
 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας  

Θέμα: “Θα νοσηλευόσασταν σε ράντζο στο Αττικό εν μέσω πανδημίας, κύριε Υπουργέ; ” 

Ανάμεσα στο πλήθος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πως να προστατευτούμε από 
τη μετάδοση και διασπορά του ιού Covid-19, ανάμεσα στις χρυσοπληρωμένες 
καταχωρήσεις σε υπαρκτά και μη μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στις διαβεβαιώσεις ότι 
ανοίγουμε τα σύνορα για τον τουρισμό αλλά λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των 
ντόπιων και των επισκεπτών, ανάμεσα στα χειροκροτήματα για τους ήρωες γιατρούς, 
βρίσκεται η σκληρή πραγματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων.  

Πάνω από εξήντα ράντζα μέτρησε το σωματείο εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο στις 
14 Ιουλίου 2020. Ανάρτησε μάλιστα και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς 
να παρατηρήσει το συνωστισμό των ασθενών, συνοδών, γιατρών, νοσηλευτών στους 
διαδρόμους. Υγειονομική βόμβα. 

Δεδομένου ότι τα κρούσματα καθημερινά αυξάνονται και είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το 
φθινόπωρο, αν όχι νωρίτερα, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα νέο μεγάλο κύμα της 
πανδημίας,  

Δεδομένου ότι είναι σαφές ότι δεν επαρκούν οι υποδομές στα νοσοκομεία της Δυτικής 
Αθήνας, και οι εικόνες με τους ασθενείς στους διαδρόμους είναι εικόνες ντροπής, 
καταρράκωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και καταπάτησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά απορρέουν από το Συνταγμα και τους νόμους της 
χώρας,  

Δεδομένου ότι απειλείται η ζωή του υγειονομικού προσωπικού, των ασθενών και των 
συνοδών τους από την περίθαλψη σε διαδρόμους και ράντζα, πολλώ δε μάλλον σε εποχή 
πανδημίας, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να εξοπλιστούν και στελεχωθούν επαρκώς τα 
δημόσια νοσοκομεία αναφοράς, και επί του προκειμένου, το Αττικό Νοσοκομείο;  

2. Πότε σκοπεύει να αποκαταστήσει ξανά σε πλήρη λειτουργία το ΓΔΝΑ Αγία 
Βαρβάρα, μοναδική άμεση λύση προκειμένου να αποσυμφορηθούν το Αττικό και 
το Κρατικό της Νίκαιας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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