
 

 

 

     

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

  

Θέμα: «Κέντρο Υγείας Αίγινας: ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και ιατρικό 

εξοπλισμό και προβλήματα στη διακομιδή» 

 

Σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), στο Κ.Υ. 

Αίγινας, το οποίο εξυπηρετεί 15.000 μόνιμους κατοίκους σε Αίγινα και Αγκίστρι, με τους 

καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός να τετραπλασιάζεται, υπηρετούν μόνο 3 γενικοί γιατροί 

και 1 παθολόγος ως μόνιμοι. Επίσης υπηρετούν 1 καρδιολόγος, 1 ακτινολόγος, 1 ΩΡΛ, 1 

μικροβιολόγος, 1 οδοντίατρος ως επικουρικοί και 2 αγροτικοί γιατροί στο Αγκίστρι.  

Επισημαίνουν πως υπάρχει άμεση ανάγκη για 4 γενικούς γιατρούς ή παθολόγους, 2 

παιδίατρους, 1 ορθοπεδικό, 1 ψυχίατρο καθώς και τακτικούς επισκέπτες -σε εβδομαδιαία 

βάση- γυναικολόγου και ουρολόγου, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσία χειρουργού (λόγω των τροχαίων) και 2 επιπλέον αγροτικών 

γιατρών για τα περιφερειακά ιατρεία του νησιού.   

Μάλιστα, σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς της ΕΙΝΑΠ, ελλείψει 

τραυματιοφορέων και πληρωμάτων ΕΚΑΒ, οι διακομιδές από την ενδοχώρα προς το Κ.Υ. 

καθυστερούν, ενώ αναφέρονται και στις πλωτές διακομιδές με συνοδεία γιατρού προς τον 

Πειραιά που αφενός καθυστερούν και αφετέρου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

δρομολόγιο επιστροφής ο συνοδός γιατρός πληρώνει τη διανυκτέρευση μόνος του. 

Πολλές είναι και οι περιπτώσεις  που ο ασθενής πληρώνει 300€ – 400€ σε ιδιωτικό πλωτό 

για τη διακομιδή, λόγω ανεπάρκειας μέσων.  

Τέλος η ΕΙΝΑΠ αναφέρει πως στο ΚΥ Αίγινας αναμένεται το νέο Ακτινολογικό από το 

Δεκέμβριο, ενώ αναφέρουν πως δεν υπάρχει τυμπανογράφος, ο ακοογράφος χρειάζεται 

αντικατάσταση και υπάρχει έλλειψη σε διπολική διαθερμία και χειρουργικά εργαλεία για τις 

αιμορραγίες και τα τραύματα.  
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Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει στο νησί ιδιωτική Δομή Υγείας δυναμικότητας 

20 κλινών, που διαθέτει αξονικό τομογράφο αλλά δεν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ (έτσι 

αν π.χ. κάποιος κάτοικος χρειάζεται CT θώρακος και κοιλίας πρέπει να πληρώνει 120€), 

όπως επίσης και υπηρεσία διακομιδής με ιδιωτικό ασθενοφόρο προς το Κ.Υ. Αίγινας ή τον 

Πειραιά.   

Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τις συγκεκριμένες ελλείψεις; 

2. Ποια η δυναμική του συγκεκριμένου ΚΥ και πόσα και ποια κενά υπάρχουν; 

3. Δεδομένου πως οι γονείς, ελλείψει παιδιάτρου, απευθύνονται σε ιδιώτες, ποιος θα 

τους αποζημιώσει για το επιπλέον κόστος που τους βαραίνει και το οποίο, 

προβλέπεται να καλύπτεται από τις εισφορές; 

4. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να προσληφθεί άμεσα ιατρικό προσωπικό για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των 15.000 και πλέον κατοίκων; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (ακοογράφος) και 

αγορά τυμπανογράφου, αξονικού τομογράφου, διπολικής διαθερμίας και 

χειρουργικών εργαλείων; 

6. Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει το νέο Ακτινολογικό; 

7. Προβλέπεται η ενίσχυση του στόλου με ασθενοφόρα και η πρόσληψη 

τραυματιοφορέων; 

8. Υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη τυχόν εξόδων διαμονής των ιατρών κατά τις 

πλωτές διακομιδές, σε περίπτωση διανυκτέρευσής τους λόγω μη ύπαρξης 

δρομολογίου επιστροφής;  

9. Μέχρι την πρόσληψη ιατρών και αγορά εξοπλισμού υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη 

μέρος των εξόδων που αναγκάζονται να κάνουν οι πολίτες απευθυνόμενοι σε 

ιδιωτικές κλινικές, σε ποσοστό ανάλογο με αυτό που θα κάλυπτε ο ΕΟΠΥΥ; 



 

 

10. Αν κάποιος χάσει τη ζωή του λόγω καθυστερήσεων στη διακομιδή που οφείλεται 

στις ελλείψεις του ΚΥ, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

                                             Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




