ένας με μετακίνηση από το ιατρείο Λειψών 

αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας, τα τακτικά και επείγοντα ιατρεία, την 

κάλυψη κενών εφημεριών, τις διακομιδές ασθενών κλπ. Παράλληλα, σημειωνόταν έλλειψη τριών 

τουλάχιστον νοσηλευτών με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες τρεις να μην μπορούν να καλύψουν την 

24ωρη λειτουργία του, όπως επίσης και την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου με αποτέλεσμα αρκετές 

κενές βάρδιες στο ασθενοφόρο. Τέλος, υπήρχε έλλειψη φαρμάκων, αναλώσιμων υλικών και 

αντιδραστηρίων με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση της λειτουργίας του ιατρείου. 

 

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης είναι πως η θέση μόνιμου παιδιάτρου προκηρύχθηκε το 2017 

και καλύφθηκε στις 30.03.2018, με αποτέλεσμα ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού να 
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εισακουστεί με 15χρονη καθυστέρηση μιας και για 15 χρόνια οι κάτοικοι φώναζαν αλλά άδικα πως 

δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχει παιδίατρος σε ένα νησί με αρκετές εκατοντάδες παιδιά.  

 

Ας έρθουμε στο 2020, όπου οι ελλείψεις παραμένουν σημαντικές, με τις εφημερίες της μονάδας να 

πραγματοποιούνται μόνο μετά από μετακινήσεις ιατρών, λείπουν ειδικότητες όπως ακτινολόγου, 

μικροβιολόγου, ενώ υπάρχει έλλειψη σε νοσηλευτικό και άλλο, παραϊατρικό προσωπικό. 

 

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

νησιά μας είναι υποτυπωδώς στελεχωμένα και εξοπλισμένα, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

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

Υγείας Πάτμου θα γίνουν; 

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

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

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

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

διαχειριστεί ύποπτο κρούσμα κορονοϊού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




